
Leta Páni 1861, dne 22. a 23. Aug., v slob. král. městě Prešpurku, z počát-
ku pod předsednictvím Osv. pána B A B 1 E V A 1 1 1 B I 1 W Ä B V I S 

sL Stolice liptov. Hlavního-Išpána (nadžupána) a districtualního Inšpectore, 
později pod spolupředsedníctvím novovyvoleného Superintendenta Dúst. pána 

K W B V X S A fflSBUK? odbýván byl Superintendencie cirkví a škol 
ev. a. v. předdnnajské districtnalní Convent, — při kterémž jakožto zá-
stupcové a vyslanci Seniorátů, ze světského a z duchovního stavu, násle-
dující, Osv., Velkom. a Urození, — téžVzneš. Dvojictihod., a Vysoce Učeni 
pánové byli přítomní: 

Ze Senioratu prešpurského městského: 

Miklós Osztroluczky c. kr. radda. 
Josef Jeszenszky. 
Gusztav Walkó. 
August Dobay. 
Jan Gerley. 
Vilém Murmann. 
Alexius Nagy. 
Ondrej Pauschemvein. 
Jan Fink. 
Jiri Fink. 
Pavel Albrecht, sen. 
Michal Greiner, jun. 
August P f a f f . 

August Raabe. 
Vilém Schimkó. 
Gustav Moczkovcsák, farári. 
Pavel Lichner. 
Stefan Boleman. 
Samuel C sec setka, professoré. 

Ze Senlorata prešpurského stoličného: 

Ondrej Weinberger, sen. insp. Karel Hollerung, senior. 
Michal Lesko, cons. 
Karel Stelzer, trnavský, 
Matéj Dorner, 
Jan Moczkoivcsák, pezinští, 
Samuel Filiczky, sv. jurský, 
Vilém Blaskovics, gřobský, 
Matej Zauher, limbachský, a 
Alexander Hirschkorn, dolnosalibský farári. 

Ze Senioratu mošonského: 

Karel Thuring, sen. inspector. Jan Tomka, sen. 
David Freytag, raggendorfský, a 
Jakub Glatz, hegyeshalomský farári. 

Ze Senioratu nitranského: 

Innocenc de Nyitra-Zerdahelyi, nitr. Viceišpán, 
a inspector nitransko-stŕedanský. 

Jiri Tormay, služnodvorský. 
Jan Mittag, skalický, a 
Samuel Wallcischek, mijavský inspectoré. 
Samuel Jurenka, notár, a 
Rudolf Wrchovszky, sen. vyslancové. 

Samuel Teszák, sen. 
Jan Klszák, cons. 
Jan Trokán, kostolnanský, a 
Karel Steltzer, holičský faráři. 



Ze Senioratu trenoanského: 

Gřof Karel Zay, bývalý gen. inspector. Matéj Szvaty sen. 
Ludvig Bangya vysl. 

Ze Senioratu liptovského: 

Adam Philadelphy, némecko-lupčanský farár, 
sen. vyslanci. — A mnozi jiní. 

Kdež, potom jakž pán distr. inspector rečí mužské důrazností, a ozdobných slov 
plnau, cil sjezdu tohoto, jenž z částky v potvrzeni a v posvecění zákonně vyvoleného Super-
intendenta okoli pŕeddunajského, z částky v uspoŕadování záležitostí cirkevniho tohoto di-
strictu se tykajicich záleži, oznámil. 

/ 

1. Pristaupilo se k ctěni Protocollu zasednuti Deputacie v sv. Janě liptovském, dne 
18. Juli bež. 1861 roku, v záležitosti otvírání hlasú volebných, na Superintendenta, v okolí 
pŕeddunajském, — držaného. 

Z kteréhožto Protocollu jest proukázano a vidno, že veleb, pán Ludvik 
Geduly, cirkve evanjel. prešpurské farár, ze 74 poslaných voleb, hlasů 67 ob-
držel, — a tak jakoby všeobecnau duvěrau, jedným hlasem vyvolen, skrz 
pána distr. Inspectore, za Superintendenta Cirkví a škol ev. a. v. v okolí pŕed-
dunajském slavnostně prohlášen jest, — kteréžto prohlášení, radostné „éljen" 
zprovázelo. 

2. Aby z jedné strany pán Superintendent i povinnosti svého preobtížnélio, i práva 
svého důstojného úradu, na kteréby se opiral; zdruhé pak strany, aby znaly cirkve co od něho 
jakožto svého arcipastýře, a predstaveného očekávati a právem žádati mohau, a co ony jemu 
podlužny jsau, — čtěná byla vypracována Instructie, čili Zpráva, kteráby za pravidlo v úřa-
dováni jemu slaužila, ku které Instructii pripojená byla i formula prísahy, kterau onu oltáre 
ha věrné úradu svého přisluhování, složití měl. 

Jakovaužto Instructii, i s pŕipojenau fonnulau prísahy, celý prítomný sbor 
bez nejmenši, či ujmy, neb prídavku, neb proměny prijal, a potvrdil. 

3. Aby se slušnosti, a běhu věcí, — jako též pořádkům skrz sl. místní cirkev před-
běžně učiněným zadosti stalo, vyjmenovaná jest početná deputacie, kteráby pod vedením 
Welk. p. Miklóše Osztroluczky, již vyvoleného, a prohlášeného Superintendenta, pána Lud-
vika Geduly, spolu i s Dúst. pánem Jozefem Székács, sl. Superintendencie bánské Superin-
tendentem, a pri Actu nynějším installantem, pozvala, a do shromáždění districtualního přivedla. 

I přišli, milovaní a vysoce vážení tito Siona evánj. v Uhřich arci strážcové, 
a radostným umlknauti nechtejicim éljen-em přivítáni, a přijatí jsau. Potom, jakž 
se utíšení stalo, pán předsednik, distr. inspector oznámil Dúst. pánu Ludvíkovi 
Geduly, že všeobecnau důvěrau districtu, a jakoby jedným hlasem, za Super-
intendenta Cirkví a Škol Ev. a. v. v Okolí tomto pŕeddunajském, zvolen, a 
jako takový již prohlášen jest! 

Což p. Superintendent s poklonau vyslyšev, šlo se potom v pořádku usta-
noveném, k installování v nově vyvoleného p. Superintendenta, do chrámu, 
kdež svaté obrady, a ceremonie, uprostřed valného shromáždění všelikého stavu 
lidu, v tom nějpěknejšim pořádku, a patřnau nábožnosti, dle programmu vy-
tištěného , se konaly. 
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4. Po skončení chrámových služeb, a obřadech, zástupníctvo Seniorátů, v pře-

déšlem pořádku navrátilo se do bibliotheky Lyceum, k pokračováni porad a předmětů conven-
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tualních, kdež již installovaný pán Superintendent Ludvik Geduly svau spolupředsedníckau 
stolici zaujal, a světského stavu pán prédsednik navrhl: že každého spolku, a zvláště církev-
ního spolku, svatá jest povinnost, úctu a vděčnost nejen v životě, ale i po smrti prokázati 
těm mužům, kteří obecnému dobrému své neunavené služby obětují, a že poněvadž Dúst. někdy 
pán Frant. Samuel Stromszky, za 25 roku svého superintendentialniho úřadování, tolik zá-
sluh si vydobyl, že ony samy vděšnost naší vyžívají, abychom nedopustili jemu v zapome-
nutí přijíti, — není tehdy dosti že památku Oslaveného slav. District. Zádušnicemí čili requi-
em-i v chrámě prešpurském z úcty a vděčnosti drženými zasvětil, ale aby jméno, a zásluhy, 
na pamatku do Zápisnice této distr. zaznačené , a drahé skormaucené rodině jeho, k potě-
šení sdělené byli: 

Návrh tento p. prědsednika s povdečnau radostí, a podlužnau uznalostí od 
celého Zboru jest uvítán a přijat, a na ctnau památku v celém obsahu do 
districtualniho tohoto Protocolla vnešen, a to tím ochotněji a spravedlivěji, 
nebo Oslavený, zdravým rozumným učením, které zvěstoval; príkladným ži-
votém, kterým se stkvěl; nezlomenau věrnosti k vlastí v které stál, zaují-
máním se o svobody náboženksé, které zastával, a prostřednictvím v německu, 
kde důvěry a vážnosti požíval, a odtud mnohé tisíce peněz pro chudobné školy 
a Cirkve v Uhřích vymohl, sám sebe zvěčnil, a položil si pomník nad kov trvanlivejší. 

5. Pán pŕedsednik duchov, stavu, druhého dne pro vzdálení se Jeho Osv. p. distr. 
Inspectora sám zaujav předsedníckau stolici, spolu sl. Conventu oznámil, že poněvadž posa-
vadní districtualní svetský notář W. Ur. pán Antal Dobák, z důležitých přičiň, úřad složil, 
aby si jiného, na místo jeho vyvolil. 

I jedným hlasem, a iakoby tajným jakovýmsi porozumením, vyvolil si 
sl. Convent, za distr. světského notáre, W. U. pána Alexiuse Nagy, a jej 
srdečným éljenovánim, installoval. 

6. Poněvadž super, pečet, matriky Candidatů ordinovaných, a jiné Superintenden-
cii naši patřící documenta, z rukau bývalého c. kr. sup. Administrátore, pána Jana Cha-
lúpky, jakž pnct. 12. Conventu distr. dne 12. a 13. Juli 1860, ustanoveno bylo odebrané 
nejsau; 

Dúst. pán Superintendent Ludvik Geduly, jest skrze sl. Convent uctivě popro-
šen, a spolu i splnomocněn, aby túže pečet, matriky, a všecky documenta, 
svým spúsobem, čím spiše, od bývalého c. kr. administrátore, k svým patřič-
ným rukám odebral. 

¥ 

7. Conventu distr. dne 3. Oct. 1860 v punct. prot. 5. vyjmenované Consistorium super-
intendentionalni, jehožto audové pod předsedníctním p. Distr. Inspectora a Superintendenta, byli: 
p.p.Samuel Teszák, Ludvik Geduly, Jan Tomka, Gedeon Zelenay, Ernest Hauszer, Jozef 
Jeszenszky , Karel Thyring, i na dále se potvrzuje. 

S tim doloženim, že poněvadž svetského stavu prědsednik, p. Martin Szent-
iványi, z částky pro vzdálenost obydleni, z částky jako Fóispán pro mnohé prace, 
vždycky do zasednuti saudného přijití nemůže — pán Miklós Osztroluczky, jest 
za Vice-prědsednika svétského vyvolen, — a poněvadž Dúst p. Ludvik Geduly 
s úřadem Superintendenta místo duchovního předsedníka zaujímá, — na jeho 
uprázdnené místo za consistorialniho raddu zvolen jest Weleb. pán Wilém 
Schimko, ku kterým se dúverau zvolen i Weleb. pán Karel Hollerung sen-
prešp. připojuje. 

8. Deputacie, v distr. Convente dne 12. a 13. Juli 1860, v puncte prot. 13. zvolená, 
dle ustanovení Conventu, 3. Oct. 1860 v puncte 9, aby totiž účty distr. perceptore každo-
ročně v určitý čas prohledla, a výsledek distr. Conventu v známost uvedla nyní výsledek svého 
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účinkování, a stav Cassy distr. Conventu predložila, kdež, krom jiných otázek a nesnadností, 
na ten nedostatek natrefila, že krom mošonského Senioratu, všecky ostatné Senioraty districtu, 
na více roků v rozličné mnohosti, reštancie nakopčené mají, a proto naráži, že poněvadž sa-
larium superintendentiální povýšeno byti má, aby se jakožto nevyhnutedlně potrebná výmin-
ka , Cassa districtualni čím spíše , a co do nejlepsího pořádku uvedla. 

A udává : 

a) Že účty distr. perceptore pána Theodore Weisz, na rok 1860, v tom nej-
pěknejšim pořádku vedené, odevzdané jsau, — a pán Perceptor že jest s pochvalau 
absolvovaný. 

Což se podobně s pochvalau a vděčnosti, do Protocollu tohoto zaznačuje. 

b) Že dluh Ondřeje Schmikla, ješte během roku tohoto vyplacen bude. 

Což se k radostní vědomosti zaznačuje. — Naproti pak tomu z ohledu dluhu u 
dědičů pána někdy Jana Szilvay, v 357 fl. str. a v zanedbaném interessu pozůstá-
vajícího, se ustanovuje, že jestliby dědičové ti, dluh takový po dobroty zaplatíti se 
zdráhali, aby pán Perceptor Theodor Weisz, mocí plnomocenství sobě daného, i saudní 
cestu k dosáhnutí dluhu tohoto nastaupil. 

c) Že z dluhu Wdovy pána někdy Adama Szirmay v 1260 fl. str. záležejícího 
nápadníci 2/3 čili 840 zl. již skutečně splatili, a ostatní částku 420 fl. ješte tohoto 
roku splatí. 

Což se k milé vědomosti bere do zápisnice této. 

d) Že dluh p. Ludvíka Szontagha; ročité přispévky p. Grofa Karla Zay, na su-
perintendentiální Salarium 20 fl. str. každoročně; pretensia Schmiklovsko-Grailichovská 
40 fl. str.; — a zapůjčené 40 fl. str. c. kr. sup. Administrátorovi, p. Janu Chalúpka; 
— posavád se v rubrice dluhů, a restancii nalézají. 

První, sl. Účtovné Deputácii; druhé, dle ustanovení prot. punct. 9. dne 3. 
Oct. 1860, pánu distr. Inspectorovi; tretí pánu Mošonkému Seniorovi; — a čtvr-
té pánu Superintendentovi, k potřebnému uspořádaní, i dále taužebně se 
odporaučí. 

e) Že, — poněvadž reparticie gen. Conventu k splácení ročitému všeobecné Cassy, 
na dištricty jednako rozhodená, ani rozlehlosti, ani majetnosti, čili silám, přimerená 
byti se nezdá, aby sl. gen. Convent požádán byl , žeby novau, silám a tak spravedl-
nosti přimeřenejši reparticii učinil. 

Což se pánům vyslancům na gen. Convent, k vypůsobění odporauči. 

f) Že, — ačkoli roku 1860, dne 12. a 13. Juli punct. 13, držaném Convente 
ustanoveno bylo, aby se reštancie při Seniorátech pozůstalé čím spíše sebraly, a do 
Cassy distr. odeslaly, dosavád tomuto ustanovení zadosti nestalo. 

Ustanoveni toto se s přisností potvrzuje, a pánům Seniorům se to i k jejich 
úřadním povinnostem připojuje, aby na vyplaceni těchto restancii do konce 
roku tohoto 1861 poslánu býti majících, bedlivost svau obrátili, pakliby ale 
do této lhůty vyplacené nebyly, aby restující Senioraty Obligácie ddo. 1. Ja-
nuár. 1862, s legálním 6% interesem, na takové reštancie vystavili, a je k 
úřadu distr. perceptoratu odeslali. Úřad pak tento jedenkaždý Seniorat jak mno-
ho jeho reštancie činí, bez odkladu poučiti má. 
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g) Že, pri tom spozorování, jakoby posavádní reparticie, cassy distr. nebyla do-
konála, a bud počtu duší, neb majetnosti, pŕimerená. 

Ustanovuje se, že pokudkoli se nová, lepší reparticie nevypracuje to co 
se posavád na šajnoch platilo, aby to od 1. Jan. 1862 v rak. čísl. spláceno, 
a do distr. Cassy odsílano bylo. 

h) Žeby se do povahy vzíti měla tá záležitost, která již skrz úrad inspectorstvi 
districtualníko po Seniorátech, ba po jednotlivých Církvích uvěrejnená, a oznámená 
jest, totiž povýšení platu Superintendenta. 

Vyslancové Seniorátu, v tomto ohledě již instructiemi od senioralných Con-
tu zaopatřeni, jednomyslně za spravedlivé uznali, aby, berauce ohled na důstoj-
nost a těžkost úradu tohoto; na požadavky časů v nichž žijeme; jako též na 
přiklad všech ostatných Superintendencii v Uhŕich, i plat Superintendenta okolí 
tohoto pŕeddunajského, povýšen byl. A proto se ustanovuje, a potvrzuje, roči-
tého platu, čili Salarium, Superintendenta Okoli préddunajského 1200 zlat. 
(tisic dvěsto) rak. Čisla, již i s vychováním kaplána superintendentionalnílio, da-
vati, a krom toho, platu ročitého tomuže kaplanovi 200 zl. (dvě sto) podobně 
rak. Č. se určuje. Což i od 22. Aug. tohoto 1861 roku, každého čtvrt léta, z 
distr. Cassy, vypláceti se bude. 

9. Z té neočekávané udalosti, že ustav Gustava-Adolfa v Německu, těch 1600 zl. 
str. které na Lyceum prešpurské, jakožto pomoc, ročitě za několik roků posílal, napotom 
beze vši viny Lyceum tohoto, posilati odepřel, nadzmínené Lyceum, k sl. gen. Conventu, 
jakž punct. 21 dne 10—12. Oct. 1860 v Pešti držaného Conventu učí, obrátilo, aby mu 
s penežitau pomocí prispěti ráčil. Poněvadž ale gen. Convent, na ten čas žádného fundu k 
pŕispétí takovému neměl, Dúst. pán Jozef Székács, bánského districtu Superintendent, se 
ochotně ponuknul, že on na tau ujmu, o 800 zlat. str. se postará. 

A v skutku, tento Dúst. p. Jozef Székács ze všech čtyř Superintendencii 
těch 800 zlat. str. sesbíral, a na Kathedry theologické faculty, Lyceum preš-
porského odeslal; což se s pochvalau a vřelým dikčinením do protocolla tohoto 
zaznačuje, a p. vyslancům se odporauči, aby mu to ve výtahu protocollarním 
oznámili, a jej poprosili, žeby podobnau přízeň a snážnost i napotom Lyceum 
prešpurskému neodepřel. 

10. V punct. 22. Conventu distr. dne 3. Oct. 1860 držaného, ustanoveno bylo, aby 
každá Cirkev districtu, ročitě jednu offeru, v nedelí, kteráby jí nejpřihodnejši byla, k roz-
množeni Uassy districtuálni, držela, — než p. distr. perceptor oznámil, že tomuto ustanovení 
nijakž se zadosti nečiní; — 

pročež sl. Convent toto pánům Seniorům na srdce klade, aby na tom praco-
vali, žeby se tomuto ustanovení, k prospěchu distr. cassy za dosti učinilo. 

11. Známo jest věrejnosti, že se ještě až posavád, některé ačkoli v malém počtu 
Cirkve, c. k. Patentu od 1. Sept. 1859 přidržejí, aspoň se vidomě k autonomické Zprávě 
nenavrátily ; 

táto záležitost skrz p. p. vyslanců sl. gen. Conventu se odporauči, aby on 
k jejich se do lůna autonomie přinavrácení které jak k dobrému těchtože 
Cirkvi, tak celého ev. těla smeruje, potřebné, a přiohdné kroky čim spiše učinil. 

12. Následkem nářízení sl. gen. Conventu, dne 10. 11. 12. Oct. 1860 držaného, 
punct. 14. aby Návrh vyučováni ve všech školách ev. a. v. v Uhŕich, z Porady profe-
sorů dne 7. 8. a 9. tohože mesíce a roku v Pešti shromážděných, pošlý, a tomuže gen. 



Conventu podaný, prvě nežby se do života uvedl k districtňm církevním k posauzeni, předložen 
byl, — pán Pavel Lichner, četlvěrejně, od p. professorů Lyceum prešpurského, umělé vy-
pracované posauzeni, a dobrozdání, tohože návrhu. 

Jakovéžo dobrozdání tento distr. Convent v celosti za své přijímá a potvr-
zuje, — tim trojim doloženim, že poněvadž částka služeb nábožností, a to 
pravě i odbývání kněžského v zpěvě záleži, aby se i theologové v zpěvě cviči-
li, jako též, aby ti mladíci, kteří se k úřadu školyučitelskému hotují, krom 
praeparandie VI. Class gymnasialnich odbavili, a prvě ani k úřadu připuštění 
nebyli; — posledně, aby ti, kteri se za školyučitelů, a farárů pro slovenské a 
německé Cirkvi připravují, tak v své Cirkevní réči dokonále poučeni a připra-
vení ze škol vycházeli, žeby potřebné vědy s prospěchem školy a Cirkve préd-
nášeti uměli, a mohli. 

13. Z ohledu punctu 22. gen. Conventu, dne 10. 11. a 12. 1860 v Pešti odbyvá-
ného, kdež založená jest „všeobecná cirkevní podporovna" z nižby se chudobným Cirkvám a 
školám pomoc udělovala, — a do kteréby Evanjelici své obětě, bez jakéhokoli naučení, je-
dině z dobrovolné krěštanské lásky skladali, — oznámeno, a proukázano jest, že dosavád 
do této všeobecné cirkevní podporo vně, své obětě odeslali, a sice seniorát prešpurský meštský 
1009 fl. 9 kr.; — prešpurský stol. 162 fb 92 kr.; — mošonský 107 fl.; a nitranský 62 fl. 
51 kr. r. č. 

Což se k radostné vědomosti zaznačuje — a ostatné Senioráty, aby na 
tento šlechetný cíl, přikladeni prědoznámených Seniorátů dobrovolné sbirky činili, 
protocollariter se vyžívají. 

14. Na prosbu, kterau vacovský sl. Bož. kazatel, p. Pavel Tornyos k sl. gen. 
Conventu, dle puncta 23 od 10. 11. a 12. Oct. 1860 podal, a v které i na předdunajsky 
district pokazuje, že jemu 20 zl. ročitě neposílá, — 

Sl. Convent se v ten smysl vyslovil, že poněvadž již všeobecná cirkevní 
podporovna, k napomáhaní chudobných cirkví a škol založená jest, do kteréž 
již skutečně district tento préddunajský značnau Summu poslal, aby se tenže 
prosebník se svau žádosti, k všeobecné Cirkevní podporovně obrátil. 

15. Zprávě Důst. někdy pána Frant. Sam. Stromsky, odevzdané byli jisté penize v 
summě 1400 fl. str., původně k lačnějšímu vydávání knih pisma sv. a vôbec k nábožnosti 
slaužicích, pro chudobnejší evanjelický lid určené, — 

Z straný kterých peněz, vyjmenován jest výbor, z pánů: Jana Tomky sen. 
— Jozefa Jeszenszky viceinšp., — Stefana Bolemana professore, záležejici, 
který pod předsednictvím p. Ludvika Geduly superintendenta, nejpěknejší cíl 
těchto peněz urči, a budaucímu distr. Conventu oznámí. 

16. Na základě auplné rovnoprávnosti, a rovnopovahy, všech ve vlasti zákonem 
přijatých náboženství, — sněmovým zákonem 1847/8 čl. XX. §. 2 projíštené, — sl. centrální 
výbor všech čtyř Superintendencii a. v. — v Pešti zpravil návrh zákonů, této in principio 
vyslovené rovnoprávnosti, kteréby ze stránky Evanjeliků, sněmu krajinskému podané byli, — 
aby on takové, když pořádek na věci náboženské přijde, do života uvésti hledel, — prvě 
vsak aby návrh tento zákonů, s Církevními districty a Senioráty, jako též s jednotlivými círk-
vemi , k cíli posauzeni a dobrozdání, sdělen byl. 

Distr. Convent, návrh tento Zákonů, skrz centrální výbor vypracovaný, 
seniorátům a Cirkvím sdělený, schvaluje, přijímá, a potvrzuje, — a na sl. gen. 
Convent tim cílem odsílá, aby on o jeho uskutečnení, a do života uvedení, sta-
rost měl, a potřebné kroky učinil. 
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17. Čtená byla Inštancie, Cirkve ev. liorno-zelenícké, v sl. Senioráte nitranském, — 
přednášející, že známá rozepře, mezi cirkvi horno-zelenickau, a trnavskau, z ohledu káranců 
pevnosti Leopoldské zniklá, z cesty cirkevní na cestu političnau jest vyrazená, ano i skrze 
političnau vrchnost, Vys. dvorní Cancellarii, k prospěchu Cirkve trnavské, a k ujmě zelenické, 
jest rozhodnutá, — pročež cirkev h. zelenická žádá, aby se rozepře tá, na cestu církevního 
saudu obrátila. 

Sl. Convent za zákonní uznal, a ustanovil, rozepři tuto sl. gen. Conventu 
předložití, — a spolu, na žádost p. Karla Steltzera, trnavského faráře, sve-
dectví od Zprávy káranců pevnosti Leopoldské, že on své povinnosti, v du-
chovním opatrování káranců těchto, všestranně zadosti činí, připojiti. 

18. V záležitosti volby faráře cirkve evanj. a. v. zemansko-podhradské , v sl. Se-
nioráte trenčanském, došli na tento distr. Convent, čtyři, tu věrejně přečtené dopisy: 

a) Prosba menší stránky Cirkve zem. podhradské, vkteré se ona osvědčuje, že 
k osobě pána Pavla Hajnoczyho, bývalého faráře mijavského, žádné důvěry nemá, 
— a tak k jeho vyvolení za faráře zem. podhradského nepřivoluje, — a sice 
nejen proto, poněvadž myslí že jeho resignování úřadu v Cirkvi mijavské bez důleži-
tých na jeho character házejících stiň, příčin, stati se nemohlo, — ale že pravě jisté 
žalobné puncta, od téže mijavské Cirkvi, na Seniorat trenčansky došli, — žádá tehdy 
stránka táto, aby se prvé pán Hajnoczy očistil, a proukázal že příčiny jeho resigno-
vání, nejsau takové, kteréby jej úřadu kněžského nehodným činily, a že ti puncta 
žalobné jsau nepravé. 

b) Prosba mnohém větší stránky této Cirkve zemansko-podhradské, v které ona 
svau důvěru k osobě p. Hajnoczyho osvědčuje, — a žádá aby si jej Cirkev mohla 
smělě za svého duchovného pastýře přijati. Žádost pak tuto tím odůvodňuje, že on jen 
na Mijavě, a v Senioratě nitranském úřad složil, a ne jinde, a že diplom, který jed-
nomu každému farářovi, moc úřad přisluhovati uděluje, v rukau má, — a pokud se 
rozeprě táto rozhodne, aby p. Hajnoczy administratorem v cirkvi zemansko-podhrad-
ské býti mohl. 

c) Prosba pána Hajnoczyho, v které on žádá, aby sl. district. Convent, jeho re-
signování, toliko na Cirkev mijavskau, a na Seniórat nitranský vztahoval, a vysvětlo-
val, — jinde ale kdekoli, a tak i v Cirkvi zemansko-podhradské, aby úřad sl. Boz ka-
zatele přijati mu dovolil. 

d) Ustanoveni sen. Conventu dne 28. mája 1861 v Trenčině odbývaného, v punctě 
YH. obšážené, — v kterém se pánu Hajnoczymu jen pod tau vyminkau v Cirkvi 
zem. podhradské Sl. B. kazatelem býti dovoluje, když prve od Senioratu nitranského 
Očištěni proukáže, že příčiny jeho resignování, úřadu kazatelského, jej nehodným 
nečiní, — potud ale, ani farářem, ani administratorem býti v Cirkvi zemansko-pod-
hradské , nijakž se mu nedovoluje. 

Poněvadž spojení, a smířeni, rozdvojené cirkve zemansko-podhradské, bez 
něhož kňez s prospěchem, nijakž pracovati nemůže, a které napomáhati, i tento 
distr. Convent za povinnost si pokladá, jen tak se docíliti může, kdýž p. Haj-
noczy skrze očišténí se, i tu odpornau stránku si nakloní; — ba jedině tim 
očištěním se, i poctivost a pokoj života jeho samého se napomůže; jako též 
čest a vážnost stavu duchovního vůbec, v němž každý Aud, bez Auhony býti ma, 
toliko timto očištěním se pozdvihne, a ohradí; — Convent tento distr. nařídil, 
aby tenže, tolikkráté podotknutý p. Hajnoczý, bývalý Cirkve mijavské farář, 
pří Senioratě nitranském do 1. Nov. b. r. ze všeho podezření, a obvinování se očistil, 
a ospravedlnil, — takové očištění a ospravedlnení se, patřičnému Senioratu tren-
čanskému proukázal, a jen takto si zákonní a svobodný vchod do Cirkve zemsko-
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podhradské zaopatril, — potud ale, pokud takové očištěni, a ospravedlnení se, 
Senioratu trenčanskému neproukáže, ani farářem, ani administratorem v Cirkvi 
zemansko-podhradské býti nemůže, a nesmí. 

19. Oznámeno jest, skrz důstojné předsednictví, že 28. a nasl. dnech Aug. bež. 
1861 roku, v Pešti gen. Convent všech čtýŕ Superintendencii A. V. v Uhřich držeti se bude. 

Do něhož se obecnau důverau vyvolení, a s Instructiemi zaopatření odsila-
ji, vyslancové, a sice krom pánů předsedníků Martina Szentiványi, a Ludvika 
Geduly, toho inspectore, tohoto Superintendenta, nasledujici páni: Gróf Kárel 
Zay, Mikloš Osztroluczky , Ernest Hauszer, Jozef Jeszenszky, Karel Thyring, 
Gedeon Zelenay, Julius Draskóczy, Ondrej Weinberger, Pavel Major, Gustav 
Válko, Vilém Murmann, Theodor Weisz, August Dobay, J. Gottlieb Reidner, 
Alexius Nagy, Karel Samarjay, Ludvik Kunsch, Karel Szilvay, Jozef Justh, 
Adolf Szentiványi, Michal Kubínyi, Jan Décsy, Ondrej Királyfbldi, Michal 
Conrád a Antal Szále, ze světského stavu. 

Jan Tomka, Karel Hollerung, Samuel Teszák, Matěj Svaty, Jan Klszák 
a Adam Philadelphy, z duchovniho stavu. 

Pavel Lichner, Štefan Boleman a Samuel Csecsetka, professori. S tim na-
řízením , že poněvadž na ten čas casse districtualní nedostává, z duchovního sta-
vu, krom p. Superintendenta jen jeden Senior, a jeden professor, a to na tento 
nynejši Convent, pán Jan Tomka, a pán Pavel Lichner, na utraty districtualní 
vystrojení budau, — po každé ale jiný Senior do gen. Conventu vyslán bude. 

Datum ut supra. 

Vydal: Jan Klszib, 
Cirkve Evanj. sobotištské farář a Conventu distr. duchovní Notář. 
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Protocoll, 
districtualního Conventu, 

Superintendencie cirkví a škol Ev. A. 
Wyzn. preddunaj ské 

v slob. král. 

mésté Prešpurku, dne 22. a 23. Aug. 1861 

odbyvaného. 



Az ágost. hitvallást 
követök 

(luiiáiiimieni egyházkerületének 

1861-ki august. 22-én 

's folytatva tartott gyűlésének 

jegyzőkönyve 
i •//• 

mellékletekkel, 



1861-ik évi augusztus 22-ik 's következő napjain sz. 
kirTT^ozsony városában az ágostai vallástételt köve-
tők dunáninneni egyházkerülete mélt. SI IHTIYÁ1Y2 
MÁSÍT©! liptómegyei főispán 's a' dunáninneni egy-
házkerület felügyelője, valamint utóbb a' már fela-
vatott superintendens főtiszt. ®I®BLY UU©S társel-
nökségök alatt számos mélt., tek., nagyt. és tiszt, 
világi és egyházi urak hozzájárultával kerületi 
gyűlés tartatván, jelenvoltak: 

Pozsonyvárosi esperességből: 

Mélt. Osztroluczky Miklós. - Raabe Ágoston, esperes. 
Jeszenszky József, helyett, felügyelő. Schimkó Vilmos. 
Walkó Gusztáv. Moczkovcsák Gusztáv. 

s 

Dobay Ágoston. 
Gerley János. 
Murmann Vilmos. 
Nagy Elek. 
Pauschemcein András. 
Fink János. 
Fink György. 
Albrecht Fái, id. 
Gr einer Mihály, ifj. 
F f a f f Ágoston. 
Lichner Pál. 
Csecsetka Sámuel. 
Boleman István. 

Pozsonymegyei esperességből: 

Weinberger András, felügyelő. Uollerung Károly, esperes. 
Leskó Mihály, alesperes. 
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Stelzer Károly, lelkész. 

Mosonyi esperességből: 
Thüring Károly, felügyelő. Tomka János, esperes. 

Nyitrai 
Zerdahelyi Incze, felügyelő. 
Mittag János, szakolczai felügyelő. 
Wallasek Sámuel, miavai felügyelő. 
Tormay György. 
Wrchovszky Rudolf, küldöttek. 

esperességből: 
Teszák Sámuel, föesperes. 
Klszák János, alesperes és ker. jegyző. 
Trokán János, kosztolnai lelkész. 
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Trencsini esperességből: 

Mélt. Gróf Zay Károly. Szvaty Mátyás, esperes. 

Liptómegyei esperességből: 

Philadelfi Adám, németlipcsei lelkész. 

Melly alkalommal: 

I. Elnök ö méltósága az ülést lelkes szavakkal megnyitván 's a' szép számmal egy-
begyűlt gyülekezetet meleg szavakkal üdvözölvén, mindenek előtt felolvastatott az 1861-ik 
évi mart. 10-én Liptó-Szent-Iványban tartatott kerületi gyűlés jegyzökönyve 's ennek kapcsá-
ban az 1861-ik évi julius 18-án szinte Szent-Ivány helységében tartott választmányi gyűlés 
jegyzökönyve, mellyek az elhunyt főtiszt. Stromszky Sámuel superintendens úr helyébe 
történt új választás eredményét tartalmazzák 's azoknak valamint a' hozzákapcsolt mellék-
mények alapján 74 szavazó közül főtisztelendő Geduly Lajos úr pozsonyi lelkész 67 szava-
zatot nyert 's igy csaknem egyhangúlag e' kerületnek superintendensévé választatván. 

Mint megválasztott superintendens főtiszt. Geduly Lajos úr a' kerületi gyűlés 
által kikiáltatott 's ebbeli megválasztása hangos éljennel fogadtatott. 

II. Felolvastatott azon utasítási javallat, melly az ujan megválasztott superintendens 
úr számára választmányilag kidolgoztatott, valamint az esküforma is, melly szerint nevezett 
főpap megkiteltetni fog. 

Mindkét javallat egyhangúlag egész terjedelmében elfogadtatott; az utasítás 
főtiszt. Geduly Lajos urnák ahoz tartás végett kiadatni, a' hitforma a' beavatási 
ünnepélynél használtatni, egyszersmind mindkettő másolatban az egyházme-
gyékkel közöltetni rendeltetett. 

III. Elnök ö méltósága tudtul adván a' gyűlésnek, hogy a' beavatási ünnepélynek 
mai nap történendő megtartása iránt kellőleg gondoskodván, annak részleteire nézve a' hely-
beli egyházmegye a' szükséges intézkedéseket megtette, 's miután ennek kapcsában a' bánya-
kerületi superintendens főtiszt. Székács József úr beavatás végett kellőleg meghivatott 's 
Pozsonyban volna, ennek, valamint e' kerületnek ujan megválasztott és beavatandó föpász-
torának főtiszt. Geduly Lajos urnák megkivatására és bevezetésére mélt. Osztroluczky Miklós 
úr elnöklete alatt egy fényes és számos tagból álló küldöttség neveztetett ki, melly tisztjében 
eljárván mindkét főpapot a' gyűlés lelkes és hangos éljenzései közt a' gyűlés teremébe beve-
zette , a' mélt elnök főtiszt. Geduly Lajos urnák e' kerület superintendensévé történt törvé-
nyes megválasztatását tudtul adta, ki ezen diszes hivatalt elfogadván a' nyilatkozott lelke-
sedést hálás köszönettel viszonozta. 

Miután a' gyűlés az utasítás elöszabta felolvasásától a' főpap urat fölmenté, 
felolvastatott előtte az esküforma 's ezután megállapított rendben elől az 
egyházi rend, középen a' főpap, a' bányai superintendens és ker. felügyelőnek 
kíséretében 's utána az összes világi 's tanítói kar a' templomba vonultak, hol 
roppant számú hallgatóság jelenlétében az eleve megállapított rend szerint teljes 
áhítatosság és mély ihlettség közepette végbement a' beavatási ünnepély, melly 
főtiszt. Geduly Lajos urat e' kerület superintendensévé és valóságos főpapjává 
szentelte. 
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IV. A' beavatási nagy hatású ünnepély végeztével helyreállván a' gyűlés, elnök 
Ö méltósága megilletődve és a' kerület összes érzelmeit velős szavakban öszpontositó beszé-
dében elöladá, miképen néhai főtiszt. Sztromszky Sámuel úr emléke felett f. hó 21-én a' 
gyász isteni tisztelet és emlék egy unokáink emlékezetére is átható bensőséggel és meleg-
séggel végbemenvén 's ezen ünnepélynél a banyakerületi superintendens főtiszt. Székács József 
úr megragadó előadása által a' tisztelet adóját részünkről olly melegen tolmácsolván, indít-
ványozza, hogy ezen gyászünnepély jegyzőkönyvbe jegyeztessék, ugy szinte, hogy főtisz-
telendő Sztromszky Sámuel urnák a', haza, egyház és egyházkerület iránt 25 éven át folyton 
bizonyított buzgalma, kitűnő és fényes érdemei, valódi evangelicus, jámbor és magasztos 
valamint rendíthetlen jelleme iránti örök hálánk és elismerésünk némi jeléül ebbeli közös 
nyilatkozatunk jegyzőkönyvileg örökittessék. 

Melly indítvány egyhangúlag elfogadtatván, főtisztelendő néhai Sztromszky 
Sámuel urnák a' haza, egyház és egyházi kerületünk iránt tanúsított ernye-
detlen, lelkes, buzgó, jámbor és valódi evangelicus hitében feneklő hervad-
hatlan érdemei 's ennek elismerése jegyzőkönyvileg örökittetnek 's erről az el-
hunytnak érdemes családja kivonatilag értesíttetni fog. 

V. Elnökség részéről előadatván, hogy t. Dobák Antal jegyző urnák lemondása 
által a' világi jegyzöség üresedésbe jött 's igy annak újbóli betöltése szükségteltetik. 

A' jelenvolt egyházmegyék egyházkerületi világi jegyzőül Nagy Elek 
pozsonyi ügyvédet választák meg felkiáltás utján, ki ezen még megérdemlendő, 
bizodalmat hálás köszönettel fogadván 's megköszönvén, hivatalát azonnal el 
is foglalta. 

VI. Az 1860-ki julius 13-ki ker. gyűlés azon intézkedése nyomán, miszerint nt. 
Chalúpka volt cs. kir administratortól a' nála létező 's az egyházkerületet érdeklő 's illető 
pecsét 's a' fölszenteltek matrikái törvényes és autonom elnökségünk részére átvétessenek, 
miután a' ker. gytilés arról értesült, hogy e' határozatának még elég nem tétetett. 

Annak reményében, hogy szigorúbb intézkedések elkerülhetők, főtiszt. 
Geduly Lajos superintendens úr személyesen megbizatik, hogy nt. Chalúpka 
úrtól a' még visszatartott pecsétet és fölszenteltek matrikáit és egyéb még nála 
létezhető okmányokat mielőbb átvegye. 

VII. Az 1860-ki oct. 3-ki ker. gytilés jegyzőkönyvének 5-ik pontja értelmében az 
abban egy évre megalakított egyházi törvényszéknek újbóli megerősítése és illetőleg kiegészí-
tésének szüksége forogván fenn: 

Az abban megnevezett tek. és tiszt, férfiak névszerint a' melt. és főtiszt, 
elnökökön kivül Teszák Sámuel, Tomka János és Hollerung Károly esperesek 
Zelenay Gédeon, Hauszer Ernő, Jeszenszk}^ József, Thüring Károly urak to-
vábbra is ebbeli hivatalukban megerősíttetnek; miután pedig a' világi elnök úr, 
e' tisztje teljesítésében nem ritkán gátoltathatnék, helyettes világi elnökül mélt. 
Osztroluczky Miklós úr és a' superintendenssé előléptetett főtiszt. Geduly Lajos 
eddigi közbiró helyébe nt. Simkó Vilmos úr választatott meg közbiróul, fenha-
gyatván az elnökségnek azon további intézkedési joga, hogy az esetenkint össze-
ülő törvényszékhez szükség esetében póttagokat nevezhessen és hivhasson meg. 

/ -
VIII. Az 1860-ki julius 13-ki 's oct. 3-ki gyűlésből a' kerületi pénztár számadásai-

nak vizsgálatára kiküldött választmány jelentését beadván 's abban pontonkint mind a' történt 
vizsgálat eredményéről, egyes követelési tételek állapotja és behajtásának nehézségeiről véle-
ményes jelentést előterjesztvén, abból azon sajnálatraméltó körülményről értesült gyűlé-
sünk, hogy kivévén a' mosonyi egyházmegyét a' többi egyházmegyék, daczára a' mult évben 
hozott határozatnak, évi tartozásaikra nézve tetemes hátramaradásban vannak; — ennek kap-
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csában, miután a' kerület összes autonom megyéi és egyházai a' superintendens évi fizetésé-
nek fölemelésére egyhangúlag nyilatkoztak 's kerületünkre nézve a pénztár összes segédesz-
közeinek igénybe vétele égető szükséggé vált, a' jelentésnek pontonkinti megvitatása nyomán 
batároztatott: 

1. A' hivatalos jelentés nyomán Weisz Tivadar ker. főpénztárnok urnák 
1860-ik évig bezárólag vitt számadásai hiánytalanoknak bizonyulván, annak 
buzgó és lélekismeretes eljárásaért jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatik; egy-
szersmind az addig vitt számadásaira nézve a' szokott fölmentő levél jelen jegy-
zőkönyvi kivonat utján kiadatni fog. 

2. Schmikl András tartozásának még ez idéni befolyásának a' mosonyi 
esperességi elnökség által kilátásba tétele tudomásul vétetik; ellenben Szilvay 
János örökösei 357 ft. pgö. töke 's hátralevő kamatai tartozasára nézve ker. fő-
pénztárnok Weisz Tivadar úr felhatalmáztatik annak szükség esetében törvény 
utjáni mielőbbi behajtására. 

3. Néhai özv. Szirmay Ádamnénak 1260 fl. pgö. és járulékai lehajlására 
az örökösök részéről történt tetemes részletnek lefizetéséről valamint a' még 
hátralevő tökében 420 fr. kamatokban pedig 126 fr. vágó tartozásának még az idén 
befolyásáróli választmányi értesítést a' gyűlés örvendetes tudomásul vette. 

4. Szontagh Lajos és néhai Grailich esperes elleni követelések valamint 
mélt. gróf Zay Károly úr alapítványa befizetésére nézve történt intézkedésről a' 
jelentés beváratik azon hozzátétellel, hogy a' Schmiklféle kötelezvényből eredő 
Grailich elleni követelés tisztábahozatalára nézve mosonyi esperes nt. Tomka 
úr bizatik meg; viszont a' nt. Chalúpka urnák előlegezett 40 ftnyi viszszatéri-
tési ügyet főtiszt. Geduly superintendens úr fenebbi kiküldetése alkalmával 
elintézendi. 

5. Az egyetemes egyház által a' nyomtatványok és egyéb vegyes költsé-
geknek kerületünkre történt mult évi kivetése, tekintve akár az egyházkerü-
letek kiterjedését akár az egyházak és hivek számát és vagyonosságát — sem 
az igazsággal, sem a' méltányossággal megegyeztethetö nem levén, az egyetemi 
gyűlésre küldendő követeinknek meghagyatik, hogy a kivetési kulcsnak meg-
javítását telhetően szorgalmazzák. 

6. A' főpénztárnok minden egyházmegyének a' maga hátramaradását 
azonnal kiadandja, 's ezek már az 1860-ik oct. 3-ki gyűlés határozatánál fogva 
is szoros kötelességöknek tartsák e' hátramaradást legfeljebb f. évi dec. 31-ig 
minden levonás nélkül befizetni; mit ha tenni elmulasztanának vagy akár rész-
ben is nem teljesíthetnének, kötelesek lesznek ugyan az ideig a' meg nem 
fizetett összegről mint tökéről egy törvényes alakban kiállított kötelezvényt 
1862-ki ján 1-töl járó 6% kamatozással kiállitani 's a' ker. főpénztárnak beadni. 

7. Addig is mig kellő adatok és előmunkálatok megszerzése után a' ki-
vetés határozottabb és lehető legigazságosabb kulcsa megállapittathatnék, a' 
megszaporodott szükségek fedezésére az egyházmegyék 1862-ki januar 1-töl 
kezdve az eddig váltópénzben kivetett és beszedett évi tartozásaikat a' ker. 
pénztár részére ugyanazon mennyiségben megszabott osztrák pénzben fogják 
minden levonás nélkül félévenkint a' kerületi pénztárba Pozsonyba befizetni. 

8. A' változott pénzbeli körülmények, a' megszaporodott munkák és terhek 
tekintetbe vételével a' főtisztelendő superintendens úr évi járuléka (belé értve a' 
káplánjának adandó élelmi ellátást;) 1200 fr. osztrák értékben állapittatik meg, 
mellyet neki f. e. aug. 22-töl számitva évnegyedenkinti részletekben a' kerületi 
főpénztárnok kifizetni fog. 



A' főtiszt. Superintendens úr káplánjának fizetése az elöbbeni számban érin-
tett tartáson kivül évi 200 ft. osztr. értékben állapittatik meg, mellyet annak 
szinte évnegyedenkint a' ker. főpénztárnok kifizetni fog. 

IX. Főtiszt. Székács József úr a' pozsonyi hittani cathedra fentartásása a' Gusztáv 
Adolfegylet által mult évben megvont évi 800 ft. pengő járulékot ez idénre ernyedetlen buz-
galma által eszközlőtt magán adakozás utján fedezvén 's a' pozsonyvárosi egyházmegyének 
megkíildvén. 

Főtiszt. Székács József urnák ezen a' hazai protestáns egyetemet valamint 
a' tudományosságot közösen érdeklő ügyben tett feláldozó fáradozásaiért egy-
házkerületünk forró köszönetét nyilvánítja, egyszersmind az ezidei egyetemes 
gyűlésre menendő követeinket utasitja, hogy a' főpásztor urnái tiszteikedvén 
felkérjék, ezen atyai gondoskodását a' jövőre is kiterjeszteni. 

X. Főtisztelendő elnök úr jelentvén, hogy az 1860-ki julius 13-ki gyűlés jegyzö-
könyvének 24-kik pontja értelmében egyházkerületünk pénztárának segédforrásakint az egyes 
egyházakra rótt 's azok által tartandó külön offertoriumokból egynémelly egyházaktól segé-
lyezések befolytak, nagy részben azonban kimaradtak. 

A' ntiszt. esperes uraknak továbbra is meghagyatik, pénztárunk ezen kije-
lölt segédforrását a' megszabott offertoriumi utón jövedelmezővé tenni és telhe-
tőleg sikeresiteni. 

XI. Az egyetemes egyház 1860-dik oct. 10-ki gyűlésének 7-ik pontja értelmében a' 
pátens szerint rendezkedett egyházaknak az autonom egyház kebelébei visszatérésök végett 
telhető eszközök használtattak, nevezetesen a' kormány e' részbeni intézkedése is felhivatott, 
mellynek mi eredménye iránt ker. gyűlésünk értesülve eddig nincsen. 

- J 

Pestre küldendő követeinknek meghagyatik, hogy e' kérdés állása körül 
maguknak kellő és kimerítő tudomást szerezzenek, arról jelentést tegyenek, 
egyszersmind az egyetemes gyűlésen telhető módon szorgalmazzák, hogy az 
eltévedt községeknek viszatérésök eszközöltessék. 

XII. Ugyan az egyetemi gyűlés m. é. oct. 10-ki jegyzökönyvének 14-dik pontja 
értelmében az ágostai összes tanodákra kiható tanrendszernek megállapítása jöendvén a' leg-
közelébbi gyűlésen szőnyegre, miután a' központi bizottmány ebbeli javallata egyházkerüle-
tünkkel kellő időben közöltetett, felolvastatott a' pozsonyi evang. főiskola tanári karának 
véleménye, melly a' középponti választmány tervezetében némi módosításokat hoz javallatba. 
E' véleményt, felolvasás után az egész kerületi gytilés magáévá tevén. 

Követeinknek utasításul kiadatik azon hozzátétellel, hogy ezen módosítások-
nak foganatot szerezni iparkodjanak, egyszersmind hogy a' hittani osztály-
ban az énektanítás is behozassék. 

Ezzel kapcsolatban azon indítvány is elfogadtatott, hogy községi tanitóul 
kerületünkben csak olly egyén vétessék fel, ki legalább egyéb feltételek mel-
lett hat gymnasialis iskolát végzett. Végre hogy az egyetemi gyűlés az okta-
tási rendszer megállapításánál különös tekintettel legyen arra, hogy kiválólag 
a' készülő lelkészek és tanítók, a' szláv és német nyelvekben tanodailag alapos 
és gyökeres kiképezést nyerjenek. 

XIII. Főtisztelendő superitendens és elnök úr jelenti, hogy az egyetemes gyűlés 
jegyzökönyvének 22-dik pontja értelmében az országos gyámintézet javára ez évben befolyt 
a' pozsonyvárosi esperességböl 1009 ft. 9 kr., a' pozsonymegyeiböl 162 ft. 92 kr., a' nyitrai 
esperességböl 62 ft. 51 kr., a' mosonymegyeiböl 107 ft. mellyböl azonban az saját gyámintézete 
javára 40 ft. visszatartott, melly összegek a' kitűzött és megszabott helyeikre elszállíttattak 
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A' gyűlés ezen jelentést örvendetes tudomásul vévén, a' még nem küldött 
esperességek jegyzőkönyvileg felszólitandók, hogy a' nemes czélra a' kijelölt 
példa szerint telhetőleg gyűjtsenek 's gyűjteményüket a' superintendens urnák 
beküldjék. 

XIV. Szőnyegre kerülvén az egyetemi gyűlés jegyzökönyvének 32-dik pontja, 
mellyben a' váczi egyház lelkésze ugy mint a' siketnémák lelki a tyja , szokott de több év 
óta elmaradt segélypénzét szorgalmazza, sőt annak fölemelését is kéri. 

Miután egyházkerületünk pénztára tul van terhelve, de különben is az 
országos gyámintézet az illy nemű szükségletek fedezésére is szolgál, a' váczi 
siketnémák lelki atyja a' maga kérésével a' fenebb kejelőlt gyámintézethez 
utasittatik. 

XV. Főtiszt. Geduly Lajos superintendens úr jelenti, hogy néhai főtiszt. Sztromszky 
úr után egy a' Szentírásnak minél olcsóbb kiadására gyűjtött és szánt 1400 ft. pengönyi alap-
töke maradván fenn 's miután e' gyűjtemény eredeti czélja 's származása kipuhatolandó volna, 
más részt a' megemlített kiadás a' jelenkor nagyszerű és olcsó kiadásai által tulszárnyaltatott, 
amannak megvizsgálására valamint ezen töke miképen és hova alkalmazása és fordítása iránt 
véleményt adó választmány kiküldetését indítványozván. 

Főtiszt! Geduly Lajos úr elnöklete alatt kiküldetnek tek. Jeszenszky 
József úr, és ntiszt. Tomka, Hollerung esperes urak és Boleman tanár ur, kik 
e' tőke iránti véleményes jelentésüket a' legközelébbi közgyűlésre beadni fogják. 

XVI. Felhozatván az evangelicus egyház sarkalatos jogainak érvényesítésére czélzó 
's a' központi bizottmány által az országgyűlés elébe terjesztendő töivényjavaslatnak egyház-
kerületünk részéröli pártolása. 

A központi bizottmány által formulázott törvényjavaslat egyházkerületünk 
részéről is egész terjedelmében elfogadtatván, követeinknek azon utasítással 
adatik ki, hogy annak a' mennyiben idő 's körülmények javasolják, a' legközelébbi 
egyetemi gyűlésen kiszabott helyére történendő megindítását kívánhassák. 

XVII. Felolvastatván a' felsö-zelai egyházközség folyamodványa, mellyben az iránt 
panaszolkodik, hogy a' lipótvári fegyenczek feletti egyházi szolgálat mint fiókegyháza tőle 
helytarsóságilag illetéktelen és helytelenül elvétetvén, a' nagyszombati anyaegyházhoz csatol-
tatott 's ez iránti orvoslásért esedezvén. 

Miután a' kérdéses ügyben a' dunáninneni egyházkerület már itélt, és ezen 
ítélete az egyetemes egyházgyüléshez feljebbeztetett, itt további intézkedésnek 
szüksége fenn nem forog. A' folyamodásban Stelzer nagyszombati lelkész úr 
ellen tiszti eljárásábani hanyagság vádja az ez utóbbi által a lipótvári felügye-
lőségtől kiadott és felmutatott bizonyítvány által megczáfoltatott. 

XVIII. Felolvastatott a' trencsini esperességbeli Ns-Podhragy evang. egyházközség 
kisebbségének 's viszont ennek ellenében ugyanazon község többségének folyamodványa a 
község által megválasztott lelkészük tiszt. Hajnóczy Pál megválasztatása tárgyában; elsöbbik 
rendű a' választást azon okból megsemmittetni kivánván, mivel Hajnóczy Pál úr a' nyitrai 
esperességet névszerint Miava községét az ellene emelt súlyos panaszok miatt kénytelen levén 
elhagyni, a' nélkül hogy magát az ellene emelt vádak alul megtisztította volna; ellenben az 
utóbbi különös tekintetet vél abban helyezni, hogy nevezett lelkész a' község nagy többsége 
által megválasztatván, feltéve hogy hibái voltak is, ezeket egy évi szenvedésekkel kiengesz-
telvén, kegyelemért esdeklik, vagy legalább a' mennyiben a' ker. gyűlés a' vádak aluli meg-
tisztulást szükségesnek vélné, addig is mig ez megtörténhetnék, öt administrátori minőség-
ben meghagyni. 



Ennek kapcsában felolvastatott ugyan Hajnóczy Pál úr folyamodványa, mellyben 
a' község többségének véleménye szerint megerősítésért esedezik; és a' trencsini esperességnek 
esperesi gyűlési határozata, melly a' lelkészi megválasztást helyben nem hagyja azon oknál 
fogva, mert Hajnóczy Pál a' nyitrai esperességet elhagyta a' nélkül hogy magát az ottani 
vádak alul megtisztította volna. 

A' tárgynak minden oldalróli megvitatása után határoztatott: 

Az ágostai hitvallást követök lelki üdve és az egyház méltósága megkí-
vánják, hogy lelkészei minden szenytöl tisztán álljanak ugy társaik mint hiveik 
előtt. Miután pedig Hajnóczy Pál úr ellen vádak emeltettek, mellyek egyház-
megyéje egyszerű odahagyása által el nem töröltethettek, sőt a' gyanút ellene 
nevelni képesek, a' nyitrai esperességnek ezennel meghagyatik, hogy f. é. novem-
ber l-ig kellő vizsgálat befejezése után hivatalból Ítéljen a' felett, valljon Haj-
nóczy Pál úr ellen nem bizonyodik e olly vád vagy vádak összege, melly öt 
a' lelkészi hivatal viselésére jövendőre nézve képtelenné teszi. Valameddig ez-
iránt jogérvényes és fölmentő ítéletet nem nyer, sem mint lelkész sem mint 
administrátor helyét be nem töltheti. 

XIX. Az ágost. hitvallást követök összes egyházainak f. é. aug. 28-án 's utána követ-
kező napjain Pesten tartandó gyűlésére a fentebbi utasítások mellett a' következő világi és 
egyházi mélt., főtiszt., tek. és nt. urak küldetnek ki követekül: 

A' mlgos felügyelő és főtiszt, superintendens uron kivül: 

Mélt. gróf Zay Károly, m. Osztroluczky Miklós, Justh József, Szentiványi 
Ádolf, Kubinyi Mihály, Zerdahelyi Incze, Draskóczy Gyula, Zelenay Gedeon, 
Hauszer Ernő, Szálé Antal, Jeszenszky József, Thüring Károly, Konrád Mihály, 
Major Pál, Weinberger András, Walkó Gusztáv, Murmann Vilmos, Weisz Tivadar, 
Dobay Ágoston, Reidner J. G., Nagy Elek, Samarjay Károly, Kunsch Lajos, 
Szilvay Károly, Décsy János, Királyföldi Endre. 

Egyházi rendből: nt. Tomka János mosonyi esperes úr napidíjjal és költ-
séggel, ezen kivül Hollerung Károly, Teszák Sámuel, Szvaty Mátyás espe-
resek, ugyszinte Philadelfi Adám, Dorner Mátyás bazini lelkész urak; a' tanár 
urak részéről: Lichner Pál igazgató napi díjjal, Csecsetka Sámuel és Boleman 
István urak a nélkül. 

Kelt mint fent. 

Jegyzet te Nagy Elek, 
egyházker. jegyző. 



Az evang. hitvallást követők dunáiiinneni Superintendensének Fő-
tisztelendő Geduly Lajos urnák az 1861-ik augusztus 22-én 's folyta-
tólag tartott kerületi gyűlésből adott 

hivatalbeli utasítás. 
I. A* felügyeletre nézve kötelessége: 

1. Arra vigyázni, hogy a' papok, oktatók 's tanítók híveiket 's tanítványaikat józan 
tanítás és példás életük által a' hit és vallásosság, tudomány 's felvilágosodás és istenfélő erényes 
életre vezessék. 

2. Hogy az elsők a' szentségeket gyakran és buzgóan a' Szent-igében előadott parancs 
szerint kiszolgáltassák. 

3. Hogy a' növendékek már az iskolákban, későbben a' vasárnapi katechisatiokban 's 
coníirmatio alkalmával a' hit- és erkölcstan, a' vallás és Biblia-isme, a' szentegyházi és a' refor-
matiotörténet, sőt a' protestáns jog és törvényekre is kellően betaníttassanak. 

4. Hogy az isteni tisztelet a' hallgatók által alkalmasnak vélt időben ünnepélyesen és 
legáhitatosabban tartassék. 

5. Hogy a' bevett józan szokások és szertartások egyesek által ugyan ne igen másittas-
sanak; de ollyanok, mellyek az evangyélmi elvekkel nem egyezők, főleg ha mint régi sötét 
századok maradványai a' butaság, babonaság és képmutatást előmozdítják, köztekintélyileg töröl-
tessenek el 's ezek helyett tisztán evangyélmiak hozassanak be, mellyek által az Isten lélek-
ben és igazságban tiszteltessék, Ján : 4, 24. És ámbár vallástételünk 7-ik czikke az anyaszent-
egyház valódi egységére nem kívánja meg a' külső szertartások egymodoruságát, mind a' mel-
lett azon leend, hogy tárgyalás és végzések alapján, a' hivek megbotránkozásának lehető elke-
rülésével mindenütt hasonlók 's egyöntetűek legyenek. Azért is 

6. Igyekezzék, hogy egyházaink a' vallás és az egyház fejlődő szellemének megfelelő-
leg újonnan kidolgozott agendák, káték és énekes valamint más kegyes és az iskolákban hasz-
nos tudományos könyvekkel láttassanak el. 

7. Fontos feladata leend, hogy bölcsődék, kisded-óvodák, vasárnapi kisebb nagyobb 
iskolák, papi 's tanítói képezdék kellő számmal felállíttassanak 's kitűzött magasztos czéljoknak 
megfeleljenek. 

8. Ügyeljen föl az alapítványokra, bel- és külföldön tanulók díjazására, hogy azok 
az alapítók és alapítványok értelmében kezeltessenek és kiosztassanak. 

II. Az őrködésre nézve kötelessége arra vigyázni: 

1. Ha valamelly tanitó, oktató vagy lelkész olly tanokat terjesztene, mellyek a' 
Szentirással 's az ágostai hitvallás alapelveivel homlokegyenest ellenkeznek, azt ügyekezzék jó 
útra téríteni. Egyébiránt a' hitágazatoknak tudományos megvitatása akár magán akár sajtó ut-
ján szabadon hagyatik. 

2. Hogy a' más vallás-felekezetekkeh kölcsönös béke, egyetértés és szeretet fentartas-
sék; azok elleni gúny és sértegetés akár sajtó akár szónoklat utján mellőztessenek; főleg pedig 
minden tehetségét arra fordítsa, hogy az ok nélkül és a' protestánsok nagy hátrányára egymás-
tól elvált két testvér ismét egyesüljön, azaz a' helvét vallású atyafiakkali egyesülés mielőbb 
létrejöhessen. 
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3. Hogy a' bécsi és linczi békekötéseken alapuló 179°/i 26, valamint az 184% és 
az 184% 20 tczikkek, ugy a' zsinati mint más egyházi szabályok és utasitások, valamint az 
egyes egyházak és egyházmegyék jogai, kiváltságai és önkormányzata csonkittatlan fentar-
tassanak. 

4. Az egyházi körön kivíil esö felsőbb rendeletek a' superintendens hatásköréhez 
egyátalán nem tartoznak, 's az illy nemű netán hozzá érkezők általa a' kerület főfelügyelő-
jéhez tüstint átteendök; hasonlólag átteendök ehhez az egyházunkat közjogi tekintetben ér-
deklő s hozzá erkezendő k. k. leiratok és ministeri rendeletek, 's csak is kerületi közgyűlésünk 
jóváhagyása után áll szabadságában azokat az esperességek utján köröztetni. 

III. Fegyre nézve azon joga legyen: 

1. Hogy a' kerületében levő nem csupán papi de nem papi egyéneket is szelídség-
gel 's atyai jóakarattal kérleljen, figyelmeztessen, intsen sőt dorgáljon minden olly esetben, 
ha azok hivatalbeli kötelességüknek eleget nem tennének, erkölcstelen életet folytatnának, 
botrányt okoznának, hanyagok, iszákosak, bujálkodók, kártyások, vallás és egyház iránt 
közönbösek volnának. 

2. Ha vizsga alkalmával valamelly papot, oktatót vagy lelkészt a' fenebb megirt 
akármellyik bűnben szenvedőnek találna, vagy ha méltó gyanúval terheltetnék: illy sze-
mélyekről az illető esperes által félévenkint magának jelentést adasson. Ha pedig főleg a' 
fiatalok közt olly restet találna, ki beszédeit nem dolgozza, szónoklatait hanyagul végzi 
vagy tán nyomtatványból olvassa, illyeneknek hagyja meg, hogy további intézkedésig 
beszédeiket kidolgozva hozzá beküldjék. 

3. Azon esetben, ha pap vagy oktató esküje megszegésével olly tettet követne el, 
mi által nemcsak közbotrányt okozna, hanem egyszersmind az egyház sarkalatos jogait vagy 
hitelveit és canonjait sértené: az illyent hivatalától függessze föl 's azonnal intézkedjék, 
hogy ellene az elmozditási per a' maga utján megkezdessék. Egyébiránt pedig 

4. Föpásztori hivatala alatt alló tiszttársait ugy tekintse mint testvéreit az Urban 's 
hatalmával vissza ne éljen, mert meg vagyon irva Gal: 3 v. 28: nincsen sem szolga sem 
szabodos, mert ti mindnyájan egyek vagytok a' Jézus Krisztusban. 

5. Bár föpásztori és elnöki hivatalára nézve az egyetem Ítélete alatt áll, mégis 
mint egyes egyház papja egyházmegyéjéhez tartozik, mellynek azonban valamint az egy-
házmegyei széknek elnöke nem lehet, miután neki a' kerületnél kell elnökösködnie. 

6. Mint főpásztor 's atyák atyjának saját példájával kellvén sokra hatnia, egész 
életét Pál apostol Timoth. és Tituszhoz irt leveleihez alkalmaztassa és ezek megtartását tiszt-
társainak is ajánlja. 

IV. Az egyházak és iskolák látogatása. 

1. Tudomást kellvén neki az iránt szereznie, valljon a' kerület egyházaiban és isko-
láiban a' fenálló rendeletek kellőleg foganatosíttatnak e: a' felmerülő helybeli körülmények 
ugy parancsolván azonnal az illető helyet, különben pedig a' szükséghez képest, de tiz év 
leforgása alatt legalább egyszer az egész kerületét a' bevett szokás és törvények szerint 
meglátogassa, minden fény és a' hivek terlieltetése nélkül és az espereseknek a' látogatás 
rendjét előlegesen megküldvén. 

2. E' látogatásnál vizsgálja meg a' templom, iskola, torony, harangok, temetők, 
pap- 's tanitó-lak és más egyházi épületek állapotját; vizsgálja meg, valljon azok elég tá-
gasak e? javítást vagy bövitést nem igényelnek e? mennyi és elegendő jövedelme van e? 
és miként lehetne azt szaporítani, valljon a' számadások kellőleg vezettetnek e 's vizsgálat 
alá bocsáttatnak? 

3. Az istentisztelet és szentségek kiszolgáltatásához megkívántató edények tiszták 's 
a' szent czélnak megfelelők e? agendák, orgona, énekes könyvek, levéltárak 's ezekben tán 
az egyházak történetét érdeklő régi irományok léteznek e? boltozott e a' sekrestye, a' hol 
mindezek az anyajegyzökönyvekkel és más az egyházat érdeklő iratokkal tartatni szoknak. 
Továbbá jegyezze föl : 



4. Kik íi papok, mennyi ideje szolgálnak, ott e vagy másutt is, melly nyelveket 
értenek? honi nyelven beszélnek e? foglalkoznak e a' tudományokkal? irtak e valamit ? minő 
könyvtáruk van? hivatalon kivül mivel foglalkoznak? hány lélek van az egyházban, hány 
beavatandó, katekizált stb. 

5. Kik a' tanitók? stb. (1. f.) hány növendékük van? hány osztályban? mit tani-
tanak, értik e a' gazdaságot? kertészetet? a' gyümölcsfaoltást gyakorolják 's tanitják e? van e 
egyházi vagy községi gyümölcsös? 

6. Eleget tesznek e a' papok és tanitók kötelességeiknek? békében élnek e egy-
mással és a' hívekkel ? mi panaszuk van a' hivek ellen ? 's ezeknek viszont amazok ellen ? 

7. Mennyi a' jövedelmük 's miből áll? megüti e a' minimumot? Kiszolgáltatik e a' 
hivek által pontosan és illő időben, pénz 's gabona nemben? nem kisebbittetett a' hivány, 
vágy nem adnak e kevesebbet, mint abban foglaltatik? 

8. Kendben vannak e a' születési, halálozási és esketési anyakönyvek? a' száma-
dási és más jegyzökönyvek? 

9. Vannak e az egyháznak alapitványai, tökéi, ingatlan vagy egyéb vagyona? Ke-
zeltetnek e azok az alapítók szándéka szerint? kik által? van e felügyelője, pénztárnoka, 
presbyteriuma 's kik által választatnak? 

10. Az anyaegyháznak vannak e fiókegyházai, törvényesen vagy okiratilag hozzá-
kapcsolvák e ? mennyiben járulnak az egyházi adóhoz és résztvesznek e aránylag a' közta-
nácskozásokban ? van e tanító, iskola, templom? 

11. A' nagyobb iskolákat leginkább vizsgaidő alkalmával látogassa, hogy azokon 
jelenlevőn megitélhesse miként felelnek meg az oktatók és a' tanulók a' kitűzött föczélnak. 

12. Mindezekről az illető jelentéseket három példányban adassa ki magának, 's 
ugyanannyi példányú vizsgálati jegyzökönyvekhez csatolva, egyikét az egyháznál hagyván, 
a' másikat az esperességi, a' harmadikat a' kerületi levéltárba tegye be. 

V. A' papi jelöltek vizsgálata és fölszentelése. 
1. Midőn a' tanulók tlieologiai pályájukat bevégezték, ha azt akarják, hogy a' pap-

jelöltek sorába felvétessenek 's külföldi egyetemre kibocsáttassanak, tartoznak kerületbeli su-
perintendensüknél a' vizsgát letenni. 

2. A' ki e vizsgán egészen tudatlannak találtatnék, annak a' második vizsgálathozi 
előkészületre egy évi idő adassék, hason körülmények közt a' harmadik és végső vizsgára 
egy további félév; ki ezután sem nyerne sikert, az papi hivatalra nem bocsátható. A' fenebb 
kiszabott előkészületi idő a' tanuló kivánságára megrövidíthető. 

3. A' vizsgálaton átment egyén iktattassék a' papjelöltek sorozatába 's ezek név-
jegyzéke közöltessék előre is az illető esperesekkel, de később is a' kerületi gyűlésen ol-
vastassék fel nevök 's tétessék be a' jegyzőkönyvbe, hogy igy mind a' papoknak mind az 
egyházaknak tudomásul legyen, ha hogy itt vagy amott szükség lenne rájok. 

4. Az illy beiktatott jelöltek ismertessék meg magukat azon esperesnél, kinek me-
gyéjében időzni fognak, hogy ez reájuk felügyelvén, 's a' főpásztor által kiadott tárgyakról 
készített értekezéseket félévenkint tőlük átvévén, felküldhesse a' superintendensnek viseletük 
leírásával. 

5. A' külföldi egyetemeken levő papjelöltek tartoznak szinte félévenkint a' tudo-
mányok hallgatásáról szóló bizonyítványaikat a' Superintendensnek megküldeni, hogy hollé-
tük felett őrködhessék 's az egyetemi dijakat a' tudva levő helyre megktildhesse. Visszatér-, 
tük után tartoznak magokat ujolag bemutatni, bizonyítványaikat előterjeszteni 's ez alkalommal 
egyszersmind a' ministerialis vizsgálat megállására nézve magukat az 1860-ki oct. 3-ki kerü-
leti gyűlés jegyzökönyvének 23-ik pontjához alkalmazni. 

6. Hogy az érdemes papjelöltek de még inkább a' ministerialis vizsgálaton is átmen-
tek ne legyenek kénytelenek pályafutások bevégzése után tengődni, a' superintendens fölhi-
vandja a' nagyobb vagy bármelly más egyházak beteges és elaggott papjait, ugy szinte az 
egyházakat, hogy az illynemü készült papjelölteket papsegédül vagy akár gyakorlat és ta-
pasztalásszerzés végett csupán szállás és elelmezés kiszolgáltatása mellett bizonyos időre ma-
gukhoz fogadják, felhatalmazván az utolsókat a' házasságkötés és úrvacsora kiszolgáltatásán 
kivül — a' többi papi cselekvényekre. 
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7. Mielőtt a' papjelölt pap vagy segédpapnak fölszenteltetnék, köteles, a' mennyi-
ben az ezen fejezetbeli 5-ik pont végső szakaszának már eleget nem tett volna, még egy és 
végső azaz ministerialis szigorlatot kiállani, melly alkalommal a' superintendens főleg arra 
ügy elend, hogy olly jelölt, ki iskolai és egyetemi bizonyítványait előmutatni nem tudná? 

vagy erkölcstelen életű és egészen ügyetlen volna, vagy épen vallástalan elveket nyilvání-
tani 's terjeszteni merne, továbbá ha valamelly nagyobb testi hibája vagy a' teljes kort el 
nem érte volna — a' papi hivatal pályájára 's annak alkalmaztatására ne bocsátassék. 

8. A' papi fölszentelési törvényes kor a' betöltött 24-ik azaz teljes kor; de ha csak 
papsegédül hivatnék, a' fölszentelés előbb is megtörténhetik; valamint az illy fölszentelt pap-
segéd, ha 24 éves kora előtt rendes lelkésszé választatnék, a' Superintendens egy évi kor-
felmentést engedélyezhet. 

9. A' fenebb kijelölt szigorlatnál megvizsgálandó a' papjelölt, valljon jártas e' a' 
Szentírás jelesül az uj Szövetség magyarázatában, a' hit- és erkölcs-tanban, az egyházi jog, 
történelem és szónoklatban, a' magyar és azon felül azon nyelvben, mellyben a' vallást 
tanítania keilend. 

10. Végezvén a' papjelöltek a' ministerialis szigorlatokat, a' Superintendens köteles 
őket meghiteztetni 's a' hitformát illetőleg magát az 1610 zsolnai, 1616 szepesvárallyai és 
rozenbergi zsinatok canonjaihoz tartani. 

11. Fölszentelési dijul jár a'Superintendensnek kisebb egyházak után egy, nagyobbak 
után két körmöczi arany, a' vizsgálók mindenikének pedig az uti és ebéd költségein felüt 
mindenikének két forint napidíj, melly napidijakat a' meghívott papjelölt tartozik megfizetni. 

VI. A' házassági ügyekre nézve. 

1. Valamint mindenben ugy főleg a' házassági ügyekben tartozik a' hozzá folyamo-
dókat bölcs tanácsával ellátni. 

2. Az elválási pereket hitvallásunk elvei 's honunk zsinati 's köztörvényei értelmé-
ben a' törvényes itélőszékekhez utasítsa. 

3. A' házassági elválásokat ugyan ne könnyítse de ne is nehezítse, főleg ott hol az 
együttélés erkölcstelenségre, életveszélyre 's a' gyermekek rosz nevelésére adhatna alkalmat. 

4. Mielőtt a' végelválás kimondatnék, kisértse meg az elválni akarókat minden erő-
szakoskodás nélkül együttélésre birni. 

5. A' rokonsági fokozat akadálya alól csak azokat mentse fö l , mellyekre Mózes 
törvényei halált nem mondanak. 

Vegyesek. 

a) Az egyetemes és kerületi jegyzökönyveket, számadásokat 's más nevezetes iro-
mányokat belátása szerint kivonatilag juttassa az espereseknek, valamint általuk köztudomásra. 

b) Nemcsak a' kerületi esperesek és felügyelök, hanem a' többi Superintendensek-
kel is folytonos levelezésben álljon 's egyházunk közügyeit tárgyazó kérdésekre nézve velők 
tanácskozzék. 

c) Hivatalánál négyféle jegyzökönyvet tartson, úgymint 
1. Ollyat, hová az egyház és iskolák látogatásának eredménye beiratik; 
2. hová a' fölszenteltek neve és rövid életirata bejegyeztetik. 
3. Hová a' kerület történeti eseményei 's 
4. hová az érdekesebb levelezések sora beiktatandó. 

Mindezeket pontosan vezesse 's ezek rövid átnézetét évenkint akár az esperesek ál-
tal akár a' kerületi jegyzőkönyv kivonatával köröztesse, hogy igy mindenkinek tudomása le-
hessen az egész kerületbeni történtekről. 

d) A' hivatal szerint legidösb esperes a' superintendensnek helyettese, a' ki itt is 
valamint az egyházmegyéknél az ö helyét pótolandja, halál, betegség, honnemlét, megbízás 
vagy egyéb szükség eseteiben. 

e) Őrködjék hiven a' kerület levéltárára és pecsétére. 
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f) Azon leend, hogy az anyakönyvi rovatok egyenlőség és pontosság tekintetéből 
az egész kerület számára kinyomattassanak, ha mindjárt az egyes egyházak költségein is. 

g) Mielőtt a' Superintendens hivatalát elfoglalná, a' már a' bevezetési rendben meg-
állapított hitet leteendi és előtte ez utasítás is felolvastatik. 

h) A' Superintendens az egyházkerületi gyűlésnek törvényes társelnöke, osztakoz-
ván a' felügyelővel az elnöki jogokban és kötelességekben. 

Esküforma. 
Én Geduly Lajos esküszöm az egy igaz Istenre, hogy superintendensi hivatalomban 

mellyre az évangyélmi ágostai vallást követök dunáninneni egyházkerületében a' gyülekezetek 
szavazatai által törvényesen elválasztattam, — hazám és felséges királyom iránt tántorithat-
lan hűséggel leszek, — évangyélmi egyházam javát tőlem telhetőleg elő segítem, — a z 
evangyeliomi szent tudomány tisztaságára, ugy mint azt a' szentírás után az ágostai vallás-
tétel előadja, vigyázok, — egyházunk 's vallásunknak a' hazai törvényekben gyöke-
rező jogai és szabadságai felett őrködöm. — Az egyházi ügyekben — félretévén min-
den gyűlölséget, kedvezést, félelmet és mindennemű emberi tekintetet — nem tekintvén 
atyafiságra, ajándékra — igaz és meggyőződésem szerint az egyházi törvényekkel megegye-
ző Ítéletet teszek. A' gyülekezetek békességét, épületét, hasznát teljes tehetségem szerint 
munkálom. — Kánonjainkat 's általában egyházi törvényeinket, valamint ezen dunáninneni 
gyűlés által előmbe szabott vagy szabandó utasításokat mind magam megtartom, mind hogy 
mások is, kiket illet, megtartsák, tehetségem szerint eszközölni fogom. — A' mint mind-
ezeket teljesíteni ügyekszem, ugy segítsen engem az én Istenem! Amen! 

Pozsony, aug. 21-ik 1861. 

Kiadta Nagy Elek, 
egyházker. világi jegyző. 

l 



Az 1862-ik évi április hó 24-ik napján tekinte-
tes Tnrócz megyében kebelezett Pribócz nevű 
helységben, az ágostai vallástételt követők dn-
náninneni egyházkerülete, méltóságos MlliT-
21ÍHYÍ MÄ1T©!, kerületi felügyelő és főtiszte-
iéin ©111JILY LM©I snperintendens társelnöksége 
alatt számos világi és egyházi nrak és tagok 
hozzájárnltával kerületi gyűlés tartatván, jelen 
voltak: 

Pozsonyvárosi esperességböl: 

Jeszenszky József, oskolai másod felügyelő. 

Mosonyi esperességböl: 

Thüring Károly, esperességi felügyelő. Tonika János, esperes és zurányi lelkész. 

Nyitrai esperességböl: 

Súbert István, esperességi másodfelügyelö. Teszák Sámuel, esperes. 
Klszák János, alesperes. 
Vcinnay László, mijavai, 

Konrád Mihály. 
Tormay György. 
Schmer zing Adolf, báró. Mandelik István, assakürti, 

Schulcz Lajos, nyitra - szerdahelyi lelké-Szenessy József. 
Valásek Sámuel. szek. 

Trencsini esperességböl: 

Szilvay Sándor. 
Plathy Ede. 
Dohnány Lajos. 

Szvaty Mátyás, esperes és zay-ugróczi lel-
kész. 

Turóczi esperességböl: 

Ruttkay Károly, esperességi felügyelő. 
Zathureczky Károly, zaturcsai felügyelő. 
Beniczky Albert, pribóczi felügyelő. 
Velics Alajos, ivankofalvai felügyelő. 
Zorkóczy János. 
Zorkóczy Soma. 
Beniczky Márton. 

Belohorszky András, esperes és tótprónai 
lelkész. 

Bernátli János, zathurcsai lelkész. 
Belohorszky Károly, pribóczi lelkész. 
Kramár Márton, esperességi segédlelkész. 
Linder Mihály, jeszeni lelkész. 
Bogya Pál, turáni lelkész. 



Bulyovszky Simon. 
Bulyovszky Imre. 
Tomcsányi Móricz. 
Újhelyi Lajos. 
Újhelyi Boldizsár. 
Zathureczky József. 
Ruttkay Gusztáv. 
Vladár Pál. 
Csepcsányi Ferencz. 
Csepcsányi Vendel. 
Velics Gusztáv, tót-prónai felügyelő. 

Buócz Károly. 

Árvái esperességböl: 

Kubinyi Mihály, esperességi felügyelő. Lencsó György, lestyinai lelkész és esperes. 
Zmeskál Zoltán, lestyinai felügyelő. 
Stefanides Henrik. 
Csillaghy József. 
Lehoczky Antal. 

Liptói esperességböl: 

Szent-Iványi József. Plech János, esperes és lelkész. 
Szent-Iványi Barna. 
Dobák Antal, jeszenói volt felügyelő, és 

számtalan mások. 

Az egyházi áhitatos ének elzengzése után, főtiszteletü Geduly Lajos superin-
tendens az egyház oltára előtt szivreható beszédet tartott az összegyűlt sokasághoz Sz. 
Pál apostol a filippiekhez irt level l-ö fejezetének 12—19 verseiből vévén textusát, mely-
ben felelöleg azon magasztos kérdésre: hol van Krisztus urunk az egyházban? megmu-
tatá hogy: 

1-ör. ott van ő, hol az igazi keresztényi szabadság honol; 

2-or. ott , hol a hit és keresztényi szeretet együttesen egymást támogatva s 
istápolva közreműködnek; és 

3-or. ott, hol a lelkipásztor és a hivők között igazi és őszinte lelki összekötte-
tés létezik. 

Mely megható beszéd következtében az összegyűlt sokaság tetszésének kitörő 
nyilvánitása között, örömkönnyekre fakadt. 

1-ör. Megnyitván ezek után Szent-Iványi Márton kerületi felügyelő, rövid de 
velős beszéddel a gyűlést, ennek tanácskozás és megfontolás alá veendő főtárgyát kitüzé 
Geduly Lajos superintendens, mely is abból állott, hogy mi módon és úton volna lehet-
séges az oly annyira káros, némely lelkészek által előidézett viszályokat a turóczi és 
árvái esperességekben kiegyenlíteni s az eltévedt testvéreket, kik kábultságukban az 
autonomiát, hitünk e legbecsesb gyöngyét, feláldozták, egyházunk ősi autonom szerke-
zetéhez és annak törvényes felsösége iránti engedelmességhez visszavezetni. 

2-or. Szvaty Mátyás trencsini esperes inditványára, melyben ö az épen érintett 
szakadások és viszályok káros következményeit élő szinekkel ecseteié, elhatároztatott: 
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a) mikép választmányilag Szvaty Mátyás, Teszák Sámuel esperesek 
és Vannay László lelkész által dolgoztassák ki egy a viszályban élö és 
az autonómiától elszakadt egyházközségekhez menesztendő felhivás, mely 
az egyházkerület és annak superintendense ellen felhozott vádak alapta-
lanságát kimutatva, az eltévedteknek felvilágosítást nyújtván, azokat forró 
óhajtásunkhoz képest, testvéri karjainkba vezesse vissza. 

b) Küldöttségek neveztettek ki, és pedig a turóczi esperesség részére 
Zathureczky Károly elnöklete alatt, Beniczky Albert, Révay Ferdinand, 
Dohnány Lajos, Linder Mihály, Belohorszky Károly, Zorkóczy János, 
Miskóczy János, Lencsó András, Mrácsko János, Horváth András, Fon-
tányi János, Chrenko János, Újhelyi Boldizsár, Jeszenszky János urakból, 
— és az árvái esperesség részére Zmeskal Móricz elnöklete alatt, Kubinyi 
Mihály, Kubinyi Kálmán, Lehoczky Antal, Lencso György, Kankrinyi 
Mihály, Stefanides Henrik, Kreva József, Benczúr Tódor, Michna János, 
Zmeskal Zoltán és Dobák Antal urakból állók, azon megbízással: misze-
rint a viszályban élö és az autonómiától elszakadt egyházközségekbe el-
menvén s az •/. alatti fölhívást a hívőkkel közölvén, — a szükség úgy 
hozván magával, az egyházi gyűléseknek elnökletük alatt leendő megtar-
tása mellett is — igyekezzenek az eltévedteket felvilágosítani és az anya-
szentegyházhoz visszavezetni, a viszályokat pedig saját belátásuk szerint 
kiegyenlíteni. 

Felhatalmaztatok egyúttal Szent-Iványi Márton kerületi felügyelö-
hogy azon esetben, ha ilyen küldöttségek működése más esperességekben 
is különösen pedig a liptóiban szükségesnek mutatkoznék, ő azakot a kö-
rülirt hatáskörrel ezennel felruházottakat, később is bármikor nevezhesse. 

c) Megbízattak Súbert István, Újhelyi Boldizsár, Konrád Mihály és 
Tormay György urak választmányképen, mikép egy O Felségéhez a 
nagymélt. kir. helytartótanács útján menesztendő feliratot szerkesszenek, 
melyben egyházunk e visszás helyzete hiven lerajzoltatván, kéressék meg 
O Felsége miszerint egyházunk szent ügyét pártfogása alá fogadván, egye-
temes egyházi gyülésünk által ismételve tett s benyújtott föliratainkat is 
legkegyelmesebben elintézni méltóztatnék. 

3-or. Olvastatván a turóczi esperességbe kebelezett Szucsán egyházközség folya-
modása, melyben ez kijelentvén, mikép ö Hodzsa András lelkészével, — a ki Geduly 
Lajos superintendens ellen méltatlanul kikelt s öt superintendensének elösmerni nem 
akarja, — soha egyetérteni nem fog, nehogy azonban úgy tekintessék mintha ö a ne-
vezett lelkész nézeteit s tetteit osztaná, kérelmezi, miszerint ezen nyilatkozata a jegyző-
könyvbe bevezettessék s megnyugtatására e felett neki bizonyítvány kiadassék; végez-
tetett : 

Ezen folyamodás, illetőleg nyilatkozat, kedves tudomásul vétetvén, a 
turóczi esperességbe a viszályok kiegyenlítése végett kiküldött választmány-
nak használat végett kiadatni s erről Szucsán mezőváros birája Matyejecz 
János mint első kérelmező társai nevében is, a jegyzőkönyvi kivonatnak 
kézbesítése által értesíttetni rendeltetik. 

4-er. Tárgy altatván az árvái esperesség összes felügyelőinek kérvénye, melyben 
előadván, hogy ezen esperességben Geduly Lajos superintendens ellen ármányos izgatá-
sok történnek, melyek nemcsak az egyházra, hanem az államra is igen károsan hatnak 



az által, hogy a magas trón és a nemzet közt annyira óhajtott kibékülést nem csekély 
mértékben akadályozzák, — kérik: miszerint kérvényük, ez abnormis állapot mihama-
rabbi megszüntetése czéljából felsőbb helyre felterjesztessék; végeztetett: 

Ezen folyamodás hü másolatban elnöki úton már is a nagymélt. ma-
gyar kir. kancelláriához felterjesztve levén, az, 6 darab ide mellékelt csatol-
mánnyal együtt, az árvái esperességbe a viszályok kiegyenlítése iránt ki-
küldött választmánynak tudomás s használat végett kiadatni rendeltetik. 

5-ör. Tanácskozás alá vétetvén Árva esperesség Alsó-Kubin egyházhivei na-
gyobb részének folyamodása, melyben Nóvák Samu lelkészüket Kuzmányi Károly 
melletti agitátiói miatt lelkipásztori hivatalától elmozdíttatni kérik; határoztatott: 

mikép ezen kérvény is mellékletével együtt az illető, már többször emii-
tett küldöttségnek tudomás s használat végett kiadassék. 

G-szor. Olvastatott Miliályik Victor Sz. Miklós egyházközség felügyelőjének 
folyamodása, melyben bemellékelt ugyanazon egyház lelkésze Hodzsa Mihály ellen 
agitatiók miatt, intézett kérvényét felsőbb helyre mihamarább juttatni kéri. Végzés: 

Ez ügy az izgatásoknak veszélyes terjedése miatt halasztást nem szen-
vedhetvén, Szent-Iványi Márton kerületi felügyelő megkerestetik, miszerint 
a bemellékelt panaszlevelet elnöki úton báró Prónay Gábor egyházi főfel-
ügyelőnek Nagymélt. gróf Pálfty Móricz helytartó kezeihezi juttatás 
végett, felterjeszteni szíveskednék. 

7-szer Szőnyegre kerülvén azon kérdés, valljon szükséges-e a canoni visitatió-
nak mi előbbi megtétele ? határoztatott: 

mikép igen is szükségesnek tartja e gyűlés, miszerint a* visitatio mindenek 
előtt az árvái és turóczi esperességekben megtétessék; hogy azonban el 
legyen az halasztva azon időig, mig a 3. sz. a. b) pontban kiküldött vá-
lasztmányok bevégezendik működéseiket; 

egyébkint ez ügyet, mint különben is saját jogköréhez tartozót a su-
perintendens úr saját bölcs belátására hagyja. 

Az 1862-ik évi april hó 25-én főtiszteletü Geduly Lajos superintendens elnök-
lete alatt Pribóczon tartott kerületi hitelesitö gyűlésen jelen jegyzőkönyv, valamit az •/. 
alatti fölhivás és a fölirat is fölolvastatván, hitelesíttettek. 

Kelt P r i b ó c z o n aprilhó 25-én 1862. 

Tomcsányi Móric, 
jegyző. 



Léta Páně 1862. dne 24. Apr. v si. turčansbé stol. v Obci Prfbovcách, pod 
spolupředsedníctvím Osv. Pána K Ä E I I 1 1 A l M f f i W I I W j & n ? E s 

si. liptovské stol, vyslaužilého Nadžupána, a districtualného inspectore, 

též Důst. Pána 1 I I I I W I I S A I I 1 I I S Superintendenta, odbýván 
byl Superintendencie evanj. a. vyzn. předdunajské districtuální parti-
cularní Convent, — při kterémž jakožto zástupcové Seniorátů a Cirkví, 
ze svetského a z duchovného stavu následující Osv. Velk. a Urození, — 
též Wzneš. Bhod. a Vysoce Učení Páni byli přítomní. 

Ze Seniorátu prešpurského mestského: 

J o s e f J e s z e n s z k y , Lyceum viceinspector. 

Ze Seniorátu mošonského: 

K a r e l T liti r i n g , sen. inspector. J á n T o m k a , senior. 

Ze Seniorátu nitranského: 

•S tepán Š u b e r t , sen. viceinspector. 
M i c h a l C o n r á d . 
Baron A d o l f S c h m e r z i n g . 
J í ř i T o r m a y . 
J o s e f S z e n e s s y . 
S a m u e l V a H a š e k . 

S á m u e l T e s z á k , senior. 
J á n K l s z á k , consenior. 
S t e p á n M a n d e l i k , kerťanský, 
L a d i s l a v V a n n a y , mijavský, 
L u d v i k S c h u l z , nitrastředanský, 

faráři. 

Š á n d o r S z i l v a y , inspector. 
E d u á r d P l a t h y , inspector. 
L u d v i k D o h n á n y i . 

Ze Seniorátu treněanského: 

M a t ě j S v a t ý , senior. 

Ze Seniorátu turoanského: 

K a r e l R u t t k a y , c. kr. D v o r n í k , a sen. in-
spector. 

K a r e l Z á t u r e c z k y , zaturčánské, 
A l b e r t B e n i c z k y , přibovské, 
A l o i s V e l i c s , ivančanské, 
G u s t á v V e l i c s , slov.-pravnanské cirkvi in-

spectori. 
J á n Z o r k ó c z y . 
M a r t i n B e n i c z k y . 
S i m o n B u l o v s z k y . 
E m e r y c h B u l o v s z k y . 
M o r i c T o m c s á n y i . 
L u d v i k U j h e l y i . 
B a l t a z á r . U j h e l y i . 
J o s e f Z á t u r e c z k y . 
G u s z t á v R u t t k a y . 
P a v e l V l a d á r . 
F r a n t i š e k C s e p c s á n y i . 
K a r e l B u o c z a. t. d. 

O n d r e j B ě l o h o r s k y , senior. 
K a r e l B ě l o h o r s k y , přibovské, 
J a n B e r n á t , zaturčanské, 
M i c h a l L i n d e r , velko-jesenské, 
P a v e l B o g y a y , thuranské cirkvi faráři. 



Ze Seniorátu oravského: 

M i c h a l K u b i n y i , sen. inspector. J i ř i L e n c s o , senior, a církve leštinské 
S o l t á n Z m e š k a l , cirkve leštinské insp. farář. 
H e n r i k S t e f a n i d e s . 
J o z e f C s i l l a g i . 
A n t a l L e h o c z k y . 

Ze Seniorátu liptovského: 

J o z e f S z e n t i v á n y i . J á n P l e c h , senior, a cirkve sv. peterské farář. 
B a r n a b a s S z e n t i v á n y i . 
A n t a l D o b á k . 

a v mnohém počtu shromáždění jiní. 

Kdež, potom jakž shromážděné množství, jenž do chrámu ani se uměstiti nemohlo, nábožným 
zpěvem: „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš" proniknuto,— a mocnau řečí Dúst. Pána Superintendenta od 
oltáre z Textu: Fil. 1, 12—19 držanau, v níž viditedlně proukázal: Kde jest Kristus v církvi? a) Kde 
jest pravá křesťanská svoboda; b) Kde jest víra, skrze lásku učinkující; c) Kde jest opravdový poměř 
mezi cirkví a jejím pastýřem; — k slzám radosti, a k hlasitému projevení svého zalíbení pohnuto 
bylo, — po vyprosené, skrze Arcipastýre tohoto, svatau modlitbau, Boži pomoci: 

1. Předsedník stavu světského, spůsobem obyčejným, řečí toťiž důraznau a pronikavau 
Convent otevřel. 

Předsedník pak duchovního stavu ukázal cíl tohoto districtuálního, particularního Conventu, 
v tom záležející, že poněvádž někteří duchovní pastýři v SI. Seniorátech turčanském a oravském, k 
odstaupení od Autonomie cirkve své popuzují a svážejí, aby se porada usnesla, a spůsob vynalezl, 
jakbyse tomuto odstaupení některých duch. pastýřů, a snád i s částkau cirkve,*— a tak zniklým mezi 
cirkvi a pastýřem, roztržitostem pomoci, a jednota, pořádek, a pokoj, který jest Cirkve největší oz-
doba, a jen kde tento jest , tam blaho prokvětá, do těchže rozdvojených cirkvi, uvesti mohly? — 
Následkem této otázky, po 

2. Seniorátu trenčanského Senior, pán Matěj Swatý, předložil, a živými barvámi maloval 
ty smutné následky, které z každého takového rozpadnutí na cirkev plynau, a plynauti musejí, a při-
poměnul s bolesti i tý urážky, které jeho Důst. Pánu Superintendentovi, od některých duchovních, 
jemu podzřízených pastýřů těch předjmenovaných Seniorátů, nespravedlivě a nezaslauženě učiněné 
jsau, a které bolest v srdci každého opravdového, a za čest své Cirkve, a její zpravců zaujatého 
Evanjelika, způsobily. — Convent tento, maje na srdci blaho těch Cirkvi zmýlených, a chtěje všem 
neřádům a zmatkům, jenž na náboženský i mravní život škodlivé aučinkují, přitřž učiniti, ustanovil: 

A) Aby se ke všem klátícím se, a od Autonomie*odstaúpeným tak částkám, jako 
i celým Církvím, z tohoto Conventu Oslovení poslalo, v němžby se jím proukázalo, 
že všecky jim oznámené a po světě rozšířené žaloby naproti Superintendentovi au-
tonomickému, a naproti districtu, jsau nepravé, nespravedlivé, a nemají žádného 
gruntu, aby tedy od Autonomie, od toho drahého dědictví Otců naších, bez všecké 
příčiny neodstupovaly. — A k vypracování Osloveni tohoto vyjmenováni jsau páni 
Sámuel Teszák, Matěj Svatý a Ladislav Vannay. 

B) Vyslanstvo jest vyjmenováno, a s auplným plnomocenstvím do těch klátících 
se, a od Autonomie odstupujících, aneb jíž skutečně odstaupených Cirkví Seniorátů 
turčanského a oravského vypraveno, aby v místních Conventech, aneb v pádě potřeby, 
i jináče v shromážděném lidu, pod předsednictvím předsedníka vyšetřilo, kdo jest vinen 
odstaupení toho? a z jakových příčín se stálo? — a aby všech možných zákonních 
prostředků užilo, k odstránění všech neřádů a pohoršení, a k porovnáni všech roz-
tržitostí. — Vyslanstvo toto z následujících pánů záleží: 



V turčanském Senioráte: Karla Zatureckého, jako předsedníka, Alberta Beniczky, 
Ferdinanda Kévay, Ludvika Dohnányi, Baltazáře Ujhelyi, Michala Linde r , Karla Bě-
lohorský, Jána Zorkóczy, Jána Miskolczy, Jána Jeszenszky, Ondřeje Lentso, Jána 
Mratsko, Ondřeje Horváth, Jána Fontányi a Jozefa Chrenko. 

V oravském Senioráte: Móricza Zmeškal, jako předsedníka, Michala Kubínyi? 

Kolomanna Kubinyi, Antala Lehoczky, Jiřiho Lentso, Michala Kankrínyí, Henrika 
Stefanidesz, Jozefa Krva, Teodora Benczúr, Jána Michna, Soltána Zmeškal a Antala 
Dobák. 

C) Aby se těmto neřádům a zmatkům škodlivým Čím spíše konec učinil, ustano-
veno jest na Jeho Jasnost c. kr., cestau Sláv. král. Mistodržící Uherské Hady prosbopis, 
v kteremby všecky neřády a bídy vyobrazené byly, odeslati, a Ji poníženě prošiti, 
aby na tý jíž skrz generální Convent předložené prosbopisy milostivau odpověd dati 
a všecky takové smutné, a jak pro Cirkev, tak pro obecné blaho škodlivé následky 
májící nezákonností, svau moci, a zákonným spúsobem zastaviti ráčila. — K vypraco-
vání tohoto prosbopisu vyjmenován jest výbor z pánů Baltazáře Ujhelyi, Sťepana Šu-
berta, Míchala Conráda a Jiřiho Tormay záležející. 

v  

3. Ctěno bylo osvědčení Cirkve Evanj. Sučanské, v sl. Senioratě turčanském ode dne 19. 
Apr. 1862, v kterém ona skutek svého faráře Ondřeje Hodža zatracuje, že on proti svému zákonné-
mu Superintendentovi Dúst. Pánu Ludvíkovi Greduly zpurně vystaupil, a jej za svého Superintendenta 
neuznává, — a spolu se Cirkev táto osvědčuje, že ona žádného jiného za svého opravdového Super-
intendenta neuznává, jedině tohože Dúst. Pána Ludvika Geduly. —• Žádá pri tom, aby se toto jeji 
Osvedčení do Protokola vneslo, a o vnešení takovém se jí vysvedčení odeslalo. 

Uzavríno, žádosti této zadosti učiniti, a toto Osvědčeni sl. Deputácii (vyslanstvu) která v 
Sl. turčanském Senioratě do Cirkvi znepokojených, a snád někde i rozdvojených vyjmenovaná, a s 
plnomocenstvím vypravená jes t , k uvědomění a k použití odevzdati, — a Jánovi Matějec, rychtárovi 
městečka Sučany, jakožto prvnímu mezi na tom Osvedčení podepsanými, zprávu z tohoto všeho, ve 
výtahu protocollarním odeslati. 

v 

4) Ctená byla společná prosba inspectorů Cirkví sl. Seniorátu oravského, v které oni před-
nášejí, jak zlomyslné popuzování, a jak pro Cirkev, tak i pro Stát nebezpečné, ba i ten svazek, jenž 
trůn s národem váže, zeslabující baurení lidu, se od mnohých, jmenovitě od duchovních pastýřů, jenž 
pokoj hledati, a jej stíhatí popředku mají, opovážlivě provozuje, k odvrácení všech škodlivých a smut-
ných následků, žádají, aby k zastavení takého nenormálného stavu, jejích zde připojený prosbopis k 
Nejvyššímu místu čím spíše odeslán byl. 

Oznámeno, že Prosbopis takový v odpise, dle žádosti prosebníků jíž svau cestau 
k Nejvyššímu Místu odevzdán jes t , a uzavřeno, písebnau sem poslanau prosbu i s 
6 kusů připojených příloh, té Deputácii (vyslanstvu) která k porovnání roztržitostí v 
tomto Senioratě vyjmenovaná jes t , cílem uvedomení a použití, odevzdati. 

5. Byla čtená, a do povahy vzatá Inštancie většiny církevníků, Cirkve Evanj. Dolno-
Kubínské v sl. Senioratě oravském, v které oni žalují na svého faráře Sámuele Novák, pro bauření 
lidu, které na stránku a k dobrému Karla Kuzmány tropí, — a žádají, aby od úřadu kazatelského 
odstráněn byl. 

Ustanoveno, aby se táto Inštancie, tolikkráte jmenované deputácii, k uvědomení 
a k použití odevzdala. 

v 

6. Ctená byla Inštancie Viktora Mihályika, Cirkve Vrbicko-Svato-Mikulášské inspectore, v 
které prosí aby jeho připojená žaloba, v níž na Michala Hodža, tamějšího Cirkve Sl. bož. kazatele, 
pro bauřeni lidu žaluje, čím spiš na Vyšší Místo odeslaná byla. 



_ 4 — 

Uzavřeno, že poněvadž táto záležitost pro smutné následky bauření takového lidu, 
žádného odkládání netrpí, požádán jest světského stavu předsedník, pán Martin Szent-
iványi, aby přípojenau Žalobu spůsobem presidiálním, generálnímu Inspectorovi, Pánu 
Baronovi Gabrielovi Prónay, cílem odevzdání Jeho Excellencii Pánu Móricovi Pálffy, 
Místodržiteli Uherskému posiati ráčil. 

7. Prišla mezi předměty do povahy kanonická Superintendentionální Visitacie, jaková od 
roku 1836. držána nebyla, jejížto potřeba v cirkvich a v školách velice se cítí, a proto po ní každý 
opravdový Evanjelik, který si úžitky z ní plynaucí predstaviti zná, srdečně tauží, máli se v tomto 
čase predsevzíti? a kdeby jeji nej větší potřeba patřná byla? 

Poněvádž z takové kanonické Visitacie, Convent tento districtuální těch nejpěk-
nejších výsledků na pořádek, pokoj a blaho Cirkví se vztahujících, si slibuje, za 
nejpotřebnejši a nejúžitečnejší uznává, takovau Visitacii nejprvé a čím skůr v těch 
znepokojených Seniorátech: v turčanském a oravském předsevzíti, — tak ale, aby 
deputácie do těch zbauřených a rozdvojených Cirkví, dle punctu 3. lit. b. vystrojené 
Visitacii prědešly, a svau úlohu prvé vykonaly, — sám pak ten čas, a celau záleži-
tost Visitacie, k výlučným superintendentionalním právům patřící, jeho Důstojnosti 
přítomný Convent ponechává. 

Léta Páně 1862. dne 25. Apr. v sl. turčanské Stolici v Obci Pribovcách, v sl. authentica-
cionální Deputácii, pod předsednictvím Dúst. Pána Superintendenta Ludvika Geduly zasednuté, Pro-
tokol tento i s připojeným '/. Oslovením, — jako též s připojeným. Prosbopisem jest přečten, odo-
břen a potvrzen. 

Značil a vydal: 

J á n K l s z á k , 

Církve Evanj. A. W. Sobotištské Farář a Conventu 

district. duchovní Notář. 



Církvím evanjelickým augšpurského vyznání distriktu předdunajského 
pozdravení v Pánu! 

Těžkým a nad mír sklíčeným srdcem přesvědčiti se mnsel distriktualný konvent pod předsednictvím 
důstojného pána Ludvíka Gedulyho, okolí předdunajského superintendenta, jako též osvíceného 
pána Martina Szentiványiho téhož okolí inspektora, dne 24. aprila běžícího roku, v Příbovcách slávné 
stolice turčanské odbývaný, že zmítající se lodičce církve naší evanjelické, právě v tomto toliko 
okolí předdunajském, nové a to větší nebezpečí nad to nedávno žůrivší, snad hroziti počíná. Nebo 
při onom prvním, jednalo se vlastně o zevnitřním řízení církve, při tomto poslednějším ale zdá se 
jednati o podstatě článků víry evanjelické augšpurského vyznání. 

Nalezly se zajisté některé z církví našich evanjelických augšpurského vyznání v slavných 
a velebných seniorátech turčanském a oravském, které se, prý, ve svém svědomí zastavují a ve svém 
evanjelickém předsvědčení za zmýlených pokládají tím: jakoby vedle udání a výkladu některých 
jednotlivců, důstojný pán Ludvík Geduly, při nastaupení úřadu superintendenta předdunajského v 
přísaze jemu distriktem ustanovené, byl Krista a Svatau Trojici zapřel, v inštrukcii pak jemu dané, 
lutheránů skalvínčiti slavnostně se zavázal. 

Ačprávě již důstojnost jeho na tyto a podobné námitky v osobytně tlačeném a po církvích 
dištriktu rozposlaném osvědčení od 30. marca roku běžícího, obšírněji a důkladněji se vyslovila; a 
však nicméně předce i přítomný distriktualný konvent za nejsvetější povinnost si pokládá, před Bo-
hem i před světem upřímně a nejlepšim svědomím, a to k posilnění víry a k uspokojení znepokoje-
ného svědomí se osvědčiti: 

1. Že důst. náš pán superintendent ve své přísaze ve jménu jediného pravého Boha se za-
vázal k věrnému ostříhání, čistého a nepoškvrněného evanjelického učení podle augšpurského vyznání, 
které kromě toho Boha, jako Otce, Syna, i Ducha Svatého, nám vyznávat! a ctíti velí. 

v 

2. Ze tentýž pán superintendent podle přijaté od dištriktu inštrukcie má toliko na tom pra-
covali, a o to stejně pečovati, aby dobré porozumění, láska a svornost mezi evanjelickými bratří 
augšpurského a helvetského vyznání, jenž rovnaké udalosti a boje za právo a svobodu víry V milé 
vlasti naší měli, i dále se udržovala, zmocňovala a upevňovala. 

A proto nevidí přítomný distriktualný konvent žádné důležité příčiny, aby se církve evan-
jelické augšpurského vyznání distriktu tohoto, ze správy řádně a svým vplyvem vyvoleného p. super-
intendenta našého samovolně a nezákonně vylučovaly. Jako zajisté žádná jednotlivá církev nemá práva 
svého kněze samochtíc odstrániti; tak tím méně může a smí se ona správy svého arcipastýře vlastním 
a jediným výrokem a ustanovením svojím odřeknauti. 

Následkem toho v pevné naději se očekává, že se žádná více církev k podobnému nezá-
konnému kroku zvésti a nakloniti nedá, anobrž i ty zvedené církve do sebe staupí, upamatují se, ne-
zákonné uzavretí svých místných konventů odvolají, a tak svému řádnému a zákonitému arcipastýři 
podlužnau oddanost a poslušnost dále dosvědčovati budau. — Dáno z dištriktualnéko konventu, dne 
a roku jako výše. 



1862-ik évi aiigiistiis 6-án s következő napján t. 
Nyitra megyében kebelezett Miava mezővárosá-
ban a dnnáninneni ágostai vallástételt követő 
evangelicns egyházkerület mélt. IilMT~SYÁMYI 
MÁ®T§M a dnnáninneni egyházkerület felügye-
lője és főtiszt. ©IB1JLY ILAI©S! superintendens társ-
elnökségök alatt számos világi és egyházi nrak 
és tagok hozzájárnltával kerületi gyűlés tartat-
ván, jelen voltak: 

Pozsony városi esperességböl: 

Jeszenszky József, iskolai másodfeliigyelö. Polefkovics Gusztáv, récsei lelkész. 
Nagy Elek. Lichner Pál, főiskolai igazgató. 
Murmann Vilmos. Liska Sámuel, tanár. 
Kesselbauer György. Kor esek Zsigmond, tanár. 
Albrecht Pál. 
Kresser Emő. 
Greiner János. 

Pozsonymegyei esperességböl: 

Weinberger András, esperes, felügyelő. Hollerung Károly, esperes. 
Stelczer Károly, nagyszombati lelkész. 
Moczkovcsák János, bazini lelkész. 

Mosonymegyei esperességböl : 

Thirring Károly, esp. felügyelő. Tomka János, esperes. 

Nyitrai esperességböl: 

Zelenay Gedeon, esp. felügyelő. Teszák Sámuel, főesperes. 
Schubert István, másodfelügy elő. Klszák János, alesperes. 
Zerdahelyi Incze. Hros Tamás, esp. jegyző. 
Jeszenszky Lajos. Trokán János, kosztolnai, 
Prónay István. Kossatzky Pál, verbói, 
Tormay György. Stelczer Károly, holicsi, 
Wallaschek Sámuel, miavai felügyelő. Mandelik István, assakürti, 
Mitták János, szakolczai felügyelő. Wannay László, miavai, 
Conrád Mihály. Schnitta Lajos, vág-ujhelyi, 
Prónay Kálmán. Paulinyi László, pritrsdi, 
Brunovszky Pál. Boór János, krajnai, 



Nikolay Vilmos. ' Semian Lajos, turolukai, 
Vrchovszky Rudolf. Lanstják András, felso-zelai, 
Mittak László. Szloboda Pál, verbóezi, 
Schimschálek Pál. Leska János, bottfalvai, 
Jureczky István, Boor Mihály, bukóezi, 
Hornyák János. Scliulcz Lajos, nyitra-zerdahelyi lelkészek. 

Holuby Gusztáv , lubinai, 
Hrdlicska Károly, kosztolnai, 
Huszár Gusztáv, miavai lelkészsegédek. 

\ 

Trencsini esperességből: 

Szilvay Károly, esp. felügyelő. Szwaty Mátyás, esperes. 
Sándor Lajos. Kolényi Daniel, beczkói, 
Platthy Jenő. Krizsán István, kis-sztankóczi, 
Tomka Kálmán. Holuby József, nemes-podhragyi lelkészek. 
Bobok Gusztáv. 
Sándor György. 
Lange Károly+ 

Turóczi esperességből: 

Zaihureczky Károly, felügyelő. Belohorszky Károly, pribóczi lelkész. 

Árvái esperességből: 

Csillaghi József. Lencsó György, esperes és lestinei lelkész. 

Liptói esperességből: 

Mihalyik Viktor, szentmiklósi felügyelő. Nemessányi János, szentmiklósi tanitó. 

Mely alkalommal: 
Az egyházi isteni tisztelet áhitatos bevégezte után. 
I. Elnök ö méltósága a gyűlést megnyitja s habár örvendetes jelenségnek te-

kinti a jelen gyűlés oly számos látogatását, kiemelendönek véli mégis, hogy egyházkerü-
letünkben a tökéletes egyetértés, főleg főtiszt. Geduly Lajos superintendens ur személye 
elleni izgatások, ármánykodások és gyanusitások miatt még helyre nem állhatott és tavaly 
óta az oly szent és fontos ügy tetemes haladást nem tett, de bízik az isteni gondviselésben, 
hogy ennek oltalma alatt a gyűlés áldásos és eredménydus rendszabályokat foganatosítand. 
Utána fötiszteletű superintendens ur átnézetét adja a tavalyi és idei rendkivüli gyűlés óta 
felmerült és e gyűlés elébe kerülendő tárgyaknak, egyszersmind jelentést tészen a neve-
zetesebb téteményekröl, névszerint: 

a) Köszönetét fejezi ki a pozsonyvárosi, pozsonymegyei, mosonyi, trencsini 
és nyitrai esperességeknek, melyek tetemes adományaikkal járultak az egyete-
mes gyámintézet gyarapitásához. 

b) Általa felszenteltettek következő hittani jelöltek: Polefkovics Gusztáv, 
superintendensi segéddé; Huszár Gusztáv, miavai lelkészsegéddé; Chorváth En-
dre , blatniczai lelkészszé; Kovács Pál, pusztafödémesi lelkészszé; Stelczer Fri-
gyes , cservenkai lelkészsegéddé. 

c) Hittani vizsgálatra sikerrel bocsátattak: 
Boltzár Auguszt, modori; 
Bangya Gusztáv, trencséni; 
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Erdélszky Mihály , krajnai; 
Frecskci Lajos, lesti; 
Hetyey Mór, bakony-szombathelyi; 
Hollerung Károly, modori; 
Klszák Gusztáv, szobotisti; 
Kovalovszky Imre, csánki; 
Masztis Lajos, devicsi; 
P/f hó Gusztáv, ó-turai; 
Reil Sámuel, felsö-palojtai; 
Roy Pál, vág-uj helyi; 
Schulcz Jenő, miavai; 
Simon Péter Pál, kiskőrösi; 
Szluika Mihály , selmeczbányai; 
Wagner Da7iiel, beszterczebányai. 

d) Jelenti, hogy mnltévi septbr. 29-én szenteltetett fel általa Pozsonymegy é-
ben kebelezett Felsö-Szeli helységben újonnan épült evang. egyház számos hivek, 
minden rendű, hitű és nyelvű áhítatosak jelenlétében. 

e) Beterjesztetnek általa az egyházkerületi levéltárba eltevés végett az 
ágostai három és a helvét hitvallást követök négy egyházkerületének megküldött 
1861-ik évi jegyzökönyvei, annak felemlítésével hogy a tisztelt egyházkerületek 
részvéttel kisérik ez egyházkerületünk belső küzdelmeit az autonom viszony 
fentartásában. 

f) Kiemelendönek vélte azon szomorító körülményt, hogy kerületünkben még 
mindig találkoznak, kik személye és tiszti eljárása ellen minden képzeletet fölül-
múló rágalmakkal élnek, melyek lehetővé teszik a népet ámitani és az ohajtott 
egyetértést gátolni. Nevezetesen a szent Háromságnak a hitformában világosan 
meg nem emlitése és az utasitás IL fejezetbeli 2-ik pontjában a helvét vallás-
tételt követökkeli testvéri viszony megerösitése ürügye alatt az izgatások még 
mindig folytattatnak, különösen a kérdéses utasitásbeli pontot akkép ferdítik el, 
hogy ő az evangelicusokat kálvinistákká akarja tenni és ekkép megmagyarosí-
tani. Mire nézve, tekintettel arra, hogy ezen ürügyek szent helyeken is adatván 
elő, itt ott a népnél hitelre lelnek, ünnepélyes szavakban ismétli azon különben 
is a hitformában rejlő evang. hitágazatot, miszerint az egy élő Istenben atya, fiu 
és szentlélek és így a teljes Szentháromság értetik; továbbá indítványba hozza, 
hogy azon utasitásbeli pont, melyben a helv. hitvallásuakkali testvériségről van 
szó, feltéve hogy többet fejez ki mint szándékoltatott, mi egyébiránt nem az ö, 
kinek az kiadatott, hanem az egyházkerület és illetőleg az egyetemes gyűlés cse-
lekvénye, mind a mellett ezen ürügyek legcsekélyebb élének is megtompitása 
végett s óvszerül az izgatások ellen, szabatosabban és határozottabban formuláz-
tassék. 

Mely kimerítő jelentéstétel tudomásul vétetvén, a beküldött testvér egy-
házkerületi gyűlések jegyzökönyvei levéltárba tétetni, egyszersmind ugyan-
azoknak részünkről is jegyzökönyveink megküldetni rendeltettek, azon óhaj-
tás kifejezése mellett, hogy a testvér egyházkerületek annyi példányban le-
gyenek szívesek nekünk megküldeni jegyzökönyveiket, hogy azokból minden 
kebelbeli esperességnek legalább egy egy példány jusson. — Főtiszt, super-
intendens urnák a Szent-Háromság iránti hathatós nyilatkozata, annak teljes 
okadatolásával hogy az különben is implicite a hitformában foglaltatik, a ne-
tán eziránt jóhiszemüleg kételkedők megnyugtatására teljesen helybenhagya-
tott , annak kinyomatása elrendeltetett; egyszersmind pedig 

a neki és számára készített utasitás H-ik fejezetebeli 2-ik pontja követ-
kezőleg módosittatott: „hogy a más felekezetekkeli kölcsönös béke, egyetértés és 
szeretet fentartassék, azok elleni gúny és sértegetés akár sajtó akár szónoklat ut-

1* 
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ján mellőztessenek, főleg pedig a lielv. hitv. testvérekkeli eddigi egyesülés a szere-
tetben és közös jogok védelmében továbbá is fenmaradjon, gyarapodjék, szilár-
díttassék 

II. Felolvastattak az 1862-ki april 24-ki ker. gyűlés 2-ik pontja értelmében a vi-
szályban élő és az autonómiától letért egyházközségek felvilágosítására és ezen viszályok 
megszűntetésére, békés kiegyenlítésére kiküldött turóczi és árvaj választmányok jelentései, 
melyekből kitűnik, hogy az árvaiban öt község, a turócziban hat község magát autonóm-
nak vallja ugyan, hanem Geduly superintendens urat főpásztorának azért nem akarja elis-
merni , mert azon rágalmak, melyek az I-sö pontban kiemeltettek t. i. hogy ö az evangeli-
cusokat kálvinistákká akarja tenni és nemzetiségűktől megfosztani, nálok hitelre találván 
rendkívüli ingerültséget keltettek bennök, e szerint azon, reményben hogy a magas kormány 
is, belátván hogy itt nem csupán vallási hanem ennek ürügye alatt társadalmi s birtokviszo-
nyi izgatások is vannak czélul kitűzve, ezen bajokat orvoslani fogja, az árvái kénytelen 
volt további működését abban hagyni, ellenben a túróczi minden községben kisérletet tevén, 
a fenkitett nehézségek miatt egyelőre czélt nem érhetett. 

A tárgynak több oldalróli megvitatása után , leginkább két rendbeli indítvány kö-
rül csoportosult a vélemény, mind kettő oda czélzó, minden módokat kimeríteni, hogy az 
ámitások elhárittassanak és a főtiszt, superintendens ur személye elleni rágalmak eloszlat-
tassanak. Ezeknek nyomán határoztatott: 

1) Az egyházkerület azonosítja magát superintendensével s mindazon táma-
dásokat , mik az utóbbi ellen intéztettek, maga ellen intézetteknek veszi, miután 
a superintendens semmit sem tett, mint a mire az egyházkerület által megbízva, 
felliíva volt, s ö általában az egyházkerületnek megbízottja, felhatalmazottja, 
képviselője; 

2) Midőn tehát a superintendensnek némely árvái és turóczi egyházak, alap-
talan okból álnok izgatók által elámíttatva, az engedelmességet felmondák , azt az 
egyházkerület egyébnek nem nézheti, mint saját maga, a törvény s a jó rend 
ellen intézett vétkes lázadásnak, a mint hogy azt ezennel 'annak nyilvánítja s 
s felette ünnepélyes roszalását mondja ki; 

3) Nem állván tehetségében az egyházkerületnek a fellázadt egyházakat 
erőhatalommal a köteles engedelmességre visszatéríteni, de ha ezen tehetséggel 
bírna is, azt felhasználni nem akarván, a felelősséget mind azon zavarokért s ká-
ros következményekért, mik az előállt rendellenes állapotból máris keletkeztek s 
ezután keletkezni fognak, a fenemlített izgatókra s ámitókra hárítja; egyébiránt 
pedig a fellázított egyházaknak törvényhez és rendhez híveknek maradt tagjai 
iránt méltánylatát mondva ki s őket ezennel szilárd kitartásra szólítva fel, elvárja 
az időtől s az elámított hívtk józan eszétől, hogy belátva tévedésöket, a törvény-
nek elhagyatott útjára mielőbb ismét visszatérendenek ; 

4) Különben ezen ügyet felviendönek határozza az egyetemes gyűlésre, mi-
szerint az is megtehesse iránta intézkedéseit. 

Egy úttal küldöttség neveztetett egy felhívás szerkesztésére a néphez, mely-
ben a fenkiemelt rágalmak megczáfoltassanak, az ámítások és gyanúsítások elszé-
lesztessenek, s az egyházkerület abbeli jó szándéka mindent elkövetni a tévútra 
vezetett népet az igaz ösvényre visszavezérelni, igazoltassák. Ezen küldöttségnek, 
névszerint Zelenay Gedeon, Klszák János , Tormay György és Nemessányi János-
urakból állónak, meghagyatott, javaslatát még a gyűlés folyama alatt beterjeszteni. 
III. Felolvastatott a nyitrai esperesség jelentése, mely szerint nyitramegyei Bott-

falva községe az autonom egyházhoz visszatérvén, ezen nyilatkozata esperességi küldöttség 
által ünnepélyesíttetett, ugy annak lelkésze Leska János ur is előtte nyilvánította, hogy 
ezentúl az autonom egyház híve leend és főtiszt. Geduly Lajos superintendens urat főpász-
torának elismeri, mely nyilatkozatát nevezett Leska János lelkész ur most az egész egyház-
ker. gyűlés előtt is élőszóval és ünnepélyesen ismételvén , Geduly Lajos superintendens ur-
nák magát bemutatván s irányában engedelmességet fogadván; 
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Ugy a jelentés, valamint Leska János lelkész ur ünnepélyes nyilatkozata az 

autonom egyház híve lenni s engedelmességi fogadása Geduly superintendens ur 
irányában tudomásul vétetett és jegyzőkönyvbe iktattatni rendeltetett. 
IV. Felolvastattak ezek után a nm. kh\ Helytartótanácstól érkezett fontosabb köz-

érdekű intézmények, nevezetesen: 
a) 1862-ki junius 7-röl 73,845 sz. a. kelt intézménye, melyben főtiszt. Geduly 

Lajos urnák a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület, superintendensévé tör-
tént megválasztatása ö cs. k. felsége által legmagasabb tudomásul vétetett s ez 
azon hozzáadással közöltetik, hogy a m. é. aug. 22-én s köv. napjain tartatott 
ker. gyűlés jegyzökönyve semmi észrevételre nem szolgáltat alkalmat. 

Kedves tudomásul szolgálván, egyszersmind annak az egyházkerületben 
divatozó nyelvekeni köröztetése annyival is inkább és pedig a szerkesztendő 
felliiváskoz kapcsolva, elrendeltetett, miután azon sajnos körülményről érte-
sült ezen egyházkerület, hogy a hívek kelylyel közzel Geduly Lajos urnák 
superintendensi hivatalában legfelsőbb helyen történt ekképi megerősítését 
nemcsak nem tudják , sőt az ellenkezővel ámittatnak. 
b) 1862-ki junius 28-ról 35296 sz. a. kelt intézménye, melyben t. Kuzmányi 

Károly urnák a liptó-szentmiklósi egyházközségbeli házassági felmentési ügybe 
történt illetéktelen beavatkozása okából a kérdéses ügy a dunáninneni superinten-
dens úrhoz mint illetékeshez utasittatik s kijelentetik, hogy hasonnemü illetékes- ' 
ségi súrlódások mellőzése tekintetéből Kuzmányi Károly ur, — ezen ügybei avatkozá 
sának helytelenítése mellett — kiértesittetett; végül hogy Hodzsa Mihály liptó-
szentmiklósi lelkésznek engedetlenségi nyilatkozványa a superintendens úrral oly 
megjegyzéssel közöltetik, miként e részben mint tisztán belfegyelmi ügyben su-
perintendens ur a szabály szerinti eljárást eszközölje. 

Örvendetes tudomásul vétetvén, ez is mint a fenebbi lefordíttatni s kö-
röztetni rendeltetett, azon e helyt jegyzőkönyvbe iktattatni határozott remény-
nyel, hogy a magas kormány az ezen intézményben kifejezett elvnek további 
szükséges kiterjesztését és általánosítását mielőbb valósitandja. 
c) F. évi april 24-ről 22,644 sz. a. intézmény, melyben superintendens ur 

felliivatik véleményt adni az iránt, hogy az 1859-ki septbr. 1-én kelt legfelsőbb 
határozvánnyal evang. egyházi és iskolai czélok előmozdítására Magyarországban 
legkegy. engedélyezett 94,000 ftnyi. évi segélyezési általány maradványaiból kül-
földön tanuló ifjak részére segélyezések nyújtatván — az előadottak és a jelen kö-
rülmények figyelembevételével ezen ösztöndíjak jövendő czélszerüsége és enge-
délyezése iránt véleményt adjon, egyszersmind egy némely folyamodók iránt 
véleményes jelentését terjessze be. 

Miután a kérdéses segélyezés természete és eredete patentalis viszonyból 
eredő s az egyházkerület azon biztos reményben él, hogy a magyar törvény-
hozás e tekintetben kielégitöleg fog gondoskodni, az ajánlatot ez alakban el 
nem fogadatónak határozza, egyszersmind az egyetemes gyűlésre küldendő 
követeknek utasításul adja, hogy egyetértöleg a többi három egyházkerület-
tel e részben az egész egyházegyetem részéről hason eljárást eszközleni igye-
kezzenek. 
d) F. évi martius 21-röl 9092 sz. a. kelt intézvénye, mely a főtiszt, superinten-

dens urnák, korábban kelt kormányszéki rendeletek hivatkozása mellett, tudtul 
adja, hogy tapasztaltatván, miszerint ujabban catholicus ifjak protestáns iskolákba 
járnak és befogadtatnak, ez jövőre ezennel megtiltatik, egyszersmind ezen tilal-
mat az iskolai igazgatókkal közöltetni rendeli. 

Miután a protestáns iskolák ügye s azokbai járhatás nem kormányszéki 
rendeleteken, hanem az 1791 : 26. sarkalatos törvényen s a jelen kérdésre 
tüzetesen vonatkozó 1848: 20 tcz. 4-ik §-án alapul, melyek a fentisztelt in-
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tézménnyel ellentétben vanüak, mint sérelem, orvoslás végett az egyetemes 
gyűlés batbatós intézkedése alá terjesztetik. 

V. Az 1861-ki aug. 22-ki ker. gyűlés 6-ik pontja értelmében főtisztei, superinten-
dens ur megbizatván Cbalupka János volt administrator úrtól az egyházkerületi pecsétet s 
egyéb biv. okmányokat, ugy szinte az elölegezésképi 42 ftot átvenni, felmutatja a nevezett 
tisztelt urnák válaszát, melyben az elsőre nézve ugy nyilatkozik, bogy ö a pecsétet és ok-
mányokat a bécsi cultusminister meghagyásából azonnal oda fölterjesztette, a másodikra 
nézve az előleg visszatérítésére nem véli magát kötelezettnek, miután a scbematismus ki-
nyomatása neki nagy kárára volt, de különben is több esperességtöl az érette járó díjakat 
meg nem kapta; — jelenti továbbá ennek kapcsában főtiszt, superintendens ur, hogy a pe-
csét és okmányok, nevezetesen a felavatottak anyakönyve az egyházkerület kétségtelen tu-
lajdonai levén, eziránt már ő a nm. kir. Helytartótanácsot felkérte-, bogy ezen tulajdonát 
az egyházkerület Kuzmányi Károly urtol, mint a kinek a bécsi cultusministerium azt kiad-
ta , visszanyerhesse, de mindeddig választ nem nyert. 

Miután a kérdéses pecsét és hivatalos okmányok, a felavatottak anya-
könyve , az egyházkerületéi s igy nt. Chalupka János ur e részben hibázott, 
hogy azokat egyenesen az egyházkerületnek vissza nem szolgáltatta, czél-
érés tekintetéből egyenesen ez egyházkerületi gyűlésből a nm. m. kir. Hely-
tartótanács felkéretni rendeltetett, hogy Kuzmányi Károly urat szorítsa ezen 
pecsét és okmányok kiadására; egyszersmind a 42 ft visszatérítése alól több-
ször nevezett Chalupka János ur föl nem mentethetik, nem csak azért, mert 
az esperességeket meg sem nevezi , melyek állítólag tartozásban vannak, ha-
nem mert mindig az ö gondja marad azoktól követeléseit behajtani, e szerint 
mielőtt törvényes lépések tétetnének, közvetlenül az egyházkerület gyűlésé-
ből még egyszer véglegesen fel fog szóllittatni, hogy ezen 42 ft előleget a 
kerül, főpénztárnak haladéktalanul beküldje. 

VI. Felolvastatott a ker. és superintendentialis pénztárnok 1861-ki számadásai 
vizsgálatával megbízott küldöttségnek jelentése, melyből kiderül, hogy az 1861-ik évre 
vezetett számadás minden tételére nézve hiánytalannak találtatott; — továbbá az 1861-ki 
aug. 22-ki ker. gyűlés VIII. pontja határozataira vonatkozólag előterjesztetett: 

hogy a superintendentialis alap tökéje 1861-ik év végével tészen 11,562 ft 
91 kr, melyben azonban a még künnlevö hátralékok, névszerint: 

Pozsonymegyei esperesség részéről . 786 ft. 4 kr. 
Nyitrai „ „ . . . . . 1 9 44 „ 5 9 „ 
Trencséni „ „ . . 586 „ 50 „ 
Árvái „ „ 290 „ 80 „ 
Turóczi „ „ 905 „ 82 „ 
Liptói „ „ • . • 485,, 4 „ 

Őszesen 4997 ft. 87 kr. 
is be vannak foglalva, megjegyeztetvén, hogy a m. évi gyűlés abbeli rendeletének 
a hátralékokat vagy készpénzben befizetni vagy kötelezvényekben biztositani, 
mindekkoráig elég nem tétetett, (mire nézve a jelenvolt esperességi küldöttek ki-
jelenték , hogy annak mielőbb megfognak felelni), s ezzel kapcsolatban előadatván, 
hogy a pozsonymegyei esperesség fenkitett tartozására a pozsonyi takarékpénztár-
ban 671 ft. 72 kr. van letéve, mi mindeddig a ker. főpénztárnak át nem adatott. 

A ker. iskolai alap tökéje tészen 1861-ik év végével 6799 ft., melyekben a 
Szilvay és Szontagh elleni követelések kamatai nincsenek befoglalva. 

Évi kiadás mindkét pénztárból 1861-re tett 1399 ft. 12 kr. o. é. 
Szinte a tavalyi gyűlés határozatainak megfelelőleg a jelentésből értesült a 

ker. gyűlés, hogy a Schmikl Andrásféle követelés tökében 42 ft., kamatokban 
58 ft. 38 kr. o. é. egészen befolyt; hogy ö mélt. gróf Zay Károly ur adományo-
zása a volt superintendens ur részére évi 20 ftal még tisztába nem hozathatott, mi-



re nézVe jelen volt Tomka Kálmán urod. felügyelő ur kijelentette, liogy ezen ado-
mány ugyan egyenesen Sztromszky superintendens ur személyére lett légyen Ígér-
ve , azonban ö reméli, hogy legalább a már számított hátralékra nézve ö méltósága 
gróf kielégitőleg fog intézkedni; — hogy a Szirmayféle követelés be nem folyt; a 
Szilvay félére kilátásba hozatott, mikép még ez idén befolyand; 

Előterjesztetett végtére a jelentésben az is, hogy az egész kerületre nézve ki-
ható , a jelen körülményeknek és viszonyoknak megfelelő igazságos kulcsa a járu-
lékoknak már a mult évben sürgöltetett, most pedig annak szüksége halaszthatat-
lanul beállott; hogy a két alapnak külön számtétele és vitele felesleges és nehezíti 
ugy a számadást mint a vizsgálatot; hogy rendes főkönyvek és előírások nem lé-
teznek, melyekből a ker. pénztár állapotja, növekedése vagy apadása tisztán lát-
ható volna : mind ezen hiányok orvoslása végett tehát egy választmánynak kikül-
detése hozatik javaslatba, mely véleményes jelentést tegyen a járuléki kulcsra, 
bevételi és kiadási reményletre és a számadások miképi vitelére nézve. 

A küldöttség jelentésében előszámlált kérdések pontonkénti tárgyalás alá 
vétetvén, irántok a következő határozatok hozattak: 

1. Weisz Tivadar urnák 1861-ik évi számadásai hiba nélkülieknek talál-
tatván , azokra nézve minden további felelősségtől felmentetik, egyszersmind 
buzgó fáradozásaiért jegyzőkönyvileg elismerés nyilváníttatik. 

2. Az 1862-ik év végével kimutatott 4997 ft. 87 kr. hátramaradásokra 
nézve az egyházmegyék a mult évi jegyzőkönyvi 8-ik pont határozataira em-
lékeztetnek , tudomásul vétetvén ez úttal abbeli igéretök, hogy annak mielőbb 
elegettenni fognak s ha nem készpénzben, legalább kötelezvényekben tarto-
zásaikat lerovandják. 

3. A pozsonymegyei esperességnek meghagyatik, hogy a pozsonyi taka-
rékpénztári könyvecskét 671 ft. 72 kr. tartozása lerovására a ker. főpénztár-
nak átadja s a többit vagy készpénzben vagy kamatozó kötelezvényben pótolja. 

4. Mélt. gróf Zay Károly ur adományára nézve t. cz. Tomka Kálmán 
felügyelő ur nyilatkozata kedves tudomásul vétetik, azon reményben, hogy 
miután jelenleg a superintendens ur fizetése a ker. pénztár terhére fel van 
emelve, ö mlga a gróf a személyre szorított kegyes évi ajándékát továbbra is 
a ker. pénztár javára fentartandja. 

5. A küldöttség abbeli javaslata, hogy a két tőke iránti külön számvitel 
jövendőre megszüntettessék és a számadások ezen föczim alatt: „egyházke-
rületi főpénztár" egyesittessenek, hogy egy igazságos kulcs dolgoztassák ki 
s mielőtt határozat alá bocsáttatnék az illető esperességekkel tudomás és ész-
revétel végett közöltessék, — hogy reménylet készíttessék, valamint tervezet 
a számadások mikinti vitelére nézve, elfogadtatván, küldöttség neveztetett 
következő tagokból: Hauszer Ernő, Jeszenszky József, Dobay Ágoston, 
Simkó Vilmos, Hollerung Károly, Thirring Károly, Tomka János, Nagy 
Elek, Walkó Gusztáv, Weisz Tivadar és Murmann Vilmos urakból, mely 
választmány véleményes jelentését legközelebbi gyűlésre beadandja. 

VII. Felolvastatott a mult évi ker. gyűlés 15-ik pontja értelmében kiküldött választ-
mány jelentése , mely néhai föt. Sztromszky Sámuel superintendens örökösei által beszolgál-
tatott 1400 ftnyi tökének czélja s hova fordítása vizsgálatára lett kiküldve s ennek folytán 
most az egyházkerületet értesíti, hogy a kérdéses töke csak maradványa egy nagyobb tö-
kének, mely mint egy az 1811-évben a pozsonyi lyceum néhány tanára által alapított „ bib-
liai intézetnek" sajátja ugyanazok által, társaságban a helybeli lelkészekkel s néhány magános 
egyénnel, kezeltetett s mely feletti intézkedés tehát nem az egyházkerületet illeti; hanem java-
soljamégishogy az, ezentúlkivétetvénamagánosokkezeiböl,alyceumpatrónusánakt.i.apozsony-
városi gyülekezetnek, melynek már is egyhasonczélu alapítványa van, kezelése alá bocsáttassák. 

A javaslat, melynél fogva a kérdéses 1400 ftnyi töke a pozsonyvárosi 
egyházi gyülekezet kezelése alá bocsáttassák, helybenhagyatott azon kijelen-
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téssel, hogy az egyházkerület a czél közhasznnságánál fogva reméli, mikép a 
pozsonyvárosi gyülekezet kezelése eredményéről az egyházkerületet is ko-
ronként értesíteni fogja. 

VIII. Az 1861-ki augustus 22-ki egyházker. gyűlés 17-ik pontjának kapcsában 
főtiszt, superintendens ur jelenti, hogy Hajnóczy lelkész ügye, miután nevezett lelkész az 
azon pontban meghatározott igazolásától önkint elállott s a nemes-podhragyi egyház időköz-
ben közakarattal egy más egyént t. i. Holuby József Lajos urat választotta lelkészéül — be-
fejeztetett és így megszűnt. 

T u d o m á s u l v é t e t i k . 

IX. A mult évi egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 2-ik pontja, mely szerint ö 
mélt. báró Prónay Gábor egyetemes főfelügyelővé megválasztatott, felolvastatván; 

Ezen megválasztatás kerületünk részéről mély érzelemmel és örvendetes 
tudomáskép fogadtatván, jegyzőkönyvben örökittetni rendeltetett. 

X. Felolvastatván m. b. Prónay Gábor egyetemes főfelügyelő ur f. é. junius 
5-röl kelt hivatalos levele, melyben az idei egyetemes gyűlésre megjelenési határnapul f. é. 
septbr. 1-je, gyűlés tartásra pedig ugyanazon hó 2-ka lett Pestre kitűzve, egyszersmind 
arról is adatik értesítés, hogy a beküldött szavazás eredménye után egyházi egyetemes 
jegyzőül nt. Torkos Károly ur, budai hely tartótan. ügynökül pedig t. Szontagh Kálmán ur 
lettek megválasztva; 

Tudomásul vétetett, egyszersmind a pesti egyetemes gyűlésre küldendő 
követekül egyházkerületünk részéről megválasztattak és pedig mélt. Szent-
iványi Márton felügyelő és főt. Geduly Lajos superintendens urakon kivül a 
világi rendből: gróf Zay Károly, Zelenay Gedeon, Justh József, Szent-
iványi Ádolf, Zerdahelyi Incze, Szilvay Károly, Szilvay Sándor, Sándor Lajos 
Hauszer Ernő, Jeszenszky József, Thirring Károly, Kubinyi Mihály , Nagy 
Elek, Murmann Vilmos, Weisz Tivadar, Dobay Ágoston, Kunsch Lajos 
Wallaschek Sámuel, Major Pál, Tormay György, Conrád Mihály, Tomka 
Kálmán, Schubert István urak; — egyháziak részéről nt. és t. Teszák Sá-
muel nyitrai esperes és Lichner Pál pozsonyi igazgató tanár urak uti költ-
séggel és napi dijjal; továbbá Tomka János mosonyi, Hollerung Ká-
roly pozsonymegyei, Szvaty Mátyás trencséni, Lencso György árvái esperes, 
Klszák János egyházker. jegyző, Philadelphy Adám, Bachár Lajos, Glatz Jakab, 
Belohorszky Károly lelkész és Boleman István, Csecsetka Sámuel tanár urak. 

XI. Elnökség részéről előadatott, hogy mélt. báró Prónay Gábor főfelügyelő ur 
a m. évi egyetemes gyűlésen 4000 ft. ajándékot ajánlott fel oly czélra, melyet az egyetemes 
gyűlés belátása szerint liatározand meg; mely nagylelkű ajándékot az egyetemes gyűlés kö-
szönettel fogadván, az egyházkerületek elnökségei bizattak meg a jótékony czél kitűzésé-
vel, mire nézve tehát elnökeink felhívjak az egyházkerület véleményét, mint általok az 
egyetemes gyűlésre beadandót. 

Az egyházkerület tekintve az egyetemes egyház központi csekély alap-
tőkéjét és forrásait, midőn viszont terhei szaporodnak s általában innen kilia-
tólag jótékony czélokra is czélszerübben fordíthatók, részéről kivánatát oda 
terjeszti, hogy ezen 4000 ftnyi nagylelkű ajándék az egyetemes gyűlés fő-
pénztárának javára tartassék fenn. 

XII. Az egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 16-ik pontjában meghagyatott, hogy 
az egyházmegyék magok részére ügyészeket válasszanak. 

Az egyházmegyéknek kötelességül tétetik, hogy e czélszerü határoza-
tot a magok kebelében mielőbb foganatosítsák. 

XIII. A mult évi egyetemes gyűlés 18-ik pontja értelmében az 1848: 20-ik tcz. 
által elvben kimondott vallásbeli jogegyenlőség tettlegesitése még számos és naponkint mu-
tatkozó egyes ellenkező rendszabályokkal nehezíttetik, melyeknek megismerése és közerő-
veli orvoslása ág. hitv. követő evang. egyháznak egyetemes feladata; ennek kapcsában: 
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A szakolczai egyházközség jelenti, hogy Szakolcza városa a már hazánkban 

csaknem minden város által elfogadott és gyakorlott eljárást t. i. a catholicus egy. 
ház szükségei mellett a protestáns egyházbelieket is a városi pénztárból segélyezni, 
megtagadván, eziránt az evang. egyházközség orvoslás végett a nm. m. kir. Hely-
tartótanácshoz is folyamodott s onnan orvoslást is remél, de egyházkerületileg is 
annak pártolását felkéri; 

Szobotist egyházközség részéről szinte panaszkép fölemlittetik, hogy a ke-
rületbeli szolgabíró részéről végrehajtással fenyegettetik, mert a cath. iskolatani-
tónak hátramaradt fizetését, melyet azelőtt a kegyuraság teljesített, jelenleg pedig 
ez az 1860-ban minden kikérdezés nélkül s egyoldalulag behozott iskola-bevallás 
alapján az egész községtől követeltetik részéről megtagadta; 

Hasonlólag panasz tétetett Holics egyházközség részéről, mikép ott a cath. 
lelkész ujabban azon czím alatt, mert az visitatiójában van, az evang. molnároktól 
évi fizetést követel, mit azok azelőtt sohasem teljesítettek; 

Szintúgy a jabloniczi fiókegyházközségbeliek előadták, hogy tölök az ott 
levő kath. lelkész azért, mert valamikor telkeiket cath. lakosoktól vették, minden 
tekintet nélkül ugyan azon fizetéseket követeli, melyeket azoknak hajdani róm.-
cath. birtokosaik teljesítettek, sőt már ellenök végrehajtás is történt, mi annyival 
igazságtalanabb, mivel igy ők mind a catholicus mind saját egyházuk terheit visel-
ni kénytelenek. 

Mindezen panaszokra nézve az illető községeknek meghagyatott, hogy 
magok részéről is gondoskodván a törvényengedte védelemről és orvoslatok-
ról , panaszaikat kellőleg fölszerelve 14 nap alatt az egyházmegyei esperes-
nek, ez pedig kiegészítve az egyházkerületi elnökségnek terjesszék be, hogy 
ez viszont ezen sérelmeket az egyetemes gyűlés további intézkedése alá bocsát-
hassa. 

XIV. Ugyanazon egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 22-ik pontja értelmében vé-
lemény lévén adandó a nyíregyházi képezdei igazgató által készített „Tervezetről a ma-
gyarhoni ág. hitv. ev. népiskolák szervezetére", miután felhozatott, hogy az ezen terve-
zetbeli nyomtatott példányok az egyházmegyéknek elegendő számban meg nem küldettek; 

Ezen körülmény az egyetemes gyűléssel tudatandó, egyszersmind esz-
közlendö, hogy a tervezeti példányok elegendő számban kerületünk részére 
megküldessenek. 

XV. Szinte azon egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 23-ik pontjában megállapított 
gymnasialis tantervezet, mint már életbeléptetett, fölemlíttetvén azon kérdéssel: valljon 
iránta módosítási javaslatok nem mutatkoztak e szükségeseknek: 

Miután aziránt a jelenvoltak részéről semmi észrevétel nem történt, továb-
bá is a maga épségében fen hagyatik. 

XVI. Ugyanazon jegyzőkönyv 24-ik pontja szerint a hittani intézetek tárgyában 
hozott határozatnak főtiszt, superintendens ur jelentése szerint a pozsonyi lyceum igazgató-
sága elegettend és véleményes jelentését e tárgyban főtiszt. Székács superintendens urnák 
beterjesztendi. Az ugyanazon pontban foglalt tanítóképezdei ügy felemlítésénél pedig hat-
hatósan előterjesztetett a felsövidéknek abbeli óhajtása, miszerint itt egy szláv praeparandia, 
s ehhez a nyitrai esperesség részéről azon kívánat, miszerint Brezován vagyMiaván egy szláv 
reáliskola felállíttassák. 

Az ohajtott tanitóképezdének felállítása a gyűlés részéről is szükségesnek 
és üdvesnek elismertetvén, az elvileg elfogadtatott, s az egyetemes gyűlésnek 
is följelentetni s ajánltatni rendeltetett; a reáliskolára nézve pedig, vagy a kö-
rülmények szerint s a szükséghez képest egy más a kerületben szervezendő 
szláv felsőbb tanintézetre nézve, valljon az Miaván e vagy Brezován vagy 
más valamely helyen legyen felállítandó, továbbá ugy a praeparandia, mint az 
utóbbi tanintézet miképi foganatosítására és tervezésére nézve, egy az egyház-
megyék ebbeli kivánatát és szándékait előlegesen kihallgatandó, ugy szinte 

3 
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a körülmények mindenoldalú érett és komoly megfontolása után czélszerü 
javaslatokat teendő választmány neveztetett következő tagokból és pedig: fő-
tiszt. superintendens ur elnöklete alatt Szentiványi Adolf, Szvaty Mátyás, 
LichnerPál, Trokán János, Nemessányi János urakból, oly meghagyással, 
hogy kimerítő véleményes jelentését a legközelebbi gyűlésnek beterjeszsze. 

XVII. Ugyanazon egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 37-ik pontja szerint ö msga 
Radvánszky Antal ur elnöklete alatt egy küldöttség levén megbizva, mely az egjmtemes 
egyházi zsinat terve és szervezete iránt véleményes jelentést tegyen, annak reményében, 
hogy ezen jelentés a legközelébbi egyetemes gyűlésnek beadatni fog; 

Az egyetemes gyűlésre küldendő követeinknek meghagyatik oda mű-
ködni, hogy mindazon nehézségek, melyek netalán a zsinattartás ellen létez-
nek vagy támadhatnának, eltávolíttassanak s annak mielőbbi megtartatása 
eszközöltessék. 

XVIII. Mélt. felügyelő ur beterjeszti liptó-sz.-miklósi lelkész Hodzsa Mihály ellen 
a liptói egyházmegyei törvényszék előtt lefolyt, itéletileg befejezett s ide feljebvite-
tett pert. 

A mult évben egy évre nevezett s ezennel ismét hatóságában egy évre 
megerősített egyházkerületi törvényszékhez mint illetőségéhez felülvizsgálat 
s Ítélethozatal végett áttétetni rendeltetett. 

XIX. Az ezen gyűlés jegyzökönyvének Il-ik pontjában kiküldött választmány a 
néphez menesztendő felhívási tervezetet beterjesztvén s az felolvastatván, 

Hitelesíttetett s mint ilven az I. pontbeli elnöki megnyitó beszéddel, a 
Il-ik pontbeli föpásztori nyilatkozattal, a IV-ik pontbeli a) és b) alatti intéz-
ményekkel egyetemben kinyomatni s a nép felvilágosítására számos példá-
nyokban kiosztatni rendeltetett. 

XX. A megszaporodott munka s a helyiség nehézségei miatt ezen gyűlés jegyzö-
könyvei azonnal el nem készülhetvén s nem hitelesíttethetvén, idő és költség kímélés végett 
azon indítvány, hogy egy Pozsonyban aug. 14-én egybeülendö küldöttség nevezetessék ki, 
melynek tisztje legyen a jegyzökönyvet hitelesíteni, 

Elfogadtatott s hitelesítő választmányi tagokul főtiszt, superintendens ur 
elnöklete alatt választattak: Zelenay Gedeon, Teszák Sámuel, Jeszensz-
ky József, Weinberger András, Hollerung Károly, Thirring Károly, Tomka 
János, LichnerPál, Liska Sámuel, Korcsek Zsigmond és Murmann Vilmos 
urak. 

1862-ki aug. 14-én a fenebbi pontban megirt küldöttség előtt jelen jegy-
jőkönyv felolvastatván, hitelesíttetett. 

Jegyzette: 

N a g y E l e k , 
egyházkerületi jegyző. 

P o z s o n y b a n . N y u m a l u l l S c h r e i b e r A l a j o s n á l . 



1863-ik évi September 16-án és következő napján 
sz. kir. Pozsony városában az ágostai vallástételt 
követő evangelicnsok dimáninneni egyházkerü-
lete mélt. Sientiványi ü á f t i n egyházkerületi 
felügyelő és főtiszteletű ieduly (LajiS superin-
tenclens társelnökségök alatt számos világi és 
egyházi nrak és tagok hozzájárnltával kerületi 
gyűlést tartván, jelen voltak: 

Pozsonyvárosi esperessségböl: 

Hauszer Ernő, esperességi felügyelő. 
Jeszenszhj József, iskolai másod felügyelő. 
Dobay Ágoston. 
Samarjay Károly. 
Nagy Elek. 
Murman Vilmos. 
Kesselbauer György. 
Kresser Ernő. 
Greiner János. 
Dr. Schiller Károly. 
Dr. Gerley János. 

Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész. 
Liska Samu, tanár. 
Korcsek Zsigmond, tanár. 

Baabe Ágoston, esperes. 
Simkő Vilmos, lelkész. 
Geyer János, lelkész. 
Lichner Pál, igazgató. 
Boleman István, tanár. 

Pozsonymegyei esperességből: 

Weinberger Ándrás, esperességi felügyelő. Leskó Mihály , alesperes. 
Grisza Ágoston, modori gymn. igazgatója. Filitzky Samu, szentgyörgyi lelkész. 

Blaskovics Vilmos, német-gurabi lelkész. 
Stelczer Károly, nagyszombati lelkész. 
Moczkovcsák János, bazini lelkész. 
Kovács Pál, puszta-födémesi lelkész. 
Bitter Károly, somorjai lelkész. 
Leinwetter György, misérdi lelkész. 
Csáder Károly, duüa-szerdahelyi lelkész. 

Mosonymegyei esperességből: 

Major Pál, közs. felügyelő. Tomka János, esperes. 
Glatz Jakab, hegyeshalmi lelkész. 
Schuh Ágoston, gálosi lelkész. 



Nyitrai esperességből: 

' Mittag János, szakolezai felügyelő. Teszák Sámuel, föesperes. 
Tormay György. Klszák János, alesperes. 
Tomasovics Ferencz. 

Trencsini esperességből: 

Bobok Gusztáv, felügyelő. Kolényi Dániel, beczkói lelkész. 

Túróczi esperességből: 
- , 

Id. Justh József, esp. felügyelő. Lányi Samu, neczpáli lelkész. 
I f i . Justh József. 

Árvái esperességből: 

Kubinyi Flór., egyházi felügyelő. 

Liptói esperességből: 

Mihályik Victer, szentmiklósi felügyelő. Nemessányi János, szentmiklósi tanár. 

Mely alkalommal: 

I. Az egyházi isteni tiszteletet Schnh Ágoston végzé, ki ez nttal lelkes szónok-
latot tartott, mely után a tanácskozási teremben összegyűlve, fötiszteletti superintendens 
ú r , az Isten szent lelkét segítségül hiván egyházunkra áldást kérő buzgó könyörgés el-
mondása után, elnök ö msga üdvözölve a számosan egybegyűlt egyházkerületi tagokat 
a gyűlést megnyitja, egyszersmind hivatkozva a főtiszt, superintendens úr által azonnal elő-
adandó részletes jelentés bekövetkeztére, részéről kiemeli az egyházkerületünkben folyton 
dúló küzdelmek egyik legsajgóbb sebét a Hodzsaügyet, mint a mely végrehajtási foko-
zatában ármánykodások által rendes folyamában megakadályoztatván és kir. biztosi vizs-
gálatot maga után vonván ez ugyan még végeredményre nem vezetett, de fényes tanú-
ságot teend ügyünk és eljárásunk igazsága mellett, mert egyebek közt fölemlítve tanusitni 
fogja, hogy az ellenfél által felidézett és bíróilag kihallgatott ezerötszáz tanú közöl 
egyetlen egy sem szólalt fel a hamis feladások támogatására és nemcsak ö felsége hanem 
az egész ország meggyőződést szerezhetend azon vádak alaptalanságáról, melyek e zak-
latott kerület nyugalmát és egyetértését késleltetik és leleplezendi ugy a koholmányokat 
és ezzel kapcsolatos tévedéseket, mint azoknak egyik legnagyobbikát mintha t. i. felső 
vidékünkben Hodzsa a legcsekélyebb népszerűségnek is örvendhetne. 

Ezen éljenekkel és köztetszéssel fogadott megnyitó beszéd után 
II. Főtiszt, superintendens úr a lefolyt év köztárgyú és érdekű mozzanatainak 

részletes leírását olvassa fel, valamint a tanácskozásokat képzendő főbb tárgyakra eleve 
is felhívja a figyelmet, nevezetesen. 

Megrendítő hü és eleven képét adja azon küzdelmeknek, melyekben a lefolyt 
év oly gazdag vala, és azon ármánykodásoknak, melyeket az autonom egyházkerület 
ellenesei a lehető legmérgesb és legmegvetendöbb fegyverekkel, ugy az egész egyház-
kerület, mint különösen személye ellen folytatni nem átaltak. A hintett konkoly meg-
termé magvát s bekövetkeztek a vétkes feladásokon alapuló tévesztett rendszabályok, 
melyek ellen egész tisztelettel ugyan de határozottan felterjesztéseket tenni meg nem 
szűnt; előadása sorát következő tényekkel támogatva: 



— 3 — 

1. Az úgynevezett Hodzsaügyre vonatkozólag kapcsolatban mi már a mélt. 
elnöktárs által előadatott, kiemeli, bogy azon erélyes és egyetemes gyűlés által hatá-
rozott közös lépésnek a Hodzsát hivatalából elmozdító és jogérvényes Ítéletnek végrehaj-
tását fényes küldöttség által a trón zsámolyánál szorgalmazni és ott a karhatalmat kiesz-
közölni, bár ö felsége által a megjelent küldöttség kiváló atyai szívességgel fogadtatott 
s annak elhatározása a már működő kir. bírtos adandó jelentésétől feltételeztetett, eaen 
jelentés be is adatott, eddig még semmijóraforduló következménye nem lett, sőt egyebek 
közt azon visszás eredménye, hogy bár a liptószentmiklósi egyházközség a Hodzsának 
mint lelkésznek járó fizetése megadásától fel van oldva illetőleg annak megadásától el-
tiltva neki azt politicai uton és végrehajtás által behajtani sikerült. Ezzel kapcsolatban 
áll egy mind a négy superintendentiával közlött legfelsőbb elhatározás m. é. nov. 9-röl, 
melyben az rendeltetik, hogy minden evangelicus egyházközség ép ugy ha magát pa-
tensszerüleg rendezi valamint ha a pátenstől visszalépni szándékozik az illető egyház-
községi gyűlésen hozott abbeli határozatát előbbi superintendensének egyszerűn tudomá-
sára juttatni köteleztetik, mely magas rendelet ellen fötiszteletü úr előleg is felterjesztést 
tevén annak eddigelé semmi eredménye nem lett. 

Második eset a hlubokai eset, mely szerint azon egyházközség számos tagja 
Húrban elmozdítását az esperességnél kérvén, midőn e felhívásnak az egyházmegye kül-
döttsége elegettenni akarván kiment, ott a felbőszített tömeg által durva szidalmakkal 
illettetvén, a szidalmazók nemcsak hogy eddig meg nem büntettettek, hanem a küldött-
ség ellen haditörvényszéki vizsgálat rendeltetett. 

Harmadik eset a pozsonyi lyceumnál f. é. január 16-án történt ifjúsági össze-
koczczanásból származott azon sajnos körülmény, hogy egyes ifjak feladására a helybeli 
haditörvényszék a kérdéses vizsgálatot és büntetést az iskolai felügyelőség hatás és ille-
tőségi köréből kivonni szándékoskodott, midőn az ifjakat és a feladott Németh tanár urat 
is kihallgatta, eredménye azonban még nem nyilványittatott. 

Negyedik eset azon rágalomirat a német lipcsei egyház hét tagjainak aláírá-
sával ellátva, melyben úgy az autonom egyházkerület, mint főleg a főtiszt, superinten-
dens úr legféktelenebb rágalmakkal illettetik s mely esetet főtiszt, superintendens úr ő 
felségénél személyesen panaszolván és tőle kegyesen nyomozás megrendelése biztosíttat-
ván , eddigelé eredményre nem vezetett. 

Ötödik eset: Csácsó fiókegyháznak egyoldalú és törvénytelen elszakadása 
Szenicz anyaegyháztól a fennálló egyházi rendeletek mellőzésével. 

Hatodik eset a túróczszentmártoni lelkész Horváth József ellen kért és a 
túróczi esperesség által megrendelt vizsgálatból eredő azon tény, hogy bár a nevezett 
egyház magát autonomnak vallja és patentalissá nem lett, Kuzmány ur közbevetésére ö 
exc. a helytartó ur a túróczi esperességnek ebbeli illetőségét elutasítva, superintendens 
urat ez esetérti igazolásra felhívta, mely megadatván, válasz még szinte nem ér-
kezett. 

Hetedik eset a nagyjeszeni egyházközségé, melynek tagjai a túróczi esperes-
séghez küldöttség végett folyamodván azon kívánattal, hogy vizsgálatilag igazoltassák, 
mikép ők az autonom egyház kebelébe tartoznak, ebbeli választmány kiküldetése szinte 
Kuzmány ur közbevetésére eszközlött helytartó tanácsi tiltó rendelet következtében abban 
maradt. 

Nyolczadik eset a bottfalvi egyházközségnek autonom minősége iránti helytar-
tótanácsi kétségbevonása és vizsgálat elrendelése azon alaptalan feladás következtében, 
hogy a kérdéses egyházközség tiltott módok által vezéreltetett volna az autonomiához 
vissza, holott ezen vádat a m. évi miavai közgyűlés hitelesített jegyzökönyve nyilván 
megczáfolja. 

Kilenczedik eset a turolukai, melyben egy kis töredék a pátens mellett nyilat-
kozván , az egyházmegye abbeli szándékkal megindított küldöttsége az ügy állása iránt 
kellő meggyőződést szerezni, hatóságilag akadályozva lett. 

Tizedik eset a cánoni vétségek miatt vizsgálat alá vett, de utóbb önként leköszönt 
1* 
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Hajnóczy Pál miavai volt lelkésznek újra és hatóságunk körén kivül felelevenített ügye, 
melynél fogva a megnevezett önként elhagyott hivatalába visszahelyeztetését sürgeti; mind 
meg annyi döntö tények annak bebizonyítására, hogy ez egyházkerület fájdalomteljes 
védelmi harczot kénytelen folyton viselni. 

A jelentés második részében átnézetét adja azon helytartó tanácsi intézmények-
nek, melyek időközben főtiszt, superintendens úrhoz érkezvén ktilönkülön és megfelelő 
helyen tárgyait képezendik e gyűlés tanácskozásának és elhatározásának. Ugyané jelen-
tés fonalán értesittetik az egyházkerület: 

a) Gróf Andrássy György ö méltóságának országbíróvá lett kineveztetéséröl. 
b) F. é. jun. 2-ról 38703 sz. a. kelt helytartó tanácsi intézmény küldeményé-

ről, tartalmazza a londoni világkiállítás catalogusát, melyet főtiszt, superintendens úr 
jóváhagyás reményében a pozsonyi lyceumi könyvtárnak átadott. 

c) M. é. jul. 21-röl 41760 sz. alattiról, mely mellett Lukácsy Sándor „Kerti 
gazdaság" czímü hetilapjából néhány füzet küldetik meg érdemes tanítók és tanulók közti 
kiosztás végett, mely füzetek borítékai utóbb visszaköveteltelek és vissza is szolgáltattak. 

d) Könyöradomány gyűjtési engedélyekről megannyi külön intézvényekben 
következő egyházaknak illetőleg tanintézeteknek: Salzburgnak, Naszvaldnak, Csanálosnak, 
Szentgyörgynek Szepesben , Alsónánának, Kecskemétnek, Butyinnak, Zamutónak, Köl-
esének, Gosaunak, Chotzennek, Röczei szláv gymnasiumnak, Sajó-Szentandrásnak Er-
délyben, Istvánfalvának, Hermanseifennek^ Unterhausnak, Kávának, Takt-Kenéznek, 
Csernyének, Skotschannak, Kis-Szlabosnak, Bánfalvának, Duna-Szerdahelynek, Kecsönek, 
Feldkirclmek, összesen 25-nek. 

e) Öröm és elismerés teljesen emeltetik ki a gyámintézet irányában ez évben 
is tanusitott meleg érdekeltség és áldozatkészség, különösen elöljárva ezek közt a pozsony-
városi egyház, utána a nagyszombati, a pozsonymegyei, mosonyi, nyitrai és trencsényi 
esperességek. 

f) Hasonló elismeréssel emeltetik ki tek. Kubinyi Kálmán ur részéről tett 40 
ftnyi adomány a pozsonyi lyceumbeli két szorgalmas és erkölcsös tanuló ifjúnak ez 
idénre adandó jutalmul. 

g) Részint saját erejökből részint a hitsorsosok szives gyámolítása mellett kö-
vetkező kerületbeli egyházak foglalkoztak egyházi vallásos czélokra szolgáló épületek 
emelésével: 1., duna-szerdahelyi egyház templom-, paplak és iskolaház é]}itéssel; 2., 
modori német templom építéssel; 3., alsó salgói fiókegyház templomépítéssel; 4., nagy 
szalatnai fiókegyház templom helyreigazításával; 5., a bazini egyház toronyépítéssel, 
melynek új harangjait főtiszt, superintendens úr szentelte fel, 6., miklósfalvi egyház or-
gonával ; Tarnócz és Králova iskolaházakkal; Rajka egy új iskola épülettel. 

Kiemeltetik az ismeretes Matamoras s társai ügyében a spanyol királynéhoz 
intézett petitio, melyet számos egyházkerületi tag aláírt és mely hozzájárult annak si-
keresitéséhez, hogy azon szerencsétlenek büntetése a királynő által számkivetésre változ-
tatott által. 

Ez évbeli teendőjének főrészét tevé a trencséni egyházaknak májushó végén 
és juniushó első felében végzett canonszerü meglátogatása azon tapasztalt eredmény kie-
melésével, hogy ezen hivatalos kőrútban mind a nép vallásos szellemének élénk nyilat-
kozatai, mind a lelkipásztorok hü kötelességteljesítése, mind a világi rendűek buzgalma 
boldogitólag hatottak keblére, különösen kiemelvén Zay grófi család fényes áldozatkész-
ségét és bőkezűségét, melynél fogva az négy trencséni egyház nemcsak nagylelkű párt-
fogójának de valódi életfentartójának mondható. 

Örvendetes tudomáskép jelenti, hogy mélt. Prónay Gábor úr a nyári közvizs-
gák alkalmával lyceumunkat meglátogatá és annak működésével teljesen megelégedve 
távozék. 

Egyházkerületünk személyzetében egész év lefolyta alatt következő egyfelől 
szomoritó másfelől örvendetes változások történtek: 
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a) Mélt. szeretve tisztelt egyházkerületi felügyelőnk Szentiványi Márton ur 
a porosz király ö felsége által a Johannita jeles rend keresztjével diszíttetett fel 

b) Meghaltak turóczi esp. felügyelő Rutkay Károly és utána következő Újhelyi 
Lajos urak, helyébe választatott id. Justh József ő mga. 

c) A papi rendből meghaláloztak Kristófy István misérdi, és Soltész Mihály 
vaseczi lelkész; az utóbbi helyébe Okály Adolf hitjelölt választatott. 

d) Ordináltattak általa a következők: Bukwa András papsegédnek Szakolczán 
oly feltétellel, hogy egy év lefolyta előtt rendes papi állást el ne foglalhasson s az év 
végével colloquiumra megjelenni köteles legyen; Okály Adolf, vaseczi lelkésznek, Pifkó 
Gusztáv brezovai, Erdélyszky Mihály kosztolnai, Frecska Lajos superintendenshivatali, 
Ulreich Mihály limbachi, Schulcz Ödön miavai segédeknek, mindegyiktől Írásbeli nyi-
latkozatot vévén , hogy autonom egyházunk iránt hűséggel tartozik viseltetni. 

Hitjelölti vizsgát következők tettek le: Okály Adolf (német lipcsei), Philadelfi 
Manó, németlipcsei, Bukva András modori, Kaszner Samu nógrádi, Balent István tren-
cséni, Frenyó András, nógrádi, Gálfy János liptói, Melczer Kálmán rákosi, Oszterm^in 
Pál nógrádi, Skultéty Sándor bácsi, Schneider Gyula honti, Sztanó Sándor veszprémi, 
Ulicsny András pozsonyi, Wiesinger Károly modori. 

f) A német egyetemekről hazatértek s magokat bejelentették: Dubovszky Fer-
dinand, Balczár Ágost, Bangya Gusztáv, Hollerung Károly. Ezen felül Klszák Gusztáv, 
paedagogián időz. 

A házassági felmentvényi folyamodványok felszerelése iránt magyar és szláv 
nyelven szerkesztett nyomtatott utasításokat bocsátott ki a lelkész urakhoz. 

Egyházkerületi törvényszékileg ez évben a fenemiitett Hodzsa perén kivtil még 
egy per t. i. Belohorszky József tanítóé tárgyaltatott, az egyetemes törvényszékre felvi-
tetett s most úgy látszik perújitás utján ismét az esperességi törvényszéktől ide felküldetett. 

A testvér egyházkerületek ez évben is megküldték jegyzökönyveiket. 
Végiil az ínségben sínlődő alföldi testvérek ügyében a hívek pásztori levél útján 

jótékony adakozásra szólíttattak fel. 
A kimerítő és minden tekintetben remek jelentés számtalanszor kitörő 

lelkesedéssel és helyesléssel találkozván, elnök ö mga indítványára főtiszt, 
superintendens urnák érette hálás köszönet szavaztatik és ez jegyzőkönyvbe 
vezettetni, egyszersmind annak külön a három divatozó nyelveni kinyomatása 
és az egykázközségekbeni kiosztása elrendeltetik. Többnyire egyes részleteit 
illetőleg: 

a) A jelentés első része, mely az egyházkerület folytonos küzdelmeit 
tárgyalja, a főtiszt, superintendens úrnak közbentett intézkedései és elöl-
terjesztései egész terjedelmökben helyeseltetnek; egyszersmind az egyetemes 
gyűlésre küldendő követeknek utasításul adatik az előterjesztés alapján és 
szellemében hathatósan oda működni, hogy akár felirat akár óhajthatób-
ban fényes küldöttség által egyenesen ő felsége személyénél ezen törvényes 
létünket gyökerében rágó ármánykodásoknak, tévesztett rendszabályoknak 
végetvetni és így lelki jólétünk és nyugalmunk helyreállítását legkegyel-
mesben eszközölni; részükről is a mennyiben — más oldalról indítvány nem 
tétetik, a tárgyat fontosságánál fogva oda irányozni, hogy az egész ter-
jedelmében a testvér reformált hitfeleinkkel is felkarolás végett közöltessék. 

b) A többi részei, nevezetesen igen tisztelt elnökünk Szentiványi Már-
ton úr érdemlett kitüntetése, Kubínyi úr lelkes adománya örvendetes tu-
domásaivétetnek; ellenben a kiemelt halálozások sajnálkozó érzettel fogadtattak. 

III. A fennebbi előterjesztés kiegészítéséül a liptói esperesség küldöttei jelentik, 
hogy Hodzsa részére a liptószentmiklósi egyházközség csak ugyan minden felfüggesztett 
javadalmakra nézve birósági végrehajtást szenvedett; valaminthogy legújabban az egy-
házmegye esperességi gyűlést akarván Liptó-szentmiklóson tartani, az ottani megyei 
főispányi helytartóság által nem ugyan tiltólag de intöleg figyelmeztetett, hogy a köz^ 
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béke és rend fentartása érdekében a gyűlést Szentmiklóson ne tartsa, mely intésnek 
mint szinte Hodzsa kieszközlött müvének az esperesség engedett, nehogy ellenében szinte 
oly fegyverekhez nyúljanak, melyekhez az ismert párt szokva van. 

Ezen tény a fenebbi tények sorozatában szinte az egyetemi gyűlésre 
küldendő követek utasításául szolgálandó. 

IV. Felolvastattak ezek után a nm. m. kir. helytartó tanácstól érkezett fonto-
sabb érdekű intézmények, nevezetesen: 

1. 1862-ik jan. 7-ről 58506 sz. a. melyben a m. évi aug. 6-án Miaván tartott 
gyűlés jegyzökönyve észrevétel nélkül tudomásul vettnek közöltetik. 

Tudomásul vétetik. 
2. 1862-ki december 28-ról 89517 sz. a. melyben Pründl Gusztáv, kisbéri ág. 

hitv. követő és kath. liiven levő nejével nemzett leánygyermeknek a hantai evang. lel-
kész által történt megkereszteltetése tárgyában hozott m. évi intézménye ellen közben-
vetett felfolyamodványnak vonatkozva az 1791 26 tcz. 15-ik §-ára felsőbb helyről érkezett 
ucfv. rendeletben is roszaltatik. 

Ezen helytartó tanácsi intézmény mint az 1848: 20 tczben megalapított 
vallási jogegyenlőséget kérdésbe vonó az egyetemes gyűlésnek orvoslás 
végett elölterjesztendö. 

3. 1863-ik febr. 6-ki 2023 sz. a. és ugyan erre vonatkozólag május 28-ról 36, 
621 szám alatt, mely szerint a bélyeg- és illetéktörvények némely szabályainak módo-
sítását tárgyazó, m. é. dec. 13-án legfelsőbb jóváhagyást nyert s. f. é. jan. 1-ről Ma-
gyarországra is kiterjesztetni rendelt törvényben a lelkészeket is illető határozatok foglal-
tatván , a mellékelt s a halál esetekröli lajstromok vezetésével megbízott papság az idézett 
1862 dec. 13-ki törvény 15-ik §-aban reájok ruházott kötelmekre, valamint a mulasztás 
következményeire is kellőleg figyelmeztetendő. 

Törvényeinkben ezen intézkedés nem foglaltatván, mint lelkészeinkre 
nézve nyomasztó, de különben is sérelmes, orvoslás végett az egyetemes-
gyűlés elébe terjesztendő. 

4. 1863-ik april 18-ról 21646 sz. alatti, melyben főtisz. superintendens ur arra 
hivatik fel, hogy mivel a lelkészek, mintáz országban létező pénzügyi hatóságok ismételt 
beadványaiból világos, az országszerte kihirdetett bélyeg- és illetékszabályok, névszerint 
az egyenérték által reájuk ruházott kötelezettségeket teljesítni vonakodnak azt adván okul, 
hogy az alsöbb rendű papság e törvény fenállásáról egyházi hatósága útján nem érte-
síttetett, az illető papságot figyelmeztesse, miszerint a kérdéses törvény kötelező erővel 
bír s mindegyik igyekezzék azt saját érdekében megszerezni. 

Ezen m. intézmény máris a főtiszt, superintendens ur által az illető pap-
sággal közöltetvén tudomásul vétetik azon hozzátétellel, hogy azon kérdést 
ki fizesse a követelendő illeték egyenértékét, az esperességek a magok körében 
igazság és méltányosság szerint elintézni igyekezzenek. 

5. Az 1862-ki egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 46. és 47-ik pontjainak kap-
csában kelt 14933 sz. a. intézmény, melyek a házassági tilalmak és tábori lelkészek tár-
gyában hozott intézkedéseket egész terjedelemben fentartják. 

Az egyetemes gyűlés indokai nem levén megczáfolva, különben is a 
felterjesztés általa eszközöltetvén, további intézkedés végett követeink által 
szinte oda vezéreltetik. 

6. 1863-kijun. 20-ról 40200 sz. alatti, melyben arra hivatik fel a főtiszt, super-
intendens ur , hogy az alatta álló anyakönyvvezetöket odautasítsa, hogy azok a katonai 
felmentések, elbocsátások, vagy nösülési engedélyek iránti kérvények felszereléséhez a 
felek részére másalakú kivonatokat ne készítsenek és ki ne szolgáltassanak, mint a minők 
ezen leirat kíséretében közölt szabályszerű kivonatak mintái; egyszersmind felkéretik, hogy 
vagy saját körében intézkedjék az ilynemű értesítési minták nyomatásáról s a lelkészek 
közti elosztásáról, vagy hogy a példányok árát 2 kr. előfizetéssel a kormányszéktől 
elkérje. 



A főtiszt, superintendens ur időközben történt oly szellemű felterjesz-
tése, hogy sem egyházkerületünk sem superintendensi hivatalunk, akár az 
ily minták nyomtatását akár azoknak kész előleg melletti megszerzését és 
eladásat magára nem vállalhatja és hogy a m. főkormányszék feladata ezen 
minták árusítását saját polgári hivatalnokai által eszközölni — helyeseltetik 
egyszersmind határoztatik, hogy lelkész urak méltány és egyöntetűség, 
tekintetéből az ily kitöltött mintázatoknál a szegény sorsuaktól semmi díjt 
ne vegyenek; ellenben jómóduaktól az újból kiállított kimutatástól 1 ftot, 
ismételt aláírásért 50 krt. szedhessenek. 

7. 1862 okt. 29-én 71612 sz. a. a marhavész gátlása és 1863-ki 61736 sz. a. a 
faültetés érdekében történt kormányszéki rendeletek 

Mint már különben is a fötiszteletü superintendens ur által az illetők 
közt körzöttek ezúttal tudomásul vétetnek. 

8. 1863 jul. 27, 58719 sz. a. intézmény, mely a cath. tanuló ifjaknak ág. hit v 
köv. evangelicus iskolákba történő felvehetését csak előleges engedély megnyerésétől, 
feltételezi, 

Mint a törvényes jogegyenlőséggel ellenkező és sérelmes rendelet az 
egyetemes gyűlés elébe terjesztendő. 

9. 1863-ki január 4-röl 86980 sz. alatti, melyben a polgári hatóságokhoz ki-
bocsátott azon rendeletét, mely szerint az iskolákról statisticai táblázatok lesznek felter-
jesztendök, meghagyván, hogy a lelkészek és iskola igazgatók a polgári hatóságok e 
részbeni megkeresése folytán segédkéz nyújtásra utasíttassanak, azon felöl a superin-
tendensek külön a mellékelt A és B rovatos mintákat is beküldjék. 

Az elsöbbik utasítás már is köröztetett, azonban a mellékelt A és B 
táblázatok olyan rovatokat foglalnak magokban, melyek iskolai viszonyainkra 
nem alkalmazhatók, Justh ö mga elnöklete alatt Tormay György, Teszák 
főesperes, Tomka, föesperes, Nemesányi, Lichner Pál és Csecsetka Samu urak-
ból álló választmány küldetik ki, még e gyűlés folyama alatt véleményt az 
iránt adandó váljon a táblázatok iskolai viszonyainknak megfelelöleg kitölthe-
tök-e vagy sem. 

10. 1863-ki máj. 30-ról 37722 sz. alatt kelt intézménye, melyben főtiszt, su-
perintendens ur figyelmeztetik, hogy a fenálló szabályok szerint a gymnasiumi tan-
folyamról az egyetemi vagy királyi jogacademiai pályára rendes tanulókkénti felvételre 
szabályszerű érettségi vizsgálat és bizonyítvány kívántatik és hogy ezen bizonyítványt a 
superintendens ur mint a kormány közege is aláírja, mire nézve határoztatott 

Az egyházkerületi elöljáróságok a magok autonom minőségében továbbra 
is vezessék s tartsák meg az eddigi modor szerint az érettségi vizsgákat vala-
meddig az egyetemes gyűlés által valamely általányos és egyenlő szabály 
és eljárás meg nem állapittatik, melynek mielőbbi kieszközlése egyébiránt 
követeinknek utasításul adatik felhasználván azon tervezetet, melyet a 
pozsonyi lyceumi'tanárikar e végből mint az egyetemes gyűlésen elöladandót 
elkészitett. 

11. 1863-ki máj us hó 20-ról 9830 szám alatti, melyben fötiszteletü superinten-
dens ur arról a polgári hatóságokhoz bocsátott rendeletről értesíttetik, hogy ezután 
a róm. kath. egyesült és nemegyesült görög s izraelita elemitanítók fizetései, nem ke-
vésbé az evangelicusokéi is, de ezekéi csak akkor, ha az illető egyházi elöljáróságok 
által kívántatni fog, a községi elöljárók által és pedig a községi pótadó behajtása alkal-
mával szedessenek be, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a mennyiben ebben az ügyben 
a községek közreműködését kívánatosnak találja, e tekintetben az illető törvényható-
ságokhoz forduljon. 

Ezen intézmény kapcsolatban azon eszmével, mennyire üdvös volna a 
községi elemi tanítók különböző alakú és- nevű nem ritkán saját magok 
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által beszedendő javadalmaikat egyesíteni és azt az egyházi elöljáróságtól 
egyenesen átvehetni, az illető esperességeknek hely és viszonyok szerinti 
megítélésére és megállapítására bizatik, egyszersmind addig is fötiszteletü 
superintendens ur feljogosíttatik előforduló felkeresés esetében a hatósági 
befolyást oly módon igénybe venni, hogy az valamely egyházi közeg köz-
benjöttével a hátralevöséget beszedhesse és ugyan az egyházi község útján 
az iskolatanítónak átszolgáltassa. 

12. 1863-ki jul. 27. 9555 sz. a., melyben főtiszt, superintendens úr felliivatik, 
hogy papi személyek végrendelkezései és hagyományai a nm. helytartó tanácsnak minden 
alkalommal feljelentessenek. 

Ez mint különben is egyházi személyeink viszonyaira nem alkalmaz-
ható , tudomásul vétetik. 

V. A f. évi sept. 23-án tartandó pesti egyetemes gyűlésre küldendő követekül 
megválasztattak és pedig mélt. Szentiványi Márton egyházker. felügyelő és főtiszt. Ge-
duly Lajos superintendens uron kivül a világi rendből: mélt. idősb Justh József, Gróf 
Zay György, Häuser Ernő, Jeszenszky József, Dobay Ágoston, Murman Vilmos, Kes-
selbauer György, Weisz Tivadar, Draskóczy Gyula, ifj. Justh József, Zelenay 
Gedeon esp. felügyelő, Zerdahelyi Imre, Tormay György, Walasek Samu, Bobok 
Gusztáv, Beniczky Albert, Tomcsányi Mór, Mihályik Victor, Vitalis Antal, Szentiványi 
József, Weinberger Endre, Mikó János, Szilvay Károly trencséni felügyelő, Major Pál, 
Tkirring Károly, Kubinyi Flór, Zmeskal Zoltán; az egyházi rendből: Kolényi Daniel és 
Lichner Pál úti költséggel és napi díjjal, Dorner Mátyás, Bachar Lajos, Lányi Samu, 
Ncmessányi János, Plech János, Tomka János, Glatz Jakab és Lencsó György urak. 

VI. Egyházkerületi törvényszék elöbbeni tagjai újra ez évre megerősíttetvén 
póttagokul megválasztattak következő tek. és tiszt, urak: Dobay Ágoston , Samarjay 
Károly, Moczkovcsák János és Boleman István urak. 

VII. Az ezen gyűlés folyama alatt kiküldött választmány jelenti, hogy a nm. 
helytartó tanács által kivánt táblázatok közöl az A. és B. alattiak rovatait megvizsgálván 
a kivánt betöltéseknek iskolai hivatalaink nem felelhetnek meg, miután részint nin-
csenek is közegeink, melyek már előleg feltételeztetnek, sem oly viszonyok, melyek 
betöltendők; azonban ö felségének a kormányszékek által gyakorolt felügyelési jogát 
épségben hagyni akarván, a nm. m. kir. helytartó tanács czélját a szükséges és kellő 
adatok megszerzésében szem előtt tartva egyszersmind összes iskoláink és tanodáink ré-
széről egyöntetű és viszonyaihoz alkalmazott kimutatásokat adandó, javalja, hogy az 
egyetemes gyűlésen közakarattal és egyetértéssel a kérdéses A. B. alatti táblázatok vi-
szonyainkhoz alkalmazottan átidomíttassanak és igy átidomítva betöltés végett az iskolai 
hivataloknak kiadassanak. 

Mely javalat egész terjedelmében elfogadtatván, az egyetemes gyűlé-
sen megjelenő követeinknek utasításul adatik. 

VIII. Főtiszt, superintendens ur jelenti, hogy a nm. magyar kir. helytartó ta-
nács megkivánja, hogy vegyes házassági dispensatióknál a cath. püspökök által adandó felment-
vény előleges megszerzése és a mi superintendenseink általi felküldése kívántatik, mely 
rendelet annyival sújtóbb, mivel ezen felmentvény az evang. egyházat sérelmező kitéte-
leket foglal magában és ö részéről máris határozottan ovakodott e kívánat ellen, hogy 
a mennyiben ezen szellemű nyilatkozatok nem gátolhatók legalább az evang. egyházi 
közegek által felküldetni ne kívántassanak. 

Mely ovakodást az egyházkerület magáévá tevén az egyetemes gyű-
lésnél megjelenő követeinknek utasításul adatik, hogy ezen az egyházi 
közegek által kivánt felterjesztési követeléstől a nm. magyar kir. helytartó 
tanács elálljon. 

IX. Az 1862-ki miavai egyházkerületi gyűlés 5-ik pontja kapcsában felolvasta-
tik a nm. magyar kir. helytartó tanács f. é. jul. 1-röl 47660 sz. a. kelt intézménye, 
mely a Kuzmány úrtöl visszaadatni szorgalmazott hivatalos régi pecsétet, a felavatottak 
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anyakönyvét és gyűlési jegyzökönyveket ez egyházkerületnek mellékelve megküldi, egy-
szersmind fötiszteletü superintendens úr jelenti, hogy azokat megkapván a levéltárba be-
tette. Ugyané pontnál felolvastatik nt. Chalupka urnák válasza az egyházkerület végleges 
felszólítására a 42 ft. tartozás beküldésére nézve, melyben puszta állítások mellett azok-
nak beküldését újólag megtagadja. 

A j e l e n t é s első része kedves tudomásul szolgál; ellenben nt. Chalupka 
úrnak a 42 frt. iránt puszta állitásnál nem egyéb kifogásai figyelmet nem 
érdemelvén, az egyházkerület ügyésze Samarjay Károly úrnak e követelés 
olykép adatik át, hogy azt nem a kerület, hanem ha szükséges egyenesen 
az adós költségén az illetőtől hajtsa be. 

X. Ugyana fennebbi eset kapcsában a turóczi esperesség jelenti, hogy esperességi 
volt jegyzője Horváth József az autonom egyháztól elpártolván , szinte az esperesség iratait 
visszatartja és többszörös ez iránybani felszólításra nem is válaszol. 

Fötiszteletü superintendens úr felkéretett e tárgyban is szokott tapintatos 
bölcsesége szerint eljárni és a czélra vezető utakon a visszatartott iratok visz-
szaszolgáltatására nézve a nm. helytartótanácsnál közbenjárni. 

XI. M. évi miavai gyűlés jegyzökönyvének VI. 4 és 5-ik pontja értelmében mélh 
Zay Károly úr nyilatkozata a superintendentialis pénztár járulékát illetőleg a jelentés még 
most sem érkezett be; ellenben a kiküldött választmány jelenti: 

Hogy az 1862-ki pénztári számadás küldöttség által tételről tételre megvizsgáltat-
ván, hiánytalannak találtatott és javalja, hogy föpénztárnok Weisz Tivadar úr részére a 
szokott fölmentölevél kiadassék. 

Véleményes jelentést ad a számadás miképeni vezetéséről, reményletröl s egy ujan 
életbeléptetendő kivetési kulcsról azon javalattal, hogy az netáni észrevételek, módosítások 
végett előbb az esperességekkel és illetőleg általuk az egyházközségekkel közöltessék. 

Kapcsolatban ezzel felolvastatott a trencséni esperesség abbeli kivánata a régibb 
tartozásokat nekik elengedni, miután ö viszont kész 1861-től fogva tartozásait ezüstpénz-
ben befizetni. 

Szinte ugy több esperességek küldöttei óhajtásukat fejezék ki az iránt, hogy az 
évi számadások egész terjedelmében az esperességekkel közöltessenek, hogy ekkép méginkább 
meggyőződjenek az egyház szükségleteiről és gondoskodhassanak fedezetéről. 

Melyekre nézve határoztatott: 
a) Mélt. gróf Zay Károly úr nyilatkozata az évi 20 frt. járulék iránt 

Tonika felügyelő úr ígérete kapcsán továbbra is elváratik. 
b) Weisz Tivadar föpénztárnok úrnak az 1862-ki számadás helyes és 

hiánytalan vitelére nézve a szokott fölmentő levél kiadatni rendeltetik. 
c) A reménylet, új kulcs iránt kidolgozott küldöttségi javalat egész ter-

jedelmében előleg az esperességekkel és illetőleg általok minden egyház köz-
séggel közöltetik a végett, hogy irántai nyilatkozataikat a jövő évi egyház-
kerületi gyűlésre okvetlen beadják; s miután ezen javallatban a trencséni 
esperesség kivánata is megelöztetett azon esetben, ha az elfogadandó lészen, 
ezen beadvány további elintézése azon tárgy végleges elintézésére liagyatik 
fen, minél fogva az iránt is elváratik az esperességek nyilatkozata váljon 
az ígérvények és hátralékaikat megszüntetni ohajtják-e vagy sem. 

d) Az évi számadás leírandó és minden esperességgel közlendő. 
e) Végre tapasztaltatván, hogy több esperesség évi járulékait vagy 

hiányosan vagy épen nem fizeti be , felhivatnak az illető esperességek külö-
nösen azok felügyelői és főesperesei erélyesen a befizetést szorgalmazni és 
becsületbeli kötelességükké tétetik hátralékaikat a folyó év végéig okvetlenül 
befizettetni. 

XII. U gyane m. évi gyűlés jk. XIII. pontjában foglalt egyházközségi panaszok 
mint a törvényes jogegyenlőséget tárgyalók fötiszteletü superintendens úr által felem-
littetvén: 

3 
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Szakolcza község kíiiuöttje arról értesiti az egyházkerületet, hogy fenforgó ügyök-
ben már másodízben is folyamodik a nm. m. kir. helytartó tanácshoz és ez a városi tanács-
nak meg is hagyta a panasz iránt nyilatkozni, de még mindeddig semmi válasz nem érkezett. 

Verbócz, Jablonicz és Szobotist községek panaszai az esperesség által felszerelve 
és a fötiszteletü superintendens úr pártoló irat kíséretében szinte a nm. m. kir. helytartó ta-
nácshoz orvoslás végett felküldettek és ott már ismételve is stirgettettek, de — kivéve az utol-
sót — mindeddig eredmény nélkül, mely késedelem annál nyommasztóbb, mivel a nyitrai 
föesperesjelentéseszerintajablonicziak legújabban már másodízben is végrehajtást szenvedtek. 

Szobotistra nézve felolvastatott a nm. m. kir. helytartó tanács 54056 sz. intéz-
ménye , melyben az ott lakó evangelicusok a rájok a cath. iskola tanító fizetésére kivetett 
adózás terhe alól fölmentetnek. 

Mely utóbbi kegyelmes leirat örvendetes tudomásul vétetvén, a többi 
még megoldandó panaszok az egyetemes gyűlés elébe terjesztendök. 

XIII. Felolvastatott a m. évi miavai gyűlés jk. XVI. pontjában kiküldött választ-
mány jelentése a szláv reál, tanítóképezde és főiskola tárgyában mely a két elsőre nézve a 
mielőbbi életbeléptetést, az utóbbira nézve egy tervezet kidolgozására pályázatot hirdet-
tetni javai. 

Ezen véleményes javalat az egyházmegyéknek vélemény és határozat 
végett kiadatik, egyszersmind annak a jövő gyűlésen történendő felvételéig 
superintendens úr felkéretik, hogy a javalott helyek Modor, Szent Miklós 
és Selmecz, illetőleg ez utóbbira nézve a bánya superintendentiávalmagát érint-
kezésbe tegye, vájjon határozat esetében ezek befogadják-e a mint legszüksé-
gesbnek mutatkozó praeparandiát, minő előnyt nyújtanak, vagy minő fel-
tételek alatt, ugy szinte kellő értesítést nyerjen a már Magyarországban fen-
álló tanítóképezdék igazgatóságaitól, mennyi felszerelési és mennyi évi költ-
séget igényelnek ezen intézetek. 

XIV. A m. év egyetemes gyűlés jk. 15-ik pontja szerint az egyetemes gymnasialis 
tantervnek idönkinti szükségesnek és czélirányosnak mutatkozó módosítványai kapcsában 
Lichner pozsonyi főiskolai igazgató úr megbízói nevében két módosítást javai a tantervben, 
az egyik az, hogy a matbematica és physica ezentulra ne csupán a 8-ik osztályban, hanem 
felosztva két évre jnár a 7-ik ben megkezdessenek és a 8-ik-ban bevégeztessenek, miáltal e 
nagy horderejű tudományok az ifjúság által jobban megérthetök és megemészthetök leend-
nek; második, hogy a calculusokban a prima cum eminentia és prima közt nagy hézag létez-
vén , gyakorlati szempontból óhajtaná, hogy közbeszurassék prima e primis. 

Mely módosítványok elfogadtatnak és Lichner igazgató úr megbizatik 
azokat az egyetemes gyűlésen okadatolva elöladni s a mennyiben lehetséges 
életbe léptetni. 

XV. Fötiszteletü superintendens úr jelenti, hogy a m. évi egyetemes gyűlés 29-ik 
pontja tanúsága szerint a bányai superintendens úr Tranoscius kiadására nézve Trattner Ká-
rolyival előnyesen egyezkedvén s tökén kivül nevezett Trattner Károlyi 20 éven át évenként 
100 db. Tranosciust, 100 db. szláv újtestamentomot, 500 db. szláv abc-t, 500 db. szláv kate-
chismust adván az egyetemes egyház részéröli csupán azon erkölcsi biztosíték mellett e 
Trattnerféle kiadást pártolni és terjeszteni, egyszersmind felkéri az esperességeket nyilat-
kozni a szükséglet iránt miután ez évben már az első osztalék Pesten kijárultatván, annak 
kiosztása iránt adatokat szükségei. 

Kedves tudomásul vétetik, egyszersmind fötiszteletü superintendens úr 
megbizatik az ez évi könyvosztalékot mennyiben lehetséges felében átvenni? 
egyszersmind az esperességek szükségleteiket és ajánlataikat beadandván ö 
azok tekintetbe vételével a részletes kiosztást eszközölni fogja. 

XVI. Ugyanazon egyetemes gyűlés 35-ik pontja értelmében az egyetemes egyházi 
jegyzőnek 100 frtnyi évi fizetése iránt kerületi követek a legközelebbi gyűlésen nyilatkozatra 
fogván felhivatni: 

Tekintettel ez egyházkerület pénztárának rendkívül szegényedett állapo. 



tára , a fenkiemelt czélra egyházkerületünk semmi nemű pótlékot magara 
nem vállal; azonban nem ellenzi, a mennyiben az egyetemi pénztár e ter-
het viselheti, hogy azon 100 frt. évi járulék saját forrásaiból folyóvá tétethes-
sék , mely határozat egyszersmind követeinknek utasitásul szolgál. 

XVII. Főtiszt, superintendens úr felmutatja a tótkéri, nagybányai és székes-fehér-
vári ágost. hitvallást követő evang. egyházak folyamodásait, melyekben nevezettek egyház-
kerületünket egyházi czélokra gyűjtendő gyámolításra szólítják és kérik fel. 

Tudomásul vétetnek és az esperességek és hivek figyelmébe ajánltatnak. 
XVIII. Ujabban ismét kétségbe vonatván az egyházkerületek által az egyetemes 

gyűlésnek m. é. abbeli határozatainak czélszertisége az egyetemes gyűléseket september hó 
második felében tartani. 

Mennyiben ezen kérdés ez idei egyetemes gyűlésen tárgyaltatni fog, kö-
veteink utasíttatnak a tavali határozattól elállani és ismét a régi szokáshoz 
visszatérni, melynél fogva az egyetemes gyűlések augusztus hó végén volná-
nak meo-tartandók 

© 
XIX. Indítvány tétetvén az iránt, hogy a pénztár szükölködése tekintetéből és 

mivel az esperességek a megállapított nyomtatási költségeket be nem szolgáltatják a jegyzö-
könyvek régi szokás szerint csak a szükséges példányokban Írassanak le. 

Azon kilátásban, hogy az esperességek a magállapított nyomtatási dijakat 
haladéktalanul beszolgáltatják, még ez idénre a jegyzökönyvek kinyomatása 
elrendeltetett; azonban ha e várakozásnak megfelelve nem lenne, jö\öre a 
jegyzökönyvek leíratása fogna ismét életbe léptetni. 

XX. Jelen magyar jegyzőkönyv a gyűlés végével hitele sittet vén, miután a szláv 
eredeti jegyzőkönyv a tárgyak terjedelménél és az okmányoknak a magyar jegyzőnél mara-
dása miatt ez úttal el nem készülhetett, a szláv jegyzőkönyv hitelesitése f. é. okt. 7-re ha-
gyatik és e' végre küldöttség neveztetik ki és pedig főtiszteletü Geduly Lajos superintendens 
úr elnöklete alatt mélt. Osztroluczky Miklós, Jeszenszky József, Dobay Ágoston, Lichner 
Pál, Boleman István, Liska Samu, Csecsetka Samu és Polefkovics Gusztáv urakból álló. 

Jegyzette 

JVagy Elete s. le. 
egyházkerületi jegyző. 

N y o m a t o t ! S c h r e i b e r A l a j o i n a l P o . a o n y b a n . 





1864-ik éviAugustus 16-án és következő napján 
sz. kir. Pozsony városában az ágostai vallástételt 
követő evangélikusok dunáninneni egyházkerü-
lete főtiszt, iiduly Lajos superintendens és tek. 
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Hausier Ima mint legidősb esperességi felügyelő 
társelnöksége alatt, számos világi* és egyházi nrak 
és tagok hozzájárultával kerületi gyűlést tartván, 
jelen voltak: 

Pozsonyvárosi esperességböl: 

Osztroluczky Miklós. 
Jeszenszky József. 
Szálé Antal. 
Dr. Gerley József. 
Dobay Ágoston. 
Murman Vilmos. 
Kosziba Adám. 
Kesselbauer György. 
Pauschenwein András. 
Királyfóldy Endre. 
Albrecht Pál. 
Fink János. 
Fink György. 
Samarjay Károly. 

Raabe Ágoston, esperes. 
Simkó Vilmos, lelkész. 
Geyer János, lelkész. 
Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész. 
Lichner Pál, lyc. igazgató. 
Boleman István, tanár. 
Csecsetka Samu, tanár. 
Liska Samu, tanár. 

Pozsonymegyei esperessegböl: 
Weinberger András, esperességi felügyelő. Leskó Mihály, esperes. ( 

Korner Mátyás, alesperes. 
Stelczer Károly, nagyszombati lelkész. 
Frecska Lajos, limbachi lelkész. 
Ritter Károly, somorjai lelkész. 

Mosonymegyei esperességböl: 
Thirring Károly, esperességi felügyelő. Glatz Jakab, esperes. 

Nyitrai esperességböl: 
Tomasovics Ferencz. Teszák Sámuel, foesperes. 

Klszák János, alesperes. 
Steltzer Károly, bolicsi lelkész. 



Trencsóni esperességböl: 
» 

Osztroluczky Géza. 

Liptói esperességböl: 
Szentiványi Adolf, esp. felügyelő. 
Szc ntiványi Józ sef. 

» 

Mely alkalommal: 

I. Az egyházi isteni tiszteletet bazini lelkész Dorner Mátyás alesperes úr végzé, ki 
is buzgó imában Isten segedelme és áldásaért könyörögvén, ékes szónoklata után az espe-
rességek világi és egyházi küldöttei a lyceum könyvtára teremében összegyűltek. Főtiszt, 
superintendens úr az Isten szent lelkét segítségül hiván a gyűlést megnyitá s miután 
az egyházkerületi felügyelő Mélt. Szentiványi Márton úr fontos családi ügyei miatt 
meg nem jelenhetett, világi elnökül legelőször is a jelenlévő esperességi felügyelök hivatal-
ban legidösbike tek. Hauszer Ernő úr helyettesitetett, ki is a társelnökséget elfogadván 
lelkes szónoklattal foglalá el az elnöki széket. 

Nagy Elek egyházkerületi jegyző úr leköszönése következtében Samarjay Károly 
választatott egyházkerületi jegyzőül. 

II. Főtiszt, superintendens úr a lefolyt 1863-ik évi közgyűlés óta az egyházkerület 
kebelében előfordult nevezetesb eseményekről vázlatos jelentést tett; előadá, hogy egyház-
kerületünk ez évben sem örvendhete derült és nyugodt napoknak, miután az ismeretes 
separatista-töredék ármányos dúlásait még nagyobb mértékben folytatá, mind az által az 
autonom egyház ellen törő párt egy ujabbi eset kivételével nemcsak ujabbi foglalásokat nem 
tett, de czéljaiban, eszközeiben annyira leleplezve áll már a közönség minden rétege előtt 
hogy további eröködéseit inkább a szánalom mint sem a félelem tárgyai közé sorozhatjuk. 
Elöterjeszté továbbá, hogy a m. évi egyházkerületi gyűlés alkalmával tíz esetet emlite föl, 
melyekben egyházunk az érintett ellenséges töredékkeli súrlódások folytán érzékeny jogsé-
relmeket szenvedett. Akkor az lön határozva, hogy ezen esetek jelentessenek fel az egyete-
mes gyülesnek, a mi megtörténvén az egyetemes gyűlés ezen sérelmeinket egytül egyig 
magáéva tevé, azokat egy külön küldöttség által orvoslástkéröleg ö. cs. kir. ap. Felségének 
tudomására hozá. 

Azóta a kérdéses tíz esetre nézve a következők történtek : 
1. A Hodzsa-ügy egy év előtti stádiumában van most is, nyert-e azonban az 

utolsó napokban valami lendületet vagy sem, arról a legközelebbi egyetemes gyűlésben 
értesülni fogunk. 

2. A lilubokai botrányos jelenetre nézve, hol mikép tudva van, a nyitrai esperes-
ség küldöttsége a helységből kiűzetett, a nagymélt. Helytartótanácsnak múlt évi November 
20-ról 87709 sz. a. kelt intézvénye szerint azon esemény és az arra alkalmat nyújtó tények 
iránt ö cs. kir. ap. Felsége legkegyelmesebben meghagyni méltóztatott, miszerint azokra 
nézve az 1861. évi Nov. 19-én kelt legfelsőbb elhatározással engedett közbocsánat értel-
mében további bűnvádi eljárásnak helye nem leend. 

3. A pozsonyi lyceumi tanuló ifjak s Németh Sándor tanár ellen a katonai ható-
ság részéről folytatott nyomozást illetőleg felsőbb helyről semmi további közlemények 
nem érkeztek. 

4. A német-lipcsei hét presbyter által közzétett bujtogató rágalomiratra nézve a 
nagymélt. Helytartótanácstól f. é. Jun. 12-én 46419 sz. alatt kelt kegyes intézvény érkezett, 
mely szerint jóllehet azon iratban aKatonai büntető törvény 559. §-a elleni kihágás tényálla-
déka félre nem ismerhető s az 1862. évi Nov. J 9-kén kelt legfelsőbb közbocsánat reá nem 
alkalmazható, mégis, a röpirat nyomafása óta újabb izgatások azon részről a hatóság tudo-
mására nem jut ván ama kihágás a katonai büntető törvény értelmében elévültnek tekintendő 
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5. A Szenicztöl elszakasztott Csácsó előbb választván papot mintsem a közte s 
anyaegyháza közt létezett magánjogi viszonyok kiegyenlítettek volna, a szeniczi egyház 
ettől Csácsót eltiltani kérő folyamodványt intézett a superintendentia útján a nagymélt. m. 
kir. Helytartótanácshoz, melyre azon magas helyről tagadó válasz érkezett." Egyébiránt azon 
főpanasz t. i. azon út és mód elleni kifogás, mely szerint Csácsó Szenicztöl elszakasztatott 
még nincs elintézve. 

6. A túrócz szt. mártoni egyházra nézve, mely semmiféle egyházi közeg előtt ki 
nem nyilatkoztató, hogy pátensszerii kiván lenni, s melynek lelkésze ellen több híveink 
panasza folytán a túróczi esperesség nyomozást rendelt, egy mult évi Deczember 23-án 
95416. sz. alatt kelt m. kir. Helytartótanácsi kegyes intézvény szerint meghagyatott, miszerint 
az azon egyházközségbe indítványozott királyi biztos kiküldetése abba hagyandó. 

7. Anagvjeszeni egyházközség ügyében az ottani lelkésznek és 207 egyháztagnak 
óhajtása folytán a superintendentia kir. biztos kiküldetését kérte, de kérése nem adatott 
meg, hanem f. évi Junius 16-ról 43543. sz. alatt oly tartalmú kegyes intézvénye érkezett a 
nagymélt. m. k. Helytartótanácsnak, miszerint ö cs. k. ap. Felsége f. évi April 26-án kelt 
legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megparancsolni méltóztatott, hogy a felső 
jeszeni ág. liitv. ev. anyaegyházközséghez tartozó fiók egydiázközségek panaszos kérelmeik-
kel az egyházközség törvényszerű képviseletéhez a helybeli conventhez utasítassanak. Ezen 
kegyes intézvénye az illetőkkel közöltetett. 

8. A bottfalvi egyház ügyében, mely7 ugye maga mint lelkésze Leska János amiavai 
ker. gyűlés szine előtt is ünnepélyTes fogadást téve az autonomiához visszatért, mélt. Vieto-
risz László trencséni főispán úr személyében kir. biztos volt még tavaly kiküldve, f. é. 
Január 11-röl 1595. sz. alatt kelt helyetartótanácsi kegyes intézvény által elrendeltetett, 
miszerint azon körülmény földeritése végett, váljon a bottfalusi egyházközség kiván-e az 
ágost. hitv. ev. egyeliáz község autonom kormányzata alá visszatérni, avagy az 1859-ik évi 
Sz. Mihályhó 1-én kelt nyTiltparancs által szabályozott egyházi szervezet mellett megmaradni, 
még egyszer a helybeli lelkész s a pátensszerii gondnok elnöklete alatt helybeli egyházi 
gy7ülés tartassék, melynek eredménye szerint fog aztán legmagasb helyen az elhatározás 
megtörténni: 

9. Turolukán ugyan azon kir. biztos úr kétszer járt el, mind két ízben az egész 
község egy csekély7 töredék kivételével szilárd akaratát fejezé ki az autonomia mellett meg-
maradni. Mind a mellett ez sincsen mai napig felszabadítva a rajta fekvő erkölcsi 
nyomás alól. 

10. Hajnóczy7 Pál volt miavai lelkészt illetőleg földerítetett hogy egyházi köze-
geink törvényesen jártak el irányában s csak ö maga oka jelenlegi sajnos állapotának. 

Főtiszt, superintendens úr előterjeszté továbbá: 
a. hogy Kosztolna nyitrai egyházközség az autonómiától elpártolt és 
b. hogy a Trencséni esperességben Morva Lieszkón is próbát tettek az egyház-

községet az autonómiától elpártoltatni, mi azonban nem sikerült. 
Ugyan e jelentés fonalán értesítetik továbbá az egyházkerület: hogy ez év folytán 

a nagynnélt. Helytartótanács által következő egyházaknak ad.attak könyör adomány-gyűjtési 
engedélyiek: Felső és Alsó Csécsnek, Limbaclinak, Mocsovicnak, Német-Jabloncznak, 
Lipthálnak, Görznek, Nagy-Tarnának, Balajtnak, Nagy-Vázsonynak, Felső-Lövőnek, 
Új-Lehotának , Böhmisch-Rothwassernek, Jákfalvának, összesen 13-nak. 

A Dana-Szerdahelyi egyházat ö Felsége 1000 ftnyi. kegy-adománnyal segíteni mél-
tóztatott , mely7 atyai kegyelemért úgy a nevezett egy7ház mint főtiszt, superintendens úr is 
hálájukat a felséges adakozó trónja elébe juttaták. 

Az adakozási készség szegényebb hitsorsosaink irányában ez évben is szépen nyi-
latkozott, a tavaly dicsérettel kiemelt körökben, úgymint a pozsonyvárosi, pozsonymegyei 
mosonyi, nyitrai, és trencséni esperességekben. Ideje volna, hogy a többi esperességekben 
is lendítetnék már ez irányban valami. 

Az alföldi szűkölködő testvérekről ezen rájok nézve oly7 sanyarú évben egyház-
kerületünk némely részei emberbarátilag megemlékeztek, jelesül az alsó Szeli, Duna-Szer-
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dahelyi, lest.inei, zayugróczi, trencséni, podluzsányi, beczkói, nemes podhrágyi, de legki-
vált a kochanóczi egyliáz, mely utóbbi az emiitett czélra 108 ft. 65 krt. juttatott főtiszt, 
superintendens úr kezeihez. 

Am. év késő őszén a kánonszerü egyházlátogatást a mosonyi esperességben végezé, 
azon tapasztalt eredmény kiemelésével, hogy az egyházakat és iskolákat mindenütt a legjobb 
rendben találta, őszinte köszönetét nyilvánitá esperességi felügyelő Thirring Károly úrnak 
és nagy tiszt. Tomka János esperes úrnak, kik főtiszt, superintendens urat útjában elkisérve 
eljárásában becses közreműködésükkel támogaták. Túrócz, Liptó és Árva-megye esperes-
ségeinek látogatását későbbre kellett elnapolnia. 

Az egyházi személyzetben ez év lefolyta alatt következő változások történtek: 
a. Felette súlyos csapás érte nem csak egyházkerületünket, de összes hazai egyházunkat 

is, néhai nyitrai esperességi felüg}^elő tek. Zelenay Gedeon úrnak f. éviMárczius hó 2-án tör-
tént gyászos kimúlta által. A boldogult az egyház körüli számos érdemeit azzal tetézé, hogy, 
egyházi s iskolai czélokra igen jelentékeny hagyományokat tett. Nem kisebb veszteség érte 
egyházunkat az által, hogy pozsonymegyei esperes, néhai nagytiszt. Hollerung Károly úr 
f. évi Április 28-án az élők sorából hirtelen halállal kiragadtatott. Béke porának, örök üdv a 
mennyekben lelkének! Elhunyt ez évben limbachi lelkész tiszt. Zauner Mátyás úr és Grisza 
Eduard úr, a modori gymnasium volt igazgató tanára. Sajnálattal említetett, hogy 
mosonyi esperes nagytiszt. Tomka János úr elgyengült egészsége miatt e hivataláról a leg-
újabb időben lelépett, adja Isten hogy legalább papi hivatalát eddigi eréllyel és áldással 
még tovább folytathassa. Végre nem kisebb sajnálkozással említetett, hogy pozsonyi 
magyar-tót lelkész s lyceumi tanár nagytiszt. Simko Vilmos úr mindezen két hivatalától 
végkép elbúcsúzott s élte hátralevő napjaira érdemlett nyugalomba vonult. 

b. A nevezettek hetyei következőleg lőnek betöltve: a nyitrai esperességi felügyelői 
állomást mellőzve, mely még üres, pozsonymegyei esperesnek: nagytiszt. Lesko Mihály 
úr, mosonymegyei esperesnek: nagytiszt. Glatz Jakab úr, modori lelkésznek: ifj. Hollerung 
Károly hitjelölt úr, pozsonyi magyar-tót lelkésznek és lyceumi tanárnak: tiszt. Szeberényi 
Lajos eddigi szegedi lelkész; Frecska Lajos limbachi lelkésznek; modori gymnasiumi ideig-
lenes igazgatónak: Bresztyánszki Sámuel, s tanárnak ugyanott: Balczar Ágost hitjelölt 
urak lőnek megválasztva, — nem különben a pozsonyi lyceumon Kámory Sámuel úr eddigi 
ideiglenes tanár az ó testamentomi exegesis rendes tanáráúl, úgy Hammerschmidt Károly úr 
szinte rendes tanárul alkalmazva, miután ez utóbbi magát előbb az elöszabott tanári vizs-
gának alávetette s azt jó sikerrel kiállotta. 

c. Ordináltattak ez évben a következők : Kovalovszky Imre szakolczai segédlel-
késznek , s Nitnausz Ádá m hasonló minőségben nagytiszt. Raabe Károly Ágost pozsony-
városi esperes oldala mellé. A mult évben szakolczai káplánnak oly feltétel alatt avattatott 
Bukwa András, hogy az évvégén a superintendensnél colloqiumra megjelenjék, ezen felté-
telt nem teljesité, szakolczai állomását ugyancsak a főtiszt, superintendens úr tudta nélkül 
elhagyá s azóta sem jelentkezék, — ezen tettei s illetőleg mulasztásai által egyházkerüle-
tünk közösségéből kilépettnek s ahhoz nem tartozónak tekintendő. 

d. Hitjelölti vizsgát következő, a pozsonyi lyceumon tanulmányaikat végzett theo-
logus ifjak tettek le : 

1. Adamis Károly (Felső Zela, nyitrai), 2. Bujkovszky Gusztáv (Korpona, 
zólyomi, 3. Drottner Sámuel (ugyan oda való), 4. Galle Elek (Tapio Sz. Márton, pesti), 
5. Gyuris János (Szinobánya, nógrádi), 6. Hajász Pál (Miskolcz, borsodi), 7. Michalko 
Vilmos (Pilis, pesti), 8. Nyácsik János (Szarvas, békési), 9. Pántyik János (Dobrona, 
zólyomi), 10. Paulinyi Vilmos (Körmöczbánya, barsi), 11. Rásó Mihály (Német Gurab, 
pozsonyi), 12. Scharbert Vilmos, (Bazin, pozsonyi), 13. Tóth Sándor (Szend, komáromi). 

e. A német egyetemekről visszatértek s magokat főtiszt, superintendens úrnál jelen-
ték : Bálent István és Ulicsny András. Klszák Gusztáv ez idén is paedagogián időzött s 
most készül ki Németországba. Ezeken kivül még több tanulmányaikat végzett ifjak is talál-
tatnak ezen egyházkerületben, de a kik dolgaikat egészen a mi körünkön s tudomásunkon 
kívül vivén, vizsgáikat előttünk nem teljesítvén, fennálló rendszabályainkat ignorálván, 
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azokhoz magókat nem szabván, általunk természetesen szinte ignorálva lesznek, s előadandó 
esetekben sem papi sem tanári alkalmaztatáshoz bocsátatni nem fognak. 

Házassági felmentvény ez évben legfelsőbb helyen 25 pár részére eszközöltetett ki. 
Az ezen felmentvényektöl fizetendő díjakra nézve a nagym. Helytartótanács kegyes intéz-
vénye alább fog előterjesztetni. 

E g y h á z k e r ü l e t i törvényszéki új tárgyalás ez évben nem volt. A tavaly ezen törvény-
szék által elmozdításra elitélt szolcsói tanitó Belohorszky József most már az egyetemes 
törvényszéktől is hasonló Ítéletet nyert. 

A testvér egyházkerületek ez évben is megküldék jegyzökönyveiket. 
Előterjesztő végül főtiszt, superintendens úr , hogy a mult évekből fennmaradt 

jogserélmeink, például a szakolczai, jabloniczi, s több mosonyi egyházaké, fájdalom ez 
évben sem lőnek orvosolva; ellenben a diószegi fiókegyház némely híveinek panaszos ügyét, 
kik mivel a rom. kath. tanító fizetéséhez járulni nem akartak, a szolgabírói hivatal által meg-
zálogolva s további végrehajtással fenyegetve voltak, sikerült Pozsonymegye útján szeren-
csésen elintéznie. 

Főtiszt, superintendens úr kimeritö s remek jelentése számtalanszor lelke-
sedéssel találkozván s hangos éljenekkel üdvözöltetvén, a világi elnök úr 
indítványára elhatároztatott, hogy főtiszt, superintendens úrnak nemcsak a 
jelentésért, hanem egész évi buzgó fáradozásaiért is az egyházkerületi 
gyűlés egyhangú hálája jegyzőkönyvbe vezettessék. 

A jelentés egyes részleteit illetőleg: 
a. Főtiszt, superintendens úrnak abban előterjesztett intézkedései egész 

terjedelmükben helyeseltetnek. 
b. A jelentés 8-ik és 9-ik pontjára nézve a bottfalvi és turolukai sérelmek 

iránt elhatároztatott, hogy a superintendentia kebeléből ö cs. kir. ap. Felsé-
géhez felirat terjesztessék föl, hogy a nevezett egyház községeknek az autonom 
egyházbai belépése s illetőleg megmaradása továbbá ne akadályoztassák. 

c. Azon hitjelöltek s tanulmányaikat végzett i f jakiránt , kik vizsgáikat 
nálunk nem teljesiték, a superintendentiánál nem jelentkeznek s általában a 
nálunk a hit- és lelkészjelöltekre fenálló szabályzatot meg nem tartják, az hatá-
roztatott, hogy a mi candidatusainknak, nem nézhetők, sem ordinatióra sem 
az Isten igéjének hitjelölti minőségben egyházainkban leendő hirdetésére nem 
bocsáthatók, mely határozat ugy magának főtiszt, superintendens úrnak, 
valamint a lelkész uraknak is előfordulandó esetekben utasitásul szolgáland. 

III. Felolvastatott a nmélt Helytartótanács 1863 évi December 25-én 94987 sz. 
alatt kelt kegyes intézvénye, melyben kijelentetik, hogy az 1863. évi September 16-án 
Pozsonyban tartott egyházkerületi gyűlés jegyzökönyve azon tételeire-nézve, mellyek felterjesz-
tés tárgyaivá lőnek, az illető határozatok külön fognak közöltetni, a többi intézkedésekre nézve 
pedig észrevétel fen nem forogván, főtiszt, superintendens úr ebeli jelentése tudomásul vétetett. 

IV. Gróf Zichy Hermán ö nagyméltóságának 1864 évi April 25-én 577 sz. alatt 
kelt elnöki leirata felolvastatott, melyben főtiszt, superintendens úr a felöl értesítetik, hogy 
ö cs. k. ap. Felsége f. évi April 22-én kelt legfelsőbb kéziratával ö excellentiáját magyar kir. 
udvari kanczellárrá, nagymélt. Priviczer István valóságos belső titkos tanácsost pedig 
magyar kir. udvari másod kanczellárrá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

Superintendens úr részéről reá a tiszteletteljes válasz már megtörténvén, 
itt tudomásul vétetett. 

V. A nmélt. m. kir. Helytartótanács 1863 évi November 20-án 85766 sz. alatt kelt 
kegyes intézvénye, melyben főtiszt, superintendens úr felhivatik, miszerint az egyházmegye-
belilelkészeketodautasítanisziveskedjék, hogy a halottakról szóló anyakönyvi hiteles másola-
tokat vagyis kimutatásokat minden évnegyed lefolytával az illető megyei vagy városi ható-
ságoknak terjesszék be, mi által a halottakról szóló anyakönyvi másolatoknak minden év 
végével a törvényhatóságoknak leendő egyszerre bemutatásának szüksége megszűnik. 

Felolvastatott és tudomásul vétetett. 
2 
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VI. Olvastatott a nmélt. ni. kir. Helytartótanács 1863-ik évi üec. 10-én 49204 sz. 
alatt kelt leirata, melyben az 1862-ik évi Dec. 13-án kelt bélyeg és illetéktörvény 40-ik díj-
szabási tételére utalás mellett kijelentetvén, miszerint az egyházi javak adományozása, vala-
mint az egyházi közönségek fizetéses elöljáróinak megerösitése, ugy szinte a protestáns lelké-
szek és zsidó rabbik választása, tanítók, organisták, és egyházfiak meghívása alkalmával az 
említett rendszabályban megállapított IH fokozat szerint lévén az illeték fizetendő: hogy az 
idézett rendeletnek elégtétethessék, fölhívja főtiszt, superintendens urat, hogy azon egyházi 
hatóságokat, mellyeknek hatásköréhez az eqilített hivatalok betöltése, vagy az azokbani 
megerősítés tartozik, oda utasítsa, hogy jövőre minden illyes egyes kinevezési vagy megerő-
sítési esetről az illető cs. kir. adóhivatalt, az évi jövedelem mennyiségét tartalmazó kineve-
zési oklevél megküldése mellett időnkint tudósítsák, a múltra, nézve vagyis a mult évi 
Január hó 1-sö napjától mostanig történt kinevezésekről, a névjegyzék utólagos átküldése 
által lévén a közlés teljesítendő: 

Miután egyházunk kebelében a kinevezések és megerősítések illy módon 
nem gyakoroltatnak, annálfogva az illeték tárgyában keletkezett rendszabály 
tételei egyházi hivatalnokainkra alkalmazhatók nem lévén, fenntisztelt leirat 
tudomásul vétetvén levéltárba tétetni rendeltetett. 

VII. Előterjesztetett a nagym. m. kir. Helytartótanács 1864-ik évi Január hó 8-án 
98684/8G3 sz. alatt kelt leirata, melyben némely ágostai hitv. lelkészek azon eljárása ellen 
tétetik kifogás, miszerint vegyes házassági esetekben az esketést a katkolikus plébános kihir-
detéséről szóló bizonyítvány kiadatása előtt végrehajtják, a régibb és ujabb időkben kibo-
csátott felsőbb intézkedésekre s a rom. katli. vallás jogelveire utalás mellett meghagyja, 
hogy az egyházkerületbeli lelkészek ily eljárástól ovakodásra intessenek: 

Főtiszt, superintendens úrnak ezen intézvényre felterjesztett abbeli vála-
sza: hogy egyházkerületünkben ily eset elő nem fordult, ellenben hogy a 
rom. kath. lelkészek néhány esetekben a protestáns lelkész kihirdetése nélkül 
esketéseket végrehajtottak, — tudomásul vétetvén helyeseltetik. 

VHI. Olvastatott a nagym. m. kir. Helytartótanács 1864-ik. évi Január hó 31-én 
2528 sz. alatt kelt leirata, melyben a központi statistikai bizottmány részére szükséges nép" 
mozgalmi kimutatások beszerzése végett a táblás minták és ezek szabályszerű kitöltését 
magyarázó utasítások megküldetnek, s azok mielőbbi kitöltése és az utasításokhoz képest 
elkészitett kimutatások haladék nélküli felterjesztése meghagyatik: 

Köröztetve lévén tudomásul vétetett. 
IX. Felolvastatott a nagym. m. kir. Helytartótanács 1863. évi Dec. 12-én 92293 

sz. és 1864 febr. 4-én 5821 sz. alatt kelt intézménye, mellyekben meghagyatik, hogy az 
itteni jótékony intézetekben elhányt franczia illetőségű lelenczek, tébolyodott és szegény-
sorsú egyének, s viszont franczia ország hasonló intézeteiben elhalt hasonsorsú osztrák ille-
tőségű személyek halotti bizonyítványai illetékmenesen és hivatalból állítassanak ki s 
további intézkedés végett a nmélt. Helytartótanácshoz felterjesztessenek: 

Köröztetve lévén tudomásul vétetik. 
X. Előterjesztetett a nagym.m.kir. Helytartótanács 1864-ik éviMárczius9-énl6911 

sz.alatt kelt leirata, mely szerintő cs.kir. ap. Felsége 1864. évi Január 21-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával megparancsoltatok, miszerint azon esetben, ha evangelikus hitvallású lelké-
szek, esperesek vagy superintendensek egyházi helybeli gyülekezeteknek csendes megtart-
hatása, egyházak és iskolák megvizsgáltatása végett közigazgatási közbejövetel melletti 
segédkezés megadásaért folyamodnának, ebbeli kérelmüknek a legfelsőbb királyi felügyeleti 
jog alapján a közigazgatási hatóság kebeléből kiküldendö érdektelen közeg kirendelésével 
egyéb czélszerünek mutatkozó intézkedés megtételével hely adassék, miről a megyei kormány-
zók egyúttal tudósítva lőnek: 

Köröztetve lévén tudomásul vétetett. 
XI. Olvastatott a nagymélt. Helytartótanács 1863 éviOct. 12-én 72438 sz. alatti és 

az 1864. évi Május 12-én 38696 sz. alatti leirata, az elsőben, miután a hadköteles korban 
álló ifjak felmentéséhez nem különben a már szolgálatban álló katonák elbocsájtásához szük-
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séges családi értesítők tulajdonkép anyakönyvi kivonatok a felek által szorgalmazott kiadá-
sánál több helyűt olynemü panaszok merültek fel, melyek szerint némely anyakönyv veze-
tők emez okmányok kiadásáért túlságos díjt követelnek, ha pedig azt a fél lefizetni nem 
tudja, azoknak kiadását egyszerűen megtagadják, — meghagyatik, hogy a superinten-
dentia alatt álló egyházak anyakönyv vezetőivel következők tudassanak: 

1. A es. kir. cultus ministeriumnak 1860. évi Marczius 23-án 3517 sz. a. kelt s annak 
idejében a cs. kir. létezett helytartósági osztály részéről intézményezett rendelete folytán 
szegény sorsú ügyfeleknek a családi értesitvényeket katonai ügyekben ingyen kell kiállí-
tani; a tehetösbektöl pedig vagyonosságukhoz képest 50 krtól2. o. é. ftig terjedő dijnál töb-
bet bármi szin alatt követelni tilos. 

2. Ezen értesítők nem más mint az 1863. évi Junius 20-án 40200 sz. a. kelt intéz-
ményben leirt alakban adandók ki; 

3. Az illetőnek őszes családjára vonatkozó adatok mind egy ivre jegyzendők s min-
den családtag születési, esketési vagy halálozási napja és éve az illető rovatokban pon-
tosan kiteendő. 

4. Ezen adatok a katonai ügyek tárgyalásánál fő s a legtöbb esetben egyedüli 
alapul szolgálván, az anyakönyvvezető azok hitelességéről és tökéletes voltáról a hatóságok 
irányában olynemü felelőséggel tartozik, melynek akár szándékos akár pedig magát csak 
tudatlansággal menteni kivánt mulasztása esetében a hadkieg. szabály 45-ik§-ában a hadkö-
telesek törvénytelen menekülését előségitök irányában kiszabott büntetésnek teszi ki magát. 
A fennidézett második intézvény is felolvastatott, mely szerint hogy a szabadságos és tarta-
lék katonák ágyassági viszonyban élése, tilos házasság kötése meggátoltassák a katonai 
parancsnokságok figyelmeztettek , hogy házassági engedélyek megadásánál túlságos követe-
léseket t. i. bizonyítványokat illetőleg — ne támasszanak, — különösen a tartalék, rokkant és sza-
badságos katonáknak a kért házassági engedélyt alapos ok nélkül meg ne tagadják, s költsé-
geknek kímélése tekintetéből folyamodványaik felszerelésére előirt okmányokat ne követel-
jék, melyekben azonban következő adatoknak kell fogtaltatniok: 

1. a jegyesek kereszt és család neve , születés helye és kora, 
2. vájjon az ara hajadon vagy özvegy-e? s kiskorúaknál, vájjon az apa vagy a 

gyámhatóság a házasságba beleegyezik-e ? 
3. A jegyesek vagyoni állapota, s vájjon a menyasszony minden bár mi néven 

nevezendő katonai jótéteményekről lemond-e? különösen annak kitüntetése, vájjon a katona 
egyén ezen házasság által állapotán javit-e? 

E folyamodványok nemcsak a vőlegény és menyaszony által sajátkezüleg aláiran-
dók, hanem az illető lelkész és községi elöljáróságnak bizonyító záradékával kellőleg aláírva 
és pecsételve szinte ellátandók, s azon hadsereg kiegészítő parancsnokságánál nyújtandók be, 
melynek hatósági területéhez a jegyesek lakása vagy tartózkodási helye tartozik. 

Miután az illető katonai hatóság óhajtása szerint a házasulandó katonáktól az illető 
lelkészek által a kereszt, halotti és házassági levelek kiállítása s esketéséért, kihirdetésért 
s az egyházfi illetéke fejében, venni szokott díjak leszállitandók, ez által pedig a stolaris 
jövedelmek rövidítettnének meg, főtiszt, superintendens úr megkéretik a kerületben szokásos 
díjak közlésére, a kért leszállításra nézve beleegyezési nyilalkozatra valamint arra, mily 
mértékben lenne a leszállítás eszközlendő s nem kivánatos-e hogy e részben az országban 
egyenlő s mily összegű díjak állapitassanak meg. 

Ezen kegyes intézmények főtiszt, superintendens úr által az egyház 
kerületben már köröztettek, s tudomásul vétettek, valamint a díjak leszállítása 
iránti illy leszállítást nem javasló fölterjesztése is jóvá hagyatott. 

Ennek kapcsában olvastatott a nmélt. m. kir. Helytartótanács 1864. évi April 10-én 
17184 sz. a. kelt leirata, melyben főtiszt, superintendens úrnak a cs. kir. hadügyministerium a 
közkatonák s illetőleg őrmesterek s az ezekkel rangban egyenlőknek tartott altisztekből lefelé 
számítandó katonaegyének házasságengedély érti folyamodványaikhoz megkívántató okmányok 
iránt az 1864 évi febr. 19-röl 2739 sz. alatt kelt kegy. kir udvari rendelettel leérkezett ren-

2* 



delet oly megkereséssel küldetett meg, hogy ezt a kerületbeli lelkészekkel miheztartás 
végett közölje: 

Mi megtörténvén itt tudomásul vétetett. 
XII. A nagym. m. kir. Helytartótanács 1864. évi Julius hó 11-én 57891 sz alatt kelt 

kegyes intézménye olvastatott, melyben főtiszt, superintendens úr felszóllittatik, hogy mi-
után az országban még folyton uralgó keleti marhavész végképeni elfojtása tekintetéből rend-
kivüli intézkedések léptettek életbe, ezen intézkedések keresztül vitelére s a köznépnél a 
vész ragályosságá iránti kétség és álhiedelmek legyőzésére az egyházi közegek támogatását 
sürgetöleg kérje: 

Az illetőkkel közöltetve lévén tudomásul vétetett. 
XIII. Olvastatott a nmélt. m. kir. Hely tartótanács 1864. évi Julius 21-én kelt leirata 

mely szerint a lelkész urak felhivandók s buzditandók hogy figyelemre méltatva azon jelen-
tékeny óvszert, mellyet a takarékmagtárak intézete az inség és bekövetkezhető nyomor 
ellen képeznek s azon hasznot, melly ezek által az országra és az egyesekre is háramland, a 
községek s egyházak elöljáróit, ezek által pedig a népet ezen intézvények jótékonyságáról 
meggyőzvén, a takarékmagtáraknak községenként vagy egyházankénti felállítását elősegítsék : 

Köröztetni rendeltetvén, tudomásul vétetett. 
XIV. A nmélt. m. kir. Helytartótanács 1864. évi April 16-án 25853 sz. alatt kelt 

leirata, mely szerint az 1862 évi világkiállítás fölött szerkesztett 1864 évi Január 11-én 
21955 sz. a. kelt kegyes kir. udv. rendelettel leküldött osztrák kiállítási könyvből 3 ajándék 
példány küldetett; nem különben az 1863. évi Aug. 29-én 36482 sz. alatt kelt kegyes leirata, 
mely szerint az 1862 évben Londonban tartott nemzetközi ipartárlat meglátogatására kikül-
dött Dr. Kautz Gyula tanár által nyomtatás alá bocsátott jelentésnek 12 példánya a taninté-
zetek könyvtárai számára megküldetett: 

Hálával tudomásul vétetett. 
XV. Felolvastatott a nmélt. m. kir. Helytartótanács 1863. évi Oct. 27-én 63860 sz. 

a. kelt kegyes leirata, mely szerint tudomásul adatott, miszerint az érettségi vizsgák tár-
gyában az 1863. évi Sept. 28-án 74600 sz. alatt kelt intézvénnyel a m. kir. tudományos egye-
tem, ugy a pozsonyi, kassai és nagyváradi kir. jogakadémiák valamint az egri érseki jog-
lyceum igazgatóságai értesíttettek, miszerint a pozsonyi, sopronyi, selmeczi, szarvasi, 
eperjesi, késmárki, rozsnyói ágost. hitv. főiskolák, valamint a lőcsei államgymnasium 
továbbá a nagykörösi, kecskeméti, sárospataki, miskolczi, debreczeni, mármaros- szigeti 
és holdmezövásárhelyi lielv. hitv. főiskolák mint kellően rendezett fögymnasiumoknál az 
1863. évi Május 30-ról 37722 sz. a. kelt intézmény utmutatása szerint tartandó érettségi 
vizsgálatokról kiadott bizonyítványok az elölnevezett intézetekbe felvétel tekintetében érvé-
nyesekül elismerendök: 

Tudomásul vétetett. 
XVI. Előterjesztetett a nmélt kir. Helytartótanács 1864. évi febr. 25-én 13063 sz. 

alatt kelt leirata, melyben meghagyatik: hogy a tanulóknak egyik tanintézetből másikba 
való átlépése s felebbléptetése iránt, valamint a rosz tanjegyek kijavítási helye, rendje 
és módja tekintetében fennálló vagy ez alkalommal hozandó szabályok a külömböző hitval-
lású intézetek közti viszonosság megtarthatása végett felterjesztessenek: 

A kegyes intézvény az illető tanintézetek igazgatóságainak kiadatva 
lévén itt tudomásul vétetett. 

XVII. A nmélt. m. kir. Helytartótanács 1864. éviMárczius hó 19-én 14830 sz. alatt 
kelt kegyes intézvénye. mely szerint feljelentetett, hogy a pozsonyi tanuló ifjúság körében 
különféle jelvények hordása kezd szokásba vétetni, s hogy különösen az evang. lyceum 
tanulói tentatartó, toll és bagolyból összeállított jelvényeket hordanak. Miután az innen ered-
hető balmagyarázatok és súrlódások elkerülése tekintetéből a pozsonyi r. kath. tanintézetekre 
nézve az eltiltás eszközöltetett, felhivatik egyúttal főtiszt, superintendens úr is hogy a 
lyceumi ifjúságot illetőleg e részben czélszerüen intézkedni sziveskedj ék. 

Kiadatott a lyceumi igazgatóságnak és tudomásul vétetett. 
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XVIII. Olvastatott a nmélt. m.kir. Helytartótanács 1864. évi Május 9-én 39479 sz. a. 
kelt leirata, mely szerint a magyarországi tanintézetek évenkénti statistikai kimutatásait szabá-
lyozó 1863. évi Nov. 2-án 15910 sz. alatti kegy. kir. udv. rendelet folytán a megkivántató 
táblázatok készlete és az azok kitöltése körül előirt legf. utasítás kellő számú példányai a 
végre megküldettek, hogy azok a kerületbeli gymnasiumok igazgatóságai között kiosztatván 
azokkal egyszersmint tudassák hogy: 

1. A VI. A. jegyű táblázatok a mellékelt utasítás szerint évenként lesznek kitölten-
dők, és a jelen tanév befejezésétől kezdve a tanév végéni öszi szünidők eltelte után legfölebb 
14 nap alatt a n a g y m é l t . Helytartótanácshoz két egyenlő példányban felterjesztessenek. 

2. A gymnasiumok iránti kimutatások mellé azon tantervek és iskolai végjelentések 
egy-egy példánya melléklendő, melyek sajtó utján netán közzé tétettek. 

3. A VI. B alatti táblázatok szinte a jelen év végén lesznek először kitöltendők és 
felterjesztendők, de ezután csak 1865, 1870 és minden következő ötödik évben. 

4. Ezen kimutatásokon kivül semmi egyéb rendszeres statistikai kimutatások jöven-
dőre a tanintézetektől nem kívántatnak. 

Ezen táblázatok átvizsgálása végett több szakértők és tanárokból álló 
bizottmány neveztetvén ki, mely bizottmány véleményét — következőkben 
terjeszté az egyház kerületi gyűlés elé: 

Jóllehet ezen statistikai táblázatok lényeges rovatai a mi osztályzati jegy-
zékünk részletesb adataiból nehézség nélkül betölthetők mindazonát a ré-
szünkről is ohajtott iskolai statistikai adatok teljessége s egyöntetű tanulságos 
áttekinthetősége kedvéért, miután az előterjesztett táblázati minták némely 
rovataikban elavultak, másokban pedig idegenszerű s némi részben az 
országos törvény által biztosított autonomiai jogainkba ütköző kérdéseket 
tartalmaznak, azon javaslatot ajánlja a bizottmány, miszerint ezen dolog 
mint közérdekű iskolai ügy az egyetemes gyűlés elé oly kérelemmel terjesz-
tessék , hogy az a középponti iskolai bizottmány által az egyalakúság ked-
véért a kérdéses táblázatokban a betölthető és a kihagyandó rovatokat szaba-
tosanmegjelölje s oly mintákat állítson össze, melyek mind a nmélt. Helytartó-
tanács minden jogosult követelményeinek, mind pedig prot. igényeinknek, mind 
végre a statistikai tudomány tökélyének nagyobb mértékben megfeleljenek. 

Ezen javaslat elfogadtatván elhatároztatott, hogy az egyetemes gyűlés 
eléterjesztessék, 

XIX. Olvastatott a nmélt. m. kir. Helytartótanács J864. évi Nov. 22-én 88268 sz. a. 
kelt leirata, melyben főtiszt, superintendens úr felhivatik, miszerint a mindkét felekezetű 
evangélikusok házassági fölmentvényeikért fizetendő díjak hova fordítása iránt melyek rend-
szerint az illető egyházkerület pénztárába szolgáltatandók csak azon esetben tegyen javas-
latokat melyekben a kiszemelt czél kiváló méltánylást érdemel s annálfogva különös aján-
lásra méltán igényt tarthat: 

Tudomásúl vétetett azon megjegyzéssel hogy a házassági fölmentvényekért a 
legutolsó időben bejött 175 ft. ezúttal az egyházkerületi pénztár fölsegélé-
sére lesz fordítandó. 

XX. Az egyház kerületi törvényszék elöbbeni tagjai ez évre újra megerösitetvén 
miután azok sorából nagytiszt. Tomka János esperes úr lemondás, n. tiszt. Hollerung Károly 
úr és a világiak közültek. Zelenay Gedeon esp. felügyelő úr pedig halál által kiléptek, ezek 
helyébe Glatz Jakab mosony megyei esperes úr, Stelzer Károly nagyszombati lelkész úr, és 
tek. Szálé Antal úr választattak. 

XXI. Kapcsolatban a mult évi jegyzőkönyv YH-ik pontjában érintett választmány 
jelentésével, mely azt javalta, hogy a népiskolai táblázatok az egyetemes gyűlésen közaka-
rattal és egyetértéssel idomitassanak át és igy átidomítva betöltés végett az iskolai hivatalok-
nak kiadassanak, felolvastatott a nmélt. kir. Helytartótanács 1863. évi Nov. 13-án 65630 sz. a. 
kelt kegyes leirata, mely szerint az A ésB vei jelölt kimutatásoknak, melyek az ev. elemi isko-
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Iák számának és állapotának kimutatására rendeltetvék, betöltését és felterjesztését meg-
kívánja és ezért főtiszt, superintendens urat felbivja, hogy a kérdéses kimutatásokat, 
melyek rovatainak az evang. egyház viszonyai szerinti elnevezését főtiszt, úrra bizza, kellő-
leg kitöltve felterjessze megjegyezvén, miszerint a nmélt. m. kir. Helytartótanács azokat 
egyedül statistikai adatokul kivánja be, s hogy ezek alapján az ev. egyházi és iskolai 
viszonyok belső rendezésébe rendeletileg befolyni nem szándékozik: 

Miután ezen táblázatok csupán statistikai adatokul használtatnak, a felter-
jesztés megtörtént, mi tudomásul vétetik. 

XXII. A múlt évi jegyzőkönyv X. pontjában a turóczi esperesség jelenté, hogy az 
esperességi volt jegyző Horváth József az autonom egyháztól elpártolván az esperesség ira-
tait visszatartá. Ezzel kapcsolatban felolvastatott a nmélt. m. kir. Helytartótanács 1864. évi 
Május 21-én 36408 sz. alatt kelt leirata, melyben turó.czmegye esperességi iratainak jegy-
zéke főtiszt, superintendens úr m. évi Nov. 10-röl 808 sz. a. kelt jelentése folytán oly megjegy-
zéssel közöltetik, miszerint ezen iratok kiadása iránt az intézkedés akkor fog bekövetkezni, midőn 
főtiszt, superintendens úrral f. évi febr. 8-ról 11830 sz.a. tudatott tárgyalások befejeztetnek : 

Tudomásul vétetett azon megjegyzéssel, hogy az egyházkerület ezen iratok-
hozi jogát továbbra is fenntartja. 

XXIII. Felolvastatott a m. évi jegyzőkönyv XI. pontja s ezzel kapcsolatban az 
egyházkerületi főpénztár számadásainak megvizsgálására kiküldött választmány jelentése, 
melynek következtében határoztatott: 

a. Weisz Tivadar kerületi főpénztárnok úr számadásai jóváhagyatnak és 
neki a szokott felmentő levél jegyzőkönyvileg kiadatni rendeltetett. 

b. Szilvay János örököseitől, kiknél a kamathátralék 357 ft. töke után 
308 ft. 70 krra rúg, a töke és kamatok törvényesuton behajtandók lesznek. 

c. Farkas János tartozása, kinél 168 ft. töke után a kamathátralék 3 0 ft. 
24 krra rúg, felmondandó. 

d. Szontagh Lajos tartozása mely kamatostól 2013 fr. 8 2 y krra. rúg 
miután ezen követelés a csődperben alapon kivül maradt, jövőre a kerületi 
pénztár számadásaiból kihagyandó mindazonáltal felkéretik főtiszt, superinten-
dens úr, hogy a vagyonbukott fiát Szontágh Sámuel urat felszólitsa, hogy mint 
amugyis egyházunknak tagja ismervén annak anyagi számos és sürgető szük-
ségeit, ezen összeget a lehetőségig megtérítse. 

e. Elfogadtatik a kiküldött választmány javaslata, mely azon járuléki 
kulcsot kidolgozá miszerint az egyes esperességek az egyházkerületi pénz-
tárba az egyházkerületi szükségletek fedezésére évenként bizonyos meghatá-
rozott összeget befizetni fognak; e szerint: 
1. a Pozsony városi esperesség 8,953 lélektől 2% krral. 223 ft. 83 kr. 
2. » Pozsony megyei JJ 13,980 JJ 2Y2 JJ 349 JJ 50 „ 
3. JJ Mosony JJ JJ 6,768 JJ 2'Á JJ 169 JJ 20 „ 
4. n Nyitra JJ JJ 45,226 JJ iy2 JJ 678 JJ 39 „ 
5. JJ Trencsén J) JJ 13,474 JJ iy2 JJ 202 JJ 11 * 
6. JJ Liptó J J JJ 31,791 J J i JJ 317 J J 91 „ 
7. J J Turócz J J J J 13,854 J J i J J 138 J J 54 „ 

8 . Í J Árva J J 11 1,364 I I i J J 13 U 64 „ 
Összesen 135,410 lélektől 2093 ft. 12 krt. 

fog fizetni. Ezen határozat 3 évre érvényes. E járulékokat az illető felügyelők 
és curatorok fogják beszedni. 

Ezen fizetések jövő 1865-ik évi Január 1-én fognak életbe lépni, azon 
megjegyzéssel hogy a régi tartozási hátralékok ezen kulcs behozatalával meg 
szüntetnek, és azon esperességek mellyek eziránt kötelezvényeket adtak ez 
utóbbiakat visszanyerendik. 

XXIV. Felolvastatott a modori ev. egyházgyülekezet f. é. Jul. 30-án kelt kér-
vénye, melyben elhunyt atyja helyébe f. é. Jul. 17-én modori lelkészül megválasztott ifi-
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Hollerung Károly részére ki még a kanonszerti 24 éves kort el nem érte, lelkészi hivatala 
viselhetésére megkivántató egyházi korengedélyért esedezik. 

Tekintetbe véve ifj. Hollerung Károly szellemi érettségét, tudományos 
készültségét, elhunyt atyja érdemeit ugy családi viszonyait a papi hivatal 
viselhetésétől kizáró korhiánybeli akadály elháritása végett részére az egyházi 
korengedély kivételképen megadatott. 

XXV. Olvastatott báró Prónay Gábor egyetemes egyházi felügyelő úr ö méltó-
sága 1864. évi Junius 5-én 57 sz. a. kelt levele, melyben főtiszt, superintendens urat a felöl 
értesiti hogy az egyetemes egyházi gyűlés határnapjáúl f. évi Aug. 24-ét tűzte ki. 

Ezzel kapcsolatban egyházkerületünk részéről az egyetemes gvülésre az 
egyházi és világi elnökökön kivül következő követek választattak : mélt. Osz-
troluczky Miklós, HauszerErnő pozsonyvárosi esp. felügyelő, Jeszenszky József, 
Kosziba Adám, Draskóczy Gyula, Weinberger András pozsonymegyei esp. fel-
ügyelő. Mosonymegyéböl: ThirringKároly esp. felügyelő, Major Pál. Nyitra 
megyéből: Jeszenszky Lajos, Schubert István, Szerdahelyi Incze, Tormay 
György,Tomasovics Ferencz. Trencsén megyéből: Osztroluczky Géza, Szilvay 
Károly, Gróf Zay György. Turócz megyéből: id. Justh József, Beniczky Albert, 
Révay Ferdinand, Zatureczky Károly, Tomcsányi Mór. Liptó megyéből: 
Szentiványi Adolf, Szentiványi József, Mihályik Victor. Árva megyéből-.Kubinyi 
Mihály, Zmeskál Zoltán. Napidíjjal: Klszák János nyitra megyei alesperes és 
LichnerPái a pozsonyiLyceum igazgatója. —Egyházi követekül: Leskó Mihály 
esperes , Dorner Mátyás alesperes, Stelzer Károly és Ritter Károly lelkészek. 
Glatz Jakab mosonymegyei esperes, Laczkó János lelkész. Teszák Sámuel 
nyitramegyei esperes, Vannay László lelkész, Belohorszky Károly Félkész, Plecli 
János esperes, PhiladelfiÁd ám lelkész, Lencsó György esperes urak küldettek. 

XXVI. A mosonyi esperesség által jelentés tétetett, hogy Mosony megyében több 
oly eset fordult elő, hol protestáns lakosok a rom. kath. pap és iskolatanitó számára bizo-
nyos készpénz és terménybeli illetőség fizetésére szoritatnak s ezen illetőségek több esetek-
ben telekkönyvileg is betábláztattak, sőt végrehajtás utján is érvényesittettek. 

Ezen ügy orvoslása tekintetéből előbb egyes adatok fölterjesztése lévén 
szükséges, mosonymegyei esperesség oda utasittatott, hogy az egyház-
kerületi gyűlés elébe specialis adatokat terjesszen. 

XXVII. Hasonló panaszt terjeszte föl a nyitra megyei esperesség, hol Verbócz és 
Jablonicz községekben a rom. kath. egyház részére szedett illetékek végett az evangelikus 
lakosság több izben végrehajtást is szenvedett. 

Miután e panaszok a nmélt. m. kir. Helytartótanácshoz már fölterjesz-
tettek, de mai napig eredmény nélkül maradtak, ezen ügy az egyetemes 
egyházgyülés elébe lesz felterjesztendő. 

XXVIH. Felolvastatott nyitra megyei Krajna helysége lelkészének Boor Jánosnak 
1863. évi Dec. 23-án kelt panasza, melyben előadja hogy Krajnán csak egy kath. család 
létezik, s mégis a protest. közönség a rom. kath. egyház részére 20 ft. a pap részére 10 ft. 
továbbá a pap részére 12 öl kemény fát valamint az orgonista részére hat szekér fát kénysze-
ríttetett kánoni visitatio czime alatt szolgáltatni. 

E sérelem iránt elhatároztatott hogy a nmélt. m. kir. Helytartótanácshoz 
az egyházkerület által felterjesztés intéztessék. 

XXIX. Am. évi egyházkerületi gyűlés jegyzökönyvének IX. pontja következtében 
fölemlittetett hogy Chalupka János Breznobányai lelkész ár az egyházkerület pénztárába 
járó 42 ftnyi. tartozását még be nem fizette, de másfelől egyházker. ügyész Samarjay Károly 
úr, ki magát tavalyi megbizatása folytán a nevezett adóssal időközben egyenes érintkezésbe tette, 
véleményével odajárulván, hogy ezen ügy alig érdemelné meg a további törvényes eljárást: 

Az ezennel befejezettnek jelentetik ki. 
XXX. Az 1862. évi Aug. 6-án Miava mezővárosában tartott egyházkerületi gyűlés 

jegyzökönyvének XVI. pontjában kiküldött választmány meg lévén bizva, hogy a felső-
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vidéknek abbeli óhajtása iránt, miszerint ott egy szláv praeparandia, s a nyitrai esperesség 
kívánatára Brezován vagy Miaván egy szláv reál iskola, s azonkívül az egyházkerületben 
egy szláv főiskola felállitassék — javaslatokat tegyen — ennek kapcsában miután a m. évi 
kerületi gyűlés XIII. pontjában érintett választmányi javaslat iránt Modor, és Selmecz egy-
házközségei felszólhattak, vájjon határozat esetében befogadják-e a legszükségesebbnek 
mutatkozó praeparandiát, minő előnyt nyújtanak, vagy minő feltételek alatt, felolvastatott 
a modori egyházközség 1864. évi Junius 12-én kelt nyilatkozata, melyben örömmel üdvözlik 
a szláv tanítóképezde eszméjét, s azt szívesen befogadnák de csak ugy ha a mostani gymna-
sium is megmaradna s ez át nem változtatnék praeparandiává; egyébiránt semmiféle meg-
határozott anyagi segélyt nem ajánlanak. 

Felovastatott továbbáBreznyik János selmeczi igazgató árnak 1864. évi Május 7-én kelt 
a Selmeczen létesíthető ev. tanitó képezde ügyében adott véleménye, valamint a sopronyi tanitó 
képezde szervezete. Breznyik János úr tervezete legczélszerübb s legkönyebben kivihetőnek 
találtatott. 

Ezek után addig is mig ez ügyben kedvezőbb anyagi viszonyok mutat-
koznának kimondatott: 

1. hogy a felállítandó reáliskola terve a nyitramegyei esperesség 
ügyének tekintendő. 

2. A főiskolára nézve azon általános óhajtás fejeztetett ki, hogy a külöm-
ben is elég számmal fennálló főiskolákban valamint a többi nemzetiség ugy a 
szláv nemzetiség igényeinek is elég tétessék. 

3. A tanitóképezdére nézve, miután e tárgy már az egyetemes gyűlés 
kezeiben van, elváratik ennek bizottmányi javaslata. 

XXXI. A m. évi ^kerületi gyűlés jegyzökönyvének XV. pontja felolvastatván, 
mely szerint főtiszt, superintendens úr megbízatott, hogy a Trattner Károlyiféle könyv-
nyomda részéről szolgáltatandó szláv uj Testámentomoknak, énekeskönyveknek, kátéknak és 
abczéskönyveknek részletes kiosztását eszközölje : 

Az esperes és lelkész urak felszólitandók, hogy e könyvbeli szükségleteikért 
forduljanak főtiszt, superintendens úrhoz. 

XXXII. Felolvastatott bécsi cs. kir. főegyháztanácsi elnök Zimmermanúrnakl864. 
évi Jul. 18-án Bécsben — sz. a. kelt levele, melyben tudatja, hogy tiszt. Ruzicska József 
prágai lelkész úr értesítése szerint a porosz főbibliai társulat több Kralitzi bibliát vett, melyek 
magyar-cseh és morvaországi szegény tót evangelikus hitsorsosok számára ingyen kiosztandók, 
s hogy a szükséges példányok megküldése iránt magát tiszt. Ruzicska úrral érintkezésbe tegye: 

Tiszt. Ruzicska József urnák mint kiadónak az egyházkerület köszönete 
jegyzőkönyvileg kifejezendő. 

XXXIH. A m. évi jegyzőkönyv XVI. pontja, melyben az egyetemes egyházi 
jegyzőnek 100 ftnyi. évi fizetése iránti felhívás foglaltatik, felolvastatott: 

Nem lévén az egyházkerület pénztárában annyi pénz, hogy saját szük-
ségleteit fedezhesse, az egyházkerületi gyűlés a mult évi határozatnál marad. 

XXXIV. A jelen egyházkerületi gyűlés jegyzökönyvének magyar és tót eredeti 
példányokban leendő kinyomatása elrendeltetett. — A pozsonyvárosi, pozsonymegyei és 
mosonymegyei esperességek részére szükséges német példányok készítése és leíratása iránt 
szintén gondoskodás fogván történni. 

XXXV. Az 1863. évi Sept. 23-án s következő napjain tartott egyetemes egyházi 
közgyűlés jegyzökönyvének X. pontja felolvastatott, mely szerint a népiskolai tanterv készí-
tésével megbízott választmány az általa kidolgozott népiskolai tantervet bemutatta. 

Ezen némi csekély módosításokkal elfogadott népiskolai tanterv magyar né-
met és tót nyelven bemutattatott. A tót szöveg azonban teleiévén értelemzavaró 
sajtóhibákkal a kiadónak új kiadás eszközlése végett visszaküldendő. Ez alka-
lommal a mosonyi esperesség részéről azon óhajtás nyilyánitatott, hogy 
ajánltassék a népiskolák számára oly természetrajzi képgyűjtemény, mely 
czélszerüsége és olcsósága mellett a népiskolákban használtathassák. 



XXXVI. Az 18G3. évi egyetemes egyházi közgyűlés jegyzőkönyvének XIV. pontja 
felolvastatván: esperes urak felszólhatnak, hogy minden tanár vagy tanító megválasztásánál 
a képesnek talált tanár, vagy tanitó, az öt megválasztó testület előtt a következő esküt tartozzék 
letenni, kivévén ha már azt mint lelkész letette: 

r 
En N. N. esküszöm az atya, fiú és sz. lélek teljes szent háromság egy élő Istenre, 

hogy én a tanári (vagy tanitói) hivatalra megválasztatván, a magyarhoni presbyterialis syno-
dalis autonom ág. liitv. ev. egyháznak kánonjait és törvényeit híven megtartani, egyházunk s 
vallásunknak a hazai törvényekben gyökeredző jogait s szabadságait teljes tehetségem szerint 
védeni, — a törvényes felsőbbség s elöljáróság iránt tartozó tisztelettel és engedelmességgel, 
tiszttársaim iránt pedig bizalmas egyetértéssel viseltetni, általában egyházaink és iskoláink ja-
vát tőlem telhetőleg elösegiteni, a reám bizott növendékeket ev. egyházunk szellemében val-
lásosságra s keresztény tiszta erkölcsiségre képezni s azt magam is követni, a józan tudomá-
nyosságban folytonosan előhaladni, általában mindenben ev. tanitói tisztemnek tehetségem 
szerint híven és lelkiismeretesen megfelelni, igyekezni fogok. Isten engem úgy segéljen ! 

XXXVII. Kapcsolatbanazl 863. évi egyetemes egyházi gyűlés jegyzökönyvének XIV. 
szak. 2 pontjával a tanári vizsgálatok eszközlésére az egyetemes gyűlés által ezen egyházkerület 
kebeléből kiküldött bizottmányt ezen gyűlés még a következő tagokkal kívánja pótoltatni: 

A pozsony városi esperességböl Hauszer Ernő esp. felügyelő, Raabe Ágos. 
esperes, a pozsonymegyei esperességböl Lesko Mihály esperes, Dorner Mátyás 
alesperes, a nyitrai esperességböl, Schubert István , Teszák Sámuel esperes, 
Klszák János alesperes. A tanári karból Csecsetka Sámuel, Kámory Sámuel, 
Szeberényi Lajos , Német Sándor, Emericzy Lajos, Michelis Vilmos, Botár 
Dániel, Liska Sámuel. 

XXXVIII. Felolvastatott nagys. Palló Sándor helytartótanácsos úrnak, mint a 
pesti evang. árvaintézet elnökének 1864. évi Marcz. 4-röl kelt levele, melyben az árva ápo-
lási egylet 1863-ik évi tudósítványát több példányban megküldi s ezen intézetet a liitsor-
sosak rokonszenvébe és pártfogásába ajánlja: 

Tudomásul vétetvén, az áldásos egylet gyámolitására különösen a lel-
készi kar hivatik fel. 

XXXIX. Olvastatott Trokan János kosztolnai lelkész 1864-ik évi Marczius 11-én 
kelt levele, melyben főtiszt, superintendens urat értesiti, hogy a kosztolnai egyházi gyüle-
kezet magát a pátens szerint szervezvén az autonom egyház közösségéből kilépett. 

Összes honi evang. egyházunknak a pátens irányában ismételve nyilvání-
tott jogóvásának fentartása mellett, ezen tény itt sajnálatos tudomásul vétetett. 

XL. Olvastatott a nagym. m. kir.Helytartótanács 1864-ik évi April 4-én 28238 sz. a. 
kelt intézménye, melyben Kern József és Kern Rozina Friderika, Kuzmányi Károly úr által 
illetéktelenül szorgalmazott házassági ügyében a szükségelt superintendensi bizonyítványnak, 
leendő felterjesztése kéretik, s egyszersmind főtiszt, superintendens úr afelől értesítetik, 
hogy Kuzmányi Károly pátensszerü superintendensnek az illetékesség körhatárai közti mara-
dása s rendre utasítása tekintetéből a kellő intézkedés meg fog tétetni. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
XLI. A jövő évi egyházkerületi gyűlés tartása iránt kijelentetett, hogy a mennyi" 

ben valamely esperesség vagy egyház kívánná, hogy a kerületi gyűlés kebelében megtar-
tassák , ebbeli óhajtását annak idejében az egyházkerületi gyűlés elnökségénél jelentse be. 

XLII. E jegyzőkönyv hitelesítésére folyó évi September 20-ik napja tüzetett ki 
határnapul, s e végre főtiszt. Geduly Lajos superintendens úr elnöklete alatt mélt. Osztro-
luczky Miklós, Hauszer Ernő, Jeszenszky József, Dobay Ágoston, Lichner Pál , Bolemann 
István, Liska Samu és Csecsetka Samu urakból álló küldöttség lön kinevezve. 

Jegyzette 

Samarjay Károly, 
egyházkerületi jegyző. 

Nyomatott Schreiber Alajosnál Puzaouyüaa 





1865-ik évi September 26-án sz. kir. Pozsony 
városában az ágostai vallástételt követő evan-
gélikusok dunáninneni egyházkerülete főtiszt. 
Oeduly Lajos superintendens úr és tek. Schubert 
lit¥ill nyitramegyei esperességi felügyelő úr társ-
elnöksége alatt, számos világi és egyházi urak 
és tagok hozzájárultával kerületi gyűlést tartván, 
jelen voltak: 

Pozsonyvárosi esperességböl: 
Osztroluczky Miklós. 
Jeszenszky Jósef. 
Markai Dr. Schiller Károly. 
Szálé Antal. 
Dr. Gerley János. 
Kohányi Mihály. 
Kunsch Lajos. 
Királyjöldy Endre. 
Murman Vilmos. 
Pauschenwein Endre. 
Samarjay Károly. 

Eaabe Ágoston, esperes. 
Geyer János, lelkész. 
Szeberényi Lajos, lelkész. 
Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész. 
Lichner Pál, lyc. igazgató. 
Boleman István, tanár. 
Csecsetka Samu, tanár. 
Emerici Lajos, tanár. 
Liska Samu, tanár. 
Kortsek Zsigmond, tanitó. 

Pozsonymegyei esperességböl: 
Leskó Mihály, esperes. 
Dorner Mátyás, alesperes. 
Moczkovcsák János, bazini lelkész. 
Filiczky Samu, Sz. Györgyi lelkész. 
Stelczer Károly, nagyszombati lelkész. 
Leinwetter György, misérdi lelkész. 
Frecska Lajos, limbachi lelkész. 

Mosonymegyei esperességböl: 
Glatz Jakab, mosonyi esperes. 
Schuh Ágoston, gálosi lelkész. 

idősb. Mitták János. 

Nyitrai esperességböl: 
Tessák Samu, espere . 

Trencséni esperességböl: 
Csernó Károly, trencséni lelkész. 



Mely alkalommal: 
Az egyházi isteni tiszteletet nagyszombati lelkész tiszt. Stelczer Károly úr végzé, 

kinek tartalomdús -és ékes szónoklata után az esperességek világi és egyházi küldöttei a 
lyceuin könyvtára teremében összegyűltek. A gyűlést főtisztelendő Geduly Lajos superrn-
tendens úr szivemelö beszéddel és buzgó imával nyitá meg, Isten szent lelkét segitségül 
híván elöadá, hogy az egyházkerületi felügyelő Méltóságos Szentiványi Márton úr Liptó 
megyei főispánságába ö cs. kir. ap. Felsége által e hó folytán visszahelyeztetvén, fontos 
teendői miatt meg nem jelenhetett, minek következtében világi elnökül tek. Schubert István 
nyitramegyei esperességi felügyelő úr helyettesitetett, ki is a társelnökséget elfogadván 
köszönetét kifejező szónoklattal foglalá el az elnöki széket. 

Tiszt. Klszák János nyitramegyei alesperes úr mint eddigi egyházkerületi tót 
jegyző Írásbeli leköszönése következtében tiszt. Szeberényi Lajos úr választatott egyház-
kerületi tót jegyzőül. Tiszt. Klszák János úrnak eddigi fáradozásaiért az egyházkerület köszö-
nete jegyzőkönyvbe iktattatni rendeltetett. 

I. Főtiszt, superintendens úr a lefolyt 1864-ik évi közgyűlés óta az egyházkerület 
kebelében előfordult nevezetesb eseményekről jelentést tett; jelentését következőkben adá elő: 

Pőtiszteletű. s tekintetes egyházk. Közgyűlés! 
„Mult évi hivatalos jelentésemben azon reményemet fejeztem volt ki, hogy egy-

házunk tisztes épületét, mely századokon keresztül annyi külzivatart diadalmasan állt ki, az 
újabb időben belsejében támasztott fergeteg sem fogja megdönteni, sőt süssön csak reá 
kívülről kissé kedvezőbb nap, újult fényben fog az felragyogni a világ előtt, mig a romjain 
emeltetni szándékolt kártyavár régen el lesz seperve az idő szele által. Úgy látszik ezen 
kedvezőbb nap már is lövelni kezdi reánk sugarait s az imént idézett szavakban kifejezett 
remény teljesülte nincsen messze. Ő cs. ap. kir. Felsége legkegyelmesebb initiativája által 
kedves hazánk számára nyitva van a tér, melyen annak alkotmányos jogai, hosszabb félbe-
szakasztás s szünetelés után,, mint erősen hisszük, vissza fognak állitatni. Evangyeliomi 
egyházunk állapota is, mely a haza alkotmányos létével jó és balsorsban mindig egyenlé-
pést tartott, lehetetlen, hogy ez által lényegesen ne javuljon s törvényes állásába, melyből 
azt az alkotmánytalan hatalom s annak belszövetségesei egyházunkban kisodorni megkisérlék 
vala, ismét vissza ne helyeztessék. De ezen sérelemorvosló kivánatok eredményén kivül, 
nem alaptalanul remélhetünk, úgy hiszem, a nem sokára egybegyűlendő országgyűléstől 
tetemes positiv kedvezményeket is. Emlékezni fog talán még a Főtiszt, és Tek. egyházker. 
gyűlés, hogy már 1861-ik évben volt az egyet, gyűlés részéről kidolgozva s helybenhagyva 
egy javaslat, mely az akkor, fájdalom, szétoszlatott országgyűlésnek lett volna előterjesz-
tendő s melynek czélja volt, az 1848-ik 20. tczikkben kimondott vallásbeli jogegyenlőséget 
és viszonosságot gyakorlatban is részletesen megtestesíteni. Nézetem szerint, mulaszthatlan 
kötelességünk lesz a legközelebbi egyet, gyűlésen, a többi testvér egyházkerületekkel 
együtt, oda hatni, hogy az akkor a mostoha körülmények miatt elejtett fonal újra felvétes-
sék s az apáink által epedve várt teljes jogbiztosság és jogegyenlőség napjai az egyházi 
téren is végre bekövetkezzenek. Előre is felkérem a Főtiszt, és Tek. gyűlést, hogy ezen 
föfontosságu tárgyra figyelmét fordítani méltóztassék." 

„Igaz, ha ekképen, mmt hisszük, nem sokára egyházunk jogai külsőleg biztosítva 
s jogos kívánalmaink teljesítve lesznek, a belső sebek, melyekből egyházunk teste vérzik, 
aligha több időt nem fognak gyógyulásukra igénybe venni. Nem akarom ezen sebeket 
egyenként előszámlálni, a feldúlt belbékét és egyetértést, mely egyházunknak századokon 
keresztül a kültámadók ellen legerősebb védpaizsa vala, a csaknem gyűlöletté fajult bizal-
matlanságot itt a papi és világi elem, ott a lelkész és hivei, hellyel közzel magok a lelkész 
testvérek közt, s mint ennek szomorú következményét a tettekben munkás hitélet és vallásos 
buzgalom sülyedését egyfelől, másfelöl az evangyeliomi egyház régi elleneinek kárörvendő 
jóslatait, kik annak ezen bel villongások által okozott elkerülhetlen romlását s feloszlását 



már is közel kilátásba teszik. Részemről azon erös hittel vigasztalom magamat, liogy az 
igazság és szeretet lelke, mely egyházunkat elejétől fogva átlengé s abból el nem enyészett 
még ma is, a mindenhatónak felette virasztó kegyelme , s saját magunk keresztyéni böl-
csességgel és mérséklettel párosult férfias erélyessége és kitartása lehetségessé teendik, 
egyházunkat ezen belkrizisen is szerencsésen általvezetni s annak elöbbeni egészséges örven-
detes belső életműködését visszaadni. 

„Szinte fájdalmasan esik, hogy ily derültebb kilátások közt a jövőre nézve, kény-
telennek látom magamat egy rövid visszapillantást vetni a sajnálatos küzdelemre, mely egy-
házunkban több évek óta a kedélyeket elfoglalva tartja, s előadom tiszti kötelességem sze-
rint az egyes mozzanatokat, melyek ezen téren, névszerint a mi egyházkerületünkben az 
utolsó év lefolyta alatt felmerültek. De elébb még egy kedvesebb kötelességet kívánok telje-
síteni; midőn t. i. szerencsém volna bejelenteni, az amúgy is köztudomásu tényt, hogy a 
legújabb fordulat következménye gyanánt felséges Uralkodónk kegyelme köztisztelet!! egy-
házkerületi felügyelő urunkat az általa élőbb viselt méltóságába, t. i. Liptó megye főispáni 
székébe ismét visszahelyezé, bizonyosan nem csalódom, ha felteszem, hogy ezen tény feletti 
örömet velem az egész tek. és főtiszt, egyházkerületi gyűlés őszintén fogja osztani s haj-
landó lészen annak mind a jegyzőkönyvben, mind talán egy külön ö méltóságához intézendő 
levélben kifejezést adni. 

„Visszatérve a küzdelemre, melyet a patentalista töredék ellen folytatnunk kelle, 
ez — elnézve azon, mondhatnám, földalatti harcztól, melyet elleneink mérgesnél mérgesebb 
gyanúsításokkal, rágalmakkal telt röpiratok kiadásával folyton űztek, — tettleg leginkább 
a következő egyházakra szorítkozott: 

„1. Morva-Ljeszkó. Miután elleneink a tért ezen egyházban Borik Károly volt 
helybeli felügyelő, különben Beczko mezővárosi jegyző által vezetett izgatások folytán s 
Nozdroviczky Gyula trencsénmegyei alispán úr hivatalos tekintélye támogatásával eléggé 
előkészitettnek vélték, Kuzmányi Károly úr egy felség folyamodványban egy királyi biz-
tosnak azon egyházba épen a nevezett alispán úr személyében leendő kiküldetését kérte. A 
folyamodvány velem közöltetvén, én mind a biztos kiküldetése ellen általában, de még 
inkább a javaslott egyéniség ellen nyilatkoztam, mindkét irányban, mint hiszem, nagyfon-
tosságú és megdönthetlen okokat hozva fel. A végeldöntés, noha nyilatkozatomat még a 
mult év végén terjesztém fel, még nem történt meg ugyan, ámbár már maga ezen késedelem 
méltán vehető Kuzmányi úr kérelme elutasításának; más részről azonban Nozdroviczky 
alispán úr annyira menvén beavatkozásával a morva-ljeszkói egyház belügyeibe hogy annak 
lelkészétől Laczkó Jánostól egy hozzá küldött szolgabíró által az egyházi jegyzökönyvek 
s számadások kiadatását követelné, az elleni tiltakozásomra a nagymélt. magyar kir. hely-
tartótanácstól a napokban egy kegyes intézvényt vettem, melyet ezennel szerencsém van 
előterjeszteni. 

„2. Turolúka mult évi october 16-kán ismételve és erélyesen az autonomia mellett 
nyilatkozott. Kuzmányi Károly úr azonban ezen gyűlés törvényességét kétségbe vonván, a 
nagymélt. magyar kir. helytartótanács egy folyó évi martius hó 1-én kelt kegyelmes intézvény-
ben engem felhívott, szolgáltatnám be ezen gyűlés törvényszerűségének megitélésére szük-
séges adatokat, ugy mint a község szervezését, a konventek tartásának rendjét, azok össze-
hívása, kihirdetése módozatát, az érvényes határozatok hozatalára megkívántató tagok 
számát, a tanácskozási szabályokat stb. En erre egész tisztelettel azt felelém, hogy nem 
ismerhetem el sem a kormányszékek, de még kevésbé Kuzmányi Károly úrnak azon jogát 
hogy a mi constituált egyházi hatóságaink által törvényeseknek talált gyűlés törvényszerű-
ségét superrevideálják, ugyanazért a kivánt adatokat mindaddig szolgáltatni néni fogom, 
mig az egész ügyet az egyházkerületi gyűlés elé terjesztve, tőle netalán erre nézve ellenkező 
utasitást nem veend-ek. Méltóztassék tehát mbst már a főtiszt, és tek. gyűlés elhatározni, ha 
gyűléseink s azok cselekvényei törvényszerűségét, jogérvényességét ily superrevisiotól 
akarja e felüggeszteni vagy sem. 

„3. Hasonló esetnek van helye Hajnóczy Pál volt mijavai lelkésznek ügyére 
1* 
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nézve is. Miután évek óta ismételve ki lön mutatva, hogy Hajnóczy sorsának nem más, mint ö 
maga az okozója s irányában egyházi hatóságaink nem csak teljes jogszerűséggel, de kimé-
letességgel is jártak el, egy f. évi martius 31-kén kelt kegy. intézvényben ez ügyet illetőleg 
is azon felhívás lön hozzám intézve, hogy az 1861 évi augustus 22-kén megtartott ker. 
gyűlésünk egybeállítása, eljárása és szavazása törvényszerűségének megbirálására szük-
séges adatokat beszolgáltassam. Most 4 év múlva szándékoltatik vagy is inkább szándékol-
tatott azon egyházker. gyűlés törvényszerűségének megbirálása, mely Hajnóczy ügyét 
tárgyalta, melyben, melleslegesen legyen mondva, csekély személyemnek a superinten-
densi hivatalba ünnepélyes beiktatása történt, s melynek jegyzökönyve még ugyanazon 
évben lön legfelsőbb helyről azon kijelentéssel hivatalomhoz leküldve, hogy arra nézve 
semmi észrevétel fen nem forog. Részemről e felhivásra a nagymélt. magyar kir. helytartó-
tanácsnak nem feleltem semmit, hanem azt ezennel szintén a főtiszt, és tek. gyűlés elhatáro-
zása alá terjeszteni szerencsém van. 

„4. Bottfalván végre sikerült egy egész évi mesterkedés után f. évi január 8 án oly 
gyűlést szerkeszteni egybe a pátens alapján, mely 37 szóval a szavazatától elejtett nagy 
többség ellenében, ezen egyháznak a pátenshez csatlakozását kimondá. Ez eredmény 
közöltetvén velem a nagymélt. magyar kir. helytartótanács által, részemről erélyesen csat-
lakoztam a többség tiltakozásához, a létre hozott jogfictio ellenében a valódi jognak vissza-
állítását kérvén mely kérésemnek, nem kétlem, a jelen körülmények közt, sokára hely is 
fog adatni. 

„5. Az ismeretes hét német-lipcsei presbytertöl származott rágalomteljes felség 
folyamodvány, a nagym. m. kir. helytartótanács meghagyása folytán, kiadatott általam 
elintézés végett az illetékes liptói esperességnek. A folyamodók, főleg derék lelkészök Phi-
ladelphy Ádám úr ellen irányzott roszakaratu törekvésök meghiúsultát s a sötétségben szőtt 
ármánynak a törvényes útra lett térittetését látván, készeknek nyilatkoztak vádjaik visszahu-
zására s nyilvános egyházi gyűlésben a múltnak elfelejtését kérék s nyerék. Azonban nem 
csak hogy a hátok megett álló föizgatók serkentésére, adott szavukat megszegve, csak-
hamar egy újabbi hason tartalmú folyamodványt nyújtottak be ismét legfelsőbb helyen, de 
különben is odáig tudták vinni a dolgot, más társaikkal egyetemben, hogy nevezett lelké-
szök Komáromba idéztetvén, lOOftnyi birságra Ítéltetett a katonai törvényszék által.— 
Ezzel be nem elégedvén, részint hogy még jobban töltsék boszujokat a kötelességhü lelki-
pásztoron, részint hogy a magát megtántoritatni nem engedő német-lipcsei egyházat meg-
gyengítsék, elhatározák annak három fiókközségének az anyától leendő elszakittatását s 
önálló gyülekezetté alakittatását. Czéljokat elősegítendő Francisci liptói főispán úr egy 
Hodzsából s annak meghitt barátja Matuska György megyei törvényszéki ülnökből álló 
bizottmányt küldött ki Rózsahegyre , mint az elválni kivánó községek egyikébe, annak 
megbirálására, ha ezen elválásra részéről megadassék-e az engedély vagy sem. Épen be 
akarók nyújtani ezen törvénytelen sérelmes eljárás ellen legfelsőbb helyen tiltakozásunkat, 
midőn Francisci úrnak főispáni méltóságából elbocsáttatása értésünkre esett; felfüggesztök 
tehát annak reményében további közbenlépésünket, hogy a szándékolt kísérlet folytatása 
ily körülmények közt magában meg fog szűnni. 

„Felemlíthetném még Kuzmányi úrnak árvái esperes és lestinei lelkész Lencso 
György úr ellen felsőbb helyen benyújtott több rendbeli vádjait, de a melyek alaptalansága 
utóbb kiderülvén , élők épen Kuzmányi úr ellen fordult; felemlíthetném, hogy ezen úr, 
ismételve kapott rendreutasitások ellenére megnem szűnt ez évben is felterjeszteni házassági 
felmentvényi folyamodásokat oly gyülekezetekből, melyek hatósága alá nem tartoznak, a 
nagym. m. kir. helytartótanács azonban azokat mindannyiszor az én hivatalomhoz küldé le; 
felemlíthetnék még több ilynemű apróbb jogsértéseket s boszantásokat is: de jelen örven-
detesb constellatiok közt sokkal kisebb fcfntosságuaknak tartom azokat, mintsem hogy 
előadásukkal a főtiszt, és tek. gyűlés figyelmét fárasztani akarnám, a fentebbieket is csak 
azért hoztam fel, hogy kötelességemnek a főtiszt, egyházkerületet, mindazokról, a mik 
kebelében történnek, evidentiaban tartani megfeleljek. Adná az ég, hogy hasonló szomorú 
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kötelességtől jövőben végkép fel lennék oldva, s ne többé ilyeseket, de csupa örvendetes 
vigasztaló tüneményeket legyek kénytelen és képes egyházi-vallásos életünk mezejéről a 
főtiszt, és tek. gyűlés tudomására hozni. 

„Itt tartom még helyén lenni megemliteni, hogy mind ö excja az űj udvari főkan-
czellár és kir. fötárnokmester uraktól magas hivatalaik átvételét, mind ö excja a volt királyi 
helytartótól hivataláról való lelépését jelentő elnöki kegyes leveleket vettem. Kötelességem-
nek tartottam valamennyire tiszteletteljesen válaszolni, az előbbieknek ajánlva egyházunk 
ügyét, az utóbbiaknak megköszönve irántunk mulatott jóakaró részrehajlatlanságát. 

„Általmegyek az egyházkerületünkben, az elösoroltakon kivül előfordult neve-
zetesb események , mozzanatok előadására. 

„A hivatalomhoz érkezett főkormányszéki fontosb intézvényeket szerencsém lesz 
egyenként agyülés asztalára letenni s irántok részben a főtiszt, és tek. egyházkerület határo-
zatait kikérni. Itt csak annyit jegyzek meg, hogy meg annyi kegyes intézvényben a nagym. 
m. kir. helytartótanács a következő egyházaknak részben iskoláknak adott könyöradomány-
gyüjtési engedélyt: Tétnek, Raustkának, Csúcsomnak, Bogátnak, Felső -Niemtschitz-
Walterschlagnak, Jólésznak, kézsmárki lyceumnak, Hartának, Kéttornyú - Laknak , Szin-
nek, Ercsénynek, Göncz-Ruszkának, Gelsendorfnak, Újvidéknek, Lucskának, Szepsinek, 
Hátszegnek, Beszterczének Erdélyben, Szécsénynek, Berkinek, Lysának, 0 Major-Sub-
lechnitznek, Pólómnak, Podrecsánynak, Puszta-Földvárnak, Patasnak, Adász-Tevelnek, 
Fóth és Mogyoródnak, Nyiregyliázi reform, gyülekezetnek, Nagy-Toronyának, Vácz-
nak, Nagy-Belesnek, Szamos-Újlaknak, Csurgónak, Oláh-Gyürüsnek, Bukaresztnek, 
összesen 36-nak. 

„Kitűnik ezen könyöradományokra igényt tartó gyülekezetek sokaságából is, 
milyen nagy az anyagi nyomor egyházunkban s mily égető az azon való segités szüksége. 
E czél érését folytatja évek óta a hazai e. e. a. gyámintézet. Működését a kegyelem Istene 
ez évben is megáldá s alkalmunk volt megérteni a folyó hó elején, annak egyházkerületünk 
s nevezetesen ezen pozsonyi egyházunk kebelében megtartatott közgyűlésében, hogy tökéje 
egészen már 21,382 ft. 82 kra. szaporodott, s azonfelül folyó bevételeiből képes volt, miként 
azt legközelebb megjelenendő évi kimutatása fogja részletesen előadni , ismét számosb egy-
házakat nagyobb kisebb összegekkel gyámolitani. Egyházkerületünk köréből annak bevé-
teleihez leginkább a mosonyi, nyitrai, trencséni esperességek s a pozsonyi és nagyszombati 
egyházak járultak, s először ez évben a liptói esperesség is. A gyámintézet körén kivül 
pedig hivatalom által a nyitrai esperesség több egyházai a pesti és nagy-röczei gymnasiumok-
nak egyenlő részletekben 119 ft. 36 krt. küldtek, az utóbbinak a modori szláv ajkú egy-
ház 33 frtot. 

„Nem csekély jótéteményben részelteté a Gyámintézet egyházainkat az által is, hogy 
köztük sok példány énekes könyveket, új testamentomokat, kátékat s a-b-czéskönyveket ingyen 
elosztatott; hasonló érdemet szerezvén magának szegény egyházaink körül a berlini biblia egylet 
is mely a Ruzicska Jósef úr által kiadott szláv Biblia 60 példányával azon ajkú híveinket 
megörvendezteté. 

Valószínűleg jóval kisebbednék a segitség szüksége egyházainkon az által, ha 
sikerülne azokat jobban és általánosabban, mint eddig történt, a tüzkárveszélyektöl meg-
óvni. E czélt tűzték ki maguknak a tiszáninneni és tiszántúli reform, testvéregyházkerületek, 
részint a mindkét felekezetű prot. egyház összes épületeinek az első magyar általános bizto-
sitó társulatnál leendő tömeges biztosítását, részint egy egyház kölcsönös biztosító társulat 
felállíttatását hozván javaslatba. Mi is felszólítva lévén részvétre és közreműködésre, részemről 
az ügyet bölcs megbirálás végett a tek. és nagytiszt, esperességek elé tartottam jónak 
terjeszteni. Tanácskozásaik eredményét majd tisztelt képviselőiktől fogjuk annak helyén 
megérteni. 

„A nagy különnemű szorongattatás s anyagi kedvezőtlen körülmények közt is nem 
késtek mégis egyházaink, hol szükséges volt, dicséretes buzgalmat kifejteni egyházi épüle-
tek , s isteni szolgálathoz tartozó egyéb tárgyak jobb karba hozatala körül. így a modori 
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német egyliáz új templom építésével már vége felé jár s talán még ez ősz folytán fogja annak 
felszenteltetése örömünnepét megülni. A dunaszerdahelyi már szintén hozzá fogott évek óta 
előkészített, hasonló munkához. Az új-lehotai fiókegyház a nyitrai esperességben a jövő évben 
szándékozik Isten szent nevének új kisded hajlékot emelni. — A trencséni és morva-ljeszkói 
egyházak új ékes orgonákkal disziték fel istenházaikat. Ellenben a ksinnai egyháznak lel-
készlaka egy f. évi julius 5-én kiütött szerencsétlen tűzveszély által elhamvasztatott." 

„Egyházaink száma is megszaporodott ez év folyta alatt az által, hogy Miklósfalva 
a mosonyi esperességben eddigi társától Zuránytól elválván, önnálló anyaégyházzá lett. 
Valamint nem kívánatos, hogy egyházaink ott, hol összesítve is alig képesek fenállani, 
darabokra szakadozzanak; úgy Miklósfalva is Zurány is elégséges anyagi eszközökkel 
lévén becsületes önálló megmaradásra ellátva, csak örülhetünk s áldjuk azúrnak kegyelmét, 
hogy egyházunk teste ismét egy új taggal többet számlál. Mint értesülve vagyok az új egy-
ház már jóval előre haladott új diszes parochiája épitésében." 

„Iskolaügyünknek, különösen az elemi oktatás körében, a mult évi egyetemes 
gyűlés új lendületet adandó, egy iskolatanitóképezdék felállítására vonatkozó tervet fogadott 
el, de véghatározat előtt azt az egyházkerületek, illetőleg esperességek és gyülekezetek 
bírálata alá terjeszté. Ezek véleményeik meghallgatása jelen gytilésünknek egyik főtárgyát 
képezendi. — A legfelsőbb oktatás terén pozsonyi főiskolánk a mult évben is méltó maradt 
magához, régi dicsőségét mind a tanuló ifjúság számára és előmenetelére, mind a tanári kar 
kitűnő működésére hiven megőrizvén. A modori gymnasiumra nézve a nmélt. magyar kir. 
helytartótanács egy kegy. intézvényben azon észrevételt tevé, hogy annak tanerői számát a 
kitűzött czél elérésére elégtelennek találja. — A kisdedóvás nagy fontosságú és üdvös ügyét 
is jónak találtam a tek. és nt. esperességeknek, illetőleg egyházaknak, egy külön körlevélben 
hathatósan ajánlani. Lett e annak valahol és milyen sikere, nem tudom." 

,,Az egyházi és iskolai személyzet körében a mult év lefolyta alatt következő 
változások történtek: 

,,a. Elhunytak: néhai Zsarnoviczky Sámuel volt trencséni alesperes és nyugalma-
zott felsö-ozori lelkész és Németh Sándor, pozsonyi lyceumi tanár. Béke hamvaiknak! 

„b. Nyitrai esperességi felügyelőnek tek. Schubert István, felsö-ozori lelkésznek t-
Huszár Gusztáv, miklósfalvai lelkésznek t. Ulicsny András, pozsonyi lyceumi tanárnak ntud. 
Lehr Zsigmond urak választattak s állomásaikat már is mindnyájan elfoglalák. Isten éltesse 
őket! Zurányba megválasztatott lelkésznek, de hivataloskodását még el nem kezdé tiszt. 
Bodiczky Kálmán úr, eddig diasporai lelkész a Bánságban. — Erdélszki Mihály volt ideig-
lenes bazini segédlelkész Szarvasra és Scliulcz Ödön volt mijavai segédlelkész Csabára 
költöztek. 

„c. Ordináltattak általam: Halassy Gyula segédnek Zurányba és Rásó Mihály 
segédnek Ivánkafalvára Túróczban, ottani lelkész tiszt. Soltész András úr oldala mellé. Az 
új miklósfalvai lelkész tiszt. Ulicsny András úr is ez évben lön általam mint akkori super int 
segéd ordinálva. 

„d. Tanári vizsgát épen a tegnapi napon tett le modori gymnasiumi tanár Balczár 
Ágoston úr. 

„e. Hitjelölti vizsgát következő theologus ifjak tettek le: 1. Nitranszky Emil 
(Szmrecsány-liptói), 2. Trnoszky Emil (Pribilina-liptói), 3. Alexy János (Losoncz-nográdi), 
4. Freytag Victor (Rajka-mosonyi), 5. Gaal Mihály (Balassa-Gyarmat-nógrádi), 6. Jezsovics 
Pál (Nagy Szelezsény-barsi), 7. Nehiba Lajos (N. Gurab-pozsonyi), 8. Plachy János (Bács-
Üjfalu-bácsi), 9. Sefarovszky János (Luczin nógrádi), 10. Székely Gyula (Ménhárd-szepesi), 
11. Török Jósef (Makó-csanádi), 12. Zatkalik Károly (Oroszlán-komáromi). 

„f. A német egyetemeken mulatnak előbbi évekbeli hitjelölteink közül: Klszák 
Gusztáv, Göttingában; Pálesch Gusztáv, Halléban. 

„Házassági felmentvény hivatalom utján 32 párnak adatott meg legfelsőbb helyről. 
A díjak iránt egy külön intézvénye érkezett a nmélt. magyar kir. helytartótanácsnak, melyet 
szerencsém lesz a maga helyén előterjeszteni. 
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„A testvér egyházkerületek ez évben is megküldék jegyzőkönyveiket; mi is 
ugyanazt tevén irányukban. 

„A mosonyi egyházaknak már több évek óta tárgyalás alatt lévő sérelme, mint 
hitelesen hallom, mert hivatalos értesítésem erről még nincsen, a napokban ránk nézve ked-
vezően lön a nm. m. kir. helytartótanácsnál eldöntve. A többi egyházak sérelmeinek mikénti 
eligazításáról majd egyenként lesz szerencsém jelentést tenni. 

„Ezeknek hivatalos előadása után drága egyházunkat általában s különösen jelen 
gyülésünket a midenható kegyelmébe, magamat pedig a tek. és főtiszt, gyűlés tapasztalt 
további nagybecsű jóakaratába ajánlom." 

Főtisztelendő superintendens űrnak kimerítő jelentését a jelenlevők hálás 
köszönettel fogadák, adja az ég hogy főtiszt, úr ki az egyházkerület ügyeit 
a legborúsabb időkben is annyi nemes feláldozással és tapintattal vezérlé meg-
érje és sokáig élvezze azon derültebb időt is mellyben általános elismerés, az 
összes protestáns egyház hálája és a közszeretet jutalmazandja buzgó fára-
dozásait. 

A jelentés egyes részleteit illetőleg: 
a. Főtisztelendő superintendens úrnak abban előterjesztett intézkedései 

egész terjedelmökben helyeseltetnek és elfogadtatnak. 
b. az egyetemes gyűlés 1861 évi javaslata, mellynek czélja volt az 

1848-ik évi 20-ik t. czikkben kimondott vallásbeli jogegyenlőséget és visszo-
nosságot megtestesíteni, felolvastatván határoztatott: hogy az egyházkerület 
a többi testvér egyházkerületekkel a legközelebbi egyetemes gyűlésen oda-
liasson, hogy ezen javaslat az országgyűlés elébe azon kérelemmel terjesztes-
sék hogy az 1848-ik évi 20 t. cz. életbe léptetvén a fennálló sérelmek meg-
szüntessenek s a vallásbeli egyenlőség helyreállitassék. 

/ / 

c. O es. kir. apóst. Felsége köztiszteletti egyházkerületi felügyelő urunkat 
méltóságos Szent-Iványi Márton urat az általa előbb viselt méltóságába t. i. 
Liptó megye főispáni székébe ismét visszahelyezvén, ezen tény feletti 
őszinte örömét az egyházkerületi gyűlés egy külön ö méltóságához intézendő 
levélben fogja kifejezni. 

d. A Morva-Ljeszkói ügyben, miután Nozdroviczky Gyula trencsén 
megyei alispán úr annyira ment beavatkozásával a morva ljeszkoi egyház 
belügyeibe, hogy annak lelkészétől Laczkó János úrtól egy hozzá küldött 
szolgabíró által az egyházi jegyzökönyvek s számadások kiadatását követelvén 
főtiszt, superintendens úr tiltakozása következtében a nmélt. m. kir. helytartó-
tanács 1865 évi Szept. 6-kán,67280 sz. alatt kelt kegyes intézvényében fenn-
czimzett alispán úr eljárása, mint az egyház belügyeibe való illetéktelen 
beavatkozás helytelennek nyilatkoztatott. 

e. Turolukai esetben főtiszt, superintendens úr eljárása helyeseltetvén 
egyszersmind felkéretik, hogy ezen ügyet a nm. m. kir. helytartótanács f. évi 
Marcz. 1-én 17409 sz. alatt kelt intézvénye következtében azon válasszal 
intézze el, hogy az egyházkerületi gyűlés a turolukai egyháznak 1864-ik évi 
October 16-án tartott gyűlését törvényesnek nyilvánította. 

f. Hajnóczi Pál miavai volt lelkésznek hivatalától történt elmozdítását s 
nemes-podhragyi lelkésszé lett megválasztása megerősítésének megtagadását 
tárgyazó ügyében, miután az 1861-ik évi aug. 22-én megtartott kerületi 
gyűlés törvényes volt, s azon gyűlés jegyzökönyve annak idejében a magas 
kormány által törvényesnek elismertetvén arra semmi észrevétel sem tétetett 
ezen ügy befejezettnek és megszüntettnek annyival inkább tekintendő miután 
a nevezett, mint hitelesen jelentetik időközben Morvaországban új papi alkal-
mazást nyert. 

2* 



g. Az első magyar általános biztosító társaság azon felszólítására , hogy 
az egyházkerület összes vagyona tűzkárok ellen tömeges biztosítás által biz-
tositassék, az ajánlott feltételek el nem fogadtattak, miután az egyházkerület a 
kölcsönös biztosítási elvet legelőnyösebbnek tartja, mivégett ezen ügy az 
egyetemes egyházi gyülekezet elébe terjesztendő. 

II. Felolvastatott a nmélt. m. kir. helytartótanács folyó évi május 9-én 17583 sz. 
alatt kelt leirata, mely által a római katholikus ifjaknak a protestáns tanintézetekbe lett 
felvételök és hitvallásukbani oktatásuk körül észlelt némely állítólagos szabályszerütlenségek 
több oldalról panaszlólag feljelentetvén, az aziránt fennálló szabályrendeletek szigorúbb 
érvényesítése elrendeltetik. 

Az érintett szabályszerütlenségek elkövetésével egyházkerületünk nem 
vádolható, miután tanintézeteinkben a római katholikus iíjak felvételére és 
vallásukbani oktatatásokra nézve csak a fennálló törvényekhez ragaszkodott. 
Az egyházkerület a fennérintett leirat ellen tisztelettel tiltakozik, magát a 
törvények védpaizsa alá helyezvén, jogaink e tekintetbeni megvédése iránt az 
egyetemes egyházi gyűlés elébe kérelem terjesztendő. 

III. Felolvastatott a nmélt. magyar kir. helytartótanács 1864 évi december 9-én 
89672 sz. alatt kelt leirata, mellyben az egyetemes evang. egyházi gyűlés 1864 évi aug. 24-ki 
jegyzőkönyvének 12 sz alatti határozata, miszerint a superintendensek utasitattak, hogy 
az érettségi bizonyítványokat azon esetben is aláírásukkal ellássák, ha a vizsgákat nem 
személyesen vezették, — megsemmisítendőnek találtatott, miről továbbá főtiszt, superin-
tendens úr azon megjegyzéssel értesitetett, hogy a mely egyházkerületben a megsemmisített 
határozat értelmében netán mégis elkövetendő eljárás csak egy esetben is tapasztaltatnék, 
kénytelen lenne a főkormányszék az illető superintendens összes érettségi bizonyítványainak 
érvénytelenségét kijelenteni s az érettségi vizsgák tartását az illető tanintézeteknél beszüntetni. 

Egyházkerületünkben hasonló eset elő nem fordulván tudomásul vétetett. 
IV. A nmélt. m. kir. helytartótanács 1865 évi marczius hó 6-án 13505 szám alatt 

kelt kegyes intézvénye, melyben azon tapasztalat folytán, hogy a jogi tanintézetek egyik 
jogi collegiumból vagy jogakademiából tanfolyamok teljes bevégzése előtt a másikba átlépő 
tanulókat a jogakadémiákat szabályozó 1850-ik oct. 4-ki érvényben álló rendeletül és 42 §-a 
ellenére, távozási bizonyítványok követelése nélkül az egyszerű iskolai bizonyítványok alap-
ján felveszik, főtiszt, superintendens úr felhivatik hogy az illető kerületbeli jogintézeteket 
ezen szabályok jövendőrei szoros követésére figyelmeztesse. 

Jogi tanintézetek egyházkerületünkben nem lévén tudomásul vétetett. 
V. Olvastatott a nmélt m. kir. helytartótanács 1865 évi január 23-án 3590 sz. és 

1865 évi marczius 18-án 14188 sz. alatt kelt kegyes leirata, az elsővel az 1862 évi londoni 
nemzetközi ipar s mükiállitás iránt szerkesztett, s mult évi decemb. 23-án 21956 sz. alatt 
kelt kegyelmes udvari rendelvénnyel leküldött osztrák hivatalos jelentésből a pozsonyi 
főiskola számára egy kötetlen ajándék példány megküldetett. A másodikkal az 1857 évi 
népszámlálásról készült statistikai átnézetek fennmaradt néhány példánya az 1862 évi aug. 
29-én 15880 sz. alatt k lt kegyelmes kir. udvari rendelet szerint a nyilvános tanintézek, egy-
letek és könyvtárok, mint az ily köszliasznu ismeretek terjesztésére hivatott intézetek közt 
lévén kiosztandó, ezen átnézetek egy példánya a pozsonyi lyceum részére megküldetett. 

Hálás tudomásul vétetett. 
VI. Olvastatott a nmélt. m. kir. helytartótanács 1865 évi julius hó 1-én 49701 sz. 

alatt kelt következő körintézvénye: 
„A császári királyi államministerium a külföldi alattvalók által az ausztriai biroda-

lomban kötendő házassági frigyek iránt a nagyméltóságú királyi udvari kanczelláriához 
intézett átiratában előrebocsátván, miszerint a létezett császári királyi vallás és közoktatás-
ügyi ministeriumnak 1859 évi november 22-én 17602 szám alatt kelt, s a Magyarországban 
létezett öt császári királyi helytartósági osztályokhoz valamint a temesvári helytartósághoz is 
intézett s ezek által minden vallásfele kezetü egyházi hatósággal közlött rendelete által 
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kilátásba tétetett, hogy a mennyiben egyes ktilállamok törvényei házassági frigyek kötésére 
különös hatósági engedélyt nem szabnak elé, ezen körülmény pótlólag fog tudtul adatni, az 
összes császári királyi követségek részéről ez ügyben beérkezett jelentések alapján követ-
kezendöt tudatá; miszerint az angol állam alattvalói valamint az éjszak-amerikai szövet-
séges államok polgárai kik ausztriai birodalomban házasságra lépni szándékoznak, illető-
ségük polgári hatóságától kiállitandó házassági engedély megszerzésére nem köteleztetnek, 
hogy az azok által ausztriában, illetőleg külföldön kötött házosságok saját hazájukban is 
törvényszerű házassági frigyeknek tekintetnek, a mennyiben azok az illető külállam tör-
vényei szerint köttettek. 

A Szardiniai királyság alattvalói honossági hatóságok részéről kiállitandó házassági 
engedélyektől szintén mentesek, a római katholikus vallástkövetők azonban házassági frigyek 
kötésénél a római katliolica szentegyház e részbeni szabályait megtartani kötelezvék. 

Az emiitett külállam ok alattvalóira nézve tehát a császári királyi államministerium 
a neki alárendelt tartományok lelkészeit annak utján csupán a házasságoknak törvényszerű 
kötései iránt fennálló egyházi törvények szoros megtartására utasitotta. 

A Belga királyság, — a brasiliai császárság a dán királyság, — a francziai csá-
szárság, — a schveizi genfi kanton, — görörg ország, —a liesszeni választó fejedelemség, — a 
hesszen hamburgi grófság, a rajna balpartján fekvő meisenheimi terület, a németalföldi 
királyság, — portugaliai királyság, — porosz királyság, — svéd és norvégiai királyság, s 
végre a schveizi waatland tessin és neuschatel kantonok alattvalóinak s polgárainak külföldöm 
házassági irigyek kötéséhez honossági engedélyre szintén nincs szükségük, minthogy azon-
ban azokra nézve a fennebbi ama megjegyzés, miszerint.a külföldön kötött házassági frigyek 
hazájukban is törvényeseknek tekintetnek — ha azok illető külállam törvényei szerint köt-
tettek, — vagy épen mellőztetik, vagy csak feltételesen tétetett, sött ellenkezőleg többek 
iránt megjegyeztetett, hogy a külföldön kötött házasságok törvényessége saját hazai törvé-
nyek szerint fog megbíráltatni, — a cs. kir. államministerium ezen, valamint minden egyébb 
itt meg nem nevezett külállamok polgáraira nézve, a törvénytelen házassági frigyek meg-
gátlása végett az illető lelkészeket a létezett vallás és közoktatás ügyi ministerium fennidé-
zett rendeletének ezentúl is leendő megtartására utasitotta. 

Miről Fötiszteletü Uraságod folyó évi junius 7-én 6*260. szám alatt kelt kegy. kir. 
udvari rendelet következtében az alárendelt lelkészek kellő utasítása végett értesitetik." 

Ezen k. intézvény előforduló esetekben leendő alkalmazás végett már is 
köröztetve levén, tudomásul vétetett. 

VII. Olvastatott a nmélt. m. kir. helytartótanács 1865 évi april 8-án 25766 szám 
alatt kelt következő kegyes intézvénye : 

„Az evangelikus és helvét hitvallású superintendensek, esperesek és lelkészeknek 
egyházi és iskolai ügyekben szállított levelezései és szekérpostai küldeményeire nézve — a cs. 
kir. kereskedelmi ministeriumnak 1864 évi novemb. 29-én 15990 sz. a. kelt, s a nmélt. m. 
kir. udv. kancelláriával eszközlött kölcsönös megállapodás folytán valamennyi cs. kir. posta-
igazgatósághoz menesztett rendeletével — a postadijmentesség ismét kimondatván, illetőleg 
engedélyeztetvén, s ennélfogva újabb időben számos felszóllalásra okot szolgáltatott emez 
ügy végérdemleges elintézést nyervén; — erről fötiszteletü superintendens úr tudomás ahhoz 
alkalmazkodás, és az alárendelt esperességek és lelkészek értesítése végett tudósittatik." 

E kegy. intézvény az esperesek és lelkészeknél köröztetve lévén, tudo-
másul vétetik azon megjegyzéssel, hogy miután e leirat csak a superinten-
densek esperesek és lelkészek felől tesz említést az egyházkerület a postadíj 
mentességet az egyházi felügyelök és iskolai igazgatók hivatalos levelezéseire 
nézve is fennállónak tekinti s illetőleg annak kiterjesztését ezekre is kéri. 

VIII. Olvastatott a nmélt. m. kir. helytartótanács 1864 évi dec. 23-án 104113 sz. 
alatt kelt intézvénye, mellyben főtiszt, superintendens úr értesitetik a felöl, hogy ö cs. kir. 
ap. Felsége 1864 évi nov. 26-án kelt legfelsőbb elhatározásával helyben hagyá, hogy a. 
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g. n. egy. egyház és az ahoz tartozó személyek és dolgok az összes hivatalos közlekedésben 
„görög keleti" kifejezéssel neveztessenek meg. 

Olvastatott továbbá a nmélt. m. kir. helytartótanács 1865 évi april hó 25-én 18239 
sz. alatt kelt következő tartalmú leirata: 

„O es. kir. apóst. Felsége mult évi decemb. 24-ikéröl kelt legfelsőbb határozatával 
legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott, miszerint a magyar és erdélyországi görög 
keleti románok számára egy önálló a szerb metropoliához hasonló metropolia állíttassák fel, 
és az erdélyi püspöki g keleti egyház metropolitai méltóságra emeltessék. Egyszersmind 
méltóztatott ö es. s apóst. kir. felsége báró Saguna András erdélyi g. kel. püspököt az erdélyi 
és magyarországi g. keleti románok érsekeül és metropolitájául legkegyelmesebben kinevezni. 
Mely legfelsőbb határozatról főtiszt. Uraságod f. é, február 22-én 140 sz. a. kelt kegyelmes 
udv. rendelet folytán oly hozzáadással értesíttetik, hogy a hivatkozott legfelsőbb elhatározás 
értelmében mindaddig, mig a temesvári és verseczi egyházmegyebeli román hitközségek a 
román metropoliának, illetőleg az illető püspököknek formaszerüleg át nem adatnak, ezek 
az eddigi egyházikormányzat alatt megmaradni s ennek ellenében minden kötelezettsége-
iket mint eddig teljesíteni kötelezvék; ugyanez alkalmazandó viszont az aradi egyházmegye-
beli szerb községeknek az eddigi püspök ellenébeni viszonyaira nézve is mindaddig, mig az 
ez iránti kötelék formaszerüleg fel nem oldatik." 

Nem különben a nmélt. m. kir. helytartótanács 1865 évi jul. 19-én 56819 sz. alatt 
kelt következő intézvénye : 

F. é. julius 13-án 10471 sz. a. kelt kanczellári kegy. elnöki rendelvény szerint ö 
császári és apostoli kir. Felsége idei junius hó 6-án kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyel-
mesebben elrendelni méltóztatott: hogy az aradi és karansebesi gör. kel. román egyház-
megyék f. é. julius 15-étöl fogva mind egyházi hatóságra mind javadalomra nézve megala-
kítottaknak és azoknak a karloviczi gör. kel. érsekséggeli kapcsolatuk véglegesen feloldott-
nak tekintessék, — az aradi gör. kel. román egyházmegyének körvonalozása akként határoz-
tatván meg, hogy azon román egyházközségek, melyek ekkoráig az aradi, temesvári és 
verseczi püspökök alatt állottak, ezentúl az aradi és karansebesi főpásztorok gondviselése 
alá tartozzanak. 

Az aradi egyházmegye a Maros folyamtól éjszakfelé fekvő részeire nézve — egye-
dül a szerb községek kivételével — ugyanazon határokat tartja meg, melyekkel eddig birt, 
ellenben területe délfelé a Maros folyamtól tágosbittatik és nagyobbittatik, mind azon g. 
kel. román egyházközségek ugyan is, melyek a liosszusi, lippai, temesvári, csanádi, nagy-
kikindai és nagybecskereki esperességekben léteznek vagy jövőben keletkezendnek, az 
aradi egyházmegyéhez kapcsoltatván. A fenérintett naptól fogva továbbá az eddigi aradi 
egyházmegyében fekvő gör. kel szerbegyházközségek a temesi egyházmegyei hatóság alá 
fognak tartozni. 

Miről főtiszteletü uraságod kellő tudomás végett ezennel tudósítatik." 
Ugyszinte a nmélt. m. kir. helytartótanács 1865 évi aug. 24-én 65887 sz. a. kelt 

következő tartalmú leirata: 
tr 

„0 császári és apostoli királyi Felsége folyó évi augustus hó 10-én 10717 sz. alatt 
kelt kegyelmes udvari rendelvénynél fogva — ez évi julius hó 8-án kelt legmagasb elha-
tározásával a verseczi és temesvári görög keleti püspöki megyéknek — a román metropolia 
folytán szükségessé vált új határvonalozását legkegyelmesebben akként méltóztatott jóvá-
hagyni , hogy azokba, jelesen pedig: 

a Verseczi egyházmegyébe a szerb-bánsági határőrvidék valamennyi, úgy magyar-
ország polgári területe azon részében levő görög keleti szerb egyházközségek kebeleztes-
senek, — mely a Berzava folyamtól és az ugyan e folyam szabályozását czélzó csatornától 
délfelé fekszik, holott a temesvári egyházmegyéhez mindazon szerbegyházközségek tarto-
zandnak, melyek Magyarország polgári területén a Berzava folyam és annak csatornájától 
éjszak felé fekszenek, és a Temes, Bega és Maros folyam területein a Tiszáig terjednek; — 
a verseczi valamint a temesvári egyházmegye egyszersmind, mind egyházi hatóságra, mind 



pedig javadalomra nézve folyó évi julius 15-étöl megalakítattaknak és a román kerületektől 
véglegesen elkülönítetteknek nyilvánitatván. 

Miről főtiszteletü Uraságod az aradi gör. keleti egyházmegyének újabbi határvo-
nalozását tartalmazó folyó évi julius hó 19-én 56819 sz. alatt kelt itteni intézvény kapcsán 
kellő tudomás védett ezennel értesítetik." 

O 
Felolvastatott a nmélt. m. kir. helytartótanács 1865 évi aug. 5-én 58444 sz. alatt 

kelt leirata, mellyben főtiszt, superintendens úr értesítetett hogy ö cs. kir. ap. Felsége f. é. 
jul. 17-röl 10541 sz. a. kelt legfelsőbb elhatározással az újvidéki szerb algymnasiumot nyolcz 
osztályú fögymnasmmmá átalakitani és ugyanezt nyilvánossági joggal államérvényes bizo-
nyítványok kiadhatása mellett felruházni méltóztatott, 

fentebbi ötrendbeli kegyes intézvény tudomásul vétetett. 
IX. Felolvastattak a nm. m. kir. helytartótanácsnak a nyugdíjas katonai egy ének) 

a tábori főpap és rokkant katonák ügyében küldött következő kegyes leiratai: 
a. 1865 évi febr. 19-ki 13896 sz. alatt: „Tapasztaltatván, hogy a nyugdíjak, s 

egyéb kegyelmi segélyek illetéktelen fölvételének meggátlása tekintetéből 1834 évi august. 
18-án 23546 számú intézvénnyel közlött azon legfelsőbb szabályrendelet, mely szerint a 
lelkészek nyugdíjjal vagy kegyelmi segéllyel ellátott egyének halálát, és a polgári s katonai 
hivatalnokok vagy császári királyi tisztek özvegyeinek és árváinak férjhezmenetelét az illető 
közigazgatási hatóságoknak feljelenteni tartoznak, nem mindig tetjesítetik, tisztelettel föl-
hivatik Főtiszteletü Uraságod, miszerint alárendelt lelkészeit a fenntebbi szabályrendeletnek 
pontos teljesítésére utasítani sziveskedjék." 

b. 1865 évi april 3-ki 23542 szám alatt: „A tábori főpapnak budai cs. kir. orsz. 
főparancsnokság által f. évi mártius 13-án 2945 sz. alatt átküldött jelentése, melyben mind 
azon hiányok, melyek a polgári lelkészek által a katonai egyének felül beküldendő anya-
könyvi s halotti kivonatok elkészítésénél felmerülnek közelebről ecseteltetnek, hivatkozva a 
m. é. december hó 22-én 80076 sz. alatt kelt itteni intézvényre, olly felhívással küldetik át 
főtiszteletü Uraságodnak a hozzá tartozó mintákkal együtt, miszerint az alantas lelkészeket 
ennek alapján a visszásságok megszüntetése végett, kellőleg utasítani sziveskedjék." 

A 23542/1865-ki számhoz: „A magyarhoni cs. kir. tábori főpapihivatal, a nagy-
méltóságú magyarhoni cs. kir. országos hadiföparancsnoksághoz. Mult hó 28-án 3. oszt. 
2278. sz. a. kelt m. meghagyás folytán bátorkodik ezen tábori föpapiliivatal, a közlemények 
visszazárása mellett alázatos jelentést tenni, a polgári lelkészek által beküldött katonai sze-
mélyeknél véghezvitt lelkészi működéseikre vonatkozó anyakönyvi kivonatok hiányairól. 

a. Sok lelkész úr megelégszik a név és állás rovatába beirni: szabadságos katona, 
őrmester a lovasságnál stb. az illető ezred vagy egyéb hadtest megnevezése nélkül; a miért 
is ezen kivonatokat visszaküldeni kell, miután nem tudni hogy hová tartozzanak. 

b. Sokan a polgári anyakönyvi minták rovatait sem töltik be, s gyakran még a 
főrovatok is üresen maradnak. így gyakran történik, hogy a keresztelő leveleknél, melyek 
házasságot tárgyázo iratokkal terjesztetnek be, csak a születési év, de nem hónap és nap 
tétetik ki; az esketési bizonyítványoknál pedig hiányoznak a násznagyok nevei, v a g y a 
hirdetések száma és napjai s azon jelentés, valljon kapta-e a kiskorú menyasszony atyjának, 
vagy gyámjánák s fögyámnokának beleegyezését? 

A halotti leveleknél hiányzik, a származás t. [. születéshely, kor, vallás, állás; 
azután a betegségnek s a halálnemének, a temetés idejének és helyének megjelölése, és 
csaknem közönségesen a jegyzőkönyv kötetének és lapjának meghatározása. 

c. Némelyek az anyakönyvi kivonatokat nagyobb kiterjedésben állítják ki ugyan, 
de még is csak röviden (noha dicséretre méltó kivételekkel, minthogy több ilyféle kivonatok 
minden szükséges adatokat foglalnak magokban) — csak ez mondatván: N. N. évben s 
napon N. N. összesskedtetett N. N. nel; vagy N. N. meghalt N. N. évben és napon minden 
egyéb elöszabott adatok felemlítése nélkül, melyek a polgári lelkészeknél is szinte tekin-
tetbe veendők. 

Ezek a leggyakrabban és általjában előforduló hiányok, de valljon előfordulnak-e 
3* 
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különösen szinte az esztergomi érseki megyében is, s melyek a katonai anyakönyvi kivona-
tok kiállítására nézve, ezt nem jelentheti be a tábori főpapihivatal, minthogy nálam többé 
nem találtatnak olyféle kivonatok, hanem helyreigazítás után az iratok bizonyitékaiúl az 
illető hadtestekhez vagy az illető tábori lelkészekhez küldettek át." 

d. 1865. évi január 7-én 70281 sz. alatt: „A cs. kir. hadügyministerium a rokkant 
katonák nyilvántartásuk, s azok illetékeiknek felszámitásuk iránt egy új, 1865 évi jan. 1-töl 
hatályba lépő ideiglenes utasítás kiadását szükségesnek találván, ezen utasítást a föméltó-
ságú m. k. udv. Korlátnoksággal közölte. 

Mult évi augustus 8-ról 11990 sz. a. kelt kegy. kir. udv. rendelvény folytán ezen 
utasítás mely itt helyütt az országban divatozó nyelvekre lefordíttatott, magyar, német és 
ez egyházmegyében külön nemzetiségek nyelvükön szerkesztett példányokban főtiszt. Urasá-
goddal oly felhívással közöltetik, hogy a mennyiben ezen utasításban lelkészek számára is 
foglaltatnak szabályok, a mennyiben t. i. azoknak közbenjárásuk, a sérvvitézek illetékeik-
nek továbbrai meghagyása vagy beállítása körül nevezetesen az egyes rokkantok szolgálatba 
léptük, egyéb magán keresetük, nehéz börtönre elitéltetésük, s haláluk folytán, vagy más 
módon előforduló változásoknak a katonahatóságokhoz leendő bejelentésük végett, továbbá 
a rokkantok számára polgári pénztárakból adott előlegek visszatérítésük tekintetéből a kato-
nai hatóságokhoz intézendő fizetési ivek beküldésük végett, igénybe vétetik, ezen közegeket 
oda utasítani szíveskedjék, miszerint magukat előforduló esetekben szorosan a közlött utasí-
táshoz tartsák." 

e. 1865 évi május 26-án 30138 sz. alatt: „Azon felmerült esetek következtében, 
hogy némely lelkészek a rokkant katonák tápdíj nyugtáira szükségelt az iránti bizonyítvá-
nyért, hogy az illető életben van, bizonyos díjösszeget magoknak fizettetnek, fő tiszteletű 
Uraságod hivatalosan felhivatik, miszerint az alattas lelkészeket, ily rendszabály ellenes 
díjak követelésétől szigorúan tiltsa el." 

f. 1865 évi május 26-án 14602 sz-alatt: „A rokkant katonák nyilvántartását s 
azok illetékeiknek felszámítását szabályzó ideiglenes utasítás 19-ik§-ához a föméltóságú m. 
kir. udvari kanczellariának f. é. február hó 6-ról 1220 sz. a. kelt kibocsátványából a polgári 
bíróságoknak rokkant katonák ellen folytatott bűnvádi vizsgálatok költségei, valamint azok-
nak a büntetés tartama alatti ellátása fejében járó , s az elitélt illetékeiből behajtandó meg-
térítés iránti szabályokat magában foglaló toldalék itt helyütt az országban divatozó 
nyelvekre lefordíttatott magyar, német és ez egyházkerületben divatozó külön nemzetiségek 
nyelvükön szerkesztett példányokban fötiszteletű Uraságoddal oly felhívással közöltetik, 
hogy a mennyiben ezen toldalékban lelkészek számára is foglaltatnak szabályok, ezen köze-
geket oda utasítani szíveskedjék, miszerint magukat előforduló esetekben szorosan eme uta-
sítás toldalékához tartsák." 

E k. intézvények köröztetve lévén tudomásul vétettek. 
X. Felolvastatott a nmélt. m. kir. helytartótanács 1864 évi nov. 24-én 82345 sz. a. 

kelt következő intézvénye: 
„Hogy az 1862 évi dec. hó 13-án kelt bélyeg — és illeték törvény illeték — és díj-

szabási pontjainak elégtétessék, a mult évi december hó 10-én 49204 sz. a. kelt itteni intéz-
vénnyel tisztelettel megkerestetett, miszerint jövőre a hatásköréhez tartozó kinevezések — 
vagy megerősítésekről, a mennyire lehet mindig a kérdéses állomás évi jövedelmének tudtul 
adása mellett, azon cs. kir. adóhivatalt, melynek járásában kinevezett lakik, esetről esetre 
értesíteni szíveskedjék. 

Miután azonban több cs. k. kerületi pénzügyigazgatóságoknak a cs. k. orsz. pénz-
ügyigazgatósági osztályokhoz intézett jelentéseik szerint, a kérdéses kinevezések vagy meg-
erösitésekröli értesítések az illető pénzügyi közegekhez ritkán és hiányosan, vagy pedig 
épen nem érkeznek, sőt egynémely ágost. és helv. hitvallásbeli egyházi hatóságok ezen 
bejelentéseknek, az illető, őket megkereső pénzügyihatóságokhozi eljuttatását azon ürügy 
alatt tagadják meg, hogy az ebbeli kötelességeikeit tartalmazó kormányszéki rendelet tudo-
másával nem birnak, újólag tisztelettel megkerestetik főtiszt. Uraságod, miszerint a többször 
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nevezett kormányszéki intézvényt, ott hol az eddigelé tán elmulasztatott volna, vagy egyébb 
okból szükségesnek mutatkoznék, haladék nélkül az illető hatóságok tudomására juttatván s 
azokat a benne meghatározott kötelességeik pontos teljesítésére figyelmeztetvén, szigorúan 
utasítani szíveskedjék, hogy a kérdéses bejelentések, esetről esetre, az illető cs. kir. pénz-
ügyihatóságokhoz pontosan eljuttassanak.'4 

Ezen ügy már a mult évi jegyzőkönyv VI. pontjában el lévén intézve s 
miután a mult évi jegyzőkönyvre a nm. főkormányszék által semmi észrevétel 
nem tétetett az ügy befejezettnek tekintendő. 

XI. Olvastatott a mult évi jegyzőkönyv XIX. pontja s ezzel kapcsolatban a nmélt. 
m. kir. helytartótanács 1864 évi dec. 31-én 98745 sz. a. kelt következő leirata: „A legfelsőbb 
házassági felmentvényekért folyó évi august haváig befolyt díjakból 175 ftnyi. összvegnek 
az egyházkerületi pénztár felsegélyezésére leendő fordítása iránt, folyó évi november 29-én 
757 sz. a. feljelentett egyházkerületi javaslat azon okból, mivel ezen díjak az 1862-ik évi 
február 13-án 6770 sz. a. közlött felsőbb szabályrendelet szerint egyedül jótékony egyházi 
és iskolai czélok gyámolitására, nem pedig administrativ költségek fedezésére fordítandók, — 
helybenhagyható nem lévén; erről főtiszteletű Uraságod azon megjegyzéssel értesitetik, mi-
szerint e részben az egyházkerületnek az említett felsőbb szabályrendeletnek megfelelő 
ujabbi javaslata minélelöbb elváratik" 

A házassági felmentvényekért mostanig befolyt díjakat az egyházkerület 
a kebelbeli esperességek papi és tanítói özvegyek s árvák nyugdíj intézetei 
számára 10 részre u. m. a 8 esperesség, és a pozsonyi tanári és tanitói pénz-
tárokjavára felosztva javasolja fordítatni. 

XII. Az egyházkerületi törvényszék előbbi tagjai egy évre újra megerősítettek, tagjai: 
mélt. Szent-Iványi Márton világi elnök, 
főtiszt. Geduly Lajos superintendens egyházi elnök, 
mélt. Osztroluczky Miklós helyettes elnök. 

Világi tagok: Egyházi tagok: 
Hauszer Ernő, Teszák Samu, 
Jeszenszky Jósef, Simko Vilmos, 
Thirring Károly, Glatz Jakab, 
Szálé Antal, Steltzer Károly, 
póttagok: Samarjay Károly, póttagok: Mockovcsák János, 
Dobay Ágoston. Bolemann István. 

XIII. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXI-ik pontja s miután a nmélt. m. k. 
helytartótanács ujabb leirata által meghagyatik, hogy a népiskolai táblás kimutatás még 
egy példányban szerkesztve, sommázva és hitelesítve pótlólag felterjesztessék, 

Egyházkerületünk elvárja, hogy az újabb időben bekivánt különnemti 
táblázati kimutatások csak nem elviselhetlen terhétől a nagymélt. fökórmány-
szék jövendőre, lelkészeinket kegyesen megkimélendi, tekintetbe vévén hogy 
azok már szorosabban vett hivatalos teendők által is eléggé elfoglalvák. 

XIV. A mult évi jegyzőkönyv XXII. pontja felolvastatván melyben előadatik, 
hogy Horváth Jósef t. sz. mártoni lelkész a túróczi esperesség irományait magánál jogtalanul 
letartózttatja s azoknak visszaadatása a nmélt. m. kir. helytartótanács, által ugyan kilátásba 
de csak feltételesen és később van téve, újra megjegyeztetik, 

hogy az egyházkerület a kérdéses iratokhozi jogát továbbra is fenntartja, 
s azoknak visszaadatását elvárja. 

XV. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXVI. pontja, melyben Moson megye 
esperessége jelenti, hogy Moson megyében több eset fordult elő, hol protestáns lakosok a 
rom. kath. pap és iskolatanitó számára készpénz és terménybeli illetőség fizetésére szórhat-
nak. Ennek kapcsolatában felolvastatott tiszt. Schuh Ágoston gálosi lelkész úr jelentése, 
melyben mosonmegyei szolgabíró Szántó György úr mult 1864 évi május 5-én 465 sz. a# 

4 
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kelt abbeli körözvényét fölterjeszti, melly szerint a község elöljáróit a nmélt. m. kir. hely-
tartótanács 1864 évi márczius 18-án 633 sz. a. kelt rendeletére hivatkozva oda utasítja, hogy 
azon földbirtokosokat, kiknek telkeit szerződés vagy iskolai bevallás következtében a rom. 
kat. lelkészek és tanítók részére szolgálandó illetékek terhelik, s ezen telkek eladás utján 
más hitfelekezetüek birtokába jutnának, személyes felelőség alatt a kérdéses illetékek telek-- -
könyvi biztosítására szorítsák. 

Ezen sérelem az egyetemes egyházi gyűlés elébe terjesztendő, s miután 
az országgyűlés küszöbén állunk, felszólhatnak a kertiletbeli lelkészek, hogy 
minden hasonló sérelmet az egyházkerület elnökségéhez fölterjesszenek. 

XVI. A mult évi jegyzőkönyv XXVII. pontjának kapcsolatában felolvastattak a 
nmélt. m. kir. helytartótanács folyó évi márczius 12-én és május 22-én 19354 és 40831 sz. a. 
kelt leiratai, mellyek által Verbocz községe és elöljáróinak felfolyamodványa s illetőleg 
felségfolyamodványa, mellyben pciagukat az ottani rom. kath. tanító fizetése alól felmentetni 
kérték, f. é. febr. 23-án 708 sz. a. kelt k. kir. udv. rendelet következtében visszautasítattak. 

Ezen újabb sérelem orvoslás végett az egyetemes egyházi gyűlés elébe 
felterjesztendő. 

XVII. A mult évi jegyzőkönyvnek XXVII. pontjában érintett jabloniczi sérelem, 
hol hasonlókép mint Verbócz községében a róm. kath. egyház részére illetékek szedetnek, 
tárgyalás alá vétetvén. 

Ezen ügy további szorgalmazása és orvoslása főfelügyelő úrnak ajánltatik. 
XVIII. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXVHI. pontja, melly szerint Kraj-

nán csak egy róm. kath. család létezvén, mégis a protestáns közönség a róm. kath. nem is 
helyben lakó lelkész részére tetemes készpénz fizetéssel és fa illetékekkel terheltetik, miután 
a mult évi felterjesztésre a főkormányszéktöl az egyházkerülethez válasz nem érkezett, s 
időközben a krajnai evangélikusok, a mint Boor János krajnai lelkész úr f. é. márcz. 26-án 
kelt leveléből főtiszt, superintendens úr értesítetett végrehajtást is szenvedtek, 

ezen sérelem orvoslás végett hasonlókép az egyetemes egyházgyülése 
elébe terjesztendő. 

XIX. A mult évi jegyzőkönyv XXIII. pontja s ezzel kapcsolatban az egyház-
kerületi főpénztár számadásainak megvizsgálására kiküldött bizottmány jelentése felolvastat-
ván, minek következtében: 

a. Weisz Tivadar egyházkerületi föpénztárnok úr számadásai jóváhagyat-
nak, és neki a szokott felmentő levél jegyzőkönyvileg kiadatni határoztatott. 

b. A mult évben elfogadott járuléki kulcs szerint fizetendő összegek 
beszedésének szorgalmazása tekintetéből Jeszenszky József pozsonyi esperességi 
helyettes felügyelő úr egyházkerületi számvevőnek kineveztetett, s egyszers-
mind felhatalmaztatott, hogy a megürült pénztár felsegélésére a szükséges 
összeg erejéig a pénztárban levő földtehermentési kötelezvényekre ideiglenes 
elzálogolás utján előlegezést vehessen fel. 

c. Az esperességeknek és egyházfelügyelőknek a járuléki kulcs szerint 
beszedendő illetékek szorgalmazása figyelmébe ajánltato't. 

d. A pénztárban lévő nagyszombati egy darab vasutrészvénynek alkal-
mas időben történendő eladásával főtiszt, superintendens úr utalványozása 
mellett számvevő úr megbízatott. 

e. A legközelebbi számadások megvizsgálására bizottmányi tagokúi 
Hauszer Ernő pozsonyi esperességi felügyelő úr elnöklete alatt: mélt. Osztro-
luczky Miklós úr , Samarjay Károly, Kohányi Mihály, Thirring Károly és 
Weinberger András urak, úgy tiszt. Geyer János, Szeberényi Lajos, Leska 
Mihály és Glatz Jakab urak választattak. 

XX. Olvastatott báró Prónay Gábor egyetemes egyházi felügyelő úr ö méltósága 
1865 évi május 12-én 55 sz. a. kelt levele mellyben főtiszt, superintendens urat a felöl érte-
síti, hogy az egyetemes egyházi gyűlés hátárnapjául f. é. october 5-ét és következő napjait 
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tűzte ki, e gyűlés tárgyai fontos és életbevágó kérdések lévén ö inéit, buzgó részvétre szólítja 
fel az egyházkerület tagjait. 

Egyházkerületünk részéről az egyetemes egyházi gyűlésre az egyházi és 
világi elnökökön kivül következő követek választattak, világi részről: pozsony-
városi esperességből, mélt. Osztroluczky Miklós, HauszerErnü, esp. fel-
ügyelő, Jeszenszky Jósef, Harkai Schiller Károly, Samarjay Károly, Kohányi 
Mihály. Pozsonymegyei esperességből: Draskóczy Gyula, Weinberger An-
drás. Mosonymegyei esperességből; Tliirring Károly, Major Pál. Nyitra-
megyei esperességből: Schubert István, Szerdahelyi Incze, Jeszenszky Lajos. 
Trencsénmegyei esperességből: Szilvay Károly, gróf Zay György, Osztro-
luczky Géza, Bobok Gusztáv. Túróczmegyei esperességből: idősb Justli 
Jósef, Beniczky Albert, Révay Nándor, Tomcsányi Mór. Liptómegyei esperes-
ségből: Sz.Iványi Adolf, Mihályik Győző. Árvamegyei esperességből: Kubínyi 
Mihály, Kubínyi Kálmán urak. Napidíjjal: TeszákSámu és L :chnerPál urak. 

Egyházi követekül; a pozsonymegyei esperességből: tiszt. Lesko Mihály, 
Dorner Mátyás, Stelczer Károly, Ritter Károly. Mosonymegyei esperességből: 
Glatz Jakab, Schuh Ágost. Trencsénmegyei esperességből: Szvaty Mátyás, 
Riesz Károly, Cserno Károly. Nyitramegyei esperességből, a már fennérintett 
Teszák Sámun kivül: Klszák János, Hros Tamás. Turóczból: Belohorszky 
Károly. Liptóból: Plech János. Árvából: Lencsó György. Pozsonyból: Sze-
berényi Lajos és Csecsetka Sámuel urak. 

XXI. Ezen egyházkerületi gyűlés jegyzökönyve ezúttal is magyar és tót eredeti 
példányokban fog kinyomatni. A pozsonyvárosi, pozsonymegyei és mosonmegyei esperes-
ségek részére szükséges német példányok készítése és leiratása is elrendeltetett. 

XXII. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXXV-ik pontja s miután a nép-
iskolai tanterv újra kiadott tót szövegéből neliány lap tévedésből kimaradt, 

a népiskolai tanterv tót példányainak minél előbbi kiegészítése és szét-
küldetése elrendeltetett. 

XXIII. A midt évi jegyzőkönyv XXXVI pontja felolvastatott, minek következtében 
esperes urak újra emlékeztetnek, hogy minden megválasztott tanár vagy 

tanító az öt megválasztó testület előtt hivatalbai iktatásakor az 1864 évi jegy-
zőkönyvben szórul szóra idézett esküt letenni tartozik. Arra is figyelmeztetnek 
az esperesek, hogy a tanítók megliivó leveleit aláírásaikkal ellássak, miután 
olly esetek jelentettek be, mellyekben az aláírások elmulasztattak. 

XXIV. Nagys. 
Palló Sándor helytartótanácsos úr az árva ápolási egylet utolsó 

tudósítványát több példányban megküldvén, ezen intézetet a hitsorsosok pártfogásába ajánlja, 
a tudósítvány példányai a jelenlevők között szétosztatván, az áldásthozó 

egylet továbbra is a lelkészek és hitsorsosok figyelmébe ajánltatik. A gyűlés 
folyama alatt ezen egylet rendes tagjaivá bejegyeztették magokat: főtiszt. 
Geduly Lajos superintendens úr, mélt. Osztroluczky Miklós úr, Jeszenszky 
Jósef és Samarjay Károly. Rendkívüli tagokúi: tiszt. Glatz Jakab mosonmegyei 
esperes és Lesko Mihály pozsonymegyei esperes. 

XXV. Az egyetemes egyházi gyűlés 1864 évi jegyzökönyvének Vl-ik pontja felol-
vastatván, a képezdei ügyben a javaslott pénzforrások iránt csak két esperesség t. i. a 
pozsonyvárosi és trencséni nyilatkozott oda, hogy az egy krajczáros kötelezettséget elválal-
nak, a többi esperességek azonban tagadólag nyilatkoztak. Trencsénmegye esperessége 
azon óhajtását fejezvén ki, hogy egy képezde náluk is állítassák fel. 

A többség tagadó nyilatkozata tudomásul vétetvén, az követeinknek a 
legközelebbi egyetemes gyűlésen utasításul szolgáland. 

XXVI. Felolvastattak az egyetemes egyházi gyűlés 1864 évi jegyzökönyvének 
XV-ik és XXVII-ik pontjai, mellyekben az egyházi perrendtartás szüksége kiemeltetik. 

Az egyházkerületi követek oda utasítatnak, hogy a zsinat előmunkálatait 
4* 



sürgessék, s elvárja az egyházkerület, hogy a perrendtartási javaslat már az 
idei egyetemes egyházi gyűlésből az esperességek ideiglenes használatára 
kiadassék. 

XXVII. Az 
egyetemes gyűlési egyházi jegyző díjazását illetőleg felolvastatott az 

egyet, egyházi gyűlés 1864 évi jegyzökönyvének XX-ik pontja, 
miután az egyház egyetem működését a kerület hátráltatni nem akarja a 

jegyző aránylagos díjazását elfogadta. 
XXVIII. A pozsonyi theologikus intézet felsegítésére nézve az egyetemes egyházi 

gyűlésre kiküldött követek oda utasítatnak, 
hogy az egyetemes egyházi gyűlést felkérjek 1860-ban ünnepélyesen 

adott Ígérete beváltására, miszerint az egyetem szabad rendelkezésére legelő 
alkalommal befolyó pénzösszegek a pozsonyi theol. intézet fölsegítésére for-
dítassanak. 

XXIX. A pozsonyvárosi esperesség elöterjeszté, hogy a tápintézetek supplikansai 
nemcsak a főiskolákból hanem az egész ország minden kisebb tanintézeteiből is kéregetnek, 
elannyira, hogy e folytonos kéregetés miatt több hitsorsosaink már a feljogosított supplikan-
sokat is elutasítják, kéri tehát, hogy ez iránt korlátozó megszorítások tétessenek. 

Tekintetbe véve a tapasztalt szabálytalanságokat az egyházkerület azon 
javaslatot terjesztendi az egyetemes egyházi gyűlés elébe, hogy a lyceumok 
részére ezentúl is az egész országban, a főgymnasiumok részére csak saját 
kerületükben, az algymnasiumok részére pedig csak az illető esperességekben 
engedtessék meg a supplikálás. 

XXX. E jegyzőkönyv hitelesítésére folyó évi october hó 11-ik napja tűzetett ki 
határnapúi, s e végre főtiszt. Geduly Lajos superintendens úr elnöklete alatt mélt. Osztro-
luczky Miklós, Jeszenszky Jósef, Harkai Dr. Schiller Károly, Kohányi Mihály, Raabe 
Ágoston, Geyer János, Lichner Pál, Bolemann István, Csecsetka Samu és Liska Samu 
urakból álló küldöttség lön kinevezve. 

Hitelesítetett 1865-ik october 11-én. 

Jegyzette 

Samarjay Károly, 
egyházkerületi jegyző. 

Nyomatott Schreiber Alajosnál Pozsonyban. 



Az ágostai vallástételt követő evangélikusok du-
náninneni egyházkerülete 1866-ik évi September 
25-én sz. kir. Pozsony városában főtiszt. ®Se 
LajiS superintendens úr és tek. Hippiig láP®ly 
mosonniegyei esperességi felügyelő úr mint vi-
lági elnök - helyettes társelönklete alatt tartott 
kerületi gyűlésének 

Jegyzőkönyve. 

Jelenlévők: 

Osztroluczky Miklós, kir. udvari tanácsos. 
Mossóczy Lajos, esper. felügyelő. 
Jeszenszky József, iskolatanácsi elnök. 
Kohányi Mihály, oroszvári felügyelő. 
Kosziba Ádám, récsei felügyelő. 
Dobay Ágost, egyházi pénztárnok. 
Királyfóldy Endre, esperességi ügyész. 
Schedius Lajos, esp. jegyző. 
Braun János. 
Pauschenwein -Endre. 
Samarjay Károly. 
Dax Mihály. 
Albrecht Pál. 
Zechmeister Vilmos. 
Draskóczy Gyula. 
Miclinay Jenő. 
Osztroluczky Géza. 

Geyer János, esperes. 
Raabe Ágoston, pozs. lelkész. 
Szeberényi Lajos, pozs. lelkész. 
Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész. 
Lichner Pál, lyc. igazgató. 
Csecsetka Samu, tanár. 
Emericzy Lajos, tanár. 
Liska Samu, tanár. 
Kámory Samu, tanár. 
Michaelis Vilmos, tanár. 
Kammerschmidt Károly, tanár. 
Korcsek Zsigmond, tanító. 
Székely Gyula, superintendensi segéd. 
Dorner Mátyás, alesperes. 
Moczkovcsák János, bazini lelkész. 
Filiczky Samu, sz. györgyi lelkész. 
Ritter Károly, so mórjai lelkész. 
Hollerung Károly, modori lelkész. 
Frecska Lajos, limbachi lelkész. 
Glatz Jakab, esperes. 

Leinwatter György, misérdi lelkész. 
Schuh Ágoston, gálosi lelkész. 
Bodiczky Kálmán, zurányi lelkész. 
Ulicsni Endre, miklósfalvi lelkész. 
Boleman István, tanár. 

1 



Mely alkalommal: 
A gyűlés megnyitása előtt számos világi és egyházi urak a helybeli német tem-

plomban összegyülekezvén, az egyházi isteni tiszteletet Ritter Károly somorjai lelkész úr 
végzé, kinek tartalomdús és ékes szónoklata után az esperességek világi és egyházi kül-
döttei a lyceum könyvtára teremében összegyűltek. 

A gyűlést főtisztelendő Geduly Lajos superintendens úr buzgó imával nyitá meg, 
Isten szent lelkét segítségül hiván, és sajnálattal említvén fel, hogy az uralkodó cholera miatt 
oly sokakat a különben megjelenendettek közül nélkülözni vagyunk kénytelenek s miután 
az egyházkerületi felügyelő Mélt. Szentivány Márton úr is ugyanazon okból e kerületi gyű-
lésen meg nem jelenhetett, világi elnökül a jelenlévő esperességi felügyelők hivatalban leg-
idősbike tek. T h i r r i n g K á r o l y úr helyettesitetett, ki is a társelnökséget elfogadván, rövid 
beszéddel foglalá el az elnöki széket. 

I. Főtiszt, superintendens úr a lefolyt 1865-ik évi közgyűlés óta az egyházkerület 
kebelében előfordult nevezetesb eseményekről vázlatos j e l e n t é s t tett; jelentését követke-
zőkben adá elő: 

Tekintetes és Főtiszteletű Egyházkerületi Gyűlés! 
„Mult évi gyűlésünk óta az egyház terén előfordult nevezetesb mozzanatokról kö-

vetkezőkben teszem alázatos jelentésemet. Ha ez talán némileg szárazabb lesz, mint máskor, 
azt részint az események érdektelenségének vagy azon körülménynek, hogy azokat már 
megszoktuk s igy azok ez által némi mindennapiság szinét ölték magukra, részint egész-
ségem állapotának , mely az utolsó időben szenvedőleges s szellemi foglalkozásaimra is há-
trányos visszahatással volt, méltóztassanak tulajdonítani. 

Mult évi jelentésemet kecsegtető reménnyel nyitám volt meg. Teljesültét e re-
ményeknek részint az ország kormányától, melynek fő rétegeiben akkor tájban az ismeretes 
változások történtek, részint a már akkor 0 Felsége által egybehívott országgyűléstől vár-
tuk. Fájdalom, nem mondhatjuk, hogy táplált reményeink akár az egyik akár a másik 
irányban lényeges teljesedésbe mentek volna. Fő sérelmünk, az 1859 évi vallásügyi pátens, 
még most is nyomasztólag nehezedik egyházunk testére s a mostani alkotmányos magyar 
kormány semmit sem tett az absolut osztrák kormány részéről rámaradt ezen szomorú örök-
ségnek elhárítására. Egyes esetekben ugyan, mint azonnal szerencsém lesz előadni, igaz-
ságot szolgáltatott jogos kivánatainknak, de ez mindig a pátensnek elvileges fennállása kor-
látai közt történt, s itt is fordult elő eset, mint például Bottfalva ügyében, hol jogos és tör-
vényes követelésünktől feltűnő és megfoghatatlan módon elütteténk. A legutolsó napokban 
az ismert patentalis főnöknek Kuzmányi Károlynak váratlan kimúlta azon reményt ébreszté 
az érdekelt közönségben, hogy talán ez esemény fog, a kormány által felhasználtatni 
annak valósítására, mit évek óta oly hőn várunk és sürgetünk t. i. a pátensnek megszünte-
tésére. Meg fogjuk legközelebb látni, alapos volt e ezen remény vagy hiú. Ezzel egybe-
függőleg egyébiránt szerencsém van jelenteni, hogy részemről kötelességemnek tartottam a 
kormány élén álló magas egyéniségeket a szóban levő rendszabály czél — és alkalomszerű-
ségére egy ujabbi felterjesztésben figyelmeztetni; s egyetemes felügyelő báró Prónay Gábor 
úr O Nagyméltóságáról is tudom , miszerint ö is irányadó helyeken hasonlót tön. — Saj-
nálattal jegyzem meg még itt, hogy több esetekben, hol a mi igényeink a róm. kath. egy-
ház igényeivel jöttenek összeütközésbe' s ez esetek a felső hatóságok eldöntése alá lőnek 
terjesztve, mindannyiszor mi maradtunk vesztes félnek. — A másik segítő, melybe re-
ményünket vetők, az országgyűlés volt. Rajtunk, kik szerencsések vagyunk mind hit-
sorsosaink bizodalinából az egyház körében ezen kitűnő diszes polcokat elfoglalni, mind 
polgártársaink bizodalma folytán az országgyűlés tagjai lenni, nem mult, hogy a vallás 
ügye s különösen a pátensbeli sérelem a mult ülésszakban az országgyűlés szőnyegére ne 
kerüljön s ohajtott megoldást nyerjen. De a többség s éppen a hitünkbeli társak többsége 
ugy találta, hogy jó lesz ezen tárgy megpenditését addig elhalasztani, míg a minden 
viszonyokon uralgó fő kérdés t. i. az ország és a fejedelem közti kiegyenlítésnek nagy kér-



dése legalább az előkészítés stádiumán túl nem lépend. Mi engedtünk ezen megállapodásnak, 
fenntartván magunknak, ha szükségesnek és czélszerünek látandjuk, az országgyűlés figyel-
mét ezen föfontosságu, reánk nézve életkérdésszerü tárgyra is felhivni, s el sem is mulasztandjuk, 
főleg ha a kormány a fenntérintett alkalomból a pátensbeli sérelem megszüntetésére semmit 
sem tenne, annak orvoslását a törvényhozásnál köteles eréllyel és buzgalommal sürgetni." 

„Ezzel a részletekre térek : 
1. A H o d z s a ü g y , mely több évek óta függőben volt, az által nyerte folyó évi 

márczius hóban befejeztetését, hogy Ő Felsége legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott 
miszerint az igazság szolgáltatásnak szabad menet engedtessék, azaz, ha szükséges volna, 
a Hodzsa elleni Ítélet karhatalommal is végrehajtassék. Hodzsa ennek folytán hivatalától, 
melynek elvesztésére minden törvényszékeink által rendes per utján elitélve volt, vissza-
lépett s a Liptó Sz. Miklósi paplakot is némi vonakodás után kiürítette. Azonban kik az em-
bert közelebbről ismerik, mindjárt gyanúsnak találák ezen feltűnő készségét meghajolni a 
törvény előtt. Alig mult el pár nap, Hodzsának párthívei egy a hatóság által eleve eltiltott 
conventiculumban elhatározzák a pátens elfogadását a Liptó St. Miklósi egyház részéről, az 
egyház törvényes elöljáróit, a felügyelőt stb. hivatalaikról leteszik, ujakat választanak hely-
ökbe, kiknek egyike, valami Bauer nevű pékmester, mint uj felügyelő hozzám is egy leve-
let intéz, melyben állítólag a Liptó Sz. Miklósi egyháznak az autonómiától elszakadása volt 
bejelentve, s koronájául az egésznek elválasztják a hivatalából csak az imént kitett Hodzsát 
uj lelkészükül. De számlájokat, mint mondani szokás, vendéglős nélkül késziték. A tör-
vénytelen conventiculumnak minden végzése felsőbb helyről megsemmisitetett, a merény 
elkövetői közfenyitéki kereset alá vétettek; én részemről a felügyelői tisztet bitorolt Bauer 
uramnak levelét feltöretlenül visszaküldém." 

2. Morva L j e s z k ó n a Borik Károly vezetése s volt első alispán Nozdroviczky 
Gyula pártfogása alatt űzött patentalis mozgalmak azon véget érék, hogy Kuzmányi azon 
kérelmétől, miszerint a nevezett egyházba királyi biztos küldessék ki, O Felségének egy 
mult évi november 27-én kelt legfelsőbb elhatározása alapján, elmozdítatott, ez által Morva-
Ljeszkónak autonom volta elismertetett s szentesitetett, s egyúttal Nozdroviczky Gyula alis-
pánnak, miként az illető magyar kir. helytartótanácsi kegyes intézvény mondja, „ez ügy-
ben tanúsított törvénytelen és részrehajló eljárása maga utján megrovatott." 

3. T u r o l u k á n miként emlékezni méltóztatnak, a lelkész s annak néhány luve 
által azon kísérlet történt volt, ez egyházat az autonómiától elszakasztva, a patentalis kor-
mány alá terelni. Hosszas tárgyalások után végre egy folyó évi április 14-én, 29,133 sz. a. 
kelt kir. helytartó tanácsi intézményben tudtomra adatott, hogy ,,0 es. s ap. kir. Felsége f. 
évi bőjtmáshó 28-án kelt legfelsőbb elhatározással a turolukai ág. hitv. ev. egyházközség-
ben 1864. évi mindszenthó 16-án az egyházközségi szerkezet megállapítása tekintetéből tar-
tott helybeli egyházi gyülekezetnek hódolatteljesen feljelentett eredményét, melynélfogva 
az egyházhívek túlnyomó többsége az autonomiához ragaszkodását nyilvánitotta, legfelsőbb 
tudomásul venni s legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy ennek folytán a ne-
vezett egyházközség mint a dunáninneni ág. hitv. ev. superintendentiához tartozó tekintet-
hessék." Ezen legfelsőbb elhatározás egy esperességi bizottmány által a helyszínén kihir-
dettetvén, a derék községet a legélénkebb örömkifakadásokra gerjeszté." 

4. H a j n ó c z y P á l volt mijavai lelkésznek sok kellemetlen zaklatásra alkalmat 
szolgáltatott ügye is az által lett befejezve, hogy, egy folyó évi julius 19-én 51,916 sz. a. 
kelt kir. helytartótanácsi kegy. intézvény tartalma szerint, „O cs. és ap. kir. Felsége folyó 
évi junius 20-án kelt legfelsőbb elhatározással Hajnóczy Pálnak morvaországi jaszenai lel-
készi állomásra lett alkalmaztatása következtében legkegyelmesebben megengedni méltóz-
tatott, hogy a nevezett lelkész által mijavai lelkészi állomásától lett elmozdítása s illetőleg 
nemes-podhrágyi lelkésszé történt megválasztatásának meg nem erősítése miatt emelt pa-
nasznak további tárgyalása beszüntettessék s ekként ezen ügy befejezettnek tekintessék." 

5. Hasonlólag befejeztetett német lipcsei egyháztag B e n j a c s D á n i e l s h a t 
t á r s á n a k ügye is, kik elébb egy rágalomteljes, istentelen nyomtatványt adván ki egy-
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házunk, annak elöljárói különösen az én személyem és saját derék lelkészük Pliiladélphy 
Ádám ellen, utóbb ezen rágalmaikat egy legfelsőbb helyen benyújtott folyamodványban 
ismételék, azokat ugyan későbben a német lipcsei egyháznak közgyűlésében nyilvánosan 
visszavonók, de alig hogy a szó elreppent ajkaikról, másnap egy ujabbi felségfolyamod-
ványban nemcsak elébbeni vádjaikhoz ragaszkodásukat jelenték ki, de azokat más hasonló 
rágalomteljes aljas és minden alap nélküli vádakkal is tetézék. A nagymélt. m. kir. hely-
tartótanács e folyamodványt elébb oly felhívással küldé le hozzám, hogy azt „alakszerüen 
elintézzem," illetőleg elintéztessem; midőn pedig én erre azt válaszolnám, hogy részemről itt 
másnemű elintézést nem tudok, minthogy az ilyen vakmerő, rosz szándékú, egy egész 
csendes egyház nyugalmát évek óta feldúlni kivánó emberek kellő szigorral rendreutasíthas-
sanak, utóbb egy f. évi September hó 10-én 64,965 sz. a. kelt kegyes intézvénnyel minden 
ez ügybeli irományok azon kijelentéssel származtattak vissza hivatalomhoz, hogy „azokkal 
saját hatáskörömben kellőleg elbánjak." Ezen elbánás abból fog állani, hogy az irományokat 
a maga utján benyújtóikhoz vissza fogom utasítani, azon hozzáadással, hogy bár rosszlelkü 
alaptalan feladásuk s a német-lipcsei egyház körében űzött ármányaik példás büntetést ér-
demelnének, egyelőre az általuk méltatlanul megtámadottak és megsértettek beelégesznek 
azzal, ha a nevezettek vétkes tettöket megbánva, további izgatásaikkal felhagyni s a német-
lipcsei egyháznak békéjét és nyugalmát többé zavarni nem fogják. 

„Ezen egyes, részünkre kedvező döntvények után szerencsém van még a tek. és 
főtiszt, gyűlés tudomására hozni azon á l t a l á n o s r e n d e l e t e t , mely f. évi január hó 22-én 
4373. sz. a. kelt helytartótanácsi kegy. intézvénnyel lett velem közölve , s melynek tartal-
mánál fogva „0 es. s ap. kir. Felsége 1865 évi december 26-án kelt legfelsőbb elhatározással 
a pozsonyi ág. hitv. ev. superintendentia (értsd: patentalis superintendentia) azon folyamo-
dásának, miszerint kebelébe oly egyházközségeket is kérelmükre felvehessen, melyek az 
esperességi és superintendentialis hatóságokat illetőleg a pátensszerü szerkezetet elfogadván, 
a helybeli egyházközségi szervezetre nézve az 1859. évi september 2-án kelt ministeri ren-
delvénynek némi módosítását óhajtják, helyt adni nem méltóztatott." E. szerint tehát a mely 
egyház tökéletesen a pátens szerint szervezve nincsen, az nem tartozhatik a patentalis kor-
mány alá. Részemről ismételve értesítém a nagyméltóságú főkormányszékeket a felől, hogy 
a patentalisoknak vett egyházak csak igen kis számban feleltek meg a fenntebbi kelléknek, 
névszerint is elősorolván a valóban pátensszerüeket s a magokat hamisan pátensszerüeknek 
kiadókat. Talán nem volna czélszeríitlen és minden haszon nélküli dolog, — noha mi testü-
letileg az egész pátens ellen ovakodtunk eddig mindig elvileg, — ha a tek. és főtiszt, gyűlés 
egy alázatos feliratban ezen körülményre akár közvetlenül, akár az egyetemes gyűlés utján, 
ujabban figyelmeztetné a nagym. m. kir. helytartótanácsot, felhíva őt, hogy O Felsége 
legfelsőbb elhatározásainak és saját rendeleteinek a gyakorlatban is érvényt szerezni 
méltóztassék." 

„Ennyit némi örömmel, megelégedéssel és hálával jelenthettem be. Ellenben a mi 
most következik, mély szomorúsággal tölti el keblemet, s nem kétlem a tek. és főtiszt, 
gyűlésre is hasonló hatással lészen.'A b o t t f a l v i e g y h á z még 1862 évben nagy lelkese-
déssel csatlakozott vissza az autonomiához; lelkésze Leska János a mijavai egyházkerületi 
gyűlésen ünnepélyesen fogadá, hogy az autonómiának mind végig hive maradand. Ugyan-
ezen lelkész s vele 1200 lélek közül 37 lélek mult évi január hó 8-án azon végzést hozák, 
hogy Bottfalva a pátens szárnyai alá adja magát. És ezen végzés legfelsőbb helyen szentesí-
tést nyert, egy folyó évi augusztus hó 24-én 56,270 sz. a. kelt kegy. int.ézvény a következőt 
tudatván hivatalommal: „O cs. és ap. kir. Felsége folyó évi april. 20-án kelt legfelsőbb el-
határozásával legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy a Nyitra megyében kebele-
zett bottfalvi evang. egyházközség által 1865 évi január 8-án tartott helybeli gyűlésen 
hozott határozat, mely szerint a nevezett egyházközség részére a legfelsőbb vallásügyi 
nyiltparancs értelmébeni szervezet továbbra is meghagyatni kívántatott, érvényben fentar-
tassék. Miről főtiszt. Uraságod mult hó 5-röl 9967 sz. a. kelt kegyelmes udvari rendelet kö-
vetkeztében, hivatkozólag mult évi september 15-röl 679 sz. a. kelt jelentésére, miheztar-



tás végett oly hozzáadással értesítetik, hogy a fenntebbiek szerint a bottfalvi ág. hitv. egy* 
házközség a pozsonyi pátensszerü superintendentiához tartozónak tekintendő." — Legsaj-
nálatosabb a dolognak ekkép történt elintézésénél az, hogy az egyenetlenségnek csirái a 
nagy többségben kétségkívül az autonomiához ragaszkodó szánandó egyházban valószínűleg 
nem csak hogy el nem fojtattak, de nekik uj tápanyag szolgáltatva lön, s hogy a lelkész-
nek amúgy is megingatott tekintélye hivei körében mind mélyebben fog sülyedni. Hogyan 
is ne, midőn a nép lelkiatyjában ily nyilvános szószegésnek kiáltó példáját kénytelen 
látni?! 

„ M i j a v á n is történtek a mult év őszén némi mozgalmak, hogy ezen népes egy* 
ház az autonómiától elvonassék s a pátens részére megnyeressék, nem annyira vallásos, 
mint inkább anyagi, erdöigéreti stb. emeltyűk használtatván ezen czélnak elérésére. A do-
log annyira ment, hogy királyi biztos lön a községbe részint más polgári természetű ügyek, 
részint ezen egyházi jellemű ügynek nyomozására és ellátására kiküldve. A mennyire érte-
sítve vagyok eljáró kir. biztos úr előtt legtöbben azok közül, kik egy legfelsőbb helyen be-
nyújtott, a pátens mellett nyilatkozó folyamodványon alá voltak irva, visszavonák aláirá* 
saikat, kijelentvén, hogy neveiket részint mások az ö tudtok nélkül irták alá, részint az 
aláírásra kényszerítve voltak azon fenyegetéssel, hogy ha azt megtagadják, házaik fognak 
szétromboltatni. Az egyház pedig egy folyó évi junius 28-án tartatott rendkivülileg népes 
közgyűlésben ujolag is egyhangúlag és egyetlen egy szó ellenmondása nélkül az autonomia 
mellett njúlatkozott, mely nyilatkozat utóbb kir. biztos urnák lön általszolgáltatva. Re-
méltem, örvendetesebb gyümölcsöt fog hozni Mijavának, mint Bottfalvának termett. 

„Azt mondám hogy egyházunk több esetben összeütközésbe jött a római cath egy-
házzal s hogy mindezen esetek a mi hátrányunkra lettek eldöntve. Elő fogom most ez ese-
teket egyenként számlálni: 

a) A trencsini esperesség feljelenté, hogy Morvaországból ide átszármazott molnár 
K o n e c s n y J á n o s még az 1861 évben feleségével együtt a trencsini egyházban az evang. 
hitre áttérvén, azután gyermekeit, melyeknek legidösbike csak 7 éves volt, saját vallásá-
ban nevelni kezdé, azonban ettől eltiltatott hatóságilag-, szigorúan meghagyatván neki, 
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hogy azokat a r. cath. hitben nevelje. Én ezen rendelet ellen felterjesztést tevén a nagym. 
m. kir. helytartótanácshoz, onnan f. évi april 29-én 20,186 sz. a. kelt intézvénnyel azon 
választ kaptam, hogy azon rendelet, mely szerint Konecsny János az ágostai hitvallásra 
áttért kochanóczi lakosnak gyermekei 18 éves korukig, most is hatályban levő legfelsőbb 
szabályrendeletek értelmében, a r. cath. vallásban nevelendök, továbbra is fenntartandónak 
találtatott. Ehhez képest most azon szegény ember nejével együtt azon kínos és természet-
ellenes helyzetre volna juttatva, hogy mindketten protestánsok lévén, még is gyermekeiket 
idegen vallásban volnának kénytelenek nevelni, vagv a mi méo- kínosabb és borzasztóbb, 
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azok tőlök erőszakosan elvétetnének s nevelés végett más idegen kezekre bízatnának. 
b) B o d i c z k y K á l m á n jelenlegi zuráayi lelkész, a mosonyi esperességben, 

még mint volt vándorlelkész a bánsági diasporában G y ú r o k M i h á l y r. cath. vallást kö-
vető verseczi postakiadónak vegyes házasságból született 14 éves leányát Z s u z s a n n á t 
1865 évben a verseczi evang. egyházban az evang. vallás szertartása szerint confirmálta s 
az úr vacsorájában részesíté. Ezért most a csanádi püspök feladására, a nagymélt. m. kir. 
helytartótanácsnak f. évi márczius hó 30-án 14,994 sz. a. kelt felhivása folytán, feleletre 
vonandó s rendreutasítandó volna. Nevezett lelkész azzal igazolja magát, hogy ö az 1848 
20. tczik értelmében cselekedett, mely a r. cath. és evang. vallások közt tökéletes jogegyen-
lőséget s viszonosságot állít fel, hozzá tevén, hogy azon cselekvényre magának a leánynak 
atyja által lett felszólítva. S valóban be nem látható, hogyan lehetne azon tettét neki rosz 
néven venni s öt érte rendreutasítani, ha az idézett törvényczikk érvényes, a minthogy az 
soha senki által el nem lett törülve, sőt legújabban az 1848 évi más törvényekkel együtt az 
országgyűlés által teljes épségben fennállónak ismételve kijelentetett. 

a) Hasonlag a szepesi püspök felterjesztésére a L i p t ó sz. m i k l ó s i é s h i b b e i 
lelkészek, a nagymélt. m. kir. helytartótanácsnak f. évi april hó 1-én 14,426 sz. a. kelt meg-



hagyása szerint feleletre vonandók s rendreutasítandók volnának azért, mert J a r a b e k 
A n n a és S z l a d k á n y E m i l i a r. cath. 13 éves leánykákat az evang. vallás közösségébe 
felvevék és az úr vacsorájában állítólag törvényellenesen részesíték; söt én felhivatom ama 
kegyes intézvényben még arra is , intézkedjem, hogy említett r. cath. kiskorú leánykák 
vallási oktatásuk végett az illető catholicus lelkészhez utasítassanak. Az 184% 3. tczikknek 
az átmenetről szóló 5 —11 §§-ai az áttérésre nézve semmi életkort meg nem szabván s a 18 
év azokba csak erőszakosan levén bemagyarázva, világos, hogy a nagymélt. főkormányszék 
a szepesi püspök kivánatának engedő rendelete törvényen nem alapszik s igy azt másnak, 
mint sérelmesnek, ránk nézve nézni nem lehet. 

d) A s z a k o l c z a i e g y h á z már több évek óta igyekszik a városnál kiesz-
közölni, hogy csaknem minden hazai szabad királyi városok példájára, hol evang. egyházak 
léteznek, Szakolcza városában is az evang. gyülekezet a városi pénztárból aránylagos évi 
segedelemben részesítessék. Mind annyiszor elutasítatván méltányos kérelmével, azt folyó 
évben a nagymélt. magyar kir. helytartótanácshoz vivé fel; de fájdalom, a nyitrai főispán 
utján, kérelmére azon választ nyeré, hogy „miután Szakolcza város tanácsa a folyamodó egy-
házközségnek bizonyos állandó évi segély megszavazására nem hajlandó, ellenben késznek 
nyilatkozott, folyamodás mellett és minden kötelezettség nélkül tűzifát, söt a körülmények-
hez képest készpénzt is adományozni; és miután másrészt a folyamodó egyházközség a 
fennálló törvények értelmében az állandó segélyezésre jogos igényt nem is támaszthat: a 
nagymélt. m. kir. helytartótanácsnak leérkezett május hó 13-án 34,987 sz. a. kelt kegyes in-
téz vényéhez képest a folyamodók, kérvényök visszaküldése mellett, odautasíttatnak, hogy 
szabad kir. Szakolcza városa fönnebbi ajánlatával, a különböző hitfelekezetek ügyeinek az 
1848 évi 20. tczikkben kimondott jogegyenlőség alapján a törvényhozás utján rendezéseig, 
megelégedjenek." Azt tanuljuk ezen válaszból először, hogy szabad kir. Szakolcza városának 
tanácsa kegyelmet osztani akar, de igazságos lenni evang. polgártársai iránt nem akar - má-
sodszor csudálkozással szemléljük, hogy midőn a nagymélt. kir. helytartótanács egyfelől 
azt mondja, hogy folyamodó egyházközség a fennálló törvények értelmében állandó évi 
segélyzésre jogos igényt nem támaszthat, másfelöl maga utal az 1848 évi 20., a jogegyen-
lőséget biztosító törvényczikkre, melynek alapján folyamodó egyház ilyes igényt igenis jog-
gal támaszthat. 

e) A m o s o n y i e v a n g . e g y h á z a k n a k már több évek óta tárgyalás alatt 
lévő azon sérelmére nézve, miszerint a velők ugyanazon községekben élő r. cath. rész egy-
házi és iskolai szükségei a communalis pénztárakból fedeztetnek, holott az evangélikusok, 
kik pedig túlnyomó többségben vannak, azokból vagy éppen semmi segélyt nem, vagy 
csak igen aránytalant kapnak, mult évben azon hirt volt szerencsém közleni a tek. és főtiszt, 
gyűléssel, hogy ezen sérelem a mosonyi evang. egyházak részére kedvezöleg volna eldöntve. 
Fájdalom ezen hir nem csak nem valósult, de L e v é l községet a fentérintett illetmények-
nek a községi pénztárból kiszolgáltatása alol egyszer mindenkorra és véglegesen felmentő 
még a Bachrendszer időszakából származó egyik felsőbb határozat fenntartatott ugyan, de 
egyszersmind az ellen az elégedetlen félnek felfolyamodási jog engedtetett s így e téren is 
nem előlépés , de visszalépés történt. 

Látni méltóztatnak az előadott esetekből, bogy e rovat, mely az utolsó években, 
mind meddőbbé lenni s végképen eltűnni akarni látszott, ugyancsak bőségessé lett megint 
A tek. és főtiszt, gyűlésnek dolga lészen elhatározni, hogy a felhozott sérelmes esetekre 
nézve továbbá mi történjék ; elhatározni, megnyugvással fogadjuk e az irántok tett felsőbb 
intézkedéseket vagy orvoslásukat a törvény engedte utón, és pedig közvetlenül, vagy talán 
az egyetemes gyűlés által, kettőztetett eréllyel és hűséggel keressük. 

„Különben, ugy hiszem, lehetetlen hogy azok után, a miket eddig előadni sze-
rencsém volt, magát egy általános eszme a gondolkodónak önkénytelenül fel ne tolja. Ami 
végzetünk, ugy látszik, meg nem szűnő éberség, tespedésbe esni nem tudó cselekvőség, 
fáradatlan szellemi harc. Busuljunk e rajta hogy ez ugy van? Gyakran fáj kétségkívül szi-
vünknek, hogy ennek igy kell lenni; de az ész azt mondja: talán éppen ebben fekszik az 



üdv és áldás egyházunkra nézve, talán ez óvja meg őt, hogy enyhe nyugalom mámorától 
elkábítva, tétlenségbe, mozdulatlanságba ne siilyedjen , mely azonos a halállal vagy leg-
alább a halálnak előfutója. Mindenesetre ez intés ránk nézve, hogy bizzunk másokban is, 
de bizzunk legtöbbet minmagunkban s várjunk legtöbbet saját ernyedetlen buzgalmunktól 
s kitartó hüségünktöl. A ki magát el nem hagyja, azt megsegíti az Isten! 

A fentelösoroltakon kivül többrendbeli magas intézvények érkeztek még hivatalom-
hoz, melyek közül a fontosabbakat egyenként lesz szerencsém előterjeszteni. Itt azt jegy-
zem meg, hogy meg annyi kegyes intéz vény ével a nagymélt. magyar kir. helytartótanács-
nak a következő egyházközségek és iskolaintézetek nyertek k ö n y ö r a d o m á n y g y ü j t -
h e t é s i e n g e d é l y t a hitsorsosok körében: Csenyéte, Szombathely, Felsö-Tiszovnyik, 
Nagy-Kinizs, Dobrapataka, Butyin, Komlós-Keresztes, Rakító és Sárpataka, Tátra-
Füred, Versecz, Szeszta, Német-Poruba, Hodász, Badin, Komlós, Gerjén, Német-Jakab-
vágás, Báth, Orkuta, Andrásfalva, Minaj, Nagy-Bele, Hirschberg és a Szepsi-szent-
györgyi tanoda , összesen 24-en. 

„A keresztyéni jótékonyság egyébiránt szegény egyházaink s iskoláink felsegé-
lésében ez évben is több példában szépen mutatkozott. Legeiül említem fel itt O es. s ap. 
kir. Felségének fényes nevét, a ki a m o d o r i n é m e t e g y h á z templomépítési költsé-
geinek fedezésére 1000 ftnyi kegyajándékot engedélyezni méltóztatott. — A némethoni 
Gusztáv-Adolfegylet ugyancsak a m o d o r i e g y h á z a t hasonló czélra 39 ft. 5 kr. , a 
d u n a s z e r d a h e l y i egyházat 958 ftnyi küldeménnyel örvendezteté meg. Az utóbbinak 
a bécsi Gusztáv-Adolf egylet is 100 ftot küldött. — P ó z n e r L a j o s K á r o l y , pesti keres-
kedő a nagymélt. m. kir. helytartótanács utján a pozsonyi leányiskoláknak 1 darab cs. kir. 
aranyat és egy ládácska iskolai szereket ajándékozott. Maga a nagymélt. m. kir. helytartó-
tanács a pozsonyi lyceum könyvtárának többrendbeli becses ajándékkönyveket volt kegyes 
küldeni. Hazai e. e. e. G y á m i n t é z e t ü n k ez évben is folytatta áldásos működését, noha 
az idők mostoliasága miatt valószinüleg nem egészen oly örvendetes eredménnyel, mint a 
mult években, miről azonban, az egylet közgyűlése csak a napokban fogván megtartatni, 
még positiv értesítéssel nem szolgálhatok s csupán annyit mondhatok, hogy tökéje, az elnök-
ségnek f. évi aug. 15-én közzétett tudósítása szerint 903 ft. 53 kral szaporodott. Egyházkerü-
letünk részéről az egylet bevételeihez a pozsonyvárosi, pozsonymegyei, mosonyi, trencsini, 
liptói esperességek járultak. 

,.A G l o s i u s - A r t n e r f é l e a l a p í t v á n y b ó l a kerületíinkbeli theologus ifjak 
közül P á l e s c h G u s z t á v és K l s z á k G u s z t á v 70—70 tallérral, G r á f L a j o s a 
zürichi polyteclmicumban tanuló 52 ft. 50 kral, M a s z á r i k M i h á l y kiérdemtilt morva-
ljeszkói lelkész 100 fttal gyámolíttattak. 

,,Az egyházi építkezés teréről a következő örvendetes mozzanatokat van szerencsém 
bejelenteni: a m o d o r i n é m e t e g y h á z bevégzé s fel is szentelteté uj diszes templomát, 
tornyostul és harangostul. A felszentelési ünnepélyt május 10-én urunk mennybemenetele 
napján magam vezetém s valamint hiszem, hogy az a benne részt vett helybeli és vidéki 
számos liivekre maradandó áldásos nyomokat hagyott hátra maga után, ugy állíthatom, 
hogy az rám nézve is életem legszebb emlékei közé fog mindenha tartozni. — Az assa-kürti 
anyaegyházhoz tartozó A l s ó - S a l g ó fiókegyház is hasonló ünnepélyt ült a mult év végén; 
a nyitra-szerdahelyi anyaegyháznak fiókja U j - L e h o t a , bevégezvén kisded imaháza épí-
tését, nemsokára készül szintén hasonló ünnepélyt ülni. — A D u n a - S z e r d a h e l y i egy-
ház elkezdé temploma építését s ha Isten megsegíti, hogy azt szerencsésen befejezze, azon 
díszes építmény az egész vidéken az evang. névnek becsületére fog válni; de a befejezéshez 
még igen sok kívántatik s az csak akkor remélhető, ha a Duna-Szerdahelyi kicsiny nyáj 
istenes törekvései a hitsorsosokban buzgó istápolásra találandanak. — A m i k l ó s f a l v i egy-
ház Mosonyban bevégzé uj paplaka építését; a t h u r á n i egyház Turóczban most készül 
hasonló vállalathoz fogni. 

„A nagymélt. m. kir. helytartótanács kegyességéből az i l l a v a i országos fogház 
protestáns fegyenczeinek számára több rendbeli egyházi szerek szereztettek be közköltségen; 
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sőt épen most folynak a tárgyalások a felett, hogy ezen fegyenczek lelki szükségeinek ki-
elégítése céljából, a nevezett fogházban, más hitfelekezetek példájára, egy külön imahely 
állíttassák s illően felszereltessék. 

„Az egyházi és iskolai személyzet körében a következő változások történtek: 
a) Halál által veszítők el T e s z á k S á m u e 1 nyitrai esperest és szeníczi lelkészt. 

Valamint ezen autonom egyházunk ügye körül magának halhatatlan érdemeket szerzett fér-
fiúnak váratlan gyászos kimúlta sokáig vérző seb gyanánt fog egyházunk által éreztetni, ugy 
maradjon köztünk mind végig áldott a deréknek emlékezete! — Halál által multak ki: Kő-
ié n y i D á n i e l beczkói és S ch n i t t a L a j o s vágujhelyi lelkészek is , valamint M ar t e sik 
J á n o s mijavai iskolatanító. Béke legyen ezek hamvainak is! — Emlékezzünk meg e helyt, 
noha autonom egyházunk közösségéből kiléptek volt, Zoch T i m o t h e u s jaszenovai és 
O k r u c z k y R u d o l f puchói lelkészekről, kiket ez év folytán a halál szintén kiragadott az 
élők sorából. 

b) A pozsonyvárosi esperességi felügyelői állomást, miután arról tek. Hauszer 
Ernő úr lemondott, tek. Mossóczy Lajos úr foglalta el. —- Pozsonyvárosi esperesnek nt. 
G e y e r J á n o s úr , nyitrai esperesnek az elhunyt Teszák Sámuel helyébe nt. KI s z á k 
J á n o s úr, szeníczi lelkésznek K l s z á k G u s z t á v , beczkói lelkésznek B á l e n t I s t v á n 
volt mijavai segédlelkész választattak. A vágujhelyi lelkészi állomás még nincsen betöltve. 

c) S t ú r J ó z s e f a modori szláv egyháznak agg iskolatanítója, Ő Felsége által 
ezüst érdemkereszttel diszítetett fel. 

d) Lelkészi hivatalra felavattattak általam : Nyi t r á n s z k y E m i l segédnek Liptó 
Sz. Péterre, nt. Plech János esperes úr oldala mellé, a fentérintett Bálent István és K 1 s z ák 
G u s z t á v urak, nem különben S z é k el y G y u l a superintendensi segédül. 

e) H i t j e l ö l t i v i z s g á t t e t t e k : 1. Brankovics György (B. Gyarmat-nógrádi) 
2. Csernák Gusztáv (Lubina-nyitrai) 3. Junker Ágoston (pozsonyi) 4. Korén Pál (Aszód-
pesti) 5. Lenhardt Károly (pozsonyi) 6. Martinyi József (R. Szombat-gömöri) 7. Pittner 
Sámuel (Selmeczbányra-honti) 8. Schleifer Károly (pozsonyi) 9. Tirüko János (Hodrus-
bánya-honti.) 

f) A német egyetemekről visszatértek s jelenték magokat nálam : Nehiba Lajos 
(lakik Német-Gurabon) Dolesal Sámuel és Zatkalik Károly. — Schreiner Lörincz régibb idő-
beli hitjelölt Lepsényben mulat Veszprém megyében mint nevelő. 

„ H á z a s s á g i f e l m e n t v é n y hivatalom utján 28 párnak adatott meg legfelsőbb 
helyről. Ezek némelyikéitől díjak fejében befolyt 169 ft., mely összegnek hova fordításáról 
intézkedni a tekint, és főtiszt, gyűlésnek feladata lészen." 

„A testvér egyházkerületek ez évben is beküldék j e g y z ö k ö n y v e ik e t , mely 
szívesség részünkről is hasonlóval viszonoztatott." 

„Egyházkerületi t ö r v é n y s z é k i t á r g y a l á s kettő volt ez évben; az egyik 
(Schnitta-Kovacsovics féle) enyhe Ítélettel végződött; a másiknál (Porubszky András morva-
ljeszkói tanító perében) az esperesség által hozott hivatalvesztési Ítélet megerősítést nyert. 

„Ez volna rövid vonásokban azon kép, melyet a tek. és főtiszt, gyűlésnek állapo-
tainkról felmutatni tiszti kötelességem volt. Adja az ég, hogy az hovatovább mind kiesebbé 
válhassék! S adja az ég, a miért buzgó imám feléje emelkedik, — hogy meddig gyenge 
kezeim e képet rajzolni képesek és szerencsések lesznek, számomra a tek. és főtiszt, egy-
házkerületnekjóakarata változatlan épségben megmaradjon!" — 

Főtisztelendő superintendens urnák ez évi kimerítő jelentését az egybegyűlt es-
perességi képviselők hálás köszönettel íogadák. 

A jelentés egyes részleteit illetőleg: 
a) az abban előadott intézkedések helyeseltetnek és elfogadtatnak. 
b) a pozsonyvárosi esperesség azon indítványa, hogy néhai Kuzmányi 

Károly úr kimúlta alkalmából az egyházkerület küldöttei a legközelebbi egye-
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temes egyházi közgyűlésen indítványt tegyenek miszerint Ő cs. kir. apostoli 
Felségéhez a pátens megszüntetése végett fölterjesztés történjék, elfo-
gadtatott. 

c) a jelentésben felsorolt többrendbeli sérelmek iránt elhatároztatott, hogy 
azoknak orvoslása végett az egyetemes egyházi gyűléshez fölterjesztés tör-
ténjék, főtiszt, superintendens urnák a sérelmek ügyében történt eddigi el-
járása helyeseltetvén. 

II. Felolvastatott a nagymélt. m. kir. helytartótanács 1865 évi October 11-én 
76,488 sz. alatt kelt leirata, mely szerint magyarország összes földterületét, birtok és ter-
mény viszonyi tekintetben kimutató — ugy szinte az ország területén létező szöllöhegyek 
és szőllöskertek kiterjedése , azok termési képessége, a termelék minősége és átlagos értéké-
ről szólló táblázatokból készült statistikai munkálatból a pozsonyi főiskola számára három 
fűzött példány megküldetett, — valamint ugyan azon nagymélt. helytartótanács 1865 évi 
dec. hó 17-én 90,759 sz. alatt kelt kegyes leirata, mely által Bálint Gyula magyar nyelvre 
fordított Tasso megszabadított Jerusalem czimü müvéből a tanuló ifjúság számára 3 példány 
küldetett, — nemkülönben a nagymélt. m. kir. helytartótanács folyó évi május 13-án 27,855 
sz. alatt kelt leirata mely szerint Ocskovszky Ágoston Nagyszombat városa föbirája által 
az alföldi szűkölködők javára felajánlott „elmélkedések a magyarországi közügyek állapota 
felett" czímü röpiratnak a fentebbi czélra nem értékesithetett példányaiból egy példány a 
pozsonyi lyceum könyvtára részére megküldetett. 

Mind a három kegyes leirat hálás tudomásul vétetett. 
III. Felolvastatott a nagymélt. m. kir. helytartótanács f. é. május hó 30-án 40,892 

sz. alatt kelt kegyes leirata melyei főtiszt, superintendens úr értesítetik, hogy az újonnan 
szervezett iglói ágostai hitv. evang. teljes nyolcz osztályú gymnasium nyilvánossága ellen 
a f. é. május 11-én 7006 sz. alatt kelt kegyes kir. udvari rendelvény szerint a legfelsőbb fel-
ügyeleti jog szempontjából nehézség elő nem fordulván, az iránt sem forog fenn akadály, 
hogy az ezen tanintézetnél a gymnasiumot végzett ifjakkal rendes és érvényes érettségi vizs-
gák tartathassanak. 

Tudomásul vétetett. 
IV. Olvastatott a nagymélt. m. kir. helytartótanács f. é. aug. 12-én 57,809 sz. alatt 

kelt leirata, mely szerint O cs. kir. apostoli Felsége f. é. jul. 2-án kelt legfelsőbb elhatáro-
zása alapján az erdélyi marosvásárhelyi ref. fötanoda négyévi tanfolyamú jogi intézetté 
alakitatván, az államérvényes bizonyítványok kiállítására megkívántató jog megadása 
mellett nyilvánossági jelleggel ruháztatott fel. 

Tudomásul vétetett. 
V. Olvastatott a nagymélt. m. kir. helytartótanács f. é. junius 29-én 49,418 sz. alatt 

kelt leirata, mely által főtiszt, superintendens úr értesítetett, hogy f. é. junius 16-án 9463 
sz. alatt kelt kegyelmes udvari rendelvény szerint a brassói görög keleti nyolcz osztályú 
román fogymnasiumnak a nyilvánossági jog, melynél fogva az egyes osztályok bevégezte, 
valamint a kebelében tartandó szabályszerű érettségi vizsgák fölött jogérvényes bizonyít-
ványok kiadhatása — megadatott. 

Tudomásul szolgál. 
VI. Felolvastatott a nagymélt. m. kir. helytartótanács f. é. május 2-án 22,994 sz. 

alatt kelt leirata, mely által főtiszt, superintendens úr tudósítatik, hogy az egyházi hivata-
lok és javadalmak átruházásáért az 1862 évi december 13-án kelt bélyeg- és illetéktörvény 
40-ik díjszabási tétele a) betűje értelmében járó illeték, annak kiszabási módozatai körül 
követett eljárás, különösen ezen illetékkötelezettségnek a káplánokra is kiterjesztése, to-
vábbá a magán adományozású egyházi hivatalok ingóságbeli javadalmazásai után, az 1850 
évi august. 2-án kelt bélyegtörvény hatályba léptétől az 1863 évi január l-ig terjedő időszak 
alatt, említett bélyegtörvény 23. 39. t. sz. alatt megszabott, de be nem fizetett illetékeknek 
utólagosan czélbavett beszedése ellen több egyházi hatóság részéről támasztott panaszok or-
voslása végett ezen kir. helytartótanács által 1865 évi august. 24-éröl 52,144 sz. alatt leg-

3 
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felsőbb helyre tett felterjesztésre leérkezett, folyó évi márczius 12-én 683 sz. alatt kelt kegyel-
mes királyi udvari rendelvény szerint, a császári királyi pénzügy ministerium a bélyeg s 
illetéktörvény szabályainak megváltoztatására magát felhatalmazva nem látván, egyúttal 
kijelenté, hogy a bélyegtörvény értelmében, minden jogügyleti okmány kibocsátója, épen 
ugy mint elfogadója egyetemlegesen felelősek azért, hogy a törvény követelményének elég-
tétessék , minélfogva a kibocsátó, a felelőséget legjobban elhárithatja magától az által, ha 
arra ügyel, hogy a törvénynek az elfogadó részéről is elégtéve legyen. Eme törvény alkal-
mazásánál tehát, az egyházi javadalmak adományozására nézve, az illető adományzónak, 
a fenn említett ügyleten kivül tulajdonképen más fáradsága nincs ; — valamint azonban az, 
ettől fel nem menthető, ugy másrészről reá van bizva, oly intézkedést tenni, hogy ezen 
felelőség tekintetében mentesitve legyen. 

Egyébiránt a kérdéses törvény szabványai szerint is nem minden esetekre vonat-
kozik azon kötelezettség, az előforduló jogügyleteket a pénzügyi hatóságoknak bejelenteni. 
A törvényes illeték lerovása ugyanis a legtöbb esetben az illető adománylevélre alkalmazott 
bélyegjegyek által eszközölhető , s az illeték kiszabása végetti bejelentés a pénzügyi ható-
ságnál csak akkor szükséges, ha az illetéknek közvetlen, vagy részletekbeni lefizetése szán-
dékoltatik vagy ha az 1850 évi august. 2-án kelt bélyegtörvény 5-ik §-nak B., b., alatti esete 
áll be, mint ez, az 1865 évi september 5-én 62,269 sz. alatt kelt intézvényben részletesen 
kifejtetett, s mire nézve az illető pénzügyi hatóságok a pénzügyministerium által kellőleg 
utasítva lettek. 

A mi pedig az 1850 évi august. 2-án kelt bélyegtörvény hatálybaléptétöl 1863 
január l-sőig terjedő időszakot illeti, a pénzügyministerium nincs ugyan azon helyzetben, 
hogy a magán adományozástól függő egyházi hivatalok után járó, s az eszközlött nyomozó-
dások eredménye szerint, csekély kivétellel be nem fizetett illetéket, mely a nevezett hiva-
talok ingóságbeli javadalmazásai után a Il-ik fokozat szerint volt kiszabandó , az itteni indít-
ványhoz képest elengedje, hajlandó mindazáltal, az illeték kiszabása módozatai iránt feljebb 
kifejtett ujabb elveket, a kérdéses időszakra is alkalmaztatni, a papság lelkiismeretességére 
bizván, hogy a törvény kívánalmainak, az említett módon, utólagosan eleget tegyen. E 
szerint oly esetekben, midőn az illeték bélyegjegyeknek a már kiállított okmányokra ruhá-
zása által szándékoltatik lefizettetni, elégséges leend, ha az illető okmány hivatkozással a 
pénzügyministerium ebbeli engedélyére, az adóhivatalnak a felhasznált bélyegjegyek át-
bélyegzése végett bemutattatik; ellenben az említett időszak alatt történt hasonnemü oly 
magánadományozások, melyek illeték kiszabás végett eddig bejelentve nem voltak, s melyek 
után járó illeték fennebbiek szerint, bélyegjegy használata által le nem rovható, az azokkal 
összekötött jövödelem kitétele mellett, az illetéknek utólagos kiszabása végett, a bejelentésre 
kötelezett egyházi hatóságok vagy hivatalok által, a ' / . alatt mellékelt kimutatás szerint, köz-
vetlenül az illeték kiszabásra hivatott hivatalokhoz, pótlólag minél előbb bejelentendöklesznek. 

Megjegyezvén végre a cs. kir. pénzügyministerium hogy a törvényszabta hatá-
rozatoktól, a káplánok javára sem lehet kivételesen eltérni. 

A kaplánokra nézve azonban azon körülmény, hogy azok alkalmazása nem állandó, 
hanem csak ideiglenes, — azt eszközli, hogy az illetékköteles fizetés értékének kiszámítása 
az 1862-ik évi bélyegtörvény 40. t. sz. a) pontja értelmében az 1850 évi august. 2-án kelt 
bélyeg- és illetéktörvény 16 §. a. pontja határozatához képest a jövedelemnek csak három-
szoros, mig állandó alkalmazásoknál pedig az 1862 évi bélyegtörvény 40. t. sz. a. , 3-ik 
jegyzete szerinti eljárás alkalmaztatik, melyszerint ha az illető hason javadalmazással egy-
bekötött állomásra helyeztetik át , az okmány minden ivétől 50 kr. bélyegdíjt, nagyobb ja-
vadalmazással járó állomásrai áthelyezésnél pedig csak a javadalom többlététől fizet bélyeg-
illetéket mely utóbbi esetben azonban az előbbi javadalomtól járó bélyegilleték lefizetése, 
vagy annak elengedése kellőleg kimutatandó. 

Ezen ügyre vonatkozólag már az 1864 évi jegyzőkönyv VI-ik és az 1865 
jegyzókönyv X. pontjában végzés hozatván, az egyházkerület ezúttal is 

előbbi határozata mellett megmarad. 
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VII. Olvastatott a nagymélt. m. kir. helytartótanács 1865 évi sept. 5-én 62,269 
sz. alatt kelt leirata, mely szerint főtiszt, superintendens úr értesítetik, hogy a budai cs. kir. 
orsz. pénzügy igazgatósági osztály f. évi julius 30-án 24,260 sz. a. kelt közleménye szerint 
tudomásra jutott, hogy az 1862 évi december 13-án kelt illeték rendszabás 40. tételszám 
alatti határozványa értelmében illetékköteles szolgálati adományozásokat, az adományozó 
hatóságok még azon esetben is közlik az adóhivatalokkal, midőn az illetékkötelezettségnek, 
bélyegjegyek alkalmazása által szabályszerüleg s teljesen eleget lehet tenni, minek elte-
kintve a szabályellenességtől, még azon következménye is van, hogy az adóhivatalok, ha-
sonló illetéki irományokkal túlságosan elhalmoztatnak. 

Ezen alkalomból tehát a nevezett pénzügyi hatóság kijelenti, hogy az egyházi és 
világi hatóságok és hivatalok valamint magán személyek az illetékköteles szolgálati alkal-
mazásoknak az illeték kiszabására hivatott hivataloknáli bejelentésére rendszerint nincsenek 
kötelezve, miután az illeték, még azon esetben is, ha az 20 ftot meghalad, megfelelő bélyeg-
jegynek az illető okmányrai alkalmazásával mint más okiratoknál, lefizethető, a 20 fton 
alóli illeték pedig csak ezen a módon fizetendő le, a bejelentésrei kötelezettség tehát, csak 
az 1850 évi augustus 2-án kelt bélyegtörvény 5-ik §-a B. b. pontjában felemlített esetekre 
nézve áll fenn , midőn t. i. a szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás értéke magában az okirat-
ban kitéve nincs, vagy más okiratokra, irományokra, könyvekre számadásokra, hivatko-
zás által van kifejezve. 

Ha tehát a szóban forgó szolgálati adományozások bejelentése tekintetéből a ható-
ságok közbenjárását többszörösen igénybe véve azon feltevésből indúlki, hogy az e rész-
beni illeték kötelezettség igen kevés esetben vétetett tekintetbe, s leginkább az 1863 évi 
január 1-je óta történt kinevezések pótlólagos közöltetését kivánta elérni, de az által nem 
állott szándékában szabadságellenes illeték kiszabási mód életbe léptetését előidézni. 

Tudomásul vétetett. 
VIII. Olvastatott a nagymélt. m. kir. helytartótanács 1866 évi april 17-én 20609 

sz. a. kelt leirata melyben az 1865 évioctober 2-án kelt birodalmi törvény értelmében posta-
vitelbér mentességet élvező hatóságok, egyéb hivatalos közegek, intézetek és testületekről 
készített kimutatás, ugy az ország törvényhatóságaihoz ez irányban menesztett utasítás 
másolata megküldetik, s ennek kapcsában főtiszt, superintendens úr jelenté hogy ujabb időben 
a teherszállító postahivatal a pénzes levelektől vitelbért követel. 

Miután a mult évi jegyzőkönyv VII. pontjában érintett kegyes intézvény 
által a nagymélt. m. kir. helytartótanács az egyházkerületet a felöl tudósítá, 
hogy az evang. ágostai és helvét hitvallású superintendensek, esperesek és lel-
készeknek egyházi és iskolai ügyekben szállított levelezései és szekérpostai 
küldeményeire nézve a cs. kir. kereskedelmi ministeriumnak 1864 évi nov. 
29-én 15,990 sz. a. kelt rendeletével a postadíjmentesség ismét kimondatott s 
ezen intézvény ellenére a szekérposta a superintendensek, esperesek és lel-
készek által expediált hivatalos levelektől díjt követel, az egyetemes gyű-
lésen indítvány tétessék az iránt, hogy a szükséges lépések megtétessenek, 
miszerint a superintendensek, esperesek és lelkészek, valamint a világi felügye-
lők és iskolai igazgatók előbbi határozatok folytán továbbra is meghagyassanak 
a levél és a szekérpostadíj mentességben. 

IX. Olvastatott a nagymélt. m. kir. helytartótanács 1866 évi márczius 30-án 
11,515 sz. a. kelt leirata, melyben főtiszt, superintendens úr felkéretik, hogy miután a budai 
cs. kir. országos hadföparancsnokság folyó évi február 8-án 900/1. oszt. sz. alatt kelt átirata 
szerint a szabadságos katonák halotti bizonyítványai még mindig nagyon későn, sőt közön-
ségesen csak akkor küldetnek át, a katonai hatóságnak; midőn az illető katona már vég-
legesen lenne elbocsátandó, és minthogy ezen szabály ellenes eljárás nemcsak az időnkénti 
kimutatást felette nehezíti, hanem rögtöni behivatásoknál zavart és felesleges munkát okoz, 
ennélfogva az 1864 évi decemb. 22-én 80,076 sz. alatt kelt intézvény kapcsán megkerestetik, 
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miszerint az alantas lelkészeket a halotti bizonyítványok rendes kiállítására, s illető tábori 
főpapnak való beküldésére kellőleg utasítani szíveskedjék. 

A lelkész urakkal köröztetve levén, tudomásul vétetik. 
X. Olvastatott a nagymélt. m. kir. helytartótanács 1865 évi december 29-én 

92,714 sz. a. kelt leirata, melyben főtiszt, superintendens úr felkéretik, hogy miután f. évi 
november 25-én 17,725 sz. a. kelt kegyelmes királyi udvari rendelvénnyel, hivatkozással 
a fennállót cs. kir. vallás s oktatásügy ministeriumnak 1858 november hó 10-én 19,018 sz. a. 
kelt s a fennállott cs. kir. helytartósági osztályok által e hatósággal annak idejében közlött 
rendeletére tudattatott, hogy az első korosztályban nyert mentességrőli hivatalos bizonyít-
ványok, a második korosztályban kötendő törvényszerű házasság igazolásául csak akkor 
szolgálhatnak, ha eme korosztály fel nem hivatott, mert minden mentességi czimek a had-
kieg. szabály 27 §-a értelmében csak is azon hadkiegészitésre nézve lévén érvényesek, a 
melyekre megnyerettek, — az említett hatósági bizonyítványok érvényessége az összeadás 
foganatosítására nézve máskülönben megszűnt volna; ezen pótrendeletröl a kerületbeli lel-
készeket értesíteni szíveskedjék. 

Körözve lévén, tudomásul vétetik. 
XI. Felolvastatott magyarország kir. tárnokmesterének Báró Sennyei Pál ö nagy-

méltóságának 1866 évi julius 14-én 4240 sz. alatt kelt körlevele, melyben főtiszt, superinten-
dens úr felkéretik, hogy a kerületi lelkészek által oda hasson, hogy a hadi szolgálatra al-
kalmas és amúgy is kötelezett egyének szolgálatukat önkéntesen felajánlják és a veszéllyel 
fenyegetett birodalom hadseregének zászlói alá minél számosabban sorakozzanak. 

Annak idejében köröztetve lévén , tudomásul vétetett. 
XII. Olvastatott magyarország kir. tárnokmesterének 1866 évi aug. 30-án 5760 

sz. alatt kelt körlevele mely által főtiszt, superintendens úr felkéretik, hogyr a. f. évi május 
havi fagy és ennek kártékony hatását növelő aszály enyhítésére felállított megyei központi, 
továbbá járási és községi Ínséges bizottmányok buzgó és tevékeny gyámolítására az egy-
házkerület hatóságához tartozó lelkészek felhivassanak. 

Körözve lévén tudómásul vétetett. 
XIII. Főtiszt, superintendens úr azon jelentése következtében hogy hivatala utján 

legfelsőbb helyről 28 párnak adatott meg a házassági felmentvény, s ezek némelyikétől 
őszesen 169 fttal befolyt díjak hova fordítassanak, határoztatott: 

A felmentési díjak jótékony czélokra lévén fordítandók ez évre is mint 
tavaly az egyházkerületi esperességek papi és tanítói özvegy s árvák nyugdíj 
intézetei számára, 10 részre felosztva, u. m. a 8 esperesség és a pozsonyi 
tanári és tanítói pénztárak javára lesznek szentelendök. 

XIV. Felolvástott a mult évi jegyzőkönyv XII. pontja, s miután az egyházkerületi 
törvényszék tagjai közül Hauszer Ernő úr lemondott, ntiszt. Teszák Samu úr és Szálé 
Antal úr meghaltak, Hauszer Ernő úr helyett Mossóczy Lajos pozsonyvárosi esp. fel-
ügyelő úr, Szálé Antal úr helyett Samarjay Károly úr s ez utóbbi helyett póttagul Chalupka 
Endre, úr ntiszt. Teszák Samu úr helyett ntiszt. Klszák János úr választattak meg , a 
többi tagok egy évre újra megerősítettek, e szerint az egyházkerületi törvényszék tagjai 
következők: 

mélt. Szent-Iványi Márton úr világi elnök; főtiszt. Greduly Lajos superinten-
dens úr egyházi elnök; mélt. Osztroluczky Miklós úr helyettes elnök. 

Világi tagok: Egyházi tagok : 
Mossóczy Lajos, Klszák János, 
Jeszenszky József, Simkó Vilmos, 
Thirring Károly, Grlatz Jakab, 
Samarjay Károly, Steltzer Károly , 
póttagok: Dobay Ágost, póttagok: Mockovcsák János, 
Chalupka Endre. Bolemann István. 
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XV. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XV. XVI. XVII. és XVHI. pontja 
melyeknél fogva a tavalyi egyházkerületi gyűlésben elhatároztatott, hogy az azokban fog-
lalt sérelmek, orvoslás végett az egyetemes egyházi gyűlés elébe terjesztessenek. 

Miután az 1865 évi egyetemes egyházi gyűlés jegyzökönyvének 28-ik 
pontjában tévedésből mind a 4 eset jogi kérdés tárgyának mondatott s véle-
mény adás végett egy törvénytudókból álló bizottmány elébe utasítatott, — 
az egyetemes gyűlésre küldendő követek oda utasítatnak, hogy az érintett 
jegyzőkönyv 28-ik pontjának kiigazítását szorgalmazzák, miután csak az 1-sö 
t i. a XV-ik jegyzőkönyvi pontot a mosonmegyei esetet érdekli a jogi kérdés. 
A 3 utóbbi sérelem a XVI, XVII és XVIII pontban foglalt esetek t. i. a ver-
bóczi, jabloniczi és krajnai sérelmek orvoslása, továbbá is az egyetemes gyű-
lés figyelmébe ajánlandók. 

XVI. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XIX-ik pontja s ezzel kapcsolatban 
az egyházkerületi főpénztár számadásainak megvizsgálására kiküldött bizottmány jelentése, 
minek következtében: 

a) Weisz Tivadar egyházkerületi főpénztárnok úr számadásai jóváha-
gyatnak, és neki a szokott felmentő levél jegyzőkönyvileg kiadatni határoztatott. 

b) a tavalyi jegyzőkönyv XIX pontjában c) pont alatt előforduló figyel-
meztetés az esperességeknek és egyházfelügyelőknek a járuléki kulcs szerint 
beszedendő illetékek szorgalmazása végett újólag figyelmökbe ajánltatik, s a 
kerületi egyházgyülés elvárja hogy az illetők ebbeli kötelességeiket is teljesi-
tendik, annyival jinkább miután Liptó, Túrocz és Trencsén az utolsó 2 évre 
semmi illetéket sem küldött, holott a szegény Árva 2 évre egyszerre beküldötte 
hátralévő illetőségét. 

c) a legközelebbi számadások megvizsgálására bizottmányi tagokul mélt. 
Osztroluczky Miklós úr elnöklete alatt Mossóczy Lajos, Samarjay Károly, 
Kohányi Mihály, Tliiring Károly és Weinberger András urak, ugy ntiszt. 
Geyer János, Szeberényi Lajos, Leskó Mihály és Glatz Jakab urak választattak. 

XVII. Olvastatott a tavalyi jegyzőkönyv XXVI-ik pontja s ezzel kapcsolatban az 
egyetemes egyházi gyűlés 1865 évi jegyzökönyvének 22-ik pontja az egyházi perrendtartás 
ügyében. 

Az egyetemes gyűlésre küldendő követeknek utasításul adatik, hogy a 
peres ügyekbeni egyöntetű eljárás végett a már égető szükséggé vált perrend-
tartást ujolag szorgalmazzák. 

XVIII. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXIX-ik pontja s ezzel kapcsolat-
ban az egyetemes egyházi gyűlés 1865 évi jegyzökönyvének 40-ik pontja az alumneumok 
számára igénybe vett kéregetések rendezése ügyében. 

Az egyetemes gyűlés által ez ügyben javaslat kidolgozásával megbízott 
választmány intézkedése bevárandó. 

XIX. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXVff l i k pontja a pozsonyi tlieolo-
gikus intézet felsegítése ügyében. 

Az egyetemes gyűlésre küldendő követek ismét oda utasítandók, hogy 
az egyetemes gyűlésen újra sürgessék miszerint a szabad rendelkezésére be-
folyó pénzek legelőször a pozsonyi theol. intézet fölsegítésére fordítassanak. 

XX. Felolvastatott a mult évi egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 5-ik pontja az 
országgyűlés elébe terjesztendő 1861-ben tervezett törvényjavaslati czikkelyek iránt. 

Az egyetemes gyűlésnél szorgalmazandó hogy a javaslatok törvénnyé 
válhatása tekintetéből annak idejében a szükséges lépések megtétessenek. 

XXI. Felolvastatott a mult évi egyetemes gyülésjegyzökönyvének 30-ik pontja a 
zsinati munkálatok tárgyában kiküldött bizottmány tudósítása iránt. 

Az egyetemes gyűlésen a bizottmány tudósítása és munkálodásának ered-
ménye közlése szorgalmazandó. 
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XXII. Felolvastatott a tavalyi egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 45-ik pontja, s 
ezzel kapcsolatban a mulfévi egyházkerületi gyűlés jegyzökönyve I. cz. g. pontja a tűzkár 
elleni biztosítások ügyében. 

Az egyetemes gyűlésre küldendő követek oda utasítatnak, hogy szak-
értők kiküldetése iránt, kik a legelőnyösebb biztosítási mód iránt javaslatot 
adnának, indítványt tegyenek. 

XXHI. Felolvastatott főtiszt. Máday Károly superintendens úr f. é. aug. 1-én 701 
sz. alatt kelt levele melyben főtiszt. GedulyLajos superintendens urat értesíti, hogy szepes-
megyei bélai születésű Gretzmacher Frigyes ki előbb az eperjesi, utóbb a bécsi hittaninté-
zetben tanult, de semmi hitjelölti, annál kevésbé lelkészi vizsgát le nem tett, magát felszen-
telt egyénnek adta ki, keresztelt, az oltár előtt liturgiát végzett, az úrvacsoráját kiosztotta s 
ezen törvénytelen merénylete után oly módon büntetve lön, hogy másfél évig sem a hitje-
lölti vizsgára ne bocsátassék, sem pedig egyházi hivatalt ne válalhasson. 

Az illető lelkészek jegyzőkönyvileg figy elmeztetendök, hogy előforduló 
esetekken ezen egyházaikban netán föllépni kivánó egyént attól eltiltsák. 

XXIV. Felolvastatott mélt. Báró Prónay Gábor egyetemes egyházi felügyelő úr 
két rendbeli f. é. junius 27-én 77 sz. és f. é. september 22-én 99 sz. alatt kelt levele, mellyek-
nek elsejében a legközelebbi egyetemes egyházi gyűlés határnapját f. é. octob. hó 4-ére 
tűzte ki, másodikában azonban az országszerte uralgó epemirigy miatt ezen határidőt bi-
zonytalan időre elhalasztá, megjegyezvén hogy az ujabb határnapról főtiszt, superintendens 
urat jó eleve értesítendi. 

Tudomásul vétetett, s egyházkerületünk részéről az egyházi és világi el-
elnökökön kivül következő követek választattak, világi részről: mélt. Osztro-
luczky Miklós , Mossóczy Lajos, Jeszenszky József, Samarjay Károly, Dras. 
kóczy Gyula, Weinberger Endre, Major Pál, Szilvay Károly, Osztroluczky 
Géza, Schubert István, Konrád Mihály, id. Justh József, Beniczky Albert, 
Révay Nándor, Tomcsányi Mór, Szentiványi Adolf, *Dr. Mihályik Victor, 
Kubinyi Mihály, és Szentiványi József urak. Egyházi részről: Leskó Mihály 
esperes, Dorner Mátyás alesp., Szeberényi Lajos, Ritter Károly, Glatz 
Jakab esp., Szvaty Mátyás esp., Klszák János esp , Plech János esp., Be-
lohorszky Károly, Lencsó György esp., Lichner Pál a pozsonyi lyc. igaz-
gatója, Bolemann István és Csecsetka Samu tanár urak. Napidíjjal Dorner 
Mátyás alesp. és Lichner Pál igazgató. 

XXV. A pozsonyvárosi esperesség részéről azon kérelem terjesztetett elő, hogy 
azon gyülekezetek, mellyek a pozsonyi lyceurn részére aláirt összegeket be nem fizették, meg-
intessenek, nevezetesen 1, a blatnitzai gyülekezet tartozik 42 ft. o. ért. töke után 1858 évi 
novemb. 22-töl 1865 évi decemb. 31-ig 17 ft. 89 krnyi kamatokkal; 2, a nagy-becskereki 
gyülekezet tartozik 42 ft. o. ért. töke után 1855 évi január 10-töl 1866 évi január l-ig 27 ft. 
72 krnyi kamatokkal; 3, a háji gyülekezet tartozik 105 ft. töke után 1858 évi octob. 30-tól 
1865 évi decemb. 31-ig 37 ft. 63 krnyi kamatokkal, 4, végre a lubinai gyülekezet tartozik 
105 ft. o. ért. töke után 1863 évi aug. 29-töl 1865 évi decemb. 31-ig 21 ítnyi kamatokkal. 

Az elősorolt gyülekezetek maga utján fizetésre fognak felszóllitatni. 
XXVI. E jegyzőkönyv hitelesítésére f. é. october hó negyedik napja tüzetett ki 

határnapul, s e végre főtiszt. Geduly Lajos superintendens úr elnöklete alatt mélt. Osztro-
luczky Miklós, Jeszenszky József, Mossóczy Lajos, Kohányi Mihály, Geyer János, Fi-
liczky Samu, Lichner Pál , Bolemann István, Csecsetka Samu és Liska Samu urakból álló 
bizottmány lett kinevezve. 

Hitelesítetett 1866 évi October hó 4-én. 

Jegyzette 

Samarjay Károly s. U.9 
egyházkerületi jegyző. 

H y o m i t o t l Sch re ibe r A l a j o s n á l P u i s o n y b a n . 



Pozsonyvárosi esperességböl 

Osztroluczky Miklós, kir. udv.'tanácsos. 
Mossóczy Lajos, esper. felügyelő. 
Jeszenszky József, iskolatanácsi elnök. 
Kohányi Mihály. 
Kosziba Adám, récsei felügyelő. 
Dobay Ágost, egyházi pénztárnok. 
Királyföldy Endre. 
Miclinay Jenő. 
Vrchovszky Alajos. 
Tomka Kálmán. 
Gesell János. 
Pauschenwein Endre. 

/ 

Graf István. 
Wilfing Károly. 

Geyer János, esperes. 
Szeberényi Lajos, lelkész. 
Polefkovics Gusztáv, récsei lelkész. 
Lichner Pál, lyc. igazgató. 
Csecsetka Samu, tanár. 
Boleman István, tanár. 
Emericzy Lajvs, tanár. 
Kámory Samu, tanár. 
Liska Samu, tanár. 
Michaelis Vilmos, tanár. 
Hammerschmidt Károly, tanár. 
Grailich József, tanár. 
Kor esek Zsigmond, tanitó. 
Csáder Gyula, tanitó. 
Prochászka Józsej, tanitó. 

Pozsonymegyei esperességböl: 

Weinberger Endre, esperességi felügyelő. 
Jermendy Samu. 

Lesko Mihály, esperes. 
Domner Mátyás, alesperes. 
Moczkovcsák János, lelkész. 
Stelczer Károly, lelkész. 
Frecska Lajos, lelkész. 
Hollerung Károly, lelkész. 
Ritter Károly, lelkész. 
Kovács Pál, lelkész. 
Blaskovics Vilmos, lelkész. 

1 

Az ágostai vallástételt követő evangélikusok du« 
náninneni egyházkerülete 1867-ik évi Augustus 
hó 28-án és 29-én sz. kir. Pozsony városában 
főtisztelendő ifidllly LijiS superintendens úr és 
tekintetes f l i m n g l á f i l y úr, mint legidősb 
esperességi felügyelő társelnöklete alatt tartott 
gyűlésének 

Jegyzőkönyve, 
Jelenlévők: 



Mosonmegyei esperességböl: 

Glatz Jakab, esperes. 
Bodiczky Kálmán, lelkész. 

Nyitrai esperességböl: 

Schubert István, esp. felügyelő. Klszák János, esperes. 
Bóór József. 

Trencséni esperességböl: 

Szilvay Károly, esp. felügyelő. Szvaty Mátyás, esperes. 

Türóczi esperességböl: 

Újhelyi Boldizsár. Rásó Mihály, lelkész. 

Liptói esperességböl: 
» 

Nemessányi János, lelkész. 

Árvái esperességböl: 
Kankriny Mihály. 

Mely alkalommal: 
A gyűlés megnyitása előtt a megjelent világi és egyházi tagok a helybeli 

német templomban összegyülekezvén az isteni tiszteletet Hollerung Károly Modor városi 
lelkész úr végzé, kinek szónoklata után az esperességek világi és egyházi küldöttei a 
lyceum könyvtára teremében összegyűltek. 

Főtisztelendő Geduly Lajos superintendens úr a gyűlést buzgó imával nyitá meg, 
Isten szent lelkét segítségül híván, s miután az egyházkerületi felügyelő Mélt. Szentiványi 
Márton úr köz sajnálatra a kerületi gyűlésen meg nem jelent, világi elnökül a jelenlévő 
esperességi felügyelök legidösbike tek. Thirring Károly úr helyettesítetett, ki is a benne 
helyzett bizalmat megköszönvén a társelnökséget elfoglalá. 

I. Főtisztelendő superintendens úr a lefolyt 1866-ik évi közgyűlés óta az egyház-
kerület kebelében előfordult nevezetesb eseményekről jelentést tett, s azt következőkben 
adá elő : 

Tekintetes és Főtiszteletű Egyházkerületi Gyűlés! 
Szokásom és kötelességem szerint mindenek előtt rövid jelentést kivánok tenni azon 

nevezetesb eseményekről, mik a mult évi egyházkerületi gyűlés óta egyházunk körében 
előfordultak. 

E nemű eddigi jelentéseimnek mindig némi borús szinézete volt; most először van 
alkalmam, ha nem is szent ügyünknek már tökéletes diadalát hirdető ajakkal, de minden-
esetre a dolgok jobbra fordultának tudatával és így öröm és szebb remények érzetével a 
tek. és főtiszt, gyűlés szine előtt megjelenni. 

A lefolyt időszak hullámzó eseményei közt kettő az főleg, mi egyházunk ügyére 
lényegesen visszahatólag kitűnik: az ország alkotmányának visszaállítása s e visszaállítás-
nak a koronázási ünnepély általi megpecsételése és a nekünk annyi bajt okozott, egy-
házunkban oly súlyos és szomorú küzdelmeket előidézett vallásügyi pátensnek megszünte-
tése, végképeni hatályon kivül tétele. 

A mi az első eseményt illeti, annak ki ne látná be áldásos következményeit egy-
házunk ügyére nézve ? Az alkotmányosság biztosított létele s a protestantismusnak békés 



fenállása hazánkban mindig karöltve járt; azon elemek, mik az első ellen fordultak, nyom-
ban a másik ellen is intézek támadásukat. Most országunk alkotmánya, ezen annyira 
igazságos és szabadelvű alkotmány, megadja egyházunknak is, a mi öt Isten és emberek 
előtt megilleti: a szabadságnak, a jognak, az oltalomnak, a jóakaró gyámolitásnak egyen-
lőségét. Igaz, mindenezen drága javak még csak a törvény kecsegtető Ígéreteinek képében 
állnak előttünk; de épen az lesz most legközelebbi teendőnk, az lészen jelen gyűlésünknek 
is egyik feladata, oda működni, hogy az Ígéretek beváltassanak, az elvek tényekben nyer-
jenek megtestesülést, az ohajtások és remények valósággá legyenek. És ki merne közülünk 
kételkedni, kik a törvényhozást átlengő szellemet, a koronás király nagylelkűségét, a 
kormány buzgó jóakaratát ismerjük, hogy csakugyan nem sokára beálland egyházunkra 
nézve is az idő , melyben mi, kik tűrve és küzdve ez idő eljövetelének útját egyengetők 
elfogjuk mondhatni: Uram bocsásd el immár a te szolgáidat békességgel, mert látták a mi 
szemeink a te idvezitödet! 

Hogy az ország alkotmányának visszaállításával az absolut hatalom azon szülötté-
nek is, a pátensnek, rogynia kellett, mely rólunk nélkülünk kivánt egyházunk belsejében 
intézkedni, a mi még a legsötétebb századok s a legnagyobb üldözések korában sem lett 
soha megkísértve, az tulajdonképen magában értődő dolog. De a kik tudjuk, mily kényes 
viszonyok voltak azok , melyekbe az értetlen tanácsosok által félrevezetett jószívű és jószán-
déku fejedelem ezen állami cselekvény által állítva volt, s kik ismertük az itt nem avégczél, 
de az eszközök körül fenforgó nehézségeket, örvendetesen meglepetve kelle, hogy érezzük 
magunkat, midőn az oly gyorsan és készségesen történt legfelsőbb elhatározásnak hírét 
vevők. A főérdem itt lelkes vallás- és közoktatásügyi miniszterünket illeti, ki a kínálkozó 
kedvező alkalmat eszélyesen és elhatározottan megragadni s egyházunk javára hasznosítani 
tudá. Mi nem késtünk egy egyetemes felügyelő báró Prónay Gábor ö nagyméltósága által 
vezérlett választmány képében, valamint 0 csász. és ap. királyi Felsége lábaihoz közvetlenül 
a koronázás előtt sokszor ismételt kérelmeink teljesítése ért forró hálánkat jobbágyi hódolattal 
letenni, ugy vallás- és közoktatásügyi minister báró Eötvös József ö nméltóságának is 
őszinte köszönetünket kifejezni. Azonban helyén látnám, hogy mit mi megelözölegmegtenni 
a körülmények által reánk rótt kötelességünknek tartottunk, azt a tek. és főtiszt, egyház-
kerületi gyűlés most már maga is és testületileg megtegye, s mind O Felségéhez, mind a 
vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz ez üléséből ujabbi hódoló és köszönő feliratokat 
intézzen, mit ezennel a tek. és főtiszt, gyűlés figyelmébe ajánlani bátor vagyok. 

Szerencsém lesz a pátenst hatályon kivül tevő legfelsőbb elhatározást felolvastatni. 
Ki fog ebből derülni, de különben is tudni méltóztatnak, hogy abban ö Felsége a pátens 
folytán előállott viszonyoknak, az érdekek kölcsönös kímélete mellett, higgadt megfontolás 
után alkotmányos uton leendő rendezését egyetemes conventünkre bizni méltóztatott. Ily 
tényleges viszonyok csakugyan fenállanak. Tudjuk, hogy a pátens szárnyai alatt, egy-
házunk tiltakozása daczára, egyes részek az anyaközségektöl elszakadtak s önálló közsé-
gekké alakultak, lelkészek lettek felszentelve oly közegek által, miket az egyház erre fel 
nem jogosítottaknak nyilvánított, működő lelkészek, kik itéletileg lettek elmozdítva hiva-
talaiktól, a pátensszerü összeköttetésben uj alkalmazást nyertek, stb. stb. Mi történjék ezen 
a pátens folytán fejlődött anomal állapotokkal? Azokról vagy absolut uton kelle intézkedni, 
mintha mel}ren keletkeztek, vagy alkotmányos uton, azaz magán az egyház utján. Az elsőt 
Ő Felsége nem teheté , mihelyt az alkotmányt visszaállítá, és így természetes, hogy a másik 
t. i. egyházi alkotmányos utat jelölé ki, csupán azt kötvén ki, hogy az egyház ezen viszonyok 
elrendezésénél higgadt megfontolással járjon el, kiméletet tanúsítson. És én nem kétlem, 
hogy az egyetemes convent 0 Felségének ezen atyai uj mutatását örömest méltánylandja s 
kész lesz nem csak fátyolt vetni a múltra, de a jövőre is testvéri jobbot nyújtani mindazok-
nak, kik hasonló érzületekkel közeledendenek feléje. 

Fájdalom, ily érzületek , a volt patentalis körökben még nem igen vehetők észre. 
Én azonnal a pátensnek hatályon kivül tétele után, mint a z o n egyházkerületnek egyik érdem-
telen főnöke , melyben a pátens legsúlyosabb nyomokat hagyott maga után, első teerdömnek 
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tartottam, az esperes urakat s általuk a tek. és nagy tiszt, esperességeket felhívni, mu-
tassanak a lehető legnagyobb engesztelékenységet elszakadt testvéreink irányában , hívják 
meg őket gyűléseikbe s igyekezzenek egyetértöleg velők azokról, a mik még most teendők 
lesznek intézkedni stb. A felelet daczos visszautasítás volt; egyik ismert egyéniség feltöret-
lenül küldte vissza az illető esperesi levelet, azt írván borítékjára: „nekik az unionisticus 
esperességek nem parancsolnak!" És hallom, hogy az ezen egyéniségből áradó ilynemű 
szellem nyilatkozik másokban is , nagy ostentatióval szerte gyűlések tartatnak s terjedelmes 
az egyház történelmileg fejlődött jelen alkatát gyökeresen felforgató programmok állítatnak 
fel, melyeken a pátensnek eddigi hivei, mint képzelt szerződő felek az egyházzal alkudo-
zásokba bocsátkozni készek. 

Hogy ezen felfogás tökéletesen téves és jogosulatlan nein nehéz belátni. A pátens-
nek vége, — az egyház integritása, egysége helyre van állítva, apatensszerü superintendentia, 
senioratusok és consistoriumok feloszlatása a felolvasandó ministeri rendeletben világosan, 
elrendelve, felekről, külön testületi fellépésekről, alkudozásokról, szerződésekről nem lehet 
szó, mert hát különben mi értelme volna a pátens hatályon kivül tételének? Óhajtásokkal, 
kérelmekkel, indítványokkal szabad mindenkinek fellépni, s az egyház, a mennyire azokat 
igazságosoknak, üdveseknek ismerendi, bizonyosan nem fog késni azokat hatóságához képest 

( részint mindjárt, részint a zsinat utján méltányolva elintézni; de hogy az egyháznak eddigi 
patentalis tagjai túlhajtott, szántszándékkal a sikertelenségre kiszámított alkudozási prae-
tensiókkal álljanak elő s azoktól mint conditio sine qua non-tól függesszékfel visszacsatlako-
zásukat, az ugy a dolog természetével ellenkezik, mint 0 Felségének nem lehet akarata, s az 
egyház által sem engedhető meg. — A tek. és főtiszt, gyűlésnek dolga lészen nyilatkozni, 
miképen fogja fel ezen ügyet s annak leendő elintézése iránt az egyetemes gyűlésre menendő 
követeit a szükséges utasításokkal ellátni. 

Részemről nem teszek le a reményről, hogy elszakadva volt testvéreink, főleg lel-
késztestvéreink közt azok, kiknek az egyház java valóban és őszintén szívükön fekszik, a 
mérséklet és evangyéliomi szeretet szellemétől áthatva azon lesznek, hogy a béke angyala 
egyházunkba ismét visszatérjen. Azokra nézve, kik az egyház érdekének örve alatt más t. i. 
vagy személyes, vagy az egyház körén kivül álló érdekeket hajhásznak, kik a pátens idő-
szakában és jóval azaz évtizedekkel a pátens időszaka előtt már is a visszavonás tüzének 
szítói, zavar és harcz okozói voltak egyházunkban s kik készakarva és világos öntudattal 
ilyenek, mert csak így remélhetik nyiltan bevallott czéljokat valósíthatni, az egyház jelen 
épületét összerombolhatni s annak romjain egy uj nemzeti tót egyházat felállíthatni— ezekre 
nézve én nem altatom magamat. Ezeket mi soha nem fogjuk kielégithetni, soha barátainkká 
tehetni, ezek a meddig tehetik, zavarogni s lehető bajokat okozni fognak ezentúl is, s ezek 
irányában nekünk nem lehet más teendőnk, mint — nyugodtan járni utunkat s kérni 
Istent, hogy őket szent lelkének világosságával világosítsa meg. — 

A pátens megszűntével elesett szüksége annak is, hogy azon egyes viszályos ese-
teket, mik e téren elöadák magokat s mik eddigi jelentéseimnek egyik állandó rovatát tevék, 
külön előszámláljam. így időszerűtlenné vált p. o. annak felemlítése, hogy a b o t t f a l v a i 
egyház még a pátensnek hatályon kivül tétele előtt az autonomiához visszatért s a ministerium 
rendeletére az autonom egyház közösségébe ünepélyesenvisszakebeleztetett. Követé e példát 
az i s z t e b n e i község Árvában s követték volna kétség kivül többen is, ha ily egyes vissza-
téréseknek és visszakebeleztetéseknek szüksége az egyház integritásának általános helyreállí-
tása által feleslegessé nem válik. 

Hasonlólag lettek az ország alkotmányának s ezzel kapcsolatoson a vallások jog-
egyenlőségének helyreállítása által magokban megoldva, legalább elvben , azon viszályos 
kérdések is, melyek köztünk s a róm. kath. egyház közt helylyel közzel felmerültek s 
milyenek közül néhányat tavalyi jelentésemben nekem is felemlíteni alkalmam volt. Ilyenek 
a s z a k o l c z a i egyház méltányos követelése, hogy a város által arányos pénzsegélyben 
részesitessék; ilyen a m o s o n y i evang. egyházaknak évek óta függőben lévő sérelmes 
ügye; ilyenek a v e r b ó c z i , j a b l o n i c z i , k r a j n a i esetek; ilyenek több a róm. kath. 
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egyház által reclamált egyének iránt a kormányszékek által eszközlött intézkedések. Mind-
ezekre nézve most már csak az van hátra , hogy a jogegyenlöségi törvény tartalma reájok 
alkalmazást nyerjen, minek megtörténtét sürgetni az egyetemes gyűlésnek leszen feladata, 
mint a melyhez a tek. és főtiszt, egyházkerületi gyűlés meghagyásából mindezen ügyek már 
elébb vezetve lőnek. 

Különben nagyon kívánatos, sőt mellőzhetetlen dolog lészen, hogy az egyetemes 
gyűlés az egyház közegeit a jogegyenlöségi és viszonyossági törvény alkalmazására nézve 
közelebbi utasítással lássa el. Mert valószínű ugyan, hogy e részben a kormány kezde-
ményezésére maga a törvényhozás fog szabatos rendszabályokat megállapítani. Azonban nem 
lehetetlen, hogy oly számos egyéb nagyfontosságú teendők mellett a dolog valamennyire el-
húzódnék, s így mindenesetre czélszerü lesz ideiglenesen is az egyházi közegeknek valamely 
vezérfonalat adni kezökbe, melyhez magokat előforduló esetekben tartsák s azokban össz-
hangzatos eljárást kövessenek. 

Azzal fejezem bejelentésemnek az egyház közügyére vonatkozó ezen részét, hogy 
illőnek tartottam az ország alkotmánya visszaállításának s a ministerium kineveztetésének 
alkalmából elrendelni, miszerint minden egyházainkban hála-istentiszteletek tartassanak. 
Értesítve is lettem több felöl, hogy e felhívásomnak a legnagyobb készséggel és ünne-
pélyességgel meg lön felelve; remélem, oly helyeken is , honnan egyenes tudósításaim 
nincsenek, a hazafiúi és vallásos egyaránt szent kötelességet senki teljesíteni el nem 
mulasztotta. 

S most a folyó tárgyak elösorolására térek át. 
A hivatalomhoz részint még a fenállott magyar kir. helytartótanácstól, részint már 

a magyar ministeriumtól érkezett közérdekű rendeleteket szerencsém lesz egyenként a gyűlés 
asztalára letenni. 

Könyöradomány gyüjthetési engedély a magas kormány részéről következő egy-
házaknak adatott: Ratibornak, Herédnek, pesti tót egyháznak, Prznónak, Sumlannak, 
Mitónak, Párniczának, Síivetének , összesen 8 egyháznak. Külön kérelemben fordult egy-
házkerületünkhöz a n a g y k é r i ref. egyház Abauj megyében, mit ezennel a tek. és főtiszt, 
gyűlésnek bejelentek s a folyamodó testvéreket egyházaink nagylelkűségébe ajánlom. 

A szűkölködő egyházak felsegélésében fáradozott, éspedig ez évben is áldott sikerrel 
e. e. e g y á m i n t é z e t ü n k . A kerületünkbeli egyházak közül annak tetemesb segélyezé-
sében részesültek: D u n a - S z e r d a h e l y 400 fttal, mo do r i n é m e t és t r e n c s é n i egy-
házak egyenként 50 fttal, K i s - S t a n k ó c z és M i k l ó s f a l v a egyenként 40 fttal, A l s ó -
S a l g ó , L i g e t f a l v a , L i m b a c h , N a g y - S z a l a t n a egyenként 30 fttal; ide nem 
számítva azon 500 ftot, melyet egyházkerületi gyámintézetünk részint a most megnevezett, 
részint más egyházaknak juttatott s azon szép öszvegeket, melyek egyes esperességek és 
egyházak részéről hasonló czélokra forditattak. 

A gyámintézeti ügy vezetésében legújabban azon változás történt, hogy annak 
élére az esperességek szavazata folytán nagytiszt. Szeberényi Lajos és tek. Jeszenszky József 
urak állítattak. Ismerjük mindnyájan e két tisztelt társunknak ugy buzgalmát mint erélyét, 
s így működésűk eredményére nézve csak a legjobb reményekkel kecsegtethetjük magun-
kat. Isten áldása kisérje lépteiket! 

A világszerte ismeretes áldott G u s z t á v - A d o l f e g y l e t szintúgy érezteté jó-
tékonyságát ez évben is több egyházainkkal. Ésped ig kaptak tőle: m o d o r i n é m e t 
e g y h á z 352 frt. 60 krt., D u n a - S z e r d a h e l y 630 frt. 61 krt., C s á c s ó 720 frt. 38 krt., 
L a a z 120 frt. 69 krt., P ú c h ó 522 frt. 14 k r t , S z ú l y ó 98 frt. 73 krt., Kérjük le Isten 
áldását e dicső egyletre is; de gyámolitsuk magunk is legjobb tehetségünk szerint annak 
istenes törekvéseit 

Itt tartom helyén felemlíteni s minden jók buzgó pártfogásában ajánlani egy másik 
egyletet t. i. az evang. országos árvaegyletet, mely mult évben is 42 árvát, ezek közt néhányat 
egyházkerületünkből is, ápolt pesti intézetében. Alapszabályait s évi tudósításait annak 
idejében terjesztés végett megküldém a nagytiszt, esperesi hivataloknak; itt csak ismétlem 
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azon ajánló szavaimat, melyekkel ama küldeményeket kisérém, t. i. hogy aligvan szentebb, 
Isten előtt kedvesebb czél , melyre adakozásainkat fordíthatnák, mint épen ez. 

Es még egy egylet lett ez év folytán körünkben szóban hozva, egy egyházkerü-
letünk kebelében felállítandó p a p i é s t a n á r i ö zve g y - á r v ai n t é z e t, Tán egy egy-
házkerület sincsen ez irányban annyira hátra , mint épen a miénk. A dolog még szűkebb 
korbeli előkészület stadiumában van, ha jobban megérik, nem fogunk késni vele a nyil-
vánosság tágabb terére lépni, remélvén hogy a vállalat azon hitsorsosak meleg rokonszen-
vével is fog találkozni, kik általa közvetlenül érintve nincsenek. 

Az áldozatok sorában hálával tartom megemlítendőnek hogy tek. Samarjay Károly 
világi jegyző ur két évi jegyzői díjáról az egyházkerületi pénztár javára nagylelküleg 
lemondott. 

A sanyarú idők daczára is történtek az egyházi építkezés terén is ez évben némi 
mozgalmak. A k r a j n a i egyház tetemesb ujitásokat tőn templomán és tornyán. A l im-
b a c h i és t h u r á n i egyházak új diszes paplakokat építettek, az utóbbi 0 Felsége által 
500 ftnyi kegyadománynyal lett felsegélve. A szent péteri anyaegyházhoz tartozó j a m ni k i 
fiókegyház uj iskolaházat szándékozott építeni, főleg azon 400 ftnyi kölcsön segítségével, 
melyet az e. e. e. gyámintézet engedélyezett részére. Ha szándékát valósította e már, arról 
nincsen közelebbi tudomásom. 

Házassági felmentvény hivatalom utján összesen 51 párnak adatott legfelsőbb 
helyről Feltűnő nagy szám , mit nézetem szerint két oknak kell kiváltképen tulajdonítani: 
egy általánosnak és egy különösnek. Amaz azon óhajtásban látszik rejleni, hogy a családok 
által bir t , most már a végtelenig felosztható telkek nagyon szét ne daraboltassanak; a 
különös ok a cholera által okozott mult évi kivételesen nagy halálozásban fekszik. — Fel-
mentvényi díjákból ez évben 380 frt. folyt be , melynek hova fordításáról a tek. és főtiszt, 
gyűlés méltóztassék intézkedni. 

Egyházkerületi törvényszéki tárgyalás ez évben nem fordult elő. — K i k e szomorú 
tárgygyal foglalkozunk s birói tiszttel vagyunk felruházva, élénken éreztük egy szabatos 
p e r r e n d t a r t á s n a k szükségét. A bányai testvéregyházkerület félig felmente minket 
ezen gondtól. Ugyanis testvérileg egy javaslatot közle velünk, melyet ö a maga részére 
egy szakértő férfiakból álló bizottmány által kidolgoztatott. Részemről czélszerünek tartot-
tam e javaslatot a tek. és nagytiszt, esperességeknek megküldeni oly végből, hogy ha ez 
helyeslésüket megnyerné, mi is ideiglenesen, azaz a zsinat további rendelkezéseig, egyház-
kerületünkbe behozzuk. 

Az egyházi és iskolai személyzet körében ez év leforgása alatt a következő válto-
zások történtek: 

a) A cholera, mely általában nagy pusztításokat tön hiveink közt, nevezetesen a 
trencséni, nyitrai, pozsonymegyei és mosonyi esperességekben, elragadá a mijavai egyház 
buzgó, erélyes, nagyérdemű felügyelőjét V a l á s e k Sam u e 11; valamint halál vete véget 
a morva-ljeszkói egyház felügyelője B o b o k G u s z t á v életének is. Meghaláloztaktovábbá 
L i c h a r d L a j o s szakolczni és C s a j a k J á n o s szent-iváni lelkészek; nemkülönben 
B u n c s á k P á 1 podluzsáni, S ü s s m a n n V i l m o s zurányi és G r a c z M á t y á s mi klós-
fal vi tanítók. Legyen áldott mindnyájok emlékezete! 

b) Önkényt lemondtak hivatalaikról: C s á d é r K á r o l y d u n a - s z e r d a h e l y i 
és S o l t é s z A n d r á s ivankofalvi lelkész urak, az utóbbi reménytelen beteges volta miatt 
nyugalomba helyeztetvén. 

c) Az ekképen megürült ivankofalvi lelkészi állomásra R á s ó M i h á l y ugyan-
ottani segédlelkész, a szént-ivánira N e m ess á n y i J á n o s , a szakolczaira B o o r M i h á l y 
eddigi bukóczi lelkész s a még mult évben megürült vág-ujhelyire É r d é l s z k y M i h á l y ; 
továbbá a mijavai tanitói állomásra M a n d e l i k D á n i e l eddigi szobotisti tanitó, a szobo-
tistira V o d a J ó z s e f volt súri tanitó , liptó sz. miklósi tanitói állomásra N y i t r a n s z k y 
E m i l , miklósfalvai állomásra G r a t z E m i l , Zurányba J á n i s c h G u s z t á v , Assa-
kürtre P á l é sc h K á r o l y urak lettek megválasztva. 



d) Lelkészi hivatalra felavattattak általam: T r n o v s z k y E m i l segédnek Szent-
Ivánba, N e h i b a L a j o s ugyanannak Mijavára, S v e h l a F e r e n c z ugyanannak Szent-
Péterre és a fentnevezett N e m e s s á n y i J á n o s lelkésznek Szent-Ivánba. 

e) Hitjelötti vizsgát tettek: 1. Ábrahám Vilmos (Baja-bácsi). 2. Blázy Lajos 
(Kiskörös-pesti). 3. Frankendorfer Károly (modori). 4. GlatzHenrik (Hegyeshalom-mosonyi). 
5. Gratz Moritz (Miklósfalva-mosonyi). 6. Hajdú János (Oláhpatak-gömöri). 7. Hajtmanszky 
Kálmán (Szt. Péter-nógrádi). 8. Kaszner Pál Ede (Bér-nógrádi), ÍR Kernucb Károly Ádolf 
(Vukova-bácsi). 10. Király Kálmán (Pongyelok-gömöri). 11. Kirnbauer Gusztáv (Hidegkút-
tolnai). 12. Krahulecz Gusztáv (modori) 13. Linder Károly (Nagy-Jaszen-túróczi). 14. Mocz-
kovcsák János (bazini). 15. Nagy Sándor (Miszla-komáromi). 16. Petrovics Sámuel (Szarvas-
békési). 17. Polereczky Pál (Mosócz-túróczi). 18.Raphanides Vilmos (Cseri-honti). 19. Sárkány 
Dezső (Kiskörös-pesti). 20. Schleining Vilmos (Nagy-Székety-tolnai). 21. Szalay Lajos (Kis-

. körös-pesti). 22. Wagner János (Murga-tolnai). 23. Zelenka Gyula (Vanyarcz-nógrádi). 
Ezek közül Krahulecz Gusztáv övéinek nagy szomorúságára f, hó 12-én hirtelen 

halállal rnult ki. 
E nagy száma a hitjelölteknek is mutatja, de más uton szerzett tudomásomnál fogva 

is j elenthetem , mily jó sikerrel működött ez évben is p o z s o n y i a n y a i s k o l á n k s mint 
felelt meg régi jó nevének, ugy a tanári karnak ritka készültsége és példás buzgalma, mint 
az ifjúságnak lelkes igyekezete által. A m o d o r i gymnasium is teljesíté kötelességét a 
mennyire ez szűken kimért erői és eszközei mellett lehetséges volt. Nem alaptalan , ugy 
hisszük a remény , hogy az ország ügyeiben történt változások tanügyünknek is uj örvendetes 
lendületet adandanak. 

f) A n é m e t e g y e t e m e k e n időz egyházkerületünkből: Frey tag Victor; 
visszatért: Schleifer Károly; meghalt ugyanott szüleinek s mindnyájunk bánatára: Schar-
bert Vilmos. 

A mult évekbeli hitjelöltek közül még nincsen alkalmazva , noha azt megérdemelné, 
Bangya Gusztáv (lakik Trencsénben). Ajánlandók szintén a mult évekből: Hajasz Pál Mis-
kolczon és Nyácsik János Szarvason. Theologus lenni megszűnt Brankovics György Balassa-
Gyarmatról Nógrádban. 

A pátenssel egyidejűleg, miként emlékezni méltóztatnak, egy 6 00 f t n y i á l l a m i 
ö s z t ö n d í j volt a német egyetemeken a lelkészi é§ tanári pályára készülő ifjak számára 
kivetve, melynek elosztásába azonban nekünk superintendenseknek egyetemes gyűlési ha-
tározatoknál fogva nem volt szabad befolynunk. Most megváltozván a körülmények , e rész-
ben is uj intézkedések lesznek szükségesek. Miben álljanak ezek, erre nézve méltóztassanak 
a maga helyén bölcs végzéseiket meghozni, illetőleg olyanoknak az egyetemes gyűlés 
általi meghozatalát eszközleni. 

Most nincsen egyéb hátra, mint hogy jelen gyűlésünket Isten kegyelmébe , maga-
mat ma és jövőre a tek. és főtiszt, egyházkerületnek nagybecsű jóakaratába ajánljam. 

E kimeritö jelentést az egybegyűlt esperességi képviselők hálás köszönettelfogadák. 
Egyes részleteit illetőleg: 

a) elhatároztatott hogy a pátens megszüntetéseért O Felségéhez és a 
cultus minister ö nagyméltóságához az egyházkerület legalázatosabb háláját 
kifejező felirat intéztessék. 

b) Főtisztelendő superintendens urnák az egyházi ügyekben történt el-
járása helyeseltetvén, ernyedetlen buzgalma és fáradozásaiért a gyűlés hálás 
köszönetét nyilvánitá. 

II. Felolvastatott a nagymélt. vallás és közoktatási m. k. ministerium 1867 éviMá-
jus 17-én 3437. sz. alatt kelt nagymélt. Báró Pronav Gábor egyetemes felügyelő úrhoz 
intézett következő tartalmú leirata: Nagyméltóságú Báró úr! Ő cs. s. ap. kir. Felsége Bu-
dán f. 1867. évi Máj us hó 15-én kelt legmagasb elhatározása által, hü protestáns alattvalói 
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vallásos nyugalmának megőrzésére irányzott atyai szándéktól vezéreltetve legkegyelmesebben 
elrendelni méltóztatott: Hogy a mindkét hitfelekezetü prot. alattvalói egyház szervezése iránt 
1859. Sept. 1-én kiadott nyiltparancsa s annak életbeléptetését szabályozó 1859. Sept. 2-án 
kelt ministeri rendelet, valamint az 1860. Május hó 15-én kelt nyiltparancsa és az 1862-
Novemb. 9-én kelt rendelete hatályon kivül tétessenek s ezen rendeletek folytán előállott 
összes viszonyok , az ágost. hitvallású evangelicusok egyetemes Conventje által az érdekek 
kölcsönös kímélete mellett, higadt megfontolás után alkotmányos uton rendeztessenek. — Ezen 
legkegyelmesebb Fejedelmi elhatározás foganatosítása tekintetéből, felkérem Nagyméltósá-
godat — hogy jelen rendeletemet a magyarországi öszves ágost. hitv. egyházkerületekkel , s 
azok közt a feloszlatandó pozsonyi egyházkerülettel is hivatalosan közölvén, — intézkedést 
tenni méltóztassék, hogy az ágost. hitv. egyházkerületek egyetemes Conventje a tárgy elő-
leges kijelelése mellett, minél elébb összehivassék oly végre, hogy ott a pátensszerüleg szer-
vezett egyházkerül etek senioratusok és consistoriumok feloszlatása s az egyházközségeknek 
az illető egyházmegyékbe és kerületekbe visszakebelezése — s minden e részben felmerülő 
kérdések az érdekek kölcsönös kímélete mellett higgadt megfontolás után alkotmányos úton 
rendeztessenek, — és az e részbeni öszves határozatok a legfelsőbb felügyeleti jog fentar-
tása, de a tárgy nagy horderejű fontossága szempontjából is, a kellő időben haladék nélkül 
hozzám felterjesztessenek. 

Az egyetemes gyűlésre küldendő követeknek utasításul adatik, hogy az 
egyházkerület e kérdésben hozott határozatát, mely szerint a patentalistákkal 
nem mint alkudozó féllel, hanem mint az autonom egyház kebelébe visszatérő 
testvérekkel óhajt értekezletbe bocsátkozni, — az egyetemes gyűlésen kife-
jezzék; megjegyezvén, hogy irányokban az egyház békülékeny s engesztelő 
szellemben járjon el mindazon határig, mely az egyház integritása, jogai és 
méltósága korlátai között lehetséges; az egyházi törvényszékek által hozott 
Ítéletek azonban teljes érvényökben fentartassanak. 

III. Felolvastatott az 1866 évi egyetemes egyházi közgyülésjegyzőkönyvének 5-ik 
és az 1865-ik évi jegyzőkönyv 4-ik pontja az országgyűlés elé terjesztendő törvényjavaslatra 
nézve, mire nézve utasitatnak az egyetemes gyűlésre küldendő követek: 

hogy addig is mig ezen törvényjavaslatok országgyülésileg tüzetesen tár-
gyaltatnának , a legközelebbi ülésszak kezdetén felveendő igazságügyi minis-
teri előterjesztés alkalmából a protestáns felek házassági ügyeit előlegesen is 
az igazság és méltányosság tekintetéből, de az 1848-ik évi XX. törv. cz. 2-ik 
§-ában kifejezett tökéletes egyenlőség és viszonyosság alapján is a protestáns 
egyházi törvényszékek illetősége körébe felvétetni szorgalmazzák. Továbbá, 
hogy a háromszoros hirdetéstől való fölmentést az esperesek , a rokonsági tiltott 
fokokban pedig a superintendensek adhassák. Végre hogy a vegyes házasságok 
mindenkor a vőlegény lelkésze előtt legyenek kötendők. A mennyiben pedig a 
törvényhozás intézkedéséig is fordulhatnak elő kétes esetek, mi kép kell az 
1848. XX. tz. c. értelmében eljárni, ezekre nézve az egyetemes gyűlés adjon 
utasítást, melyhez a lelkészek alkalmazkodjanak. 

IV. Felolvastatott Báró Sennyei Pál Ő nagyméltósága 1867. Febr. 18-án 1397. sz. 
alatt kelt levele, melyben Főtiszt. Superintendens urat értesiti, hogy a felelős magyar mini-
sterium alakitása folytán a m. kir. helytartótanács vezényletétől s az ország közigazgatási 
kormányzatától saját kérelmére felmentetett. 

Tudomásul vétetik. 
V. Olvastatott Gróf Andrássy Gyula ministerelnök és Báró Wenkheim Béla belügy -

minister úr Ő Nagyméltóságuknak az összes ministerium nevében kibocsátott 1867 évi Febr. 
23-án 14. sz. alatt kelt körrendelete, melvben Főtiszt, superintendens úr értesitetett, hogy 
a m. kir. felelős ministerium az ország politikai kormányát átvette s annak tettleges átvételére 
f. é. Márczius 10-ét tűzte ki. 

Annak idejében köröztetve lévén, tudomásul vétetik. 



VI. Olvastatott Báró Eötvös József cultusminister ö nagyméltósága 1867. márczius 
19-én 175. sz. alatt kelt körlevele, melyben főtiszt, superintendens urat értesiti, hogy 
Ő Felsége által vallás és közoktatási magyar kir. ministerré kineveztetett s hogy ebbeli kor-
mányzati működését megkezdette. 

A közjogi és tudományos téren oly fényes érdemeket szerzett férfiúnak az 
egyházi és iskolai ügyek élére lett állitatása örvendetes tudomásul szolgál. 

VII. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1866 évi nov. 13-án 63635 sz. alatt 
kelt leirata, mely szerint a hivatalos küldeményeknek postadíjmentessége tárgyában ha-
tároztatott, hogy a papi személyek értékküldeményeinek póstadíj mentessége meg nem enged-
hetönek találtatott. Ezzel kapcsolatban felolvastatott az egyetemes gyűlés 1866 évi jegyzö-
könyvének 36-ik pontja, melyben elhatároztatott, hogy egy ujabb felterjesztés által a 
póstadíj mentességnek az eddigi gyakorlat nyomán a pénzküldeményekre leendő kiterjesz-
tése kérelmeztessék. 

Az egyetemes gyűlésre küldendő követeknek utasításul adatik, hogy a 
pénzküldeményekre nézve a postadíjmentességnek a ministeriumnál leendő 
kérelmezését továbbá is szorgalmazzák, s hogy ne csak a papi személyek, 
hanem az egyházi felügyelök hivatalos küldeményei is díjmentesek legyenek. 

VIII. Ennek kapcsában olvastatott a pozsonyi m. kir. postaigazgatóságnak KirálV-
földy Endre esperességi ügyész úrhoz intézett 1867 évi Augustus 27-én 3906. sz. alatt kelt 
levele , melyben azon panaszára, hogy a pozsonymegyei esperességtöl hozzá intézett hiva-
talos levélért a postadíjt rajta megvették, a fenczimzett póstaigazgatóság azt válaszolá, hogy 
mint esperességi ügyvéd a törvény értelmében a póstadíj kötelezettség alól fel nem mentetik. 

Ezen eset sérelemként az egyetemes gyűlés elé terjesztendő. 
IX. Felolvastatott a nmélt. m. kir. helytartótanács 1866. évi December 4-én 

94,441 sz. alatt kelt, főtiszt., superintendens úrhoz intézett következő rendelete: Tapasztal-
tatván miszerint a protestáns házassági akadályok aluli felmentvények iránti folyamodások 
— a mennyiben az illető folyamodók kis korúak — a szülök, illetőleg a gyámnak a kötendő 
házasságba beleegyezését igazoló nyilatkozatával nem mindég vannak felszerelve , ennél-
fogva főtisztelendő uraságod felhivatik, hogy az iránt gondoskodni szíveskedjék, miszerint 
jövőre az efféle folyamodványok — a fenálló szabályrendelet értelmében — az emiitett 
beleegyezési nyilatkozattal ellátva terjesztessenek ide fel. 

Köröztetve lévén, tudomásúl vétetett. 
X. Olvastatott a nmélt. m. kir. helytartótanács 1866. évi october hó 27-én 

79,873 sz. alatt kelt rendelete, mely szerint a császári királyi c z i m b ö l , ezentúl a toldalék 
„Lombard-Velenczei király" kihagyandó. 

Köröztetve lévén, tudomásúl vétetett. 
XI. Olvastatott a nmélt. vallás és közoktatási m. kir. ministerium 1867. évi april 

15-én 1605. sz. alatt kelt, főtiszt, superintendens úrhoz intézett körlevele, melyben felhiva-
tik, hogy az egyházkerületben fennálló tanitóképezdék a felöl értesitessenek miszerint a 
pesti királyi tanitóképezdében a siketnémák oktatása végett két havi tanfolyam rendeztetvén, 
kívánatos lenne, hogy ezen előadásokban a tanitóképezdék növendékei közül minél többen 
részt vegyenek. 

Ez is köröztetve lévén, itt oly hozzáadással vétetik tudomásúl, hogy az 
egyházkerület kívánatosnak tartaná, miszerint azon tanfolyamban iskolata-
nitóink közül mennél többen részt vehetnének. 

XII. Olvastatott a vallás és közoktatási m. kir. minister ö nagyméltósága 1867. évi 
május 9-én 3094. sz. alatt kelt rendelvénye, mely szerint a cultusministerium nem találja 
szükségesnek továbbra is azon gyakorlathoz ragaszkodni, hogy minden egyes magán vizsga 
engedélyezése a kormánynak tartassékfenn, — sőtmegengedendönek, hogy a magán vizsgák 
engedélyezését az illető protestáns jogacademiák felügyelő közegei gyakorolják: de a leg-
felsőbb feliigyelési jog fentartása szempontjából kivánja , hogy a jogi magán vizsgák enge-
délyezésének szabályai hozzá felterjesztessenek s egyszersmind azon egyén is megnevez-
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tessék, ki az önhatóságilag alkotott szabályok megtartása iránt a kormány irányában 
felelős lesz. 

Ez egyházkerületben, jogacademia nem lévén, a kegyes rendelvény 
tudomásúl szolgál. 

XIII. Felolvastatott a nm. vallás és közoktatási ro. k. ministerium 1867. évi Május 
18-án 433. sz. alatt kelt felhívása, melyben azon tekintetből, hogy a közoktatási czélokra 
használt alaptőkék adómentessége vagy legalább nem érzékeny adóztatása a közoktatás 
elömozditására jótékony hatást gyakorolna, főtiszt, superintendens úr felhivatik , miszerint 
az egyházkerületben fennálló ilynemű alaptőkékről és pedig elkülönítve a vallási közoktatási 
és szegényápoldai alapítványokról, az azoktól jelenleg-fizetendő adómennyiség megjelölé-
sével , kimutatást készítsen s azt fölterjessze 

Méltányló elismeréssel és hálával fogadtatván, a kivánt adatok felterjesz-
tése innen is elrendeltetett. 

XIV. Olvastatott a nmélt. vallás és közoktatási m. kir. ministerium 1867. éviJunius 
11-én 4284. sz. alatt kelt rendelvénye, melyben az egyházkerület értesitetik, hogy a nyir-
egyházi algymnasium nyilvánossági joggal felruháztatott. 
* Miután tanintézeteink már a törvénynél fogva a nélkül hogy arra külön 

kormányi engedély szükséges volna, nyilvánossági joggal birnak , ez eset az 
egyetemes gyűlés elé terjesztendő s hasonló eljárás ellen jövőre nézve 
óvás teendő. 

XV. Tapasztaltatván, hogy ujabb időben több helyeken, felsőbb tanodák kelet-
keztek, a nélkül, hogy erre az egyházegyetem beleegyezése kieszközöltetett volna, 
határoztatott: 

hogy közép tanintézetek felállítása ezentúl csak az egyetemes gyűlés elő-
leges értesitése után s beleegyezésével történjék. 

XVI. Olvastatott a házassági felmentvényekért 186%-ben befizetett díjak jegyzéke, 
mely szerint 1. Karner Ádám Pozsonyból 20 ftot. 2. Herzog János Gálosról 20 ftot. 3. Chla-
pecska Pál Thurolukáról 20 ft. 4. Izsocska János Csatajból 20 ft. 5. Draxler Jakab Limbach-
ból 20 ft. 6. Frics Mihály Bazinból 20 ft, 7. Skok János Verbóczról 20 ft. 8. Grosz János 
Somorjából 20 ft, 9. Páricska András Kostyánból 20 ft. 10. Lass József Levélből 20 ft, 11. 
Stromszky Ágost Pozsonyból 50 ft. 12. Rízek Márton Pritrzsdröl 20 ft, 13. Szabó Pál Felső-
Szeliböl 20 ft. 14. Zechmeister Gottlieb Főrévröl 20 ft. 15. Pámer Márton Levélből 50 ft. 
16. Jediny János Szobotistról 20 f t , összesen 380 ftot, fizettek. 

Ezen díjak jótékony czélokra levén forditandok, ez évre is mint tavaly az 
egyházkerületi esperességek papi és tanítói özvegy s árvák nyugdíj intézetei 
számára 10 részre felosztva u. m. a 8 esperesség és a pozsonyi tanári és tanitói 
pénztárak javára lesznek fordítandók. A trencséni, árvái és turóczi esperes-
ségeket illető részek oly hozzátétellel, hogy ha azokban a még hiányzó inté-
zetek egy év alatt meg nem alakulnának, az őket illető részletek a többi 
fennálló intézetek közt. lesznek felosztandók, ideiglenesen a pozson}d takarék-
pénztárba teendők. Miután Kubány Mihály és Jurák Zsófia árvamegyei Felsö-
Kubini lakosok czélba vett házassága létre nem jött , a rájuk rótt 20 ft. díj fize-
tése alól a. m. kir. helyt, tanács 1866. évi Novemb. 28-án 83184. sz. alatt kelt 
rendelete folytán felmentettek, minek következtében a nyugdíj intézetekre 
eső tavalyi összegből ezen 20 ft, leszámitatott, 

XVII. Olvastatott a mult évi jegyzőkönyv XIV-ik pontja s az abban nevezett egy-
házkerületi törvényszék tagjai egy évre újra megerősíttettek; e szerint az egyházkerületi 
törvényszék tagjai következők : 

Mélt. Szent-Iványi Márton úr világi elnök; íötiszt. Geduly Lajos superinten-
dens úr egyházi elnök; méltóságos Osztroluczky Miklós úr helyettes elnök. 
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Világi tagok: Egyházi tagok: 
Mossóczy Lajos, Klszák János, 
Jeszenszky József, Simkó Vilmos, 
Thirring Károly, Glatz Jakab , 
Samarjay Károly. Steltzer Károly. 
Póttagok: Dobay Ágost, Póttagok: Mockovcsák János, 
Chalupka Endre. Boleman István. 

j 
XVIII. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XV-ik pontja s ezzel kapcsolatban 

az egyetemes gyűlés 1866. évi jegyzökönyvének 28-ik pontja. 
Az egyetemes gyűlésre küldendő követeknek utasításul adatik, hogy az 

ott felsorolt már eléggé ismeretes: mosonmegyei, továbbá verbóczi, jabloniczi 
és krajnai sérelmek orvoslását továbbá is szorgalmazzák. 

XIX. Az előbbi pont kapcsában a mosonyi esperesség részéről jelentés tétetett, 
hogy Levél községének sérelmes ügye a nagymélt. vallás és közoktatási m. kir. ministerium 
f. évi 3776. sz. alatt kelt kegyes rendelvénye által kedvezöleg elintéztetett. Ugyan ezügyben 
főtiszt, superintendens úrhoz tekintetes Szontagh Kálmán vallás ügynök úrtól 1867. évi 
Aug. 28-án 428. sz. alatt kelt levelében tudósítás érkezett, melyben főtiszt, superintendens 
urat szintén az ügynek kedvező módon lett elintéztetésröl értesíti. 

Örvendetes tudomásúl vétetett. 
XX. A folyó évi September 24-én tartandó egyetemes egyházi gyűlésre egyház-

kerületünk részéről az egyházi és világi elnökökön kivül következő követek választattak: 
Osztroluczky Miklós úr , Mossóczy Lajos, Jeszenszky József, Samarjay 

Károly, Chalupka Endre és Kosziba Ádám urak úgy Szeberényi Lajos lelkész 
úr. Draskóczy Gyula, és Weinberger Endre urak, úgy Leskó Mihály espe-
res , Mockovcsák János, Stelczer Károly és Ritter Károly lelkész urak. Thir-
ring Károly és Major Pál urak, úgy Glatz Jakab esperes és Freitag Dávid 
lelkész urak. Szilvay Károly, úgy Risz Károly és Bachár Lajos lelkész urak. 
Schubert István, Konrád Mihály, Szerdahelyi Incze és Jeszenszky Lajos urak, 
úgy Klszák János esperes, Hros Tamás, Kosacsky Pál és Vannay László 
lelkész urak. Justh József, Beniczky Albert, Újhelyi Boldizsár, Tomcsányi 
Mór, és Velics Alajos urak, úgy Belohorszky András esp., Beloliorszky Károly 
és Rásó Mihály lelkész urak. Szent-Iványi Ádolf, Szent-Iványi Barna, Szent-
Iványi József, Dr. Mihalyik Victor és Plathy Gyula urak, úgy Plech János 
esperes és Nemessányi János lelkész urak. Kubinyi Kálmán, Csillaghy József, 
Stephanides Henrik és Kankriny Mihály urak, úgy Lencsó György esperes úr. 
Liska Sámuel és Lehr Zsigmond a pozsonyi lyceum tanárai. Napidíjjal kül-
detnek: nagytiszt. Szvaty Mátyás trencsénmegyei esperes úr és LichnerPál úr 
a pozsonyi lyceum igazgatója. 

XXI. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XVI-ik pontja s ezzel kapcsolatban az 
egyházkerületi pénztár számadásainak megvizsgálására kiküldött bizottmány jelentése, mi-
nek következtében: 

a) Az egyházkerületi pénztárnok Weiss Tivadar úr számadásai jóvá-
hagyatnak, s neki a szokott felmentő levél jegyzőkönyvileg kiadatik. 

b) az 1866. évi járulékot csak a pozsonyvárosi és mosonymegyei eperes-
ségek fizették le egészen, a többi esperességek vagy részben vagy épen nem 
teljesítették fizetési kötelezettségüket, minek következtében a trencséni és 
turóczi esperességek jelentést tettek, hogy a rájuk eső illetéketez év végéig be 
fogják fizetni. A liptói esperesség rendezetlen állapota miatt eleget nem tehetett, 
de a legközelebbi esperességi gyűlés alkalmával ez ügyben is intézkedni fog. 

c) Az előbbi járuléki kulcs a jövő 1868. évi illetékre nézve is meghagya-
tik, s az egyházkerület elvárja, hogy az esperességek és az 1865. évben 
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hozott határazothoz képest különösen az egyházfelügyelök , az illetékek besze-
dését nemes kötelességüknek tartani fogják. 

d) Egyházkerületi számvevő úr megbizatik, hogy a járuléki kulcs 
szerint beszedendő illetékek kimutatását elkészítve azok behajtását az illető 
közegek különös figyelmébe ajánlja. 

e) A pénztárnak meghagyatik, hogy az évenkénti számadások köve-
telési rovatában előforduló „Szirmay Ádám özvegye" és „Szontagh Lajos" 
féle tőkék mint megszűntek és be nem hajthatók, a jövő számadásokból 
kihagyassanak. 

f) Mélt. Gróf Zay Károly neve alatt a követelési rovatban előforduló 
420 ft. iránt a jegyzői hivatal megbizatik, hogy a fennczimzett mélt. gróf úr 
örökösei felszóllittassanak vájjon megengedik e hogy atyjuk ezen tartozása az 
egyházkerület számadásaiból kitöröltessék. 

g) Azon esperességeknek és egyházaknak, melyek a járuléki kulcs 
szerint az illetéket már lefizették, előbbi kötelezvényeik visszaadandók lesznek. 

h) A számadások megvizsgálására kiküldött bizottmány azon javaslata, 
hogy az egyházkerületi pénztárnok úr felkéressék, miszerint ezentúl szám-

c adásai mellett az 1863. évben beterjesztett minta szerint készítsen oly kimuta-
tást, melynél fogva az egyházkerület általános s bizonyos vagyona nyilván-
tartása tekintetéből az évenkint bejött illetékek összegét, úgy a be nem fizetett 
illetékek és adosságok összegeit is évenkint evidentiában tartsa — elfogadtatott, 

XXII. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyvnek az egyházi perrendtartás készí-
tésére vonatkozó XVII-ik és az egyetemes gyűlés mult évi jegyzökönyve 21-ik pontja, valamint 
a bányai egyházkerület részére kidolgozott s velünk testvérileg közlött perrendtartási javaslat. 

A felolvasott és már előbb az esperességekkel véleményadás végett köröz-
tetett utóbbi perrendtartási javaslat egyházkerületünk kebelében ideiglenesen 
következő módositokkal elfogadtatott: a4 . §.3-iksorában e helyet: „felerészben 
a világi, felerészben a papi rendből", akként módosítandó : „négy a világiak-
ból, a többi négy a lelkészig tanári és tanítói karból" megjegyzendő hogy a 
hol a „rend" kifejezés előfordul az egész munka szervezetében a mondott 
irányban módosítás teendő. A 42. §. végéhez hozzáadandó: „úgy mint a be-
ismerés, okiratok, tanúk, birói szende és eskü." Az érintett perrendtartás 
ezen módosításokkal magyar, tót és német nyelven kinyomatni rendeltetett. 

XXIII. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XVIII-ik pontja az alumneumok 
számára igénybe vett kéregetések rendezése ügyében, úgy az egyetemes gyűlés 1867. évi 
jegyzökönyvének 38. pontja, s ezekkel kapcsolatban az alunmeumi kéregetések czélszerübb 
beosztása tárgyában javaslatkészitésre kiküldött egyetemes gyűlési bizottság véleménye. 

Mely javaslat egyházkerületünk által azon módosítással fogadtatott el, 
hogy a netalán visszautasított iskolák ne magok, hanem az illető egyházi 
hatóságok által szerezzenek magoknak elégtételt. 

XXIV. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XIX-ik pontja a pozsonyi theolo-
gikus intézet részére az egyet, gyűléstől szorgalmazandó pénzsegély ügyében, s ezzel kap-
csolatban az egyetemes gyűlés 1867. évi jegyzökönyvének 26-ik pontja. 

Miután a Zelenayféle tökéből az egyetemes gyűlés által a pozsonyi főiskola 
segélyzésére 250 ft. de csak egy évre utalványoztatok, az egyetemes gyűlésre 
küldendő követek oda utasítatnak, hogy azon alapítványból a pozsonyi 
lyceum mint országos tanintézetnek elismert főiskola részére állandón évről 
évre fizetendő segélyzést szorgalmazzanak. 

XXV. Olvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXI-ik pontja és az egyetemes gyűlés 
1867. évi jegyzőkönyvének 30-ik pontja, melyben a zsinati választmányba pótlólag 
választott tagok felsoroltatnak. 
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Meghagyatik az egyetemes gyűlésre menendő követeknek , liogy az ország 
közjogi viszonyai jobbra fordulván, most már a zsinat mielőbbi egybeliivását 
szorgalmazzák. 

>XXVI. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXII-ik s az egyetemes gyűlés 1867. 
évi jegyzökönyvének 41-ik pontja a tűzkár elleni tömeges biztositások ügyében. 

Az egyetemes gyűlés a tömeges biztosítást a jelen viszonyok közt nem 
látja valósithatónak, mi az egyházkerületi gyűlés által tudomásul vétetvén , e 
tárgy egyelőre megszűntnek tekintendő. » 

XXVII. Olvastatott a mult évi jeg)rzökönyv XXV-ik pontja, azon gyülekezetek 
megintése tárgyában , melyek a pozsonyi lyceum részére aláirt összegeket be nem fizették. 

Valamint ezen egyházközségek, ugy az újabban hozzájuk járult bazini 
is , a főtiszt, superintendensi hivatal utján ismételten felszóllitandók, hogy 
kötelezettségeiket teljesítsék. 

XXVIII. Felolvastatott az egyetemes gytilés 1867. évi jegyzökönyvének 11-ik 
és 13-ik pontja. 

A 11-ik pont azon határozata, hogy tanárságra csak vagy az egész theo-
logiai tanfolyamot végzett, vagy az egyetemen legalább két tanévet töltött 
egyének képesittessenek, tudomásul vétetett. A 13-ik pontban foglalt indít-} 
ványra nézve véleményeztetett, hogy azok kik a hitjelölti vizsgát letették , az 
általános vizsga alól felmentessenek 

XXIX. Olvastatott az egyetemes gyűlés 1867. évi jegyzökönyvének 16-ik pontja, 
melyben a tanitóképezdék növendékeinek a hadkötelezettség alóli felmentése iránt 0 cs. kir. 
Felségéhez legalázatosabb felirás intéztetni határoztatott. 

Nem érezvén ennek eddig semmi sikerét, az egyetemes gyűlésre küldendő 
követeknek utasitásúl adatik, hógy az emiitett növendékeknek hadkötelezettség 
alóli felmentését továbbá is szorgalmazzák. 

XXX. Olvastatott t. Sztehlo András budai lelkész úrnak 1867. April 1-én kelt 
levele melyben főtiszt, superintendens urat értesiti azon kegyadományok felöl, melyekben a 
Gusztáv Adolf egylet részéről ez évben többrendbeli dunáninneni kerületbeli evang. egy-
házak részesittettek. 

Az esperességek figyelmeztetnek, hogy a lipcsei központi elnökség ha-
tározott kívánsága szerint azon küldemények, melyek nem forditatnak azonnal 
a kitűzött czélra, ne kölcsönöztessenek magánosoknak, hanem a legközelebbi 
jó hitelű takarékpénztárokba tétessenek. 

XXXI. Előterjesztetett az eperjesi evang. collegium kétszázados'' fenállása öröm-
ünnepére küldött meghívása. 

A kerületi gyűlésből az eperjesi collegiumhoz üdvözlő irat intézendő. 
XXXII. A ker. gyámintézeti elnökség jelentést tett aug. 7. átvett eddigi rövid hiva-

taloskodásáról, nevezetesen az eddig befolyt összegekről; tudatván továbbá, hogy az egyete-
mes gyámintézeti gyűlés f. évi Sept. 29. Győrött fog tartatni, egy úttal indítványozta, hogy 
az átalakított alapszabályok értelmében a gyámintézet ezen egyházkerületben is szerveztessék. 

Az alapszabályok értelmében teendő lépésekkel a gyámintézeti elnökség 
megbízatván határoztatott, hogy ezentúl nálunk is a kerületi gyűlést közvet-
lenül megelőzőleg tartassék gyámintézeti gyűlés, s az ekkor tartandó isteni 
tisztelet alkalmával a gyámintézet részére offertorium nyittassák. 

XXXIII. Olvastatott az ág. és helv. hitvallású ev. országos árvaegylet elnökének 
n. Dr. Palló Sándor úrnak 1867. évi márczius 27-én kelt levele, melylyel főtiszt, superin- _ 
tendens úrhoz az árvaegylet tudósítványát több példányban megküldé s azokat a hitbuzgó 
és tehetösb gyülekezetek között kiosztatni és az árvaegylet szent ügyét támogattatni kéri. 

A gytilés szívesen enged a kérelemnek s az árvaegyletet a kebelbeli egy-
házak buzgó pártfogásába ajánlja. 
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XXXIV. Felolvastatott sz. kir. Szakolcza városa evang. egyháza több tagjainak folya-
modása, melyben a f. évi Julius 14-én történt papválasztás tárgyában orvoslásért esedeznek. 

Miután ezen ügy az esperesség fórumán még véglegesen keresztül nem 
ment annyiban, a mennyiben ugyan annak megvizsgálására egy bizottság 
volt a helyszínére kiküldve , de az még jelentését az esperességnek be nem 
adta, egyelőre a nyitrai esperesség utasíttatik, hogy ezen ügy elintézése végett 
minél előbb, legkésőbb folyó évi September hó végéig, rendkívüli esperességi 
gyűlést hívjon össze. A megválasztott lelkész Boor Mihály úr ez ügynek az 
esperesség által leendő eldöntéséig hivatalát el nem foglalhatja. Megbizatik 
egyszersmind az egyházkerületi consistorium, hogy szükség esetében ez 
ügyben akár consistoriumi minőségében, akár mint a kerületi gyűlés megha-
talmazott bizottmánya határozatot hozhasson. 

XXXV. Olvastatott Porubsky Endre kérvénye, melyben tanítói állomásától el-
mozdító perében megítélt perköltségektől magát felmentetni kéri. 

Nem lévén ebben illetékes a közgyűlés, e kérvény az egyházkerületi 
törvényszékhez áttétetni rendeltetett. 

XXXVI. Olvastatott Genethay Timóth Samu volt kishonti esperességbeli Kraszkó-
(Lukovistyei lelkész folyamodványa, melyben ügyét és sorsát felkarolni s pártolni kéri, elő-
adván, hogy egészsége jobbra fordulván a pozsonyi országos kórházból távozni óhajtana, s 
e czélból némi anyagi segélyért esedezik. 

Az egyetemes gyűlésre küldendő követek megbizatnak, hogy kérelmét 
a mennyiben méltányos támogassák. A gyűlés tagjai azonnal 21 ftot gyűj-
töttek számára, mely összegnek a kérelmező javára leendő fordításával nagy-
tiszt. Geyer János pozsonyi esperes úr megbízatott. 

XXXVII. Főtiszt, superintendens úr jelentést tett, hogy a mindkét hit felekezetű 
testvér egyházkerületek ez évben is beküldték jegyzökönyveiket. 

Mely testvéri előzékenység részünkről is hasonlóval viszonzandó lészen. 
XXXVIII. Nagy tiszt. Geyer János pozsony városi esperes úr indítványozza, hogy 

az egyházi statisticára vonatkozó adatok a superintendentiának minden esperességböl 
beküldessenek. 

E kérdés bővebb megvitatás végett egyelőre az esperességekhez utasitatik. 
XXXIX. Ez évi jegyzőkönyv hitelesítésére f. évi September hó 12-ik napja tüze-

tett ki , s e végre főtiszt. Geduly Lajos superintendens úr elnöklete alatt mélt. Osztroluczky 
Miklós, Mossóczy Lajos, Jeszenszky József, Kohányi Mihály , Geyer János, Liclmer Pál, 
Boleman István, Csecsetka Samu és Liska Samu urakból álló bizottmány lett kinevezve. 

Hitelesítetett 1867. évi September hó 12-én. 

Jegyzette 

Samarjay Karoly s. le*, 
egyházkerületi jegyző. 

Nyomaiul! Schtaiber Alajosnál Pozsonyba». 
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«Mi thehr 

A dunániniieni ág. hitv. evang. egyházkerület-
nek 1868. évi September 2-ik és következő nap-
jain sz. kir. Pozsony városában főtiszt, ieduly 
LajiS superintendens és tek. IVIOSSOCiy LajflSj 
mint a jelen voltak közt hivatalra legidősb 
esperességi felügyelő urak elnöklete alatt tartott 
közgyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e , 

Jelenvoltak: 

A Pozsony városi esperességböl: 

Osztroluczky Miklós, kir. tan. 
Jeszenszky József, iskolai tan. ein. 
Vrchovszky Alajos, ügyvéd. 
Dobay Ágost, ügyvéd. 
Schedius Lajos, ügyvéd. 
Hrabovszky Sámuel, ker. táb. üln. 
Királyfóldy Endre, ker. levéltára. 
Barabás János. 
Braun János. 
Gesell János. 
Szlubek Gusztáv. 
Murmann Vilmos. 
Meyer Mihály. 
Fink György. . 
Wülfing Károly. 
Müller Sámuel. 

Geyer János, esperes és pozsonyi lelkész. 
Szeberényi Lajos, ker. jegyző és pozs. lelkész. 
Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész. 
Schleiffer Károly, püsp. segéd. 
Boleman István, tanár. 
Csecsetka Sámuel, tanár. 
Fuchs Albert, tanár. 
Greilich József, tanár. 
Fmerici Lajos, tanár. 
Boihár Daniel, tanár. 
Michelis Vilmos, tanár. 
Hammerschmidt Károly, tanár. 
Csáder Gyula, tanító. 
Handl Sámuel, tanító. 
Procházka József, tanító. 

A Pozsony megyei esperességböl: 

Weinberger Endre, felügyelő. Lesko Mihály, esp. és f.-szeli lelkész. 
Dorner Mátyás, bazini lelkész. 
Mockovcsák János, bazini lelkész. 
Stelcer Károly, n.-szombati lelkész. 
Blaskovits Vilmos, gurabi lelkész. 
Minich Dániel, modori lelkész. 
Ritter Károly, somorjai lelkész. 





A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület-
nek 1868. évi September 2-ik és következő nap-
jain sz. kir. Pozsony városában főtiszt, ieduly 
LajiS superintendens és tek. IVIOSSŐCiy LijiSj 
mint a jelen voltak közt hivatalra legidősb 
esperességi felügyelő urak elnöklete alatt tartott 
közgyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e , 

Jelenvoltak: 

A Pozsony városi esperességböl: 

Osztroluczky Miklós, kir. tan. 
Jeszenszky József, iskolai tan. ein. 
Vrchovszky Alajos, ügyvéd. 
Dobay Ágost, ügyvéd. 
Schedius Lajos, ügyvéd. 
Hrabovszky Sámuel, ker. táb. üln. 
Királyföldy Endre, ker. levéltára. 
Barabás János. 
Braun János. 
Gesell János. 
Szlubek Gusztáv. 
Murmann Vilmos. 
Meyer Mihály. 
Fink György. . 
Wilfing Károly. 
Müller Sámuel. 

Geyer János, esperes és pozsonyi lelkész. 
Szeberényi Lajos, ker.jegyző és pozs. lelkész. 
Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész. 
Schleifer Károly, püsp. segéd. 
Boleman István, tanár. 
Csecsetka Sámuel, tanár. 
Fuchs Albert, tanár. 
Greilich József, tanár. 
Emeríci Lajos, tanár. 
Bothár Daniel, tanár. 
Michelis Vilmos, tanár. 
Hammerschmidt Károly, tanár. 
Csáder Gyula, tanító. 
Handl Sámuel, tanító. 
Procházka József, tanító. 

A Pozsony megyei esperességböl: 

Weinberger Endre, felügyelő. Lesko Mihály, esp. és f.-szeli lelkész. 
Dorner Mátyás, bazini lelkész. 
Mockovcsák János, bazini lelkész. 
Stelcer Károly, n.-szombati lelkész. 
Blaskovits Vilmos, gurabi lelkész. 
Minich Dániel, modori lelkész. 
Ritter Károly, somorjai lelkész. 
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A mosonyi esperességböl: 

Glatz Jakab, esp. és hegyeshalmi lelkész. 
Freitag Dávid, rajkai lelkész. 
Schuck Ágost, gálosi lelkész. 
Bodicky Kálmán, zurányi lelkész. 
Ulicsny András, miklósfalvi lelkész. 

A nyitrai esperességböl: 

Jurecky István, brezovai felügy. 
Valásek Mihály. 
Boör József. 

Klszák János, esperes és szobotisti lelkész. 
Kosacky Pál, alesp. és verbói lelkész, 
Dr. Húrban József, hlubokéi lelkész. 
Hros Tamás, brezovai lelkész. 
Mandelik István, assakürti lelkész. 
Schulc Lajos, ny. szerdahelyi lelkész. 
Roy Ágost, ó-turai lelkész. 
Szemian Lajos, turoliikai lelkész. 

A trencsíni esperességböl: 

Dohnányi Lajos, egyli. felügyelő. Riesz Károly, alesp. és podluzsáni lelkész. 
Cserno Károly, trencsíni lelkész. 

A turóci esperességböl: 

Velics Alajos, ivánkafalvai felügyelő. Hodzsa András, szucsáni lelkész. 

A liptói esperességböl: 

Bobrovniczky László, esper. felügyelő. Nemessányi János, sz.-iváni lelkész 

Az árvái esperességböl: 

Kankrinyi Mihály, a. kubini felügy. Nóvák Sámuel, esperes. 
Csillagi József, isztebnei felügyelő. 

és a nevezetteken kivül valamint más, ugy különösen a pozsonyi egyháznak számos 
tagjai. 

A szent Léleknek Isten házában ájtatos énekléssel és nagy tiszt. Geyer János 
esperes úr által elmondott könyörgéssel végzett segítségül hivása után a számosan össze-
sereglett esperességi képviselők és még nagyobb számú más résztvevők a tanácskozási 
teremben, t. i. a lyceumi könyvtár nagy teremében összegyületvén, 

I. Főtisztelendő superintendens úr, rövid, de a szív mélyéből fakadt fohász 
előrebocsátásával üdvözletében örömét fejezte ki a fölött, hogy az esperességek küldöttei 
oly szép számmal jelentek meg, köztök olyanok is, a kiket eddig a szomorú múltban 
sajnálattal nélkülöztünk, hangsúlyozván egyszersmind azon reményét, hogy a még neta-
lán fönmaradt félreértések a sz. Lélek segedelme folytán keresztyéni szeretettel a leg-
szükeresebben ki fognak egyenlíttetni. Szomorúan jelenti továbbá elnöklő superintendens 
úr, hogy inéit. Szentiványi Márton, kerületi felügyelő urat, mint az a gyűléshez intézett 
leveléből kitűnik, ismét nem lehet szerencsénk körünkben tisztelhetni. Mely levél fel-



olvastatván, ebben ö mlga egyfelől tudatja, bogy a megyéjében épen e napokra eső 
megyebizottmányi gyűlés miatt, hol elnöklete nélkülözhetetlen, a kerületi gyűlésen meg 
nem jelenhet, más felöl pedig neheztelését nyilvánítja a mult évi kerületi gyűlés jegy-
zökönyvének azon pontja fölött, melyben a kerületi felügyelő úr távolléte fölötti sajnálat 
van kifejezve. 

A közgyűlést nem kevéssé lepte meg ö méltóságának még csak nem is 
gyaníthatott e neheztelő nyilatkozata, miután a mult évi határozat kifeje-
zése által ö mlgát sérteni legtávolabbról nem szándékozott, sőt inkább 
általa őszinte ragaszkodását és mély tiszteletét ohajtotta tolmácsolni, hogy 
egyházunk legfontosabb és életbe vágóbb ügyeinek tárgyalásánál bölcs 
tanácsával közre nem működhetett. Ennek folytán az üres világi elnöki 
szék e gyűlés alatti betöltésére tek. Mossóczy Lajos úr, mint a jelenlevők 
közt hivatalban legrégibb esperességi felügyelő kéretvén föl, ez néhány 
meleg szóval a megtiszteltetést megköszönvén, az elnöki helyet elfoglalta. 

Sz. 
II. Ugyancsak elnöklő püspök úr jelentvén, hogy a világi jegyző, tek. Samarjay 

Károly úr súlyos betegsége miatt ez alkalommal tisztét be nem töltheti, 
az ekkép üresen maradt világi jegyzői helyre tek. Velics Alajos, 

túróci esperességi képviselő úr kéretett föl. Sz. 
III. Főtisztelendő superintendens úr a legközelebbi 1867. August 28. és 29-én 

tartott egyházkerületi gyűlés óta történt nevezetesebb eseményeket jelenté — következőleg: 

Tekintetes és főtiszteletű egyházkerületi gyűlési 
Midőn az egyházkerületünkben s általában egyházunk terén a mult gyűlés óta 

feltűnt nevezetesb mozzanatokról szokásos évi jelentésemet vagyok megteendő, mindenek 
előtt hálát adok a kegyelem Istenének, hogy azt oly esemény felemlítésével kezdhetem 
meg, mely megérdemli, hogy ugy e jelentésemben, mint szíveinkben az első és disz-
helyet elfoglalja. Méltóztatnak emlékezni, hogy midőn e helyt most egy éve egybe-
gyűlve valánk, már akkor a kedélyeket évek óta lázas ingerültségben tartott vallásügyi 
pátens meg volt ugyan szüntetve; de hogy az annak folytán keletkezett abnormis 
viszonyok mikép fognak rendes' törvényes kerékvágásukba az O Felsége által ennek 
eszközlésével megbízott s akkor ajtó előtt álló egyetemes gyűlés által visszavezettetni, 
annak nem minden aggály nélkül néztünk eléje. A gyűlés napja bekövetkezett, s nem 
tagadhatni, a láthatáron inkább harc és haboru, mint béke előjelei voltak észrevehetők. 
De íme az, a ki végtelen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogysem mint kérjük 
vagy elménkbe befogjuk, leküldé körünkbe szent Lelkét, hogy lecsillapítsa a szíveknek 
felzajongni akaró hullámait, és lön a félve várt harci összecsapásból egyházunknak 
egyik legemlékezetesb napja, az egymástól sokáig elválva volt testvéreknek kiengesztelő-
dése. Nem akarom ecsetelni sem e megható jelenetet, sem a, kiengesztelődési tény rész-
leteit, mindkettő körülményesen elő van adva a mult évi egyetemes gyűlési jegyző-
könyvben, mely annak idejében megküldetvén minden gyülekezetnek, kell, hogy annak 
tartalma e gyűlés tisztelt tagjainak is tudomására legyen. Legyen elég az illető jegyző-
könyvi pontnak a tárgyalások végeredményét magában foglaló következő végszavait 
idéznem: 

„Az egyetemes gyűlés kijelenti, hogy a pátens következtében elszakadt test-
véregyházakat szeretettel magához öleli, s azokat ugy, mint a ministeri leirat kibocsá-
tásakor s kihirdetésekor léteztek, papjaikkal, tanáraikkal s néptanitóikkal az autonom 
egyház kebelébe vissza- és befogadja; határozatikig ezennel kimondatván s ünnepélyesen 
kijelentetvén, mikép fenérintett egyház-személyek -akár pátensszerü felavatásuk s meg-
választatásuk, akár pátensszerü viseletök s vélemény - eltérésűk miatt, múltból kérdés 
alá nem vétethetvén, a statusquo. ugy a mint a fels. leirat a ministeri intézvény kihirde-
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tésekor találta, fentartatni határoztatik. — Ekkép e nagy horderejű tárgy, a volt pátens-
szerű egyházak bekebelezési müve, atyafiságos s engesztelési szellemben végrehajtat-
ván, ezért a volt pátensszerü egyházak képviselői hálájukat egyetemes főfelügyelő úr 
s az egész gyűlés iránt kifejezék s végre a mai tanácskozás szerencsés eredményeért az 
egybegyűlt hívek a Mindenhatónak buzgó imával hálát adának s a szent frigyre, mely 
ma köttetet, áldásaért s oltalmaért könyörögtek." 

Legyen rajtunk, t. és főt. gyűlés, az isteni áldás, legyen e frigy mind-
nyájunkra áldást hozó! Részemről azokat, kik az utolsó években e gyűlésben hiányoz-
tak , s ama szent frigy újabbi megkötése következtében ma itt újra megjelentek, test-
véries örömmel és szeretettel üdvezlem. 

S a mint ez üdvözlet szívem őszinte érzelméből fakad: ugy jó lélekkel mond-
hatom, hogy mi a kiengesztelődést, mind megtörténtekor őszintén vettük, mind azóta 
őszintén, minden tartalék, minden hátulsó gondolat nélkül foganatosítani igyekeztünk. 
Ha magamról szabad szólanom, talán nem követek el szerénytelenséget, — csak álta-
lánosan ismert tényeket említvén fel, — midőn azt állítom, hogy a pátenstusák által 
aligha volt valaki személyesen közelebbről és fájdalmasabban érintve, mint csekély 
magam. De midőn az anyaszentegyház üdvösnek és szűkségesnek találá kimondani ama 
nagy szót: „vonjunk fátyolt a múltra! — azon percben én is lefojték magamban min-
den fájdalmas, minden ellenséges érzelmet, s ám lépjen fel, a ki tud, s szégyenítsen 
meg, ha tud, nem adtam — belsőm ez érzületének akár hivatalos eljárásomban, akár 
magán érintkezéseimben külső kifejezést is, ha nem tanusito ttam-e mindenki iránt pár-
tatlan igazságosságot, testvéries jóakaró hajlamot? 

Örömömre szolgál bevallani, hogy az ellenrészröl is, — ha most még ellenrészről 
szó lehet, — sokan hasonló érzelmeket tanúsítottak; de, fájdalom, még sem mindnyájan-
Lehetne ennek bebizonyitására több esetet felhoznom; legyen azonban szabad csupán egyre 
szorítkoznom, mint a melynél az ellenkező indulat a legkinózóbb módon nyilatkozott. Liptó-
ban találkozott egy lelkész, — utóbb egy másik is csatlakozott hozzá, — ki az esperességi 
gyűlésben kijelenté, felmelegitvén a pátens-időszak alatt annak hívei által használt, de 
szászszor megcáfolt vádakat, hogy ő a dunáninneni superintendenst, a kinek nekem van 
szerencsém lennem, nem ismeri el, a miért aztán, ha jól vagyok értesülve, az esperesség 
által perbe is fogatott. Ezen lelkész urak tehát a magok egyéni elismerésétől akarják fel-
függeszteni egy törvényesen megválasztott s működő egyházi elöljárónak állását. Egészen 
uj elmélet! Vájjon mit mondanának arra, ha illető egyházaik valamelyik híve kijelentené, 
hogy per analogiam ő is nem ismeri el őket azon egyházaik lelkészeinek. Nálunk a super-
intendensek állása még magának az Uralkodónak elismerésétől sincsen felfüggesztve, ha-
nem ha választásuk törvényesen ment véghez, ezt az Uralkodó csupán legkegyelmesebb 
tudomásul szokta venni; s íme azon liptói lelkész urak azon jogot arrogálják magoknak, hogy 
az egyház által törvényesen megvállasztott superintendenst tetszés szerint elismerjék vagy 
el ne ismerjék. Valóban ezen követelés derültségre szolgáltatna inkább okot, ha annak egy 
felette komoly oldala is nem volna. Miképen tanulja a nép a törvényt és törvényes ren-
det tisztelni, ha annak ily könnyelmű frivol megtámadtatását látja azok részéről, a kik 
hivatvák hirdetni: minden lélek a felsöségnek engedelmes légyen, mert nincsen felsőség, 
hanem az Istentől? Különben ezen kihágás, miként említém, törvényes tárgyalás alatt levén, 
arról itt többé nem szólok, hanem csupán két általános megjegyzést teszek. 

Először: az egyetemes gyűlés az engesztelékenységben a legszélsőbb határig ment; 
de midőn ezt tevé, egyúttal kijelenté, — miként ezt ugyancsak mult évi jegyzőkönyvében 
olvashatni, — hogy „ ót ebben azon föltevés v ezer lé, miszerint békülékenység ének szelleme 
teljes mértékben viszonoztatni fog." Ha e föltevésében csalatkozott volna, ha őszinte jó szán-
déka rút hálátlansággal viszoroztatnék, akkor Isten és világ előtt bátran elhárithatná 
magától a felelősséget azon gyázos következésekért, miknek az elvakultságból és magá-
talkodottságból okvetetlen származniok kellene. 

Másodszor: az egyetemes gyűlés a statusquo-1 fentartandónak határozta; de ha 



ezen határozat kőtelező az egyik részre, annál inkább kötelező a másik részre is. Ne akar-
ják az illetők ezen status quo-t bolygatni; ily nem bolygatás az ö értekökben van leginkább, 
s az ellenkezőnek csak ok vallanák kárát. Ismétlem, a többségnél a viszonyoknak ily 
ferde felfogásától, ily kárhozatos eljárástól nem tarthatni, sőt annak őszinte simulásáról s 
az uj helyzetbe férfias becsületes szándékú beilleszkedéséről tehetek tanúságot. Kiválló 
szép példa erre főleg az árvái esperesség, hol az előbbi sajnálatos viszálynak minden nyo-
mai elenyésztek s testvéries egyetértés, a közügy iránti buzgalom lelkesíti a szíveket, s 
épen azért a dolgok egyház és iskola terén jól is mennek, Isten dicsőségére s minden jók 
örömére. Vajha e példa követtetnék másutt is, követtetnék mindenütt! 

Összefüggöleg a kiengesztelési ténynyel, de egy régi óhajtásnak és szükségnek 
is eleget akarván tenni, az egyetemes gyűlés elhatározta, hogy a zsinat mielőbb, — ha 
lehet, még a folyó évben — megtartassák. Ennek lészen feladata, mint az egyház törvény-
hozó testületének , a szeretett egyházunk javára szolgáló intézkedéseket minden irányban 
megtenni, a mutatkozó hiányokat pótolni. Már évek óta folynak egy külön központi 
választmányban e célra az előmunkálatok, mely választmányba, a testvéries érzület 
újabbi tanujeléül, ugyancsak a mult évi egyetemes gyűlés által a visszacsatlakozott test-
vérek közül is többen tagokul neveztettek. Legelső teendő itt azonban az, elhatározni, 
miután erre szabatos törvényünk nincsen, mily szervezet alapján jöjjön össze a legelső 
alkotmányozónak mondható zsinat. Erre a kiküldött központi választmány egy tervet 
készített, mely az esperességekkel és ezek által az egyes egyházakkal közöltetvén, jelen 
tanácskozásainknak is egyik fő tárgyát képezendi. Adja a jó Isten, hogy ezekből ugy, mint 
a többi testvér egyházkerületek hason tanácskozásaiból oly mü kerüljön ki, melynek 
alapján a zsinat egybegyülekezvén, annak munkálkodásaitól egyházunknak egy uj dicsőbb, 
boldogabb időszaka vegye kezdetét! 

Erre azonban mellőzhetetlen előzményül még valami szükséges, t. i. egyházunk 
államjogi és felekezetközi viszonyainak végelrendezése, megállapítása az országos törvényhozás 
által. Az alapot e részben már letevé az 1848-ki országgyűlés, midőn XX. t.-cikkében 
kimondá a törvényesen bevett minden vallásfelekezetek tökéletes egyenlőségét és viszonos-
ságát. Most a törvény ezen általános intézkedésének csak részletezése s egyes viszonyokra 
alkalmazása van hátra. Mennél nagyobb joggal várta a két evang. hitfelekezet, hogy ez 
iránt hazánk alkotmányának visszaállíttatása után a szükséges lépések a kormány által a 
törvényhozásnál azonnal meg fognak tétetni: annál kinosabban kell, hogy érintett légyen 
minden protestáns lelket a vallásügyi minister urnák e tárgyban tett azon nyilatkozata, 
melynél fogyva ez ügynek elintézését egy másik egyház beldolgainak, ki tudja meddig 
elhaladható elrendezésétől látszott felfüggeszteni akarni. Örömmel jelenthetem azonban, 
hogy e részben legújabban 0 nméltóságától a legmegnyugtatóbb, aggodalmainkat eloszlató 
biztosításokat nyertünk. Minden elölépések meg vannak téve, hogy egy a tökéletes jog-
egyenlőség és viszonosság alapján szerkesztett törvény még ez év folytán létre jöjjön. — 
S ez valóban múlhatatlanul szükséges is. Ugyanis a róm. kath. testvéregyház papsága csak 
nem tud elszokni azon gondolattól, hogy az ö egyháza az uralkodó e honban, nem szűnik 
meg a mi egyházunk terén jogtalan foglalásokat tenni akarni. Egyes eseteket csak azért 
nem említek fel ez állításom bebizonyítására, mert azok , a mennyire egyházkerületünkben 
merültek fel, részint orvosolva lőnek, részint egynémelyek a mult évi jegyzőkönyv tár-
gyalása folytán külön elő fognak fordulni. Ideje, hogy ily tulkapásoknak egy hozandó sza-
batos törvény által, az ország békéje érdekében is, egyszer mindenkorra eleje vétessék. Mint 
mondám, ily törvény mielőbbi megalkotására nézve vallásügyi minister úr ő nméltóságától 
a legpositivabb biztosításokat birjuk. Mindamellett a tek. és főtiszt, gyűlés bölcseségére 
bízom, elhatározni, ha nem volna-e mégis ez irányban az országgyűléshez egy kérvény 
intézendő. 

Itt látom helyén megemlíteni, hogy a folyó évi országos költségvetésben 
egyházunk Jélségélésére 20,000 frtnyi öszveg van javaslatba hozva. Ha gondolóra veszszük, 
hogy a pátens folytán a mindkét hitvallású protestáns egyháznak 95,000 frt. volt ajánlva, 
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a miből egyegy hitfelekezetre 47,500 ft. esett volna, bizonyára amaz a mostoha által 
nyújtott segély mellett ezen az édes anya által nyujtottat felette csekélynek kell talál-
nunk. Rajta leszünk, hogy e szomorító körülmény a törvényhozás által méltányló te-
kintetbe vétessék. Jelenleg csak azon, egyházkerületünk által már elébb hozott határo-
zatot vélném megújitandónak, hogy a törvényhozás által engedélyezendő segélyöszveg 
kezelés és hováfordítás végett magának egyházunknak adassék ki és pedig ugy, hogy 
abból minden egyes egyházkerületnek egyenlő részlet jusson. 

Ezen az egyházat általában illető mozzanatok elösorolása után, egyházkerüle-
tünknek szorosabb értelemben vett belügyeire térek. S itt három egyházközség állapota 
az főleg, mire a tek. és főtiszt, gyűlés figyelmét fordítani kivánom. 

Első a szakolcai egyházközség. Mély szomorúság fogja el lelkemet, ha ezen 
egyházközség állapotára gondolok. Részletes feltüntetése ez állapotnak ott lesz helyén, 
midőn a nevezett egyházközség papválasztási ügye a jegyzőkönyv során tárgyalás alá 
fog kerülni. Itt csak annyit említek, hogy a szakolcai egyházközség már csaknem két 
év óta lelkipásztor és rendes lelki ellátás nélkül van. Mind én, mind az illető esperes-
ségi elöljáróság ügyekeztünk kötelességünk szerint e hiányon segíteni, de minden ügye-
kezetünk az egyházközség többségének vélt jogaihoz való makacs ragaszkodásán hajó-
törést szenvedett nem csak, de jóakaró közbenjárásunkért méltatlan bántalmakat is kelle 
szenvednünk. Mind ez részletesen ki fog derülni azon tudósításból, mely ez ügyről a 
maga helyén adatni fog; itt azt, mint oly ügyet, mely egyházkerületünk egy tetemes 
részében mult évben az elméket folytonos feszültségben tartá s kellemetlen súrlódásokra 
szolgáltatott alkalmat, kivántan a történelmi liüség kedveért csak általában meg-
érinteni. 

Második a verbica-szent-miklósi egyházközség. Ez egyházközség hajdan hazánk 
legvirágzóbb evang. egyházközségei közé tartozott. Mi okozta benne az egyházi élet fok-
ról fokra sülyedését, azt fürkészni nincsen itt helyén; lehetetlen azonban a vallását és 
egyházát szerető kebelnek ezen egyházközség látásánál fel nem sóhajtania: Isten őrizzen 
minden községet azon sorstól, hogy az lelki vezérei által más, mint vallásos érdekek küzd-
homokává és harcterévé tétessék! Ezen egyház is már évek óta rendes lelkész és rendes 
lelki ellátás nélkül van. Hogy ilyet valahára nyerjen, arra ügyekeztem magam is kéré-
sek, figyelmeztetések által közrehatni. Talán erélyesebb sürgetésekhez is nyúltam volna, 
— noha ily esetekben a megfelelő gondoskodás egyházszervezetünk szerint első sorban 
az illető esperességi elöljáróság teendőihez tartozik, — de megvallom őszintén, a Sza-
kolcán tett szomorú tapasztalások elrettentének minden ilynemű közelebbi lépéstol Ha 
Isten életemnek kedvez, folyó év végével országgyűlési képviselői mandatumom lejárván, 
a jövő tavaszszal mindjárt hozzá fogok látni, hogy magamnak egyházaink állapotáról a 
vidéken személyes ismeretet szerezzek. Meglehet, épen Liptó-Szt.-Miklós környéke lészen 
az, hová járatom előlegesen irányozva leend. Addig is kérő szózatomat intézem innen az 
ottani egyházközséghez, — kérve a tek. és főtiszt, gyűlést, méltóztassék e szózatomhoz 
csatlakozni, — iparkodjék azon egyházközség magát haladéktalanul egy méltó, csak 
szent hivatalának élő, magát annak teljesen feláldozó lelkiatyával ellátni s ez által régi 
jó hírnevét, kitűnő állását testvérei sorában visszaszerezni. 

A harmadik a duna-szerdahelyi egyház. Ez különben is csak csekély számú ta-
gokkal bírván, utolsó időben közel volt a feloszláshoz, a mi annál szomorítóbb lett volna, 
mert az utóbbi években a hitrokonok segélyével egy díszes uj templom építéséhez fogott 
volt, s más részről azon vidéken az evangyéliomi tannak messzire egyetlen képviselője 
s mintegy világító tornya. Ily helyzetében a dolgoknak kötelességemnek tartottam mult 
mártiushó elején, nagytiszt. Lesko Mihály pozsonymegyei főesperes ur kíséretében, oda 
a hely szinére magam személyesen kimerni, s Isten segélyével sikerült a meglazult 
viszonyokat annyira consolidálnunk megint s az áldozatkészséget a kis nyájnál újra feléb-
resztenünk s fokoznunk, hogy alapos a remény, miként az egyházat fenyegetett kata-
stropha nem csak el van hárítva, de benne az egyházias buzgalom uj életre fog kelni, 
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főleg miután intézkedéseim folytán uj fiatal erejű lelki vezérrel is látta el magát, Nehiba 
Lajos volt mijavai segédlelkész ur személyében. 

Mielőtt a három egyház állapotának ecsetelésétöl megválnék, alkalmat veszek 
magamnak itt is két megjegyzés tételére. 

Először. Nagy hiány az minálunk, hogy a superintendens nem mindig van 
voltaképen értesítve azokról, mik az egyes esperességek s egyes egyházak körében tör-
ténnek. A nagytiszt, esperes urak értesítik őt ugyan részben ezekről, de részben nem is, 
jelesül azok, kik ebben hajlott koruk s ezzel összekötött betegeskedésök által akadályoz-
tatva vannak. Mindenesetre e hiányon az által nagy részben segítve volna, ha az es-
perességi gyűlések jegyzőkönyveinek egy példánya mindenkor megküldetnék tudomás végett 
a superintendensnek. Ha a tek. és főtiszt, gyűlés bölcsesége e rendszabályt célszerűnek 
találja, kérem annak elhatározását külön végzésileg kimondani. 

Másodszor. A ki dolgaink menetét figyelemmel kiséri, annak lehetetlen meg 
nem ütköznie s mélyen elszomorodnia azon szenvedélyes ingerültségen, melyet a legcse-
kélyebb vitás tárgy is az illető körökben támasztani szokott s azon nyers bántalma-
zásokon, melyekkel aztán az egymással szemben álló pártok egymást illetik. íme , pél-
dául , a szakolcai papválasztási ügy mily botrányos kitörésekre szolgáltatott még a jour-
nalistica terén is alkalmat. Én nem kivánom, hogy egyházunkban síri csend uralkodjék, 
ez halálnak jele volna , részemről annak inkább pezsgő életet kivánok , eszmecserét, eszme-
surlódást, csak igy tűnhetvén elő az igazság s létesülhetvén a jó és üdves. De, kérdem, 
nem történhetik-e ez meg az illem és tartozó kegyelet korlátai közt, nem a nélkül, hogy 
tárgyilagos vitáink személyes piszkolódásokká fajuljanak? És miképen ne botránkozzék 
meg a nép, vagy mikép ne taposson lábbal minden kegyeletet, ha látja, mint rohanják 
meg, mint sértegetik azok egymást, kik hivatvák nem csak egyházi ügyeit az evangyéliom 
szellemében vezetni, de magánkörökben is, a családoknál és egyeseknél a béke, a szelíd-
ség , engedékenység hirdetői, eszközlöi, szükség esetében visszaállítói lenni ? Én nem 
foghatom meg, miképen képes egynémelyik társnak magát a szenvedély hevétől annyira el-
ragadtatni, hogy ama szent hivatásáról megfeledkezzék, megfeledkezzék drága egyházunk 
iránti kötelességéről, melynek az csak vesztére szolgálhat, ha tagjai egymás ellen ily 
gyűlöletes módon törnek, meg lévén írva : „hogyha egymást marjátok, meglássátok hogy viszon-
tag másoktól meg ne emésztessetek." Buzgón könyörgök Istenemnek, fordítsa e köztünk 
lábra kapott rosz irányt jobba, tanítson meg szenvedélyeinket fékezni s nyilván és magán-
kig' ugy eljárni, miként valódi evangyéliomi keresztyénekhez s evangyéliomi keresztyének 
vezetőihez illik. 

Bocsánat e tiszta szándékból eredt kitérését! — Folytatom jelentésemet. 
A hivatalomhoz érkezett általánosb érdekű kormányrendeleteket, melyek egyébiránt 

csaknem kivétel nélkül már előlegesen körözve voltak, szerencsém lesz egyenként a gyűlés 
asztalára letenni. 

Köny öradomány - gyüjthetési engedélyt a magas kormány részéről követ-
kezők nyertek: morvaországi cseli-szláv tanítóképezde, Schönberg, prágai helv. hitv. egyház, 
Katernicz, végre Mosócz egyházkerületünkbeli anya- és Rajec fiókegyház. 

Közvetlen segélyben részesültek az állami pénztárból 0 Felsége legkegyelmesebb 
elhatározása folytán: a pozsonyi egyház, 2000 frtot kapván a néhai b. e. Simko Dániel volt 
bécsi theologiai tanár jeles könyv-, érem- és régiség-gyűjteményeinek megvételére, Alsó-Kubin 
500 frtot uj iskola építésére s Szél-Romba 200 frtot hasonló célra. Folyamodtak még ha-
sonló selgélyért a záthurcsi, mosőci, liibbei, limbachi, csácsói és récsei egyházak. Folyamod-
ványaik eredménye eddig nem tudatik. 

Az e. e. e. gyámintézet, melynek rendeltetése tudvalévöképen a szűkölködő egy-
házak gyámolítása, a mult évben központi pénztárából következő egyházkerületünkbeli 
községeknek következő kegyadományokat juttatott: a modori német ajkú egyháznak 400 frtot, 
Duna-Szerdahelynek 100, Bottfalunak, Omasztinának, Ligetfalvának 50—50, Ksinnának, Nagy-
Lévárdnak 25 — 25 frtot. — A kerületi gyámintézet részéről, mely tegnapi napon tartá itt 
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közgyűlését, annak elnöksége részéről, külön jelentés fog beadatni. Itt csak a kebelében 
történt ujabbi választások eredményét van szerencsém a következőkben elősorolni: központi 
bizottmányi tagok lettek Lesko Mihály esperes és Dráskóczy Gyula; kerületi bizottmányi 
tagok: Glatz Jakab, Geyer János és Klszák Jánosésperes, továbbáSamarjay Károly, Subert 
István és Mossóczy Lajos urak, végre jegyző Dobay Ágoston és pénztárnok Weiss Tivadar urak. 

A némethoni Gusztáv-Adolf-egylet szintén több kerületünkbeli egyházat részesíte te-
temesb segélyezésben. Kapott ugyanis tőle: Duna-Szerdahely 428 frt. 85 krt., modori német 
egyház 410 frt. 65 krt., Púchó 284 frt. 10 krt., Csácsó 212 frt. 30 krt., LimbachlM frt.45krt., 
Láz 92 frt. 20 krt., Szülyó 60 frt. 30 krt. — Azon kivül a hollandi Gusztáv-Adolf-egylet kül-
dött mélt. Kubínyi Ágoston ur által a modori német ajkú egyháznak 50 frtot. 

A jótékonysági rovatba tartozónak vélem megemlíteni, \\ogy & Glósiusféle alapít-
vány Maszárik Mihály volt morva-ljeszkói lelkészt s trencsini alesperest folyvást 100 frtnyi 
nyugdíjban részesíti; s hogy Posner L. K. pesti nagykereskedő a nagymélt. vallás- és köz-
oktatásügyi ministerium utján, mint ezt már ezelőtt is tevé, egyházkerületünk valamely 
kitűnőbb egy vagy több népiskolájának egy ezüst forintossal s egy ládácska iskolai Író-
szerekkel kedveskedett, mely adományt én a mosonyi esperes urnák adtam által, hogy 
azt esperessége körében, melyben a népiskolai ügy valóban kitűnő polcon áll, a ki-
tűzött célra fordítsa. 

Nem különben a nagymélt. vallás- és közoktatási ministerium részéről lett 
hozzám küldve 5 darab, Ő Felsége koronázásának egyik jelenetét t. i. az eskületételt 
ábrázoló diszes kép, oly utasítással, hogy azt megannyi leglátogatottabb népiskolának 
juttassam. Ennek következtében e szép emléklapot a következő egyházakban létező 
népiskolák kapták: Pozsony, Gálos, Brezova, Liptó-Sz.-Miklós, Túröc-Sz.--Márton. 

Egy jótékony intézetet, melyet ugyancsak e helyen volt szerencsém mult évi 
jelentésemben ajánlólag felemlíteni t. i. az evang. országos árvaegyletet Pesten, ujolag 
ajánlom a tek. és főtiszt, gyűlés s az egyházak szíves pártfogásába. Most az egylet 
abban fáradozik, hogy az általa ápolt árvák menhelyeül egy külön házat építsen. Gryá-
molításra felhívó kérvényét maga küldé meg minden egyes lelkészi hivatalnak. 
Adja az ég, hogy esdő szava mennél nagyobb körökben nyilt fülekre és szívekre 
találjon! 

Az árvák és öszvegyek, különösen a lelkészi özvegyek és árvák ápolása körül 
én is voltam bátor már a mult évben valamit kezdeményezni s noha az általam fel-
mutatott mag még eddig nein volt képes a számára kinézett földben gyökeret venni, 
nem hagyok fel a reménynyel, hogy azt jóakaró társaim segélyével csírázásba, sőt gyü-
mölcsözésbe fogom hozhatni. — Egyúttal van szerencsém jelenteni, hogy az utolsó na-
pokban egy életbiztosító társidat részéről nyújtatott be nálam egy szintén az özvegyek és 
árvák sorsának enyhítésére vonatkozó beadvány, mely a maga helyén fog általam 
elötenyésztetni. 

Az egyházi építkezés mezejéről következő vállalkozások jöttek tudomásomra: 
a mosóéi egyház Túróéban az idő foga által csaknem a használhatatlans, megron-
gált temploma megújításához fogott; a brezovai egyház Nyitrában hasonló m jár 
el nagy buzgalommal; aduna-szerdahelyi egyház templomát még ez öszszel tető alá fogja hozni; 
a limbachi egyház Pozsony megyében már is kijavította s egészen uj tető alá vette 
több mint 1000 ftnyi költséggel templomát; a kosztolnai egyháznak uj harangjai nagy 
ünnepélyig el martius 25-kén szenteltettek fel; az alsó-kubini uj egyház uj, a kor kívánal-
mainak minden tekintetben megfelelő iskolát épít, valamint Szél-Pomba is Liptóban. 

Egyébiránt nem csak köbül épült, de eleven templomokat is, az az uj önálló egy-
házakat támadt két helyen szándék létesíteni, úgymint némely eddig a brezovai anya-
egyházhoz tartozó irtványos telepitvényeknél és az eddig a verbica-sz.-miklósi anyaegy-
házhoz tartozó Szmrecsány fiókegyházban. Az elsők mind a vármegye, mind a nyitrai 
esperesség által el lettek ebbeli kérelmökkel utasítva; a másodikról csak annyit tudok, 
hogy Liptó megyétől oly értelmű végzést kaptak, miszerint az uj evang. egyházak ala-



kulását nem akarja ugyan gátolni, de különben ez ügy körüli intézkedést egészen az evang. 
autonom egyházi hatóságok határozati körébe tartozónak tartja. 

S itt ismét alkalmat és szabadságot veszek magamnak némi kis kitérésre. Nem 
csak nincs okunk gátolni azt, söt örülnünk kell rajta, ha önálló egyházaink száma szapo-
rodik. De ugy vélem először, hogy ebből üdv összes egyházunkra csak akkor háramlik, 
ha az uj községek elégséges erővel bírnak mint önálló testületek fennállani, különben léte-
zésök közügyüknek nem erősítésére, hanem gyengítésére szolgálván; másodszor, hogy az 
alakulásnak minden esetre a törvényes formák megtartásával s minden jogosult érdekek 
kímélésével kell történnie. Nagy tévedésben van az, a ki azt hiszi, hogy itt már elégséges 
ha a vármegye kimondja, hogy neki az alakulás ellen nincsen kifogása; a dolog természe-
tében fekszik, hogy ez ügyhöz még az egyházi hatóságoknak is van, a szükséghez képest 
fokozatos rendben, és pedig döntő szava. Söt tovább megyek. Az 1791: 26 tc. 8. §-ának 
azon intézkedése, „ut cum conservatio contribuentis plebis praecipuam publicae providen-
tiae partém constituat, in locis illis, ubi dehinc nóvum quodpiam templum vei oratorium 
exstruendum vei minister illocandus veniret, praevie ope mixtae deputationis per concernen-
tem Comitatum exmittendae necessarii suintus et expensae, viresque contribuentis plebis, 
numerus item sive animarum sive familiarum ibidem sedem fixám habentium, intertenendo 
etiam deinceps publico religionis exercitio suppar, in concursu domini terrestralis, investi-
gentur, cognoscantur et Comitatui referentur," az 1791: 26. tc. ezen intézkedése, mon-
dom, túlélte magát, a megszűnt feudalismusnak maradványa, egyházunk autonom jogaiba 
ütköző. Ugyanazért részemről szükségesnek tartanám, miután ily esetek újabbi időben 
szaporodnak, mondaná ki végzésileg a tek. és főtiszt, egyházkerületi gyűlés egyfelől, hogy 
új egyházak alakulása csak az addig együttes kapcsolatban volt felek barátságos vagy tör-
vényes uton lett kiegyezkedése, s az illető egyházi hatóságok beleegyezése után történhetik 
meg; másfelöl, hogy a fentidézett törvény a mai kor viszonyaihoz nem illő tartalmának a 
maga utján leendő megváltoztatását kívánatosnak és szükségesnek tartja. 

Fölvévén újra a fonalat, jelentem továbbá, hogy a szúlyói anyaegyházhoz tartozó 
rajeci fiókközségben uj iskola, melylyel ez eddig nem birt, fog Rajec mezővárosának a 
ministerium utján kieszközlött segélyével, legközelebb felállíttatni s belé tanító bevezet-
tetni ; valamint Túróc-Sz.--Mártonban egy új felsőbb tanintézet van keletkező félben, de a 
melyre vonatkozólag a tek. és főtiszt, gyűléshez külön elöterjésztésem lészen. 

S mivel épen a tanügynél vagyunk, ezzel kapcsolatban van szerencsém jelenteni, 
hogy ifjuságunk nevelése és oktatása u g y pozsonyi főtanodcikban mint modori gymnasiumunk-
ban a megszokott jó sikerei haladott ez évben is nem csak, hanem a magas kormány indít-
tatva érezte magát a pozsonyi fötanoda irányában még különös megelégedését is nyilvání-
tani, következő, egyetemes felügyelő b. Prónay Gábor úr ő nméltóságához intézett, f. évi 
februárhó 12-énkeltcultusministeri rendeletben foglalt szavakban: „apozsonyi főiskola által 
a mult évben elötüntetett eredményt kiemelendönek találtam." 

Házassáyi felmentvény Ő Felsége nevében 61 párnak adatott. 
Díjak fejében bejött 460 ft., mely öszvegnek mi célra fordítása iránt méltóztassék 

majd a tek. és főtiszt, gyűlés határozni. 
Az egyházi és iskolai személyzet körében következő változások történtek: 
1. Az árvái esperesség uj tisztikarral látta el magát, és pedig esperes lett: Nóvák 

Sámuel alsó-kubíni lelkész, esperességi felügyelő Kubinyi Kálmán, jegyzők : Zoch Ciril 
jaszenovai lelkész és Matejecz-Keviczky János urak. A nyitrai esperességben alesperesnek 
lett választva Kossaczky Pál verbói lelkész úr. — A túróci esperességben is történtek lemon-
dások és uj választások; a végeredmény nincsen tudomásomra. Itt alkalmilag megemlítem, 
hogy nagytiszt. Belohorszky András túróci esperes urat 50 éves lelkészkedése emlékeül 0 
Felsége a koronás arany érdemkereszttel feldíszíteni méltóztatott. — A liptói esperességben 
a ministeri tanácsnokká nevezett Szent-Iványi Adolf úr helyébe esp. felügyelőnek Bobrov-
niczky László s melléje másod felügyelőnek Lehoczky Péter urak lettek választva. 
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2. Helybeli felügyelöknek választattak: Cancrinyi Mihály Alsó-Kubinban , Dobák 
Antal Jaszenován , Csillaghy József Isztebnén, mindnyájan az árvái esperességben; — Szil-
vay Károly Morva-Lászlón a trencsíni esperességben. 

3. A lelkészi karból Tomala András elaggott zsaskói lelkész nyugalomba tétetvén, 
helyét Marecsek János foglalta el. Duna-Szerdahelyi lelkésznek a fentérintett Nehiba Lajos 
választatott. Superintendensi segéd lett Schleifer Károly. 

4. A tanári karból halál által ragadtatott ki Szekcső Tamás pozsonyi lyceumi 
tanár. Utóda lett Junker Ágoston. 

5. A tanítók sorából meghalálozott: Ebner Lajos Rajkán, utódává választatván 
fia Ebner Gyula, és Szabó János Kosztolnán. Morva-ljeszkói tanitó lett: Langhoffer Károly. 

6. Lelkészi hivatatra felavattattak általam az imént említett Schleifer Károly és 
legújabban Stefánik Pál mijavai segédlelkésznek. 

7. Hitjelölti vizsgát tettek: a) Boelim Károly (Besztercebánya — zólyomi), b) 
Bosszágh János (Cseh-Brezó — nógrádi), c) Braun Endre Mező-Berény — békési), d) Fialka 
Róbert (Nagyfalu — nógrádi), e) Holéczy Sámuel (Lubenyik — gömöri), f) Jamniczky 
Endre (Kokava — liptói), g) Jankó Mihály (modori), h) Jeszenszky Dezső (Újvidék — bácsi), 
i) Laucsek Jónás (Vecse — veszprémi), k) Moesz Géza (Körmöcbánya — barsi), 1) Moli-
tórisz János (Zólyom — zólyomi), m) Nyácsik Endre (Szarvas — békési), n) Sramkó 
Mihály (Aszód — pesti), o) Svehla Ede (Szinobánya — nógrádi), p) Moczkó János (Szenic 
— nyitrai), q) Stefánik Pál (Krajna — nyitrai), r) Zsambokréthy Lajos (Kis-Zsambokréth 
— trencsíni.) — Ezeken kivül más illetékes hatóságok előtt tevén le a vizsgát hitjelölteink 
sorába iktattattak: s) Csobrda Pál (Hluboka — nyitrai), és t) Skripeny János (Alsó-Kubin 
— árvái.) 

8. A német egyetemeken időz: Glatz Henrik; hazatértek: Freytag Victor és Moc-
kovcsák János; alkalmazást nyert Gratz Móric, mint budai segédlelkész; alkalmazás nél-
kül vannak az előbbi évekből: Bangya Gusztáv, Csernák Gusztáv. 

Végül jelentem, hogy a testvér egyházkerületek ez évben is, mint a multakban, 
hasonló küldeményeink viszonzásául, megküldék gyűléseik jegyzökönyveit. 

Ezek azok, miket a tek. és főtiszt, közgyűlés tudomására hozni szükségesnek 
tartottam. Most Istennek áldását tanácskozásainkra újólag is kikérve, magamat egybegyűlt 
tisztelt hitrokonim további nagybecsű jóakaratába ajánlom. 

Ezen kimerítő jelentést az egyházkerület elismerő hálás köszönettel 
fogadván, részleteit illetőleg határoztatott: 

1. Hogy a vallási jogegyenlőség tényleges életbe léptetése iránt az ülés-
ből sürgető felirat intéztessék az országgyűléshez. 

2. Addig is, míg e jogegyenlőség tényleges életbeléptetése bekövetkeznék, 
ezen egyházkerület lelkészeinek miheztartásúl szolgálandó utasítás kidol-
gozására: Jeszenszky József elnöklete alatt Húrban József, Dohnányi Lajos, 
Nemessányi János, és a világi helyettesített jegyző Velics Alajos választmány-
képen kiküldetvén, munkálatukat a holnapi gyűlésnek bemutatandók. 

3. Az egyetemes gyűlésre kiküldendő képviselőknek utasításúl adatik : 
egész befolyásukat felhasználni arra, hogy az egyetemes gyűlés dolgoztasson 
ki egy már egyformaság tekintetéből is kivánatos az összes hazai ág. hitv. 
ev. egyházak lelkészeinek ahhoztartásúl szolgálandó ideiglenes utasítást, — 
magától értetvén, hogy a felelősség, — a mennyiben ezen utasítás határain 
belől müködendnek az illető lelkészek, — nem őket, hanem az utasítást adót 
fogná érni. 

4. Hogy új annyaegyházak keletkezésekor most már a feudál rendszer 
megszűntével a megye mint közigazgatási hatóságnak és az úgyis nem létező 
de régi gyakorlatnál fogva okvetlenül követelt földesúri befolyás szüksége 



megszűnvén, egyedül az egyházi elöljáróságok befolyása fentartatik, 
minek keresztülvitelét az egyetemnél szorgalmazniok keilend a kerület 
képviselőinek. 

5. Minden esperesség köteles gyűlési tanácskozásai jegyzőkönyvének egyik 
hiteles példányát időszakonként a főtisztelendő Superintendens úrnak az es-
peresség határzatairóli tudomás szerzése végett felküldeni. V. A. 

IV. Olvastattak a magyar királyi ministeriumnak következő rendelvényei: 
1. A vallás- és közoktatásügyi ministeriumé, 1867. dec. 4-röl 14,634 sz. a. 

melyben meghagyatik, hogy a Magyarországban elhalálozott belga illetőségű egyének 
halotti levelei a belga kormány közegeihez leendő juttatás végett az egyházi hatóság által 
hitelesített deák fordítás mellett a cultusministeriumhoz küldessenek. 

2. 1867. nov. 6. 17,601 sz. a., melyben a honvédelmi ministeirum tudatja , hogy a 
huzamosabb időre vagyis behivatásukig szabadságolt katonáknál, az őrmestertől lefelé, 
valamint a tényleges szolgálatban nem álló tartalékosoknál, ha a katonaköteles harmadik 
korosztályt meghaladták, s házasságra lépni kívánnak, egyedül a polgári egyénekre vonat-
kozó szabályok alkalmazandók. 

3. Ugyanazon ministeriumnak 1868. febr. 3. 20,139. sz. a. kelt rendelvénye, mely 
szerint a tápdíj t biztosító okmány nyal (Patent) ellátott, és igényeiket fenntartott (Reservations-
Invaliden) rokkant katonáknak házassági engedélyt csak az illető rokkantak házának pa-
rancsnoksága, esetleg a hadfőparancsnokság adhat. 

4. A cultusministeriumnak ugyanezt ismétlő 1868. jul. 23. 9699. sz. a. kelt 
rendelvénye. 

5. A cultusministeriumnak 1868. jul. 28. 10,563. sz. alatti rendelvénye, mely meg-
hagyja, hogy a tartalékos és szabadságos katonák esketési anyakönyvében szabatosan 
meg legyen jelölve: hányadik számú ezredü vagy zászlóaljú lovas, vagy gyalog, vagy ten-
gerész, vagy szekerész, vagy tüzér, vagy hidász stb. szolgálatnemhez tartozik a vőlegény. 

6. A cultusministerium 1868. jan. 26. kelt 1278. számú rendelvénye, melylyel a 
házasságra lépő tartalékosok esketési bizonyítványainak mintája megküldetik. 

7. Ugyanannak f. é. feb. 21. 2353. sz. a. kelt rendelvénye, melylyel a hadkiegé-
szítő parancsnokságok kimutasása közöltetik. 

8. Hasonlóképen a vallás- és közoktatásügyi ministerium 1868. marc. 15. 2016 
sz. a kelt rendelvénye, mely követeli, hogy az újoncozási ügykezelés könnyítése tekinteté-
ből a szülöttekről vezetett anyakönyvekben külön halálozási rovat is nyittassék. 

9. Ugyanazon ministeriumé 1868. febr. 27-röl 2797. sz. a. mely tudatja, hogy 
a kis-kún-halasi hat osztályú gymnasium nyolc osztályú gymnasiummá emeltetett. 

10. Hasonlóképen a cultusministeriumnak 5698. számú, 1868. maj. 7. kelt rendel-
vénye , mely szerint a n. röcei tanintézet nyolc osztályú gymnásiummá emeltetett. 

11. Ugyanazé 1868. jun. 30-ról. 9970. sz. a. mely tudatja, hogy e ministerium a 
munkácsi négy osztályú reálgymnasiumat mint valláskülönbség nélküli tanodát ideiglenesen 
nyilvánossági joggal felruházta. 

12. A cultusministerium 8517. sz. a. f. évi jun. 30. kelt rendelvénye, melylyel az 
állam- és r. katholikus középtanodákba járó ifjúság elömenetének időszaki megbirálására 
szolgáló kimutatások mintái közöltetnek. 

13. Ugyanazé 1868. febr. 4-röl 621. sz. a. mely szerint Komnenovich Sándor 
„Az elméleti elemi mértan tankönyve" című müvének a reáltanodákban tankönyvül hasz-
nálata megengedtetik. 

14. Ugyancsak a cultusministeriumé 1867. aug, 28-ról 6623. sz. a. , mely tudatja, 
hogy a bécsi egyetem 500 évi fönállása emlékére tartott ünnepély alkalmával kiadott emlék-
könyv azon tanintézeteknek, melyek azt kívánják , megküldetik. 

15. A cultusministerium 1868. mart. 19. 4174. s. a kelt rendelvénye , melylyel a 
párisi világtárlat oszfrák osztályabeli kiállítóinak névjegyzéke a közép tanintézetek könyv-
tárainak megküldetik. 

3* 
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16. Ugyanazé 1867. dec. 26-röl 1102. sz. a. mely tudatja, hogy a „Néptanítók 
lapja" mindazon tanítóknak, kik olvasni akarják, az általuk ohajtott nyelven díj nélkül 
megküldetik. 

Mind e rendelvények, a 8-diknak kivételével, az esperességekben 
köröztetve, illetőleg a fensőbb tanintézetekkel közölve levén, ez úttal 
tudomásul vetetnek. A 8. szám alattit főt. superintendens úr, mivel nem, 
mint különben szokás, hozzá, hanem közvetlenül a dunáninneni kerület-
hez volt címezve, eddig köröztetés utján ki nem hirdette; minél fogva 
köröztetése ez alkalommal elrendeltetett. Egyébiránt tapasztaltatván, hogy 
mind e leiratok címeiben kerületünk nem ágostai hitv. evangelicusnak, 
hanem csak ágostai hitvallásúnak neveztetik, holott egyházunk tanításának 
alapja az örök evangyéliom, valamint a régibb törvényekben is a két fele-
kezet utriusque confessionis evangelici név alatt fordul elő, egyházkerü-
letünk, nehogy hallgatása által a kérdéses csonkításba beleegyezni lát-
tassák, nem késik ez ellen észrevételét jegyzőkönyvileg kifejezni. Sz. 

V. Olvastatott a nagyméltóságú vallás- és közoktatási magyar királyi mini-
steriumnak 1868. évi február 4-kén 12,035. sz. alatt kelt rendelete, — mely szerint a 
volt magyar királyi helytartótanácsnak azon intézkedése, miszerint a középtanodai 
iskolabizonyítványok a tanulók adósságai miatt vissza nem tarthatók , kiterjesztessék a 
felsőbb tanintézetekre is. 

Tudomásul vétetik azon elrendeléssel, hogy a tanulók magán adós-
ságai miatt nem, — de iskolai kötelezettségek után járók mint: tápintézeti, 
tandíj, szállásbér, szóval a tanuló által kikerülhetlen tartozás szülte adós-
ság miatt addig, mig az le nem tisztáztatik, a kivánt iskolai bizonyítvány 
ezen egyházkerület akár alsóbb, akár felsőbb tanintézeteiben viszsza-
tartható. V. A. 

VI. Olvastatott a vallás és közoktatásügyi ministeriumnak 1867. évi oct. 12. 
10,820. sz. a. kelt rendelvénye, melynek tartalma: hogy a jövedéki kihágások utáni 
bírságok eddig befolyt összegei, melyekből Magyar- és Erdélyországra 495,826 ft. 50 kr. 
esik, és melyek eddig a pénzügyőrök gyermekei javára, továbbá katonai, polgári és 
nönöveldei alapítványokra, valamint ösztöndíjakra voltak szánva, s mint ilyenek az egri érseki 
convictusnak, szatmári /e^WíVa-collegiumnak, nagy-szebeni árvaháznak, a nönöveldék kö-
zül pedig orsolya-szüzeknek, irgalmas nénéknek, bencéseknek adattak, „a vallásegyen-
lőség elvénél fogva most általában Magyar- és Erdélyországban létező valamennyi fi- és nő-
nóveldére szándékoltatván kiterjesztetni", a főtiszt, superintendens úr felhivatik, hogy a 
hatósága alatti fi- és nönöveldék jegyzékét beküldeni szíveskedjék. Ezzel kapcsolatban 
főt. püspök úr jelenti, hogy ez alapból leendő segélyezés céljából a kerületbeli fensőbb 
tanintézetek jegyzékét fölterjesztette, a nélkül, hogy eddig valami látható eredmény 
volna tapasztalható. 

A rendelvényben hangsúlyozott vallásegyenlöség elvére támaszkodva, 
mely szerint ez alapból „Magyar- és Erdélyországban levő valamennyi fi-
és nönövelde gyámolítandó", kerületünk utasításul adja az egyetemes gyű-
lésre menendő követeknek, ügyekezzenek oda hatni, hogy ez összeg fele-
kezeti különbség nélkül aránylag osztassék föl. Sz. 

VII. Ugyanazon fentcímzett vallás- és közoktatási magyar királyi mini-
sterium 1868. évi junius hó 30-án 10,279. sz. alatt kelt abbeli értesítése, — hogy 
a trencsíni esperességbe kebelezett Rajec mezőváros községe az ág. hitv. ev. fiókegy-
háznak — iskolaépületnek való telket, fa s egyéb épületanyagot, a közpénztárból a tanító 
fizetéséhez évenkint 20 ft. díjjal járulást, faizást s a legelő használatát ajánlotta meg 
— olvastatván: 

szíves tudomásul vétetik; — de miután a trencsíni esperesség részé-
ről jelentetett — hogy Rajec mváros községe ezen adakozott szolgálvány 
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teljesítésére csak oly feltétel alatt vállalkozott, ha a kérdéses egyházközség 
nem vesz fel oly tanítót ki az adakozó városközségnek nem tetszenék; 
— ily körülmények közt és önkormányzati szabadságunkat sértő ezen fel-
tétel alatt, miután nemcsak a kérdéses egyházközség és trencsíni espe-
resség tagadó határozatot hozott , — ezen egyházkerület sem fogadhatja 
el; — remélhető azonban, hogy Rajec mezőváros községe felvilágosíttatása 
esetére ezen feltételétől eláll. V. A. 

VEI. Olvastatott a mult évi egyetemes gyűlés jegyzökönyveinek 22. pontja 
által a zsinat összehívása iránti terv készítésével megbízott választmány munkálata, 

melyre nézve noha az egyes esperességeknek közlött utasításaik sze-
rint lettek volna némely kivánatos módosításaik, melyek azonban épen az 
elkülönítve készített utasítások miatt nem lehettek öszhangzók; minél-
fogva kerületünk, nehogy a régóta óhajtva várt zsinat összehívását neta-
lán ez által is késleltesse, miután a zsinat mikép leendő öszhívásának 
rendszeres szabályozása különben is magának a zsinatnak leend egyik ki-
váló feladata, a munkálatot pontonként történt elolvasása és megvitatása 
után egész terjedelmében elfogadta, csupán a 4. §. első pontjából e sza-
vakat: „A Bucla-Pesten lakó tagok kivételével", nehogy ez által is a válasz-
tókra, kik szavazataikkal nem tartoznak saját kerületökre vagy esperessé-
gökre szorítkozni, bármi pressio gyakoroltatni láttassék, óhajtja kihagyatni. 
Egyébiránt újra meghagya az egyetemes gyűlési követeknek, hogy a 
zsinatnak minél előbb, ha csak lehet, még ez évben összehívását szorgal-
mazzák. Sz. L. 

September 3-kán folytatólag a jegyzőkönyv hitelesítése után: 
IX. A folyó évi september 2-án Hl : 2. pontban az 1848-ki XX. t. c. által ki-

mondott vallási jogegyenlőség elvének életbe léptetése tárgyában javaslat kidolgozására 
kiküldött választmány beterjesztett munkálata olvastatván, 

a bemutatott javaslat csekély módosítással következőkép elfogadtatott: 
1. A lelkészek minden vegyes házasságot az illető jegyesek kivá-

natára egybe adjanak. 
2. Vegyes házasságból született gyermekek az apa vallását követik, 

és az illető lelkész eszközli ily gyermekek keresztelését. 
3. Ha a háromszoros kihirdetést a r. katholikus lelkész teljesíteni nem 

akarná, a vőlegény két tanú jelenlétében erre szólítsa fel, és a törvényes 
idő lefolyta után ismét két tanú jelenlétében követelje a kihirdetésről szóló 
bizonyítványt, mely ha megtagadtatnék, egyike a tanuknak kérdezze 
meg a r. katholikus lelkészt, volt-e bejelentve akadály, s a vett feleletről 
mindkét tanú állítson ki bizonyítványt, — ennek alapján pedig az illető 
evangelikus lelkész az esketést teljesítheti. 

4. Miután az 1848-ki XX. tcikkben kimondott jogegyenlőség és viszonosság 
az 1844-ik évi törvény cikkelyekkel törvényesen kivánt áttérési formalitá-
sokat fen nem tartotta, és a r. katholikus egyház tettleg mellőzi, — a viszo-
nosság elvéből az illető evangelikus lelkész az áttérni kívánókat minden 
bejelentés nélkül egyháza kebelébe befogadhatja. 

5. Az evangelikus lelkész a gyermekek jövendőbeli vallási növelteté-
séröl szóló reversalist érvénytelennek tekintse. 

6. Az 1791: 26. t. c. értelmében a r. katli. lelkész evangelikus felek 
kívánatára ezeknél hivatalos szolgálatokat végezhet; a viszonosság elvénél 
fogva tehát, ha a r. kath. fél által megkerestetett, az evang. lelkész is 
felhatalmaztatik ilyen szolgálatok teljesítésére. 

7. Végre az ezen egyházkerület lelkészei által ez utasítás határain 
belől tett lépésekért az egyházkerület vállalja el a felelősséget. 

4 
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Mely javaslat ekkép kiegészítve elfogadtatván, — ezen egyházkerü-
letnek az egyetemes gyűlésre kikíildendő képviselői utasíttatnak, hogy ott 
minden ügyekezetőket arra fordítsák, mikép az egyetemes gyűlés ily érte-
lemben egyformaság tekintetéből az összes hazai ev. egyházaknak alihoz-
tartásúl szolgálandó utasítást kidolgoztasson. Mi ha meg nem történnék, 
egyházkerületünk az elfogadott munkálatot a kerület határain belöli ahhoz-
tartásúl szolgálandó utasításkép közhírré teendi, és pedig az egyházak 
lakosainak nemzetiségeire való tekintettel azok nyelvén, és nem csak egy, 
az egyházi levéltár, de amennyire lehetséges egyes, községekben kiosztás 
végett is több példányban küldendő lesz. V. A. 

X. Az érdeklettek kivánatára az elnökség beleegyez , hogy sorrenden kivül elő-
legesen fölvétessék a szakolcai egyház papválasztási ügye. Fölolvastatott ennélfogva a 
m. évi kerületi gyűlés jegyzökönyvének XXXIV. pontja, és pedig előbb magyar szö-
vegben, mely szerint ez ügy a nyitrai esperességhez utasíttatott, mint a hol még akkor 
tárgyalva nem volt, azon hozzáadással, hogy az állítólag megválasztott lelkész, Boór 
Mihály úr ez ügynek „az esperesség által leendő eldöntéseig hivatalát el nem foglal-
hatja, megbízatván egyszersmind az egyházkerületi consistorium, hogy szükség esetében 
vagy mint olyan, vagy mint a kerületi gyűlés meghatalmazott bizottmánya határozazot 
hozhasson." Ezután olvastatott ugyané pont szláv szövegben, mely a magyartól a kifeje-
zésekben annyiban különbözik, hogy benne e szavak helyett: „az esperesség által leendő 
eldöntéseig" azon kifejezés áll: „az ügy végleges elintézéséig." Mely eltérést főt. superin-
tenlens úr onnan származtatja, hogy az illető esperességnek a magyarral egyenlő 
hitelességűnek régibb idő óta elfogadott tót jegyzőkönyv kivonata levén elküldendő, 
a hitelesítő bizottmány kiváló figyelmét ez utóbbira fordította, noha a magyarnak is 
csupán ez utóbbi magyarázat szerint lehet józan értelme. Jelenti továbbá főt. superinten-
dens úr, hogy a nyitrai esperesség mult évi sept. 24. gyűlést tartván, itt a szakolcai ügy 
közigazgatási úton akkép döntetett el, hogy a választást törvényesen történtnek nyil-
vánította. Az e határozattal elégedetlen fél az ügyet a kerületre, s illetőleg a meghatal-
mazott bizottmány gyanánt kiküldött kerületi consistoriumhoz fölebbezte, hol a szakolcai 
választás, mert a nyitrai esperességnél irott statutum szerint a megkívántató negyedik 

jelölt lemondott — tehát forma hiba miatt törvénytelennek, következőleg megsemmisíten-
dőnek nyilváníttatott s a szakolcai egyház uj választásra utasíttatott. E határozatot a 
szakolcai egyház többsége az egyetemes gyűlésre fölebbezte, mely azonban akkor csak 
egy év múlva levén összejövendő, az egyetemes felügyelő úr a panaszkodó egyházat fel-
szólította, hogy alkalmazkodjék a kerületi consistorium mint meghatalmazott bizottmány 
határozatához, midőn, ha a többség csakugyan tiszt. Boór Mihály urat óhajtja lelkészül, 
öt ismét megválasztván, eljárása törvényességét annál fényesebben fogja igazolni. Ugyan-
ezen tanácsot adta a kérdéses egyháznak a főtiszt, superintendens úr is , figyelmeztet-
vén egy úttal, hogy mig az egyetemes gyűlés határozataig hónapokon át kell várnia, 
ez úton a választást nyolc nap alatt megejtheti, s ha mindemellett magát jogaiban sér-
tettnek érzi, ez ellen óvását beadhatja. Ha pedig ezt nem akarná követni, jelölje ki leg-
alább, kit óhajtana ideiglenes administratorul, hogy azt számára ki lehessen nevezni. A 
szakolcai egyház azonban az ajánlott kiegyenlítési módok egyikét sem akarván elfogadni, 
e helyett a superintendens úrhoz intézett ingerült hangú levelében a törvényes consisto-
riumot méltatlan megtámadásokkal illette, mig egyesek nyilvános lapokban sértő kifaka-
dásokkal éltek tisztelt főpásztorunk ellen. Ez alatt a nyitrai esperességben újabban gyű-
léseket tartottak, hol a többség heves kifakadások közt azon határozat kimondását sürgette, 
hogy tiszt. Boór Mihály úr a kerületi meghatalmazott bizottság határozata ellenére vites-
sék át Szakolcára, mit azonban az elnökség kimondani vonakodott. Ama hozatni szándékolt 
határozat főbb indokául felhozatott, hogy a tót jegyzőkönyv meg van hamisítva, mit a 
szakolcai egyház többsége i's ismétel a főpásztor úrhoz intézett puszta ráfogásra épített 
kifakadásokat tartalmazó levelében. — És miután a föt. superintendens úr föpásztorhoz 
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méltó atyai keresztyén szeretettel ihletve, boszut nem ismerve, nagylelkű önmegtagadással 
azon sértőknek megbocsátott volna — lemondván a méltatlan sértés megtorlásáról — 
határoztatott: 

Midőn az ezen egyházkerület egyházi jegyzője nt. Szeberényi Lajos, 
pozsonyi lelkész úrra ráfogott azon vád, mikép ő a szláv jegyzőkönyv kér-
déses XXXIV. pontját meghamisíttota volna, a főt. superintendens úr 
felvilágosítása által elháríttatván, valamint az is kiderült, hogy az ez ügy-
ben eljárt kerületi consistorium mint egyházkerületi küldöttségre szórt vádak 
sértésekés rágalmazások alaptalanok: ezen megsértést elkövető szakolcai egyház 
többségének ebbeli tette fölött ezen jegyzőkönyvben határozott roszalás nyilvání-
tása mellett az egyházkerület által a méltatlanúl megsértett egyházi jegyző nt. 
Szeberényi Lajos úrnak és a megsértett kerületi meghatalmazott bizottság 
tagjainak teljes bizalom szavaztatott. 

Az ügy érdemére nézve pedig, miután az összes ez ügyre vonatkozó iro-
mányok a szakolcai egyházközség többsége által az egyetemes gyűlésre 
már is felterjesztve lennének — az egyházkerület az önmaga által teljhata-
lommal kiküldött bizottság határozata ellen különben is mitsem mondhatván 
— az ügyben ez egyetemes gyűlési eldöntés bevárandó. V. A. 

XI. Fölvétetett a brezovai határban fekvő és a brezovai egyházhoz tartozó némely 
irtványok öt lakosának folyamodása, melyben panaszkodnak, hogy néhány irtvány neve-
zett anyaegyháztól önálló külön anyagyülekezett alapítása céljából el akarván szakadni, ez 
iránt a nyitrai esperességhez folyamodtak, mely azonban, noha azon idő óta több gyűlést 
tartott, eddig az ügy megvizsgálására bizottságot ki nem küldött, sem tett lépéseiről a 
folyamadókat nem értesítette. Ezzel kapcsolatban előterjeszti főt. superintendens úr, hogy 
panaszlók ez ügyben már a cultusministeriumhoz is folyamodtak, honnan f. é. jan. 21-röl 
548. sz. a. oly értelmű leirat érkezett, mely szerint ez ügy az egyházkerület saját alkot-
mányos határköréhez tartozván, a fölterjesztett iratok az egyházi hatósághoz tétetnek át. 
Ennek folytán püspök úr az iratokat elintézés végett a nyitrai esperességhez, mint illetékes 
első fokú hatósághoz küldte. Ugyancsak erre vonatkozólag olvastatott a nyitrai esperesség 
f. é. jun. 10. és ll .Brezován tartott gyűlése jegyzökönyvének XXVI. pontja, melyben azon 
indokok, melyek a brezovai anyaegyháztól kérvényezett elszakadás meg nem engedhetését 
támogatják, elösoroltatnak, és mely valamint a nyitrai esperességbeli többi egyházzal, úgy 
az érdeklett brezovaival is közöltetett. 

A közgyűlés méltányolván a magy. kir. cultusministerium által kifejezett 
azon elvet, mely szerint a feudális viszonyok megszűntével az 1791: 26. t. c. 
1. §. által rendelt megyei vegyes bizottság nem levén többé alkalmazható, 
az új gyülekezetek alakulása tisztán egyházi hatósághoz tartozónak mon-
datik , szükségesnek nyilvánította az esperesség által megejtendő vizsgálatot. 
A mennyiben azonban az előterjesztett iratokból világosan ki nem tűnik, 
hogy a jun. 10. és 11. tartott esperességi gyűlés, noha épen Brezován tarta-
tott, a feleket kellőleg meghallgatta volna, a kerület szükségesnek tartja, 
hogy ez ügy, a rá vonatkozó minden iratokkal, anélkül , hogy előlegesen 
kimondaná a kérdéses irtványok akár elszakadhatását, akár el nem szakad-
hatását, a pótlandók pótlása és további eljárás végett a nyitrai esperesség-
hez mint első fokú hatósághoz visszaszállíttassék. Sz. 

September 4-dikén a gyűlés folytattatván, a tegnapi jegyzőkönyv hitelesítése után: 
XII. Elnöklő superintendens úr figyelmeztetvén azon következésekre, melyek 

mint a tegnapi tanácskozás mutatta, abból származhatnak, ha a jegyzőkönyv két külön-
böző nyelvű szövege eredetinek tartatik, e kérdést tanácskozás tárgyául tűzi ki. 

A közgyűlés továbbra is fön kivánván tartatni az 1860-diki intézkedést, 
a jegyzőkönyvnek két eredeti, hitelességre egyenlő t. i. magyar és tót szö-
vegben vezetését jövőre is elhatározza; mig a német egyházak számára a 

4* 
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hémet nyelvre lefordított jegyzőkönyvnek kinyomatása is elrendeltetik, a 
magyarból németre leendő áttétellel Michaelis Vilmos lyceumi tanár úr bizatik 
meg, ki ezúttal tiszteletbeli kerületi jegyzőnek megválasztatik. 

XIII. Olvastatik a brezovai egyház képviselőinek Írásban benyújtott folyamodása, 
melyben panaszosan említik, hogy a külön anyaegyház gyanánt elszakadni óhajtó irtványo-
sok azon idő óta, mióta nálok az elválási vágyak fölébredtek, az egyházi terhekben részt 
venni vonakodnak; minélfogva a kerület által kimondatni kérik, hogy mint tettleges egy-
háztagok, mindaddig, mig az elválás meg nem történik, valamint a többi egyháztagokkal 
egyenlő jogokban részesülnek, ugy a teherviselésben is osztozni tartoznak. 

Mely folyamodás az első fokú egyházi hatóság mellőzésével érkezvén 
ide, mint az elválás iránti kéréssel különben is szoros kapcsolatban levő, 
azzal együtt elintézés végett ag esperességhez utasíttatik. Sz. 

XIV. Olvastatott a mult évi jegyzőkönyv I. pontja a. alatt a pátens megszünteté-
seért 6 Felségéhez és a cültusminister ö nagyméltóságához intézett hála-felirat folytán a 
cultusminister ö nagyméltóságnak 1867. évi october 7-én 954 sz. a. kelt abbeli értesítése, 
hogy 6 Felsége alázatos feliratunkat legkegyelmesebben tudomásul venni méltóztatott. 

Örvendetes tudomásul vétetik. V. A. 
XV. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv VII., VIII. és az egyetemes gyűlési 

jegyzőkönyv XXXVI. pontja a hivatalos küldemények postai díjmentessége tárgyában: 
a keíületi képviselők utasíttatnak, hogy ezen még most is sérelmes 
ügyünknek a f. é. egyetemes gyűlésen további felkarolását sürgessék. V. A. 

XVI. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XIII. pontja, s ennek kapcsában főt. super-
intendens úr jelenté, hogy a kivánt adatokat felterjesztette, — valamint azon kérdést is 
intézé a gyűléshez, nem volna-e kívánatos az egyházunkat közelebbről érdeklő országos 
törvényeket egyházi közönségünk tudomására juttatni, — ennek folytán határoztatott: 

Az országos törvények kihirdetésének törvényes módja megváltoztatásával 
szükségesnek találtatott, a főt. superintendens urat a törvénytár egy példányá-
nak megrendelésére felhatalmazni, melyben ha valamely egyházi ügyeinkre 
vonatkozó szabvány foglaltatnék, azok időnként az esperességekkel közlendők 
lesznek. V. A. 

XVII. Olvastatott a mult évi kerületi gyűlés jegyzökönyvének XIV. pontja, mely 
szerint azon kifejezésben, hogy a cultusministerium a nyíregyházi algymnasiumnak a nyil-
vánossági jogot megadni mondatik, a kerület sérelmet látván, ellene az egyetemes gyűlés 
által óvás kimondását szorgalmazta. Ezzel kapcsolatban felvétetett a magyar kir. cultus-
ministeriumnak f. é. jan. 10. 11,173. sz. a. rendelvénye, melylyel a kerület megnyugtatása 
végett közli a tiszai egyházkerülethez e tárgyban intézett 13,722. számú rendelvényének 
másolatát, melyben határozottan kijelentetik, hogy midőn a föntisztelt ministerium a nyír-
egyházi algymnasium nyilvánossági jogát országszerte közhírré tétetni elrendelte, nem 
volt, nem is lehetett szándéka a két hitvallású evang. egyháznak az iskolák körüli törvény-
ben biztosított autonom jogait megtámadni, vagy csorbítani, hanem csupán azon hivatalos 
kötelességet kívánta teljesíteni, hogy minden vallású iskolák elöljáróival tudassa, hogy a 
nyíregyházi algymnasium által kiadandó bizonyítványokat, mint hiteleseket elfogadni 
tartozzanak. 

Megnyugtató tudomásul vétetett. Sz. 
XVIII. Olvastatott az 1867. kerületi gyűlés jegyzökönyvének XVI. pontja, mely 

által a házassági felmentvényekért befizetett díjak 360 ftnyi összegben az egyházkerületi 
esperességek lelkészei és tanítói özvegy-árva intézetei számára 10 részben felosztandók, és 
melyben egyszersmind elrendeltetett, hogy a trencsíni, árvái és turóci esperességeket 
illető részletek ideiglenesen a pozsonyi takarékpénztárba tetessenek, azon föltétellel, hogy 
ha ez esperességekben egy év alatt ilyen intézetek nem alakulnak, a rájok eső összeg a 
többi már fönálló hasonló intézetek közt lesznek felosztandók. Egy úttal jelenti főtiszt, 
superintendens úr, hogy 1867/ 8-ban házassági fölmentvényi díjakból következő összeget 
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érkeztek: 1. Zajac János Podluzsanból 20 ft., 2. Kraic György Modorból 20 ft., 3. 
Varga Szinac György F. Zeláról 20 ft., 4. Remias István Krajnáról 20 ft., 5. Dobro-
vodszki Pál Pusztafaluról 20 ft . , 6. Kubínyi Flórián F. Rubinból 40 ft., 7. Haass And-
rás Levélből 100 ft . , 8. Kypsz István Csatajról 20 f t . , 9. Ábrahám Mátyás Konszká-
ról 20 ft., 10. Chmurny György Prjekopáról 10 ft . , 11. Durec Pál Mijaváról 10 ft., 12. 
Mináricsny János Brezováról 10 ft., 13. Kozár István Mijaváról 20 ft., 14. Levius Sán-
dor Pozsonyból 50 ft., 15. Moik Károly Pozsonyból 20 ft., 16. Halama János Hájból 
20 ft., 17. Remias István Csejtéröl 20 ft., 18. Reszeli Pál A. Széliből 20 ft . , ösz-
szesen 460 ft. 

Ennek kapcsában az árvái esperesség részéről jelentetik, hogy ott már több év 
óta létezik ilyen intézet, melynek a tavalyi határozat értelmében a rá eső mult évi 36 ftnyi, 
valamint régebben ráesett részletek el is küldettek. A turóci esperességben ez év foly-
tán létesítettek a lelkészek özvegy-árva intézetet, mig a tanítók ilyennel már régóta 
bírnak; végre a trencsíni esperesség jelentvén, hogy ott ilyen intézet, és pedig lelkészek 
és tanítók közt egyesülten, az alakulás stádiumán áll s kész alapszabályai csak a vég-
leges szentesítést várják, mely az oct. 5-ki gyűlésben fog megejtetni, ennél fogva mult 
évekről fönhagyott részletét még egy évig a pozsonyi takarékpénztárban megtartatni kéri. 

A folyó évi felmentvényi díjak ismét az özvegy-árva-pénztárak közt tíz 
részletben felosztatni határoztatván, a túróci követeknek a takarékpénztári 
könyvecske a gyűlés színe előtt azon meghagyással adatik ki, hogy az ez 
espesrességre eső összeg egyenlő két részben a lelkészi és tanítói özvegy-árva-
pénztár közt elosztassák; a trencsíni esperesség részlete pedig még egy évig 
a pozsonyi takarékpénztárban hagyatván, a mult évi határozat értelmében 
az intézet végleges megalakulásaig függőben tartatik. Sz. 

XIX. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XVII. és XXII. pontja az egyházi 
bíráskodás ügyében: 

Miután az ezen egyházkerület által ideiglenesen elfogadott bányakerületi 
egyházi perrendtartás és kebelbeli határzatok közt némi ellentmondás véte-
tett volna észre, ennek elhárítása tekintetéből határoztatott: 

az egyházi bíróságok a paritas elvénél fogva egyházi és világi társelnök-
let alatt ülnek össze; az elnökség pedig úgy az egyházi, mint világi részről a 
szokott hivatal szerinti. V. A. 

XX. Olvastatván a kerület tavalyi jegyzökönyvének XVII. pontja, 
ennek folytán a mult évben elfogadott s most az előbbi pontban az elnökségre 
nézve módosított egyházi pörrendtartás tartalmához képest az egyházkerületi 
törvényszék ekkép állíttatik össze: elnökök mélt. Szentiványi Márton és főt. 
Geduly Lajos urak; tagok: 

Világiak: Egyháziak : 
Osztroluczhj Miklós, egyszersmind alelnök. Simkó Vilmos, egyszersmind alelnök. 
Mossóczy Lajos. Klszák János. 
Jeszenszky József. Stelcer Károly. 
Thirring Károly. Mockovcsák János. 
Samarjay Károly. Boleman István. 
Dobay Ágost. Mirdch Dániel. 

Sz. 
XXI. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XVIII. és ennek kapcsában az egye-

temes gyűlés jegyzökönyvének 30. pontja; 
az egyetemes gyűlésre küldendő követeknek utasításul adatik, hogy az ott 
felsorolt verbóci, jablonicai és krajnai mostanáig nem orvosolt sérelmek orvos-
lását erélyesen szorgalmazzák. V. A 

XXH. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv XIX. pontja és ennek kapcsában 
cultusminister ö nméltóságának f. évi april 24-én 3565. szám alatt kelt és a mult évi jegyzö-

5 
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könyv XVIII. pontjában elősorolt sérelmek egyike, a Mosony megyei Levél községnek kedvező 
eldöntése — s ennek folytán a mosonyi esperes úr szóval tett abbeli jelentése, hogy ez 
ügy tényleg kiegyenlítve van, figyelembe vétetvén, 

az ügynek ily kedvezöleg lett befejeztetése örvendetes tudomásúl vétetik. V.A. 
XXIII. Olvastatott b. Prónay Gábor egyetemes felügyelő úr ö excellentiájának az 

ez évi egyetemes gyűlést oct. 7. napjára kitűző levele, 
mely egyetemes gyűlésre kerületünk részéről kiküldetnek: Osztroluczky 
Miklós, Mossőczy Lajos, Jeszenszky József, Vrchovszky Alajos, Samarjay 
Károly, Draskóczy Gyula, Weinberger Endre, Thirring Károly, Major Pál, 
Szilvay Károly, Décsy Lajos, Dohnányi Lajos, Subert István, Konrád 
Mihály, Vallásek Mihály, Justh József, Révay Nándor, Beniczky Albert, 
Tomcsányi Mór, Velics Alajos, Szentiványi Adolf, Bobrovniczky László, 
Szentiványi Barna, Szentiványi József, Mihályik Victor, Plathy Gyula, Ku-
binyi Kálmán, Csillaghy József, Dobok Antal, Kankrinyi Mihály, továbbá: 
Geyer János, Szeberényi Lajos, Leskó Mihály, Stelcer Károly, Ritter Károly, 
Glatz Jakab, Schuch Ágost, Szvaty Mátyás, Riesz Károly, Krizsan Károly, 
Klszák János, Húrban József, Roy Ágost, Kelohorszky András, Hodzsa 
András, Plech János, Nemessányi János, Nóvák Sámuel, Brózik András; 
a pozsonyi lyceum részéről: Fuchs Albert és Csecsetka Sámuel urak, és 
pedig ez úttal Geyer János és Fuchs Albert urak napidíjjal. Sz. 

XXIV. Olvastatott a kerületi pénztárra vonatkozólag a m. évi jegyzőkönyv 
XXI. pontja, s ezzel összefüggöleg a pénztár vizsgálatára kiküldött bizottság jelentése, 
mely szerint a számadások helyeseknek és pontosoknak találtattak, de melyből a köz-
gyűlés egyszersmind meggyőződött, hogy a lefolyt év végéig csupán a Pozsony városi 
és mosonyi esperességek fizették le egészen tartozásaikat, noha, mint Jeszenszky József 
számvevő úr jelenté, a többiek is ismételten voltak kötelezettségökre* figyelmeztetve. 

E jelentések folytán a pénztárra vonatkozólag határoztatott: 
1. Weiss Tivadar pénztárnok urnák a további felelősség terhe alóli 

fölmentés kiadatni rendeltetik. 
2. A pátenshez tartozott egyházak illetőségei csak annak megszün-

tetése évétől, vagyis 1867. jan. 1-töl követelendök. 
3. A pénztár üres levén, a pénztárnok úr felhatalmaztatik, hogy a 

folyó költségeket, addig, mig az esperességek tartozásai befolynak, mi iránt 
erélyesebben lesznek felszólítandók, kölcsön által fedezze. 

4. Az eddigi járuléki kulcs érvényben maradása egy évre ismét 
kiterjesztetik. 

5. A gróf Zay-féle 420 ftnyi tartozásra vonatkozó mult évi határozat 
foganatosítás végett ezennel megújíttatik. Sz. 

XXV. Weiss Tivadar úr tizennégy évig viselt kerületi pénztárnoki hivataláról, saját 
ügyei által levén elfoglalva, lemond. 

Midőn a kerület sajnálattal veszi e buzgó hivatalnokának tisztéről 
való lemondását, nem késik egyszersmind lelkiismeretes sáfárkodásaért 
szíves köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezni; az ekkép megürült pénztárnoki 
hivatalra pedig egyhangúlag a kerületünk körül már annyi érdemeket 
szerzett tek. Jeszenszky József eddigi számvevő urat kéri föl, s ez által 
utóbbi hivatalának szüksége megszűnvén, azt a közgyűlés ideiglenesen 
felfüggeszti; végre a pénztár és irományok átszámításával Geyer János és 
Mossóczy Lajos urakat bízza meg. Sz. 

XXVI. Felolvastatott a múlt évi jegyzőkönyv XXIII. és az egyetemes gyűlés 
jegyzökönyvének 38. pontja; nem különben az ezen pontok határzatai ellenében a sajó. 
gömöri középtanoda által supplicálás megengedése tárgyában ide és az egyetemes gyű-
lésre beadott folyamodvány: 



— 19 

Ezen folyamodvány az egyetemes gyűlés múlt évi jegyzökönyvé-
nek 38. pontja ellenére nem pártolható. V. A. 

XXVII. Felolvastatott a múlt évi jegyzőkönyv XXIV. és ezzel kapcsolatban az 
egyetemes gyűlés 27. pontja a Zelenay-féle tőkéből folytonos részesíttetés tárgyában: 

Az ügy eldöntve lévén úgy, hogy a pozsonyi főiskola 3 évre 250 fttal 
részesíttetik, tudomásúl vétetik. V. A. 

XXVIII. Felolvastatott a múlt évi jegyzőkönyv XXVII. és 1866-ki XXV. pontjai: 
Blatnica, N.-Becskerek és Bazin egyházközségekből beérkezett a fen-

tebbi pontokra válaszoló nyilatkozatokat a panaszló Pozsony városi espe-
rességgel közölni rendeltetett, — a többi felszólított egyházak nyilatkozatai 
is elváratván. V. A. 

XXIX. Olvastatik a kerületi gyámintézet elnökségének jelentése, mely szerint 
kerületünkben valamint a központi, ugy a kerületi gyámintézeti bizottmány tagjai meg-
választattak, f. é. sept. 1. pedig az első gyámintézeti kerületi gyűlés megtartatott, mely 
a szűkölködő egyházak közt 500 forintott osztott el. E jelentést pótlólag a gyámintézeti 
egyházi elnök szóval megemlíté, hogy épen a jelen gyűlések folyama alatt az árvái, 
liptói és turóci esperességböl is érkezvén gyámintézeti adományok, most már e nemes 
célú intézet gyámolításában valamennyi esperesség van képviselve. 

E jelentést, mely szebb jövő zálogául tekinthető, a kerület örvendetes 
tudomásúl veszi. S<&. 

XXX. Olvastatott a Turóc-Sz.-Mártonban szervezett 4 osztályú tanoda pártolói-
nak beadványa, ezen tanodának megalakulása és szerveztetése tárgyában: 

E jelentés a turóci esperesség képviselőinek meghallgatása mellett az 
egyházkerületi törvényes hatósági felügyelet fentartásával tudomásul vé-
tetvén, egyidejűleg az egyházkerület híveinek szíves pártfogásába ajánltatik 
az egyetemes gyűlésre kiküldött követek pedig, ott ezen megalakult 
és szervezett sz.-mártoni tanoda kihirdetését szorgalmazandják. 

V. A. 
XXXI. Olvastatott a múlt évi egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 14. pontja 

mely az 1867-diki tanári tanácskozmánynak némely reformakat sürgető munkálatát, 
valamint a pozsonyi theologiai intézet tanárainak az egyetem megbízásából készített javí-
tási tervét megvitatás végett a kerületekhez utasítja. 

Az e munkálatokban foglalt javaslatokat áz esperességek többsége elfo-
gadhatóknak nyilatkoztatja; mivel azonban ezeket a legközelebbről érdeklett 
Pozsotry városi esperesség mindeddig meg nem vitathatta, utasításul adatik 
az egyetemes gyűlésre menendő követeknek, hogy ez ügy tárgyalásánál a 
Pozsony városi esperességnek addig elkészülendő véleményére tekintettei 
legyenek. 

XXXII. A liptói esperesség kérdést intéz az iránt, mikép történt az, hogy mig 
előbb a kerület is befolyt a pozsonyi lyceum egy tanárának választásába, most e jogot ki-
zárólag a pozsonyi egyház gyakorolja ? Mire válaszúi adatott, hogy régibb időben a taná-
rok díjazásaul a tandíjak szolgáltak, az akkori csekély fixumhoz pedig a kerület csak 100 váltó-
forinttal járult, mig most ugyanazon tanszék, melyhez a kerületnek is joga volt, 1000 fo-
rinttal van díjazva, melyet csaknem egészen a pozsonyi egyház szolgáltat ki. 

Mely fölvilágosítás a liptói esperesség küldötteinek megnyugtatói 
tudomásúl szolgálván , jegyzőkönyvileg is tudomásúl vétetik. 

Sz. 
XXXIII. Ugyancsak a liptói esperesség oda óhajtja utasíttatni az egyetemes gyű-

lési küldötteket, hogy az egyetem intézkedjék, hogy a kormány által fölállíttatni tervezett 
felekezeten kivüli iskolák mellett a mi népiskoláink egyházi jellemöket jövőre is megőrizzék. 

Mire a kerület egyhangúlag oda nyilatkozik, hogy népiskoláink fele-
kezeti minőségét jövőre is meg akarja tartani. Sz. 

5* 
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XXXIV. A „Duna" biztosító társulat pesti vezérügynöksége életosztályának, az 
ezen egyházkerület lelkészei, tanárai és tanítói életének biztosítására vonatkozó ajánlata 
a föt. superintendens úr által bemutattatván: 

Közhírré tétele elrendeltetett. V. A. > 
XXXV. A jelen jegyzőkönyv magyar szövegének hitelesítése esti 6 órára tűzetik 

ki; a gyűlés folyama alatt el nem készülhetett tót szöveg hitelesítése pedig a főtiszt. 
superintendens úr elnöklete alatt Mossóczy Lajos, Jeszenszky József, 
Boleman István és Csecsetka Sámuel urakból álló választmányra bízatott. 

Sz. 

Jegyzették 

Szeberényi Lajos m. b., 
pozsonyi magyar-tót lelkész és lyceumi tanár, kerületi jegyző. 

Télies Alajos m. b., 
a túróci esperesség képviselője mint egyházkerületi h. világi jegyző. 

N y o m a t o n Schweiber A l a j o s n á l Pozso t i yba t t . 



E jegyzőkönyv egyes pontjai által közelebbről érdekelvék: 

Bazini egyház XXVIII. 
Blatnica XXVIII. 
Brezovai irtványok XI . , XIII. 
„Duna" biztosító társaság XXXIV. 
Egyetemes gyűlés XXJII. 
Egyetemes gyűlési képviselők III . , 3. , 4. , VI. , VIII., IX. , XV., XXI . , XXX. , XXXI. 
Egyházkerületi törvényszék XX. 
Felekezeti népiskolák XXXIII . 
Gyámintézet XXIX. 
Igazgatók (iskolai) V. 
Jegyzőkönyv nyelve XII. 
Jegyzőkönyv hitelesítése XXXV. 
Jeszenszky József pénztárnok XXV. 
Kerületi pénztár XXIV. 
Nagy-Becskerek XXVIII. 
Nyíregyházi algymnasium XVII. 
Nyitrai esperesség XI . , XIII. 
Ozvegy-árva intézetek XVIII. 
Postadíj mentesség XV. 
Pozsonyi tanárválasztás XXXII. 
Pörrendtartás XIX. 
Rajec VII. 
Superintendens úr III . , XVI. 
Supplicatio XXVI. 
Szakolcai papválasztás X. 
Trencsíni esperesség XVIII. 
Turóci esperesség XVIH. 
Turóc-sz.-mártoni iskola XXX. 
Weiss Tivadar XXIV., XXV. 
Zelenay-alapítvány XXVÜ. 

Hibaigaz í tás . E jegyzőkönyv 9. lapján alulról 7. sorban Reviczky helyett Reviczky olvasandó. 
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A dunáninneni 

ág. hitv. evang. egyházkerület 1868. 

sept. 2—4. tartott gyűlésének 

jegyzőkönyve. 



A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 
1869. évi september 1-sö és következő napjain 
sz. kir. Pozsony városában főtiszt. ( M i l f &aj®8 
superintendens és tek. SrilllJ Eiff®Ij trencsíni, 
mint a jelenvoltak közt hivatalra legidösb 
esperességi felügyelő urak elnöklete alatt tartott 
közgyűlésének 

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

A Pozsony városi esperességböl: 
Jeszenszky József, másod felügyelő. 
Osztroluczky Miklós. 
Tomka Kálmán. 
Samarjay Károly. 
Vrchovszky Alajos. 
Kosziba Ádám, récsei felügyelő. 
Királyföldy Endre. 

r 

Dobny Ágost. 
So/c Rezsó. 
Lerchner Mátyás. 
Wilfing Károly. 
Albrecht Pál. 
Meier Mihály. 
Mullner Sámu, stb. 

Geyer János, esperes és pozsonyi lelkész. 
Polefkovics Gusztáv, récsei lelkész. 
Fuchs Albert, lyc. igazgató. 
Csecsetka Samu, 
Emerici Lajos, 
Hammerschmidt Károly, 
Michaelis Vilmos, tanárok. 
Randi Sámuel, 
Kor esek Zsigmond, tanítók. 
Metzel János, ligetfalvi tanitó. 

A Pozsony megyei esperességböl: 

Iseubauer Károly, somorjai felügyelő. Lesko Mihály, esp. és f.-szelü lelkész. 
Horner Mátyás, bazini lelkész. 
Mockovcsák János, bazini lelkész. 
Stelcer Károly, n.-szombati lelkész. 
Ritter Károly somorjai lelkész. 
Kovács Pál, p. födémesi lelkész. 

A mosonyi esperességböl: 
Glatz Jakab, esp. és hegyeshalmi lelkész 
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A nyiírai esperességböl 
. . r 

Conrad Mihály. Klszák János, esperes és szobotisti lelkész. 
Hros Tamás, brezovai lelkész. 
Vannay László, mijavai lelkész. 
Boór János, krajnai lelkész. 
Pifkó Gusztáv, bukóci lelkész. 

A trencsíni esperességböl: 
Szilvay Károly, esperességi felügyelő. Riesz Károly, alesp. és podluzsáni lelkész. 
Dohnányi Lajos, ozori felügyelő. 

A turócf esperességböl: 
Dr. Mudron Mihály. Szeberényi Lajos, kerül, jegyző és pozsonyi 

lelkész. 

A liptói esperességböl: 

Az árvái esperességböl: 

Zmeskal Elek, lestinei felügy. ISovák Sámuel, esperes és a.-kubíni lelkész. 

A fönnevezetteken kivül pedig még a pozsonyi és más gyülekezetek számos tagjai. 

Mely alkalommal: 
A gyűlést megelőzőleg a német templomban gyámintézeti isteni tisztelet tartatván, s 

ezzel kapcsolatban a jelen voltak a tanácskozásokra a szent Lélek áldását is segítségül híván, 
ennek befejezte után a fennevezettek a lyceum könyvtári teremében összegyülekeztek, hol főtisz. 
egyházi elnök úr Istenhez emelt rövid, de szívből fakadt fohász után a gyűlést megnyitottnak 
nvilvánitá. Ennek folytán 

I. Ugyancsak egyházi elnök úr sajnálattal jelenté, hogy kerületi felügyelő, mélt. 
Szentiványi Márton úrhoz, részint betegeskedése, részint más rendbeli hivatalos teendői miatt, 
mint ezt a főtisz. úrhoz intézett levelében tudatá, ismét szerencsénk nem lehet. 

Ennek következtében tek. Szilvay Károly, trencsíni esperességi felügyelő 
úr kéretett föl az üres világi elnöki szék elfoglalására. 

II. Következett főtiszt, püspök urnák szokott évi jelentése, mely következőleg hangzik: 

> • • i * 

Tekintetes és főtiszteletü egyházkerületi gyűlés! 
' • li'il 10: íl! - " ')w' Ji gs . . 

Mindenekelőtt szokott évi jelentésemet leszek megteendő, részint hogy számot adjak 
sáfárkodásomról, részint hogy módot nyújtsak a tek. és főtiszt, gyűlésnek tájékozni magát egyházi 
ügyeink jelen állása s a teendők iránt, miket egyházunk, egyházkerületünk s egyházközségeink 
ez idő szerinti helyzete megkiván. Gyűléseink egyik üdvös oldalának épen azon körülményt tartom, 
hogy alkalmat és ösztönt nyújtanak folyvást nyitva tartani szemünket s úgy hátra vetni biráló, 
mint előre irányozni gondoskodó tekintetünket. 



— 3 — 

A dolog természetében fekszik, hogy a legáltalánosb érdekűvel kezdjen, t. i. azon 
törvényekkel, melyek egyházunkat is illetőleg, az utolsó évben az országgyűlés által meghozattak. 
Ilyeneknek főleg három nevezhető: az 1868. évi 53., 48. és 38. törvényczikkelyck. Az első 
a, törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szól, a második 
a vegyes házassági válóperekről, a harmadik a népiskolai közoktatásról. 

Az első meglehetősen megfelel azon eszmének, mely általa valósítandóul ki volt tűzve, 
a mennyiben ha szabványai a különböző keresztyén vallásfelekezetek által egymással való érint-
kezéseikben jó lélekkel és őszintén megtartatnának, nem volna ok jogcsorbításokról, a gyengébb 
résznek a hatalmasabb általi elnyomatásáról, megrövidítéséről panaszolkodni. Fájdalom, a jó 
akarat ezen törvény lojális keresztülvitelére azon fél részén, mely eddig szokva volt uralkodónak 
nézni magát, most sincsen meg; legyen elég ez állitásom igazolására hivatkoznom lelkésztársaim 
mindennapi tapasztalására, különösen a vegyes házasságok körűi, legyen elég felemlítenem, 
hogy a törvény által eltörölt reversalisok még most is szélűben követeltetnek s az ily házasságok 
csak akkor adatnak egybe, ha a protestáns fél vagy reversalist ír alá vagy épen hitét megtagadva, 
r. kath. hitre tér. A dolgok ily állásában a törvényhozás valószínűleg kényszerültnek érzendi 
magát a vallási béke és jogegyenlőség megóvására még behatóbb rendszabályokról gondoskodni. 
— Mindenesetre szükséges lesz, hogy, addig is , mig netalán valamely újabb általános vallás-
törvény hozatnék, a törvényhozás egy ezen 53. tczikkben foglalt specialis kérdés i ránt , a 
viszonosság elvének megfelelőleg egész szabatossággal intézkedjék. A 17. §-t ér tem, melynek 
tartalma következő : „A jelen törvény életbeléptetése előtt kötött vegyes házasságokból született 
vagy születendő gyermekek vallásos nevelésére nézve azon törvény határozata marad érvényben. 

t 

a mely az ily házasságok kötése idejében hatályban volt.a En ugyan e §-t úgy értelmezem, hogy 
1848-on innen az azon évi 20. tczikknek 2. §-a, mely által tökéletes viszonosság állapíttatik 
meg a törvényesen bevett vallásfelekezetek közt, irányadó s az előforduló esetek ennek értelmében, 
s csak az 1848. év előtt kötött házasságoknál az 1791. évi 26. tczikk illető szabványai szerint 
intézendők el. Mert, ha az utóbbi tczikknek hatálya egész 1868. évig terjesztetnék ki, akkor az 
valóságos visszalépés s a már 1848-ban törvénynyel biztosított viszonosságnak kiáltó megsértése 
volna. Mivel azonban csak ugyan vannak nem csupán egyének, de hatóságok is, és nagyon magas 
hatóságok is, kik a szóban lévő 17. §-ban nein az 1 8 4 8 : 2 0 . , hanem az 1 7 9 1 : 26. tczikk 
egyoldalú és korlátolt rendelkezéseinek zászlóját látják lengeni: szükséges lesz, hogy azon § hiteles 
értelmezését maga a törvényhozás adja , melyről nem lehet föltenni, hogy a már 1848-ban 
törvény nyel biztosított s 1867-ben királyi esküvel megpecsételt tökéletes viszonosságot csak 
1868. évi december havától akarná számítani. Ha a tek. és főtiszt, gyűlés ezen én nézetemet 
osztani méltóztatik, akkor felkérem a kezdeményezés megtételére, hogy ama nem eléggé 
szabatos és félremagyarázásokra alkalmat szolgáltató § a törvényhozás által világos értelmezést 
nyerjen. 

A vegyes házassági válóperekről szóló 48. tczikk annyiban örvendetes előhaladást 
foglal magában reánk nézve, hogy az ily perek, a mennyire azokban a mi hitsorsosaink 
érdekelvék, ezentúl csak a mi vallásunk elvei szerint fognak elitéltetni. Különben, hogy azon 
intézkedés, melynél fogva , mig minden más vallásfelekezetbeliek válóperei saját egyházi 
törvényszékük előtt folynak le, csupán a mi e nemű pereink a világi törvényszékek elé 
uta lvák, megfelel-e a jogegyenlőség és viszonosság nagy elvének, annak megítélését a tek. 
és főtiszt, gyűlésre bízom. 

Talán legkihatóbb jelen perczben a gyakorlati életre s élénk szellemi mozgalomra 
legtöbb okot szolgáltató a három törvény közül a 38. tczikk, a népiskolai közoktatásról szóló. 
Feladatunk lesz ezen törvény viszonylatát egyházunkhoz annál behatóbban megvitatni, mert 
az épen egyházkerületünk egy tetemes részében nyilt ellenszenvvel találkozott. Fentartva 
magamnak, hogy saját nézeteimet e tárgykörül a maga helyén egész őszinteséggel elmondhassam, 
itt csak azon reményemet fejezem ki, mikép sikerülend kölcsönös fevilágosítások által e fontos ügy 
megvitatásánál oly eredményre jutnunk, hogy adassék meg mindenkinek az övé, az egyháznak, 
mi az egyházé, az államnak mi az államé, és minden egyesnek, mit ily fontos és szent ügyre 
nézve utoljára természetes és megbocsátható követelménynek kell találnunk, a megnyugtatás^ 
a felmerülhető kételyek és aggodalmak eloszlatása. — Hogy közönségünk a törvény tartalmával 

* 
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megismerkedjék, szükségesnek tartottam annak legalább azon részeit, melyek a felekezeti 
Iskolákra vonatkoznak, szláv nyelvre lefordíttatni, kinyomatni s a gyülekezeteknek megküldeni. 

«Bár eszközölte volna az ország kormánya e törvénynek ideje korán a lehető legszélesb 
körökben elterjedését; ez által valószínűleg sok félreértésnek elejét lehete vala venni. A 
vallásfelekezetek viszonosságáról és a vegyes házassági válóperekről szóló törvényczikkeket is 
kinyomattam minden nyelven igen számos példányokban, úgy, hogy remélem, nem igen leszen 
ez egyházkerületnek tagja, a ki azok tartalmáról, s a azon törvények által nyert jogairól kellőleg 
értesítve nem volna. 

Visszatérőleg a népiskolai közoktatásról szóló törvényczikkre, annak alapján a vallás-
és közoktatásügyi minister ur igen élénk, és valljuk meg őszintén, sok részben köszönetre méltó 
tevékenységet fejtett ki, melynek egyes mozzanatait a következőkben van szerencsém elősorolni: 

Az államot a tanügy terén képviselendő s e téren nálunk is az állami törvényes 
főfelügyelet közegeiül szolgálandó felügyelöket nevezett, és pedig: Árva és Túrócz megyékbe 
Mennyey József Liptó megyébe Nemessányi János addigi Iiptó-sz-iváni evang. lelkész, 
Nyitra megyébe Grmanecz Károly, Trencsin megyébe Mednyanszky János, Pozsony 
megyébe és Pozsony szabad kir. városába Bartal Rezső, ugyanoda másodfelügyelőnek 
Korbélyi József, végre Moson megyébe Ililóczky Béla urakat. Mi hatáskörük lészen e 
tanfelügyelő uraknak a mi felekezeti iskoláinkkal szemben, az ki fog tűnni azon általam 
előterjesztendő ministeri leiratokból, melyekben e kinevezések tudtomra adattak, s még inkább 
kitűnik azon részletes utasításokból, melyek számukra a ministerium részéről kiadvák, s melyek 
velünk is hivatalosan közöltetve lévén, szerencsém lesz azokat a gyűlés asztalára letenni 

A 38. tczikk megyei iskolatanácsokai állít fel, melyekbe a megye területén 
létező vallásfelekezetek részéről egy egy tag választandó. Kétségkívül a törvényhozásnak ez 
intézkedésnél azon intentiója volt, hogy e tagok a tanácsban a hitfelekezetek érdekeinek 
képviselői, jogaiknak megóvói légyenek. A minister ur felhívatta általam esperességeinket is e 
tagok megválasztására. Meg is feleltek e felhívásnak ezek többjei, így a pozsonyvárosi és 
pozsonymegyei esperességek együttesen ntiszt. Szeberényi Lajos, a mosoni tek. Hollerung 
Alfréd megyei esküdt, a trencsini ntiszt. Krizsán Károly zárjecsi lelkész urakat választák 
meg az illető megyei iskolai tanácsokba leendő képviselőikül; mások azonban, úgymint az árvái, 
liptói, túróczi és nyitrai esperességek e választást nem tevék meg, miért ? annak okát tisztelt 
követeik által valószínűleg ők magok fogják adni. 

Még mielőtt ezen uj tanügyi szervezet egybeállíttatott volna, figyelmeztetve lettünk 
a minister ur által némely hiányokra, melyek, úgymond, iskoláink körül ő nagyméltóságának 
tudomására jutottak, s melyeket az u j törvény rendeletéhez képest, a hol előfordulnának, 
szükség leend orvosolni, például: az iskolaépületek egészségtelen roskadt állapota, a szorgalom-
időnek szertelen rövidre szabása, a tanköteles gyermekek rendetlen iskoláztatása stb. Közöltem e 
figyelmeztetést az esperességi elöljáróságokkal, felhíva őket, hogv ama hiányokon, a mennyiben 
a kebelbeli gyülekezetekben előfordulnának, segíteni ügyekezzenek. 

A minister u r magas értelmiségénél fogva belátván, hogy a jó iskoláknak éltető lelkei 
a jó, hivatalukat illő képzettséggel s egész odaadással folytató tanítók, ezeknek úgy szellemi 
képeztetésére, mint anyagi sorsuk lehető javítására is fgrdítá kiváló figyelmét. Az utóbbi 
irányban báró Sina Simon u r által Ö Felsége a császárné és királyné szerencsés szülése 
alkalmából tett alapítványból részeltete néhány elaggott tanítót pénzbeli segélyezésben, kik 
közt ugyan, csupán hét egyén lévén az egész országból és minden vallásfelekezetekből 
segélyezhető, egyházkerületünkből egy sincsen; de annál nagyobb örömmel jelenthetem, hogy 
az országgyűlés által ő nagyméltósága rendelkezésére bocsátott bizonyos alapból egyházkerüle-
tünkből is s annak minden esperességeiből összesen 23 tanító urak 60-^-100 forintnyi részletek-
ben 1640 frttal lőnek jutalmazva. Talán nem volna helytelen dolog; ezen tanító urak neveit s 
a részökre engedélyezett jutalomdíjakat jegyzőkönyvbe is igtattatni. 

Elkérette ő nagyméltósága az egyházkerületünkben létező tanítói nyugdíjalapok 
jegyzékét s alapszabályait is, azon kijelentéssel, hogy azokat maga részéről is segélyezni szándékozik. 
És valóban ha valahol, itt van tér szintoly kiáltó szükségek fedezésére, mint kimondhatatlanul 
áldásos működésre. A minister ur föltételül köté ki , hogy ily tanítói nyugdíjalapok semmi más 
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hasonnemű intézetekkel összeköttetésben neálljanak. En azonban kötelességemnek tartam ő nagy-
méltóságának előterjeszteni, hógy méltánytalanságnak hinném azon tanitó urak kirekesztetését az 
általa szándéklott jótékonyságból, kiknek nyugalapjaik a.hasonló papi alapokkal egyesiilvék. 
Reménytelten várjuk, hogy minister ur a bennünk keltett várakozást mielőbb kegyesen kielégítse. 
Egyébiránt érdekelni fogja talán a tek. és főtiszt, gyűlést ez alkalommal megtudni, hogy egyház-
kerületünkben öt kizárólagosan tanítói nyugdíjalap létezik, oly feladattal, hogy belőlök a tanítók 
özvegyei és árvái s esetleg magok a tanítók is, igaz, nagyobbára felette csekély öszvegekkel 
gyámolíttassanak, t. i. az árvái, liptói, túróczi, pozsonyvárosi és mosoni esperességekben, a nyitrai 
esperességben a tanítói nyugdíjalap egyesítve van a hasonló rendeltetésű papival; á modori egy-
házban szintén ily egyesített intézett alapíttatot épen a mulfc évben. i 

A tanítók szellemi képeztetéséről a minister ur úgy gondoskodott, hogy némelyeket a 
már alkalmazottak és hivatalukban kitűnő buzgalmat tanásítottak közül 300 ftnyi költségátalány 
mellett kiküldött a külföldi előhaladottab népiskolák megtekintésére, más fiatal erőket pedig 1000 ftnyi 
évi segély mellett a külföldi képezdékbe küldött, hogy ott magakot képezdei tanárokká minősitvén, 
az ország által felállíttatni rendelt húsz tanító képezdében helyet foglaljanak s szerzett ismereteiket 
ismét másokkal közöljék. Mind egyik, mind a másik irányban intézve volt a felhívás, ő nagyméltó-
sága megbízásából, általam a mi tanítói és tanítójelölti személyzetiinkhez is. Az eredmény felől nem 
adhatok positiv tudósítást, miután a minister ur fentartá magának, hogy az általa kiszemelendőket 
követlenül fogja értesíteni; annyi azonban megbízható forrásból értésemre esett, hogy az 1000 frttal 
kiküldendő tanárjelöltek sorában egyházkerületünknek is egy fiatal tagja van. 

Végül jelentem, hogy minister ur az eddig nagyobbára minden oktatást nélkülöző 
siketnéma gyermekekre is kiterjesztő figyelmét s felhívott bennünket, lennénk segítségére, 
hogy azoknak mennél tökéletesebb összeírását megkaphassa s az ekkép felismerendő szükséghez 
képest megtehesse további előterjesztéseit az országgyűlésnek. 

Legyen szabad jelentésemnek e végét lelkem mély meggyőződéséből fakadt következő 
észrevétellel berekesztenem: a feltüntetett élénk mozgalom a népoktatás terén, melyet az állam 
részéről tapasztalunk, előnkbe két kötelességet szab, egy nemlegest és egy igenlegest. Nekünk, 
kik sanyarú helyzetünkben, korlátolt erőink mellett is, azon dicsőséget vivtuk ki magunknak a 
mívelt világ előtt, hogy népies tanügyünk aránylag a legvirágzóbb állapotban volt, a világért 
sem szabad azon gyanút öltenünk magunkra, mintha most , midőn elvégre az állam és az állami 
kormány is felkarolja a népnevelés ügyét, mi akadályokat akarnánk vetni ennek útjába. Más részről 
pedig meg kell feszítenünk minden erőnket és tehetségünket, hogy iskoláinkkal a keletkező 
versenyben hátra ne maradjunk, hanem azoknak jó hírét nevét jövőre is megóvjuk, a mi puszta 
panaszokkal vagy meddő óvásokkal nem, de csak áldozatkészséggel s buzgó fáradatlan munkás-
sággal lészen eszközölhető. 

A törvényhozás teréről még azon jelenteni valóm van, hogy a folyó évi országos 
költségvetésbe egyházunk felsegélésére 20000 fi. vétetett fel. Oly hosszú várakozás, annyi 
remények után, melyeket hazánk teljes alkotmányosságának visszaállításához kötöttünk, valóban 
igen igen csekély öszveg. S a mi még leverőbb, az azon kilátás, hogy a most uralkodó áramlatnál 
fogva, valószínűleg még ezen alamizsnaszerü öszeg is közel jövőben egyházunktól meg fog vonatni 
Azt mondják, azon elvhez képest: „szabad egyház szabad államban", gondoskodjék minden 
egyház magáról s az államtól ne követeljen és ne várjon semmit. Itt, ugy látszik, az állam ellen-
tétbe állíttatik az egyházzal; pedig nemde az államot ugyanazon emberek alkotják, kik az egy-
házi testületeket, s nemde ugyanazon emberek zsebeiből telnek-e az állami pénztárak? Ha már 
névszerint a mi protestáns egyházunk századok óta a maga szegénységéből mozdította elő az 
államnak szellemi czéljait, számára tanintézeteiben polgárokat képezett, most ez eltaszító választ 
nyerje e mindezekért díjul: gondoskodjál magadról! És ha népünk nem volna még anyagilag 
egészen kimerülve, akkor kétségkívül viselné készségesen, mint apái , lelki épülése minden 
anyagi szükségleteit. De midőn az állam adózási erejét csaknem a szélső határig igénybe veszi, 
nemde viszont joggal megvárhatja tőle, hogy legalább némi részben megint az ő lelki szükségei-
nek kielégítésével járó terhei könyítéséhez járu l jon? Az 1848 évi törvényhozás igazságosabb 
volt e részben, mint a mai politikai áramlat nézlete. Az 1848 évi 20. tczikk 3. §-a azt mondja, 
hogy „minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által 
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fedeztessenek." Igaz ez által az állam akkor nagyobb terheket vállalt magára, mint a mit vállai elbírni 
képesek; de a minden közt és a semmi közt, van még egy közép ut is, mely mint egyebütt, úgy itt is 
alkalmasint leginkább czélra vezető. Egyébiránt amaz 1848 évi törvényes rendelkezés még ma is 
fennáll, s egyházunk joggal megkívánhatja, hogy az ne csak irott malaszt maradjon, hanem a 
méltányosság korlátai közt életbe is általmenjen. Bocsánat e fejtegetésért; nem tartottam azt egészen 
helyén és időn kívülinek. Különben a kormánytól azon 2 0 0 0 0 ft. iránt, Ő nméltósága b. Prónay Gábor 
egyetemes felügyelő urnák utján, egy leirat érkezett, melynek tartalma azon öszvegnek az egyes 
egyházkerületek közt leendő mikénti elosztására s hova fordítás ára vonatkozik. A tek. és főtiszt, 
gyűlésnek feladata leend azon általam előterjeszendő leiraról tudomást nyerve, a benne foglal-
takra nézve megfelelő határozatokat hozni. 

A közjogi térről egyházunk belügyeire megyek által. 
Ezek közt első helyet a zsinat foglalta el. Méltóztatnak emlékezni, hogy tavaly meg-

tétettek minden előkészületek a zsinatnak mielőbbi megtartására. Az annak szervezete iránti 
javaslatot az egyetemes gyűlés elfogadta; megbízván egyúttal, többeke, hogy a zsinati tárgyalások 
vezérfonalául szolgálandó bizottmányilag kidolgozott előleges munkálatokat szláv és német nyelvre 
lefordítsák s az egyházaknak tájékozás s az e fontos tárgyak felett keletkezendő eszmecsere 
végett megküldjék. Ez volt határozva; de e határozatnál nem is vagyunk ma sem tovább. Mi 
légyen ennek oka, arra nézve én felvilágosítást nem adhatok, ezen az egyetemes egyházat illető 
ügynek vitele ő nagyméltósága az egyetemes felügyelő ur tisztéhez tartozván, a ki is annak 
ilyetén megakadásáról kétségkívül megadandja a maga helyén t. i. az egyetemes gyűlésnek, a 
kellő felvilágosításokat. 

A milv szomorú tespedésbe jutott ezen az egyházat szorosabb értelemben illető ügy, 
oly örvendetes lendületet nyert az iskolaügy, jelesül a középiskolák és a theologiai intézetek 
ügye az Ácsán ő nagyméltósága az egyetemes felügyelő ur lakában julius 3 .—6. napjain 
megtartatott tanári értekezlet által, melyben mind négy superintendens is részt vett. Az 
értekezlet eredménye elébb az egyetemes gyűlésnek lévén bejelentendő, annak részleteibe itt nem 
bocsátkozhatom, csupán annyit jegyezvén meg, hogy ott mind a gymnasiumi mind a theologiai 
oktatásról igen beható tanácskozások folytak s nagy horderejű javaslatok formuláztattak. 

Még összébb szorítván előadásomat, a saját egyházkerületünkben előfordultakra 
nézve következő jelenteni valóim vannak : 

/ 

Általában annak minden részeiben béke honolt, s habár az előbbi években dühöngött 
oly sajnálatos belharczoknak utóhullámzása itt ott még észre volt vehető, az sehol a törvényes 
rend korlátain keresztül nem tört, s remélhető, hogy ezentúl mindinkább meg fogjuk szokni az 
eszmék súrlódásának a szívek testvéries érzelmeivel összeegyeztetését. 

Mult évi jelentésemben három egyházközséget emlék ki, melyek akkor anomal állapot-
ban valának s a sajnálat és jobbra fordulási ohajtások tárgyát képezék: a szakolczait, a duna-
szerdahelyit és verbicza-sz. nűklósit. A két előbbiben, hála Istennek, helyreálltak a normális 
viszonyok; a harmadikban, fájdalom, még most sincsen az évek óta ürességben lévő papi 
állomás betöltve. 

Liptóban anyaegyházaink száma ez év folytán két újjal szaporodott; Smrecsány 
t. í. elválván Verbicza-Sz.- Miklóstól és Pribilina Hibbétől, önálló egyházakká alakultak. 
•Szmrecsánvra nézve e változás főleg, tek. Szent-Iványí József urnák nagylelkűsége által 
lett lehetségessé, a ki az u j községet jelentékeny jótéteményekkel dotálni kegyes volt. Legyen 
a tisztelt jóltevőnek e nagylelkű tette itt hálás emlékül feljegyezve. Felemlítem még, hogy a 
nevezett u j gyülekezetek elválásába mind eddigi anyaegyházaik bele egyeztek, mind az 
elválást az esperesség is szentesíté, és így a törvény és törvényes rend kívánalmainak minden 
módon elég lön téve. 

Más közérdekű esemény nem adván magát elő, csak a folyó rendes' tárgyak bejelen-
tése marad még hát ra , mi mellet azonban mégis előre jelzeni kívánok egy ritka ünnepélyt, 
mely ez év során a pozsonyi egyházban, illetőleg annak lyeeuma körében megtartatott. 

Kormányrendeletek ez idén is érkeztek bő számmal, ugy hogy alig volt nap, melyen 
az nem történt volna, mit azért említek fel, hogy ebből is kitűnjék, mennyire megszaporodtak az 
egyházi hatóságok teendői szemben az állammal s mennyire méltánytalan volna ez oldalról 



is, ha az állam egyre követelőbb állásba tenné magát egyházunk irányában, de viszont tőle 
minden gyámolítást megtagadna. A fontosabb minisíeri rendeleteket, melyek ugyan már egytűl 
egyig köröztetve vannak, szerencsém lesz jegyzőkönyvbe vétel s azokra teendő netaláni 
észrevételek végett itt is bemutatni. 

Könyöradománygyííjtési engedélyt kaptak, illetőleg segélyezésre ajánltattak a követ-
kező községek: DIOÁÓCZ, Galacz Oláhországban, Pribiiina, Radvány, Liebstädt 
Csehországban, Gillershof Galicziában és Králova Pozsonymegyébeim 

Az evang. egyházi czélok előmozdítására rendelt évi általányból, mely j övő re nézve 
meg fog szűnni, illetőleg maga egyházunk által kezeltetni, 2 0 0 — 2 0 0 ftnyi segélyt kaptak-
Limbach, Záthurcs, Récse, Mosócz és Ilibbe, valamint Okruczky Rudolf volt púchói lel-
késznek özvegye 100 ftot.f - , 

Az c. e. gyámintézet működéséről, melynek részéről a napokban tartattak itt a 
szabályszerű gvülésezések s mely érdekeinek előmozdítására, az imént lettünk Isten szent haj-
lékában felhíva, külön tudósítás fog beadatni. Itt legyen szabad csupán annyit felemlítenem, 
hogv annak központi pénztárából következő egyházkerületünkben községek következő adomá-
nyokban részeltettek: Rajecz 400 ftban, Vágújhely 1 0 0 , Duna-Szerdahely 70, Zsaskó 
50 ftban, azonfelül Nagy-Lévárd több díszes oltári edényben. 

A Gusztáv-Adolfegylet is kiárasztá jótékonyságának folyamát ez idén is egyház-
kerületi gyülekezeteinkre; és pedig kaptak tőle: Púchó 4 5 1 frt. 60 krt, Modori német gyü-
lekezet 377 ft. 10 krt, Duna-Szerdahely 286 ft. 10 krt, Csácsó 261 ft., Laaz 97 ft. 55 krt, 
Szúlyó 74 frt. 65 krt, Limbach 5 1 frt., végül néhai Schnitta volt vágujhelvi lelkész özvegye 
9 frt. 30 krt. 

A Glósius-Artnerféle alapítványt kezelő bizottmány Pesten Trencsin városában tar-
tózkodó elaggott s.szemevilágától megfosztott bajdani segédlelkész Porubszky Eleknek 80 
ftnyi évi nyugdíjt engedélyezett. 

Az egyházi cpítkezés teréről következő mozzanatok felemlítendők : Duna-Szerda-
helyen a templom építése halad; Modorban a szláv gyülekezet részéről egy uj díszes paplak 
építése már befejeztetett; Gáloson az iskolaépület tetemesen bővíttetett s mult évi dec. 8-kán 
ünnepélyes szertartással a használatnak átadatott; Krajnán ugyanazon hó 6-án három szép ú j 
harang hasonló ünnepélyes módon felavatva; Récsén is u j iskola épült s folyó évi május l - j én 
ünnepélyesen megnyittatott; Afsó-Kubin nem sokára remél szintoly ünnepélyt ülhetni; végre 
Králován egy uj templom építéséhez fogtak, Pozsonyban pedig egy temetői ékes imaház 
építése már is vége felé közeleg. 

Házassági felmenivény O felsége nevében 48 párnak adatott. — Díjak fejében 
3 9 0 frt., mely öszvegnek hova fordításáról a tek. és főtiszt, gyűlésnek feladata lészen intézkedni. 

A testvér egyházkerületek, viszonzásául hasonló eljárásunknak, beküldék ez idén 
is gyűlési jegyzőkönyveiket. A melyekre nézve ez több példányban történt, azokat megküldém 
az esperességeknek, mindnyáját itt van szerencsém egy-egy példányban beterjeszteni. 

Felsőbb tanintézeteinkről a következő tudatni valóim vannak : 
A túrócz-sz.-márloni zsenge algymnasium egész buzgalommal igyekszik szert 

tenni a szükséges erőre, hogy kitűzött czéljának mind sikeresebben megfelelhessen. 
A modori gymnasiumnak nagy szüksége volna hasonló megerősödésre, mostani álla-

potában alig leendvén sokáig képes egyenlépést tartani társaival. Ezt annál inkább véltem fel-
említendőnek, mert hasonló figyelmeztetés a ministeriiun részéről is érkezett, melyet a maga 
helyén szerencsém lesz felmutatni. 

A pozsonyi lyceum, nem említve szokott eredménydús működését, két kiváló 
örömnapot jegyzett fel évkönyveibe. Egyike ezeknek martius 4-kén, melyen érdemkoszorús ve-
teránjaink, Boleman Istvánnak 50 éves tanári jubileumát ülé meg, összeköttetésben Handl 
Sámuel polgári iskolai tanító hasonló emlékünnepélyével, s elsőnek ő felsége kegyelméből a 
Ferencz-Józsefrend lovagkeresztje, az utóbbinak a koronás arany érdemkereszttel feldíszíttetésé-
ve i ; a másik azon nap, melyben tudomására jutott az egyháznak s a főiskolának, hogy néhai 
boldog emlékezetű Káldy Miklós ur 10000 ftnyi jelentékeny alapítványt tett a lyceum javíma. 
E kettős örömben, nem kétlem, a tek. és főtiszt, gyűlés is osztani fog, s kívánni, hogy a két nevezett 



érdemdús aggastyánt a Mindenható még sokáigélt&sé, az utóbbi jóltévőnek adjon örökzüdvességetl 
ki egyhákí iskolái személyzet k o ^ b é n kötfetkéző változások történtek: 
11 Túróc2ban főespefesr lett Rbé%á Aridra* szucsáüyi lelkész, alesperes Bernáth 

János záthurcsai lelkész, esperességi felügyelő Révay Ferdinand, másod felügyelő Jeszenszky 
János, világi jegyző Lefioczkij Lajos, egyházi Dobruczky János, ügyész Jeszenszky 
Ferencz; Liptóban alesperes: Krmeszky György, esperességi ügyész lett Thuránszky Ta-
más, pénztárnok Makoviczky János, esp. jegyző Bachal Dániel ; Nyitrában esperességi 
jegyző Leska János, pénztárnok Sloboda Pál, ügyész Trokan János. 

2. Helybeli felügyelőknek választattak: Szmrcsányban Szent-lványi József, 
ugyanott másod felügyelőnek Liptay Ferencz-, Pribilinán Pongrácz Adeodát, másod fel-
ügyelőnek Klein Lajos; Zurányban Meixner Adám; Duna-Szerdahelyen Vélsz Jakab. 

3. A lelkészek sorából kimúltak: Maszárik Mihály volt morva-ljeszkói és Tomala 
András volt zsaskói lelkészek. — Lelkészi alkalmazást nyertek: Boor Mihály, addigi bukóczi 
lelkész Szakolczán, Pifko Gusztáv addigi brezovai segédlelkész Bukóczon, Droppa Gyula, 
addigi verbicza-sz. miklósi segédlelkész Szmrcsányban, Bachát Dániel Pribilinán, Trokan 
Sándor segédi minőségben Kosztolnán, Moczkovcsák János hasonló minőségben Bazinban, 
Makoviczky János Károly paphelyettesi minőségben Verbicza-Sz. Miklóson; végre Rapha-
nides Bogyoszló az igazságügyi minister által lett nevezve az országos fegyintézeti uj lel-
készi állomásra Lipótvárott. Ez utóbbinak mely esperességbe leendő bekebeleztetése iránt 
külön előterjesztésem lészen a tek. és főtiszt, gyűléshez. 

4. Tanári alkalmazást nyert Glatz Henrik a pozsonyi lyceumon. 
5. A tanítók közül meghalálozott: Csukán János volt felső-ozori tanító. Uj taní-

tónak választatott Jaszenován Árvában Kozsehuba János a leköszönt Laczo János helyébe, 
ugyancsak Árvában Párniczára Mravecz János Richwaldról Sárosban, Kosztolnára Bella 
János Párniczáról, Popradra Orgon Károly Mijaváról, Gálosra segédnek Göhnig Mihály, 
Pozsonyban a virágvölgyi iskolába Frühwirth Lajos, a soproni képezde nevendéke. E helyen 
megemlítendőnek vélem, hogy Porubszky Ágost kerületünkbeli tanító jelölt a pesti árvaház 
tanítójává lett választva, valamint azt is, hogy ugyanottani elődje Adelmann György, nem 
különben Somorján tartózkodó Mártony Marion, kik most alkalmazás ^nélkül vannak s külön-
ben mint jeles tanítók ismeretesek, ürességek esetére az illető választóknak jó lélekkel ajánlhatók. 

6. Lelkészi hivatalra felavattattak általam: Chorváth Sámuel segédnek Tót-Prónára, 
Zsambokréthy Lajos segédnek Kochanóczra, Hajtmanszky Kálmán segédnek Zay-Ugróczra 
és Csobrda Pál segédnek Morva-Ljeszkóra. 

7. Hitjelölti vizsgát tettek: a) Czinkoczky Márton (Szarvas — békési), b) Fabrí-
czy János (Bajsa — bácsi) , c) Gamauf György (pozsonyi), d) Goschenhofer József 
(pozsonyi), e) Hrdlicska János (Holics— nvitrai), f) Humenyik Sámuel (Szarvas — békési) 
g) Láng Károly (Csaba — békési), h ) Lesko Béla (Felső-Szeli — pozsonyi), i) Margó-
czy Kálmán (Losoncz-Tugár — nógrádi), k) Riesz Károly (Podluzsány — trencsíni), 
1) Rosza János (Szenícz — nyitrai), m ) Steltzer Károly (pozsonyi), n ) Wagner Lajos 
(Beszterczebánya — zólyomi), o ) Zvarínyi Sándor Vérbasz — bácsi), p ) Kocskovszky 
Pál (Hluboka — nyitrai). 

Ezek után nem marad egyéb hátra, mint hogy tanácskozásainkra Istennek áldását, 
magam számára pedig a tek. és nagytiszt, egyházkerületi gyűlés nagybecsű jóakaratát kikérjem. 

A gyűlés egyhangú köszönettel vévén főpásztorának ezen a kerület egy évi 
életét híven rajzoló jelentését, annak egész terjedelemben jegyzőkönyvbe fogla-
lásai elhatározta, föntartván magának a benne felhozott nagy horderejű egyes 
kérdések iránt külön intézkedni. 

III. E nagy fontosságú ügyek sorában első helyet a bevett vallásfelekezek viszonos-
ságáról szóló 1868 : 53. t. c. foglalván, miután tapasztaltatott, hogy annak 17. §-át, mely 
szerint azon gyermekek vallásos növelésére nézve, melyek vegyes házásságból születnek, azon 
törvény alkalmazandó mely az ügyen házasságok kötésekor hatályban volt, akkép akarják 
értelmezni, mint ha ezekre nézve az 1 7 9 1 . 26. t. c. 15. §-a volna föntartandó, javaslatba 
hozatott az országgyűléshez intézendő kérelem e pont szabatosabb körülírása iránt. 



Ügyan e törvényre vonatkozólag a Pozsony városi esperesség részéről azon óhajtás 
jelentetik be, hogy a róm. kath. elerus az 1 8 6 8 : 53. t. c. azon határozata ellenére, mely szerint 
a gyermekek mely vallásban leendő növeléséről kiállított reversalisok múltra és jövőre nézve 
érvénvtelenek, vegyes házasságok kötésénél, kivált a menyasszonyok részéről most is követel 
ilyen erkölcs vesztegető, jogtalan és érvénytelen kötelező leveleket; szólíttássék föl ennélfogva az 
egyetemes gyűlés az országyüiés elé olyan petitiónak terjesztésére, hogy az ilyen jogtalanságot 
elkövető papok, ha reájok hasonló erkölcstelenségre csábító eljárás bizonyul, határozott bírság 
alá vettessenek. - ' ' 

Miután már az 1 8 4 8 : XX. t. c. a bevett vallásfelekezetek közti tökéletes 
jogegyenlőséget és viszonyosságot kimondta, mely törvény megtartására 0 Flsge 
már 1867-ben a koronázás alkalmával megesküdött, az 1868-diki törvény egész 
szelleme meg nem engedi föltenni, mintha a törvényhozás húsz évvel később az 
1791-ki álláspontra akart volna visszatérni, s ugyan azon viszonyosságot, melynek 
gyakorlati alkalmazására volt hivatva, húsz évre megtagadni ohajtotta volna. 
A mennyiben azonban a törvényeknek illetékes magyarázója csak is a törvény-
hozó testület: kerületünk az egyetemes gyűlés utján kérvényt kiván az ország-
gyűléshez intéztetni, hogy ezen az evangelicus egyházat illetőleg sérelmes 
magyarázatra alkalmat szolgáltató pontot az 1 8 4 8 : 20. t. c. értelmében szaba-
tosan értelmezze. 

A Pozsony városi esperességnek a törvény ellenére reversalist követelő 
< papok megbüntetése iránt tett indítványa pedig egyhangütag elfogadtatik s 

ánnak sürgetése az egyetemed gyűlési követeknek utasításul adatik. 
IV. Olvastattak a népnövelést szabályozó 1 8 6 8 : 3 8 : t. c. életbeléptetésére vonatkozó 

több rendbeli kormányrendelvények. Nevezetesen 739. sz. a. 1869. maj. 10-ről, 739 . sz. a. 
maj. 31-ről, 1030. sz a. június 25-ről, 1251. sz. a. aug. 13-ről, melyek szerint Nemessányi 
János Liptó és Zólyom,1 öartal Rezső Pozsony, Hilóczky Béla Mosony és Sopron, Mednyánszky 
János Trencsín, Mennyey József Árva és Turóc, Grmanec Károly Nyitra megyékbe tanfelügye-
lőkké, hasonlóképen Korbélyi József Pozsony, Schick Vilmos Liptó és Zólyom megyékbe másod 
tanfelügyelőkké kineveztetnek; : j < . • i 1 ' 

továbbá a tanfelügyelők, a megyei iskolai tanácsok és a községek, valamint községi 
iskolaszékek számára kiadott'cultusministeri útasítások; "Vi" 

mégis továbbá a cultusministeriumnak f. évi apr. 1-én, 493. sz. alatt kelt rendel-
vénye, mely által az esperességek felhivatnak, hogy a megyei iskolatanácsba küldendő' kép-' 
viselőiket ínegválaszszák; ' no mon gatn séd^gofi^uB sé nsdriosfc W 

ugyancsak ezzel kapcsolatban a nmélt. magy. kir. cultusministeriumnak, 1869. marc. 
17. 435. sz. a. az elemi iskolákban tapasztalt hiányokra vonatkozó rendelvénye. 

Mind ezek alkalmat szolgáltattak az oly nagy fontosságú 1 8 6 8 : 38. t. c. 
hosszabb megvitatására, melynél némely esperességek azon buzgóságtól indíttatva, 
melylyel a nagy áldozatokkal épített és nem csekélyebb ügyszeretettel századokon 
keresztül föntartott felekezeti iskolák iránt viseltetnek, s melyeket ezentúl is 
lehetőleg föutartani óhajtanak, noha a törvényhozásnak a népnövelés javítására 
irányzott törekvését örömmel fogadjak, nem titkolhatták el mégis a nevezett 
törvény teljes keresztül viteléből a felekezeti iskolákra vonatkozó aggodalmaikat, 
annál inkább, mivel némelveknék hite szerint e törvény több olvan intézkedést 

' m> J uf 

tartalmaz, melyek a békekötések és régibb törvények által biztosított protestáns 
autonomiába belenyúlnak; mások ismét a mint örömmel üdvözlik e törvénynek 
a népnövelés javítását célzó intézkedéseit, más felől visszariadnak az életbe 
léptetésévél járó nehézségektől. 

A kerületi gyűlés mindezen , az ügy szeretetéből származó aggodalmakat 
tekintetbe véve elhatározta: 

i . hogy a felekezeti iskoláknak mint az egyház veteményes kertjeinek 
továbbra is föntartását kívánatosnak tekinti, a nélkül, hogy azon egyházakat, 
melyek iskoláikat községiekké változtatni akarják, e szándékukban akadályozhatná; 



, n 2. meghányja a tanítóknak, hogy a látogatás végett az egyházi iskolai 
[ hatóságok egyetértésével hozzájok jövő tankerületi felügyelőket, mint a legfőbb 

felügyeleti jognak törvényes közegeit, illő tisztelettel fogadják ugyan s nekik a 
kivánt statistikai adatokat kiszolgáltassák; de semmi tettleges beavatkozást, mint 
a melyre a törvény által feljogosítva nincsenek, meg ne engedjenek; 

3. meghagyja az esperességeknek, hogy magok részéről az iskolai tanácsba 
a törvény rendelte egyéneket megválasztván, magokat benne képviseltessék, 
mely egyházilag választott iskolai tanácsosok föladata egyebiránt csupán annyira 
terjed, hogy egyházunk jogai sértetlenül maradása fölött híven őrködjenek. 

4. Hogy pedig felekezeti iskoláink a haladó kor szellemével lépést tart-
hassanak, minden esperességben iskolai bizottságok alakítandók, melyeknek 
föladata a népnövelés fölvirágoztatásáról gondoskodni, a fölmerülő hiányokat 
az esperességnek bejelenteni, elhárításuk iránt javaslatokat tenni, s a hasonló-
képen fölállítandó kerületi iskolai népiskolai bizottsággal folytonos összeköttetést 
föntartani. Mely utóbbi bizottság tartozik évenként a népiskolák állapotáról a 
kerületi gyűlésnek jelentést tenni. 

5. Meghagyja az egyetemes gyűlésre menendő követeinek, hogy azon 
anyagi segélyezési jótéteménynek, melyet a törvény a községi iskoláknak biztosít, 
a felekezeti iskolákra is kiterjesztése sürgettessék; 

6. a mennyiben végre a többször említett törvény némely pontjai a 
féltékenyen őrzött egyházi autonomiát csakugyan fenyegethetnék, ezeknek kije-
lölése; továbbá a mennyiben egyik vagy másik gyülekezet felekezeti iskoláit 
községiekké változtatni akarná, hogy az a confessionalis érdekek hű megóvásá-
val történhessék, ezen mód iránti javaslattétel végett nt. Lesko Mihály, Pozsony 
megyei esperes és tek. Zmeskal Elek árvái küldött urak elnöklete alatt Klszák 
János, esperes, Csecsetka Sámuel tanár, Dohnányi Lajos trencsíni és dr. 
Mudron Mihály turóci hüldött urakból álló bizottság küldetett ki, mely 
tekintetbe véve részint a tárgyalás folyama alatt szóvá! nyilvánított, részint 
Írásban is beadott ohajtásokat, javaslatát még e gyűlés folyama alatt beadja. 

V. A mult évi jegyzőkönyv XI. pontja szerint a brezovai egyháztól külön anyagyü-
lekezet alapítása céljából elszakadni akaró néhány irtvány, nevezetesen Kosariszko ügye a 
nyitrai esperességhez, mint első fokú hatósághoz, utasíttatván, jelentetett, hogy nevezett esperesség 
cz ügyet már tüzetesen tárgyalta s az elszakadásba való beleegyezését kimondta. Mely határozat-
tal azonban az anyaegyház meg nem elégedvén, azt megváltoztatás végett a kerületre fölebbezte. 

Az ez ügyre vonatkozó iratok halmaza, valamint az egész tárgy bonyolult-
sága a kellő földerítést nagyobb gyülekezetben lehetetlenné tevén, az okiratok 
megvizsgálása Nóvák Sámuel esperes, Jeszenszky József felügyelő, Stelczer 
Károly és Vrchovszky Alajos urakból álló bizottságnak adatott át, jelentése még 
e gyűlés folytán elváratván. * 

VI. Olvastatott b. Prónay Gábor egyetemes felügyelő úr ő exja f. é. maj. 6. kelt 
levele kíséretében a m. kir. cultusministerium 1869. évi apr. 21. 3072. sz. a. kelt rendelvénye 
az országgyűlés által az ág. h. ev. egyház számára ez évre megállapított 20000 ftos államsegély 
iránt. E ministeri rendelvény szerint említett összegből sem iskolai célokra, sem közigazgatási 
teendőkre semmi sem fordítható. A mi pedig a kerületek részesítési arányát illeti, ennek 
megállapítása az egyetemes gyűlésre bizatik, mely megállapítás szerint a maga részletét minden 
kerület a legközelebbi adóhivatalnál félévenként fölvehetné. 

Főtiszt, egyházi elnök úr pedig jelenté, hogy ez államsegély iránt már is érkeztek szű-
kölködő egyházak folyamodásai, nevezetesen a bocabányai és szúlyói gyülekezeté; továbbá a liptói 
esperességből e célból több egyház ajánltatott; végre a csácsói egyháznak hasonlóképen e célból 
ő Felségéhez intézett kérő levele a cultusministerium utján a superintendensi hivatalhoz küldetett. 

Egyházkerületünk a mint hálával fogadja, hogy evangelicus egyházunk 
jogos igényei valahára az állam részéről viszhangra találtak, úgy más felől nem 
fojhatja el a fölötti fajdalmát, hogy mig egyházunk számára még az 1859-ki 
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pátens is 4 8 0 0 0 ftot. engedélyezett, szamara most csak 2 0 0 0 0 forint van meg-
szavazva, mely összeg sem egyházaink szükségének, sem azon szolgálatoknak, 
melyeket egyházunk negyedfél száz év óta a hazának buzgó honfiak növelése 
által tett, sem továbbá azon Összegnek, melyben a többi felekezetek, sőt saját 
hitsorsosaink közül is némelyek, péld. az erdélyi superintendentia, részesülnek, 
meg nem felel. Ennélfogva sürgetni óhajtja az egyetemes gyűlésen, hogy az 
onnan ez ügyben az országgyűléshez ez összeg jelentékeny növelése iránt 
hathatós felszólalás intéztessék. A felosztás a rányá t illetőleg egyházkerületünk 
csupán azon egyet tartja igazságosnak, ha mind a négy kerület egyenlő osztalék-
ban részesül, mig magára nézve minden mást sérelmesnek kellene tartania. Az 
ekkép kerületünkre eső résznek felosztásával az esperességek ut ján s ezek a ján-
lása mellett főtiszt, püspök ú r elnöklete alatt Lesko Mihály és Glatz Jakab espe-
resek s Jeszenszky József és Dobay Ágost urakból álló bizottságot ruházza fof. 
Ennek folytán az ezen segély iránt már beérkezett folyamodások is e bizott-
sághoz utasíttatnak. Végre a hováforditás céljának a nmélt. magy. kir. cultus-
minister ú r által szándékolt korlátozására vonatkozólag az egyetemes gyűlés u t j án 
a ministeri rendelvényt akkép kívánja változtatni hogy a részére jutandó összeg 
egyik felét administrationalis célokra, mi az egyházaknak hasonlóképen a terhek 
viselését könnyíti, másik felét pedig szegény egyházak gyámolítására fordít-
hassa inkább, minthogy a szabad rendelkezést a törvény épen nem korlátozza. 

VII. Közöltetik a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek viszonyoságáról szóló 
1 8 6 8 : 53 , a vegyes házassági válópörökről szóló 1 8 6 8 : 48 , és a gyulaférvári görög-katholikus 
érsekség s a lugosi és szamos-ujvári görög-katholikus püspökségek iránti 1 8 6 8 : 39 . t. cikkeknek 
a cultus-minister által hitelesített másolata. 

Mind e törvénycikkek a kerületi levéltárban elhelyeztetni rendeltetnek. 
VIII. Olvastatott a közoktatási ministerium 1868 . okt. 11. 1 5 7 8 4 . sz. a. kelt rendel -

vénye, melyben tudtul adatik, hogy a királyné 0 Fge szerencsés szülése alkalmából b. Sina 
Simon által hazai célokra letett 1 0 0 0 0 for. néptanító-segélyzési alap alakítására fordíttatott, s 
az ennek kiosztására vonatkozó módozatok közöltetnek. 

Mi örvendetes tudomásul vétetik. 
» 

IX. A cultusministerium 1868 . oct. 19 . 9 3 4 . sz. a. rendelvénye fölhívja a főt. 
superintendens urat, hogy a magokat szorgalmuk által kiiüntete't népiskolai tanítók név -
sorát jutalmazhatás végett fölterjeszsze. Ezzel kapcsolatban ugyanazon ministeriumnak f. 
é. jan. 3. kelt Í 5 0 . sz. rendelvénye, melylyel a kerületünkbeli jutalmazott tanítók nevei 
közöltetnek, 

mi örvendetes tudomásul vétetvén s a jutalmazattak névjegyezéke e j egy-
zőkönyvbe is emlékül fölvétetni határoztatván, az itt következik: Az árvái espe-
rességből Sipka György, nagyfalusi 60 frt. Medzihradszky Adolf a. kubíni 
100 frt. Liptói esperességből: Jamniczky András n. palugyai 100 frt . 
Orphanides Lajos hibbei 6 0 frt. Sefranka Dániel hibbei 6 0 frt. Mosonyi 
esperességből Janisch Gusztáv zurányi 80 frt. Nyitrai esperességből: Vaczula 
András holicsi 80 frt. Krkos Mihály bukóci 60 f r t . ISehiba Sándor felső zelei 
6 0 frt. Pokorny János szakolcai 80 frt . Pozsony városi esperességből: Metzl 
János ligetfalvi 6 0 frt. Pozsony megyei esperességből: Huszágh Sámuel mo-
dori 60 frt. Weszter Sámuel n. szombati 60 frt. May er András misérdi 60 f r t . 
Scharbert Vilmos bazini 100 f r t . ; Trencsini esperességből: Mikulik Pál, kis 
sztankóci 80 fr t . ; Turóci esperességből: Bartos Károly, ivánkafalvai 60 fr t . 
Benczúr Mihály, podhragyi 60 frt. Bohdala János, dubovai 60 frt. Dérer 
György, háji 6 0 fr t . Lehoczky György, bisztricskai 60 frt. Soltész György, 
mosóci 80 frt. Melicsko Mihály, szent-mártoni 100 frt . 

X . A vallás és közoktatási magy. kir. ministerium f. é. feb. 8-dikán 1 7 6 8 4 sz. a 
kelt rendelvénye, mely szerint a tanítók sorsának biztosítása tekintetéből 2 0 0 0 0 forint a fönálló 
népoktatási nyugdíjalapok segélyezésére levén fordítandó, főtiszt, úr fölkéretik, hogy az ilyen 
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létező intézetek jegyzékét kimerítő jelentés mellett fölterjeszsze. Minek következtében elnöklő 
püspök úr. tudatja, hogy e kívánatnak megfelelt. 

r y f í u j ; ; , Tudomásul szolgál. 
X{. Ugyanazon ministerium f. é. jan. 23-dikán 3497 sz. a. kelt rendelvénye kívánja 1., 

hogy tanitóképezdei tanárjelölteknek való 2 5 — 3 5 éves férfiak ajánltassanak, kik 1000 frt. évi díj 
mellett egy évre valaipely külföldi, tanitóképezdébe küldetnek, hogy a fölállítandó állami tanító-
képezdékben mint tanárok alkalmaztathassanak. 2., hogy ajánltassanak oly kitűnő tanítók, kik 
5 — 6 hétre 300 forintnyi segélylyel külföld példányiskolákba kiküldketők. Mely fölhívásnak 
főtiszt, püspök úr eleget tett 

Hasonlóképen tudomásul vétetik. 
XII. Olvastattak az egy év óta érkezett következő cultusministeri rendelvények: 
1. 1869. febr. 8-dikáról 215. sz. a. a kiképezhető süket-néma gyermekek iránti 

statistikai adatok felküldése tárgyában; 
2. F. évi jan. 21-ről 16561 sz. alatt, melylyel az államgymnasiumok és lyceumok 

tanterve közöltetik; 
f̂ 'X-f I l i i V.« * ÍJ vi * \ * , ' ' k 

3. 1869. apr. 4-ről 6 0 2 0 sz. a. melynek kíséretében a róm. kathol és államgymna-
siumokban alkalmazandó rendtartási és fegyelmi szabályok közöltetnek. 

4. 1868. dec. 15-ről 2 1 1 3 1 sz. a., mely által tudatja, hogv a róm. kath. episeopatus 
gondoskodott, hogy a protestáns középiskolákban tanuló róm. kath. ifjúság vallási oktatásban 
részesülhessen, megjegyezvén ő nmlga, hogy örömmel venné, ha á protestánsok részéről is ugyanaz 
történnék. Elnöklő püspök úr pedig jelenti, hogy a pozsonyi lyceumban erre nézve az igazgatóság 
a mult évre már előbb intézkedett volt; valamint hogy a treneSíni és szakolcai gymnasiumban az 
evang. tanulóknak az ottani evang. lelkészek nyúj tanak vallási oktatást. 

5. Ugyanannak 13124. sz a. 1869 . juL-24. kelt rendelvénye, mely a róm. kath. 
és államgymnasiumpkhan a rajztanárjelöltek vizsgálatának szabályzatát közli. 

? < 6. F. é. apr. 7-ről 6362 . sz. a. mely az új pörrendtartásnak a jogakadémiákon elő-
adásáról in tézkedj . . í .. !." :. /• >pht 

7., Fpjyó £vi jun. 19-dikén 6968 . sz.. a. kelt rendelvénye, mely tudatja, hogy a 

kassai tápintézeti alap jövedelmeiből a gymnasiumi tanulók számára 8 1 ösztöndíj rendszeresíttet-
vén, a Balassa Zsuzsanna-féle 37 őztöndíjra September végéig a cultusministeriumhoz evange-
licus ifjak is folyamodhatnak» > ! < = < i 

8.f A folyó évi febr. 28. kelt 16552 . sz. rendelvény csődöt hirdet a lőcsei főreáltanodai 
tanszékekre. , , . i<(. : , .xsA ;míí< ieftátMbktóf 

9. A m. évi .nov, 5-ipl szóló, és 13971. számú, mely dr. Elitz Ferenc „újabbkor! 
magyar gazda" cimű munkáját ajánlja. 

1,0. 1869. jul. 12-ről , 12271. sz. a. Behm E. „Geographisches Jahrbuch" cimű 
művét ajánlja. 
- ,; 11. F. é. maj. u . 1940. sz. a. kívánja,-hogy a felsőbb engedélylyel történt név-
változtatások az anyakönyvekben megjegyeztessenek. -

Mind e rendelvények részint az esperességekben, részint a kerületbeli 
középiskolákban köröztetve levén, itt tudomásul vétetnek. 

XIII. Olvastatott a vallási és közoktatási ministeriumnak mult évi dec. 14. 21455 . sz. 
a. kelt rendelvénye, melylyel a pozsonyi és inodori iskolákróljszóió jelentések visszaküldetvén, a 
ministerium a pozsonyi főiskolát illető adatokat megnyugtatóknak találja, amodori algymnasiumot 
illetőleg azonban kifejezi, hogy a tanárok száma nem felel meg az osztályok számának. 

A pozsonyi lyceumra vonatkozó részt a kerület tudomásul veszi; a modori 
algymnasiumra vonatkozó megjegyzést illetőleg pedig e gymnasiumban a két 
tanárt a kerület is kevesli, s ennél fogva a modori egyházat felszólíttatni rendeli, 
hogy vagy rendezze teljesen, vagy valamely más intézetté alakítsa át iskoláját. 

XIV. Olvastattak a védrendszerrel kapcsolatban levő következő kormányrendeIvén}Teífc: 
1. A cultus-ministeriumé 1868. nov. 22-ről, 19197. sz. a., mely rendeli, hogy a 

szabadságos és tartaléki katonák esketéséről hivatalból kiállítandó anyakönyvi kivonatok azon 
hadkiegészítő parancsnoksághoz küldessenek, melynek hivatalkörében az esketés történt. 
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2. Ugyanazé f. é. febr. 2 3 . 1 4 0 3 . sz. a., mely szerint a lovasság, tüzérség, tengerészet, szeke-
réget és utász ezredek anyakönyvi kivonatai a budai magy. kir. hadi főparancsnoksághoz utasítandók. 

3. Ugyancsak azé 1869. jan . 1. 726. sz. a. melylyel a honvédelmi átmeneti intéz-
kedések különösen a mennyiben a tanuló ifjúságot illetik, közöltetnek. 

4. A cultusministerium 1869. febr. 23. 1624. sz. a. kelt rendelvénye tudat ja , hogy 
a végleges nyugalomba helyezett katonatisztek a házasságra nézve a polgári törvények alatt 
állnak s biztosítéktételre nem kötelezvék. 

5. A cultusministerium 1869. mare. 12. 4403 . sz. a. kelt rendelvénye az egy évi 
önkényteseknek beállt tanulókról intézkedik. 

6. Ugvanazé f. é. jun. 1-ről 9 2 9 3 . sz. a. az egy évi önkénytesek további fölvételét 
szabályozza. 

7. Hasonlóképen azé 1869. jun . 9-dikéről 4 6 9 1 . sz. a. a fönebb 1. és 2. sz. alatti 
intézkedéseket ismétli. 

Ezek, mint már kellőleg kihirdetettek s részben foganatba is vettek, tudomásul 
vetetnek. 

Sept. 2. a gyűlés folytattatván, az előbbi pontok hitelesítése ntán: 
XV. A fönebbi XI I—XIV. számok alatt felhozott kormány rendel vények legtöbbjében 

egyházunk, holott ez ellen óvásunkat már a muit évi jegyzőkönyv XI. számú határozatában 
kifejeztük, ismét ág. hitv. nem evangelicusnak, hanem pusztán ágostai hitvallásúnak neveztetik. 

Mely jogsérelmünk jegyzőkönyvi kifejezése tekintetbe nem vetetvén, szük-
ségesnek látszott ez iránt az egyetemes gyűlésnél azon kérést szorgalmaznunk, 
hogy ez a cultusministerhez intézendő fölterjesztésben fejezze ki, hogy a mi 
vallásunk alapját az evangéliom képezi, s az „ágostai hitvallású" csak a helv. 
hitvall. evangelicustól való megkülönböztetést jelenti. Annál sajnosabban esik 
pedig ez elnevezés, mivel hazai történetünk szomorúbb korszakaiban is országos 
törvényeink mindig az „utriusque Confessionis evangelici", vagy pedig „Evangelici 
Augustanae et helvetiae Confessionis" elnevezest megtartották. 

XVI. A tegnapi üles IV. pontja alatt az 1 8 6 8 : 38. t. c. ügyében kiküldött bizottság 
munkálatának eredményét Írásban előterjesztvén, az általa aggodalomra okot szolgáltatni 
látzsó pontokat egyenként kijelölte. 

Minek folytán határoztatott: 
1. A 133. §-a vonatkozólag, hogy a már hivatalban levő azon tanítóknak 

kik az esperességi hatóság, befolyásával alkalmaztattak, az esperességi elnökség, 
mint egyedül illetékes hatóság szolgáltasson ki képességi bizonyítványokat, 
melyekkel magokat a tanítók szükség esetében igazolhassák. 

2. A mennyiben hitfelekezeti iskoláinkban a tanítók vallástanításra is kö-
telezvék, sőt némely esetekben a lelkészt is hivatalos teendőiben helyettesíteni 
hivatvák, az állami képezedékből kikerülendő tanítók vagy tanítói jelöltek 
tartoznak a szokott esperességi hatóságok előtt, alkalmaztatásuk esetében 
vizsgálatot letenni. 

3. Azon esetben, ha egyházaink valamelyikében a felekezeti iskola községivé 
változik, az egész országban behozandó egyformaság, s a confessionalis érdekek 
megóvása tekintetéből, óhajtja egyházkerületünk, hogy a teendők iránt az 
egyetemes gyűlés készíttessen utasítást, mely arra nézve utmutatásul szolgáljon: 
mikép legyen gondoskodva az ily felekezeti iskolában működött tanító további 
ellátásáról? miképlegyen azon egyházban ellátva az orgonálás és templomi éneklés? 
mi történjék az egyháznak iskolai vagyonával? és végre mikép legyen gondos-
kodva a községi iskolába járó evang. gyermekek vallási oktatásáról? 

XVII. A tegnapi jegyzőkönyv V. pontja alatt a brezovaí irtványoknak az anyaegyház-
tól szándékolt elszakadása ügyében az iratok megvizsgálásával és'véleményadással megbízott 
választmány szóval tevén jelenést, előadja, hogy a nyitrai esperesség ez ügyben f. évi jun. 9. 
tartott gyűléséből küldöttséget bocsátott ki , mely a hely szinén megjelenvén s ott a barátságos 
kiegvezés nem sükerülvén', valamint az elszakadni óhajtó irtványokon, úgy a brezovai anva-
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egyházban is megtartotta a vizsgálatot. Ebből kiderül, hogy az elválni kivánó töredék ajánlatai 
altemplom, paplak és iskola építésére és föntartására, , valamint a lelkész és két tanító fizetésére 
korán sem elegendők; továbbá, hogy a kérdéses irtéánvok az anyaegyháztól esák í / 2—1 órá-
nyira vannak, s kivánt templomukat bármely ponton emelnék, némelyektől sokkal távolabbra 
esnék, mint a brezovai; végre még az i s , hogy az új egyházhoz csatlakozni akaró némely 
irtványok nem is a brezovai, hanem a verbói egyházhoz tartoznak. Minél fogva a kerületi 
bizottság a nyitrai esperességnek az elszakadásba beleegyező határozata megváltoztatását hozza 
javaslatba. Mely jelentés után egész terjedelmében olvastatott a nyitrai esperesség f. é. aug. 24. 
ez ügyben hozott s az elvállást helybenhagyó határozata, valamint a brezovai egyháznak a kerület-
hez intézett indokolt fölebbezése. . ; ; • 

Mindezek folytán több óráig tartott komoly vita fejlődött ki a fölött: vájjon 
célszerű, szükséges és lehetséges-e a szándékolt elvállás, mig végre az egész 
gyűlés egyhangúlag abban állapodott meg, hogy mig nincs földerítve, vájjon és 
mikép lesz egy felől az anyaegyházi, egész jövedelemre meghívott lelkész 
Bros Tamás ur egész haíálaig kártalanítva, más felől pedig az elszakadóknak, az 
eívállásigaz anyaegyház iránti kötelezettségei teljesítve; továbbá, mig az új egy-
házba, meghívandó lelkész hiványa és pedig olyan jövedelemmel, mely a szomszéd 
hasonló helyzetű egyházak lelkészekéinek megfelelő, valamint az alkalmazandó két 
tanítóé is, törvényes alakban nincs kiállítva; mig az építendő paplak, iskola és 
templom pontos terve, költségvetése nincs előterjesztve; és végre mig a tett aján-
latok vagy készpénzben előállítva, vagy az ajánlatot tevők által egyetemleges 

! kötelezettséggel kiállított formaszerü oklevelekkel törvényesen biztosítva nincsenek: 
l ' í " -' * a kerület ez ügyben érdemleges határozatot nem hozhat. Minél fogva az egész 

ügyet a rá vonatkozó okiratokkal együtt a nyitrai esperességhez a pótlandók pótlása 
végett visszautasítja, magarolértetvén, hogy ha az elválni akaró rész csakugyan 
bír az új egyház alapítására megkívántató összeggel, a templomépítési előkészü-
leteket addig is megteheti, mig a kerület a kivánt okiratok nyomán határozhatna. 

Ä gyűlés sept. 3. is .folytattván, a XV—XVII. allati pontok hitelesítése után : 
XVIII. Az előbbi pont az 1 8 6 8 : 53. t. c. 24, §. alapján, mely szerint új egyházak-

alapítása tisztán az egyházi hatóságok jogához tartozik, hogy egy felől azérdeklett felek közt a 
kellemetlen súrlódásoknak lehetőleg eleje vetessék, más felől az elválás a körülmények kellő meg-
fontolásával történjél^ . 

az egyetemes gyűlési követeknek meghagyatott, hogy ott ügyekezzenek ez 
iránt általános utasítást, nevezetesen pedig olyan határozatot kieszközölni, mely 
szerint a gyülekezeteknek egymástól elszakadása az egyházkerület beleegyezése 

, i nélkül meg ne történhessék. 
XIX. A magy. kir. igazságügyi ministerium 17172. sz. a. 1868. dec. 24. kelt rendel-

vényében tudatván a főtiszt, superintendens úrral, hogy a lipótvári fegyintézetben 800 frt. évi 
díj mellett külön ág. hiív. evang. lelkészt óhajt alkalmazni, ez állomásra alkalmas egyének aján-
lására kéri föl. Miután pedig az oda kinevezett Pifko Gusztáv úr időközben a bukóci egyháznak 
meghívását elfogadta, a fegyintézeti lelkészi állomásra RaphanidesBogyoszló, volt segédlelkész, 
neveztetett ki. A mennyiben pedig a Nyitra megyében fekvő Lipótvárott levő fegyencek eddig 
a nagyszombati, tehát Pozsony megyei esperességhez tartozó lelkész lelkipásztorkodása alatt 
álltak, egy felől azon kérdés támadt: vájjon az ott alkalmazott lelkész a nyitrai, vagy a po-
zsonyi esperességgel lépjen-e testvéri közösségbe? más felől pedig, mikép kártalanittassék a 
nagyszombati lelkész azon javadalom elvesztéseért, mely őt előbb a lipótvári fegyencek ellátá-
saért illette? . , 

Egyházkerületünk hálás köszönettel veszi a törvényhozásnak és kormány-
nak azon üdvös intézkedését, hogy a fegyházra itélt bűnösök vallás-erkölcsi-
képzéséről, mint a javítás legbiztosabb eszközéről gondoskodik; az ezen állo-
másra alkalmazott lelkészre nézve pedig határozza, hogy személyére nézve a 
nyitrai esperességhez csatlakozzék, ez által a nagyszombati lelkésznek jogigényei 
a fegyintézeten kivül levő hívei irányában sértetlenül maradván. A nagy szóm-



bati lelkésznek e változtatásból eredő jövedelem - csorbulására vonatkozólag 
vésre örömest hozzájárul a kerület azon kérelemhez, hogy a mostani lelkésznek, 
nt. Stelcer Károly urnák az ez intézkedés folytán szenvedett 200 ftnyi évi kár 
pótlása iránt az országgyűléshez intézendő folyamodását a főtiszt.superintendens 
úr is ajánlólag támogassa. Egyszersmind kijelentette a kerület, hogy mindezt a 
trencsíni egyháztól elszakított illavai fegyintézetre, s illetőleg a hasonlóképen 
veszteséget szenvedett trencsíni evang. lelkészre nézve is óhajtja alkalmaztatni. 

XX. Egyházi elnök úr jelenti, hogy a mult évi kerületi gyűlés III. 5. pontja értelmében 
az esperességek, a nyitrainak és trencsininek kivételével, jegyzőkönyveiket készséggel beküldték. 

Tudomásul vetetik. 
XXI. A mult évi gyűlés V. pont alatt, egy cultusministeri rendelvény alkalmából 

elhatározta, hogy a tanulók bizonyítványai szorosan vett iskolai és kikeríilbetlen adóságok miatt 
visszatarthatok. A cultusministerium a pozsonyi egyháznak korábbi hasonló határozata folytán 
1 8 6 8 sept. 3. 13862. sz. a. kelt rendelvényében kijelenti, hogy előbbeni meghagyása, mely 
szerint a bizonyítványok adósságokért vissza nem tarthatók, csak a magánosoknál tett adóságokra 
nem pedig a tanpénzre és tápintézeti tartozásokra vonatkozik. 

Has onlóképen tudomásul szolgál. 
XXII. A m. évi jegyzőkönyv VI. pontja alatt a jövedéki bírságokból valláskülönbség 

nélkül kiosztandó ösztöndíjakra nézve hozott határozat értelmében az egyetemes gyűlés (mult 
évi jegyzőkönyvének 50. sz. szerint) intézkedett, de mint főtiszt, püspök úr jelenté, a kormány 
részéről mindeddig semmi válasz nem érkezett. 

E stipendiumokban evang. tanintézeteinknek is részesítése az egyetemes 
gyűlés által tovább is szorgalmazandó. 

XXIII. A tavalyi jegyzőkönyv VII. pontjára vonatkozólag, melyben azon remény 
van kifejezve, hogy Rájec városa az ottani evang. tanító subsidiumát illető méltánytalan kivána-
tától el fog állani, a trencsíni küldött jelenti, hogy az ügy folyamatban van. 

Tudomásul szolgál, a kérdés elintézése után a trencsíni esperesség jelentése 
beváratván. 

XXIV. Olvastatott a mult évi jegyzőkönyvnek a zsinat összehívásának módját 
elfogadó VIII. pontja, s ezzel összefüggőleg az egyetemes gyűlésnek ugyané tárgyban hozott 22. 
számú határozata, mely szerint a zsinati előmunkálatoknak egybeállítása Torkos Károly, oros-
házi, tót nyelvre fordítása Húrban József hlcbokai és Üzeberényi Gusztáv b. csabai, német 
nyelvre áttétele pedig Szte/do András budai lelkészre bízatott, s az elnökség fölkéretett, hogy 
mihelyt az állam és egyházunk, valamint a hitfelekezetek közti viszonyok szentesített törvényiek 
által meg lesznek állapítva, zsinat összehívása iránt tegye meg a szükséges lépéseket. 

Egyházkerületünk e föltételek teljesülte után nem ismervén semmi akadály t 
mely miatt a zsinat mindeddig össze nem hivatott, megbízza egytemes gyűlésre 
menendő képviselőit, hogy e részben fölvilágosítást kérjenek, s általában a zsinat 
minél előbbi Összehivatását szorgalmazzák. 

XXV. A m. évi jegyzőkönyvnek a szakolcai lelkészválasztást tárgyazó X. valamint 
az egyetemes gyűlésnek ugyanerre vonatkozó 21. és 27. pontjai olvastatván, melyek közül az 
utóbbi új papválasztást, s ennél minden gyanúsítás elkerülése végett titkos szavazást rendelt eR 
s melynek keresztülvitelével Klszák János főesperes, Subert István esperességi felügyelő, 
Kosaczky Pál alesperes és Jeszenszky Lajos, v. újhelyi felügyelő urakat bízta meg, főtiszt, 
superitendens úr jelenti, hogy a választás teljes rendben végbement, Boór Mihály úr választatván 
meg lelkésznek. 

Örvendetes tudomásul vetetik. 
XXVI. A mult évi jegyzőkönyv az országos törvénytárnak a kerületszámára megren-

delését határozó XVI. pontjánál főtiszt, superintendens úr jelenté hogy ez a lefolyt évre meg-
történt. 

Mely határozat a jövő évre oly módosítással újitatott meg, hogy a törvény-
tár helyett a hivatalos „Budapesti közlöny" megrendelendő. 

XXVII. A mult évi jegvzőkönyvnek XVIII. pontjánál, elnöklő püspök úr bemutatá a val-
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íás közoktatásügyi ministeriumnak nmlt évi nov. 5. 19065. sz. a. kelt rendelvényét, mely által 
és helyeslő tudomásul veszi a kerület azon határozatát, a bogyházassági felmentvényi díjak a papi 
és tanítói özvegy-árva intézetek közt felosztatni rendeltettek. Egy úttal pedig jelenti, hogy egy év 
óta e forrásból a következő összegek érkeztek: Macher János Nándor Pozsonyból 30 frt. Milan 
Mátyás Turánból 10 frt. Kis Pál Dezserből 10 frt. Bagi Márton Csatajból 20 frt. Mikulecky 
János Berencs-Váraljáról 10 frt. Kutka Mihály Mijaváról 20 frt. Adaszek Pál Mijaváról 10 frt. 
Moseny György Mijaváról 10 frt. Dax Pál Járfalváról 50 frt. Adamkovics János Ivanócról 
40 frt. Rosenberger Pál Német Járfalváról 80 frt. Adamek István Mijaváról 30 frt. Manyacsek 
Pál Mijaváról 10 frt. Szedlák Dániel Podkilaváról 10 frt. Jeszenszky Martiné Ferenc Kis Jeszen, 
bői 20 frt. Gavura Sámuel Brezováról 10 frt. Kadlecsik Márton Szobotistról 30 frt. Tomas 
János Morva Ljeszkóról 20 frt. Seuss János Henrik Pozsonyból 20 frt. összesen 390 forint. 
Ugyanazon jegyzőkönyvi pont nyomán említtetett, hogy a trencsini esperességi özvegy-árva inté-
zetnek a pozsonyi takarékpénztárban letett pénze eddig 179 frt. 37 kra növekedett; mire ez esperes-
ség részéről bejelentetett, hogy körében hasonló intézet alapszabályai végre meg vannak 
állapítva. 

Mindezek folytán határoztatott, hogy az ez évi fölmentvényi díjakból bejött 
390 frtnyi összeg a tíz özvegv-árva intézet közt az előbbi éviekéhez hasonló 

* módon 39 ftval elosztassák; a trencsinié pedig az eddig begyült összeggel együtt 
mindaddig, mig az intézet a tettleges befizetésekkel életbe lép, továbbra is a 
pozsonyi takarékpénztárban elhelyeztessék. 

XXVIII. Az 1868. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XX. pontjánál 
az egyházkerületi törvényszék elnökei a pörrendtartás szerint mélt, 

Szentiványi Márton, kerül, felügyelő és főtiszt. Geduly Lajos püspök úr tevén, 
tagokul a világiak közül: Osztrolnczky Miklós, egyzersmind alelnök Mosí-
sóczy Lajos, Jeszenszky József, Samarjay Károly, Dobay Ágost és 
Vrchovszky Alajos; az egyháziak részéről: Simkó Vilmos egyzersmind alelnök, 
Klszák János, Stelczer Károly, Mockovcsák János , Bolemann István és 
Minich Dániel urak választattak meg. 

XXIX. Felolvastatott a tavalyi kerületi jegyzőkönyv XXI. és az egyetemes gyűlés 
31 . pontja a verbóci, jablonici és krajnai sérelmek ügyében, mely a cultusministeriumnak f. é. 
febr. 2. 119 sz. a. kelt rendelvénye szerint végre kedvezően megoldatott, s erről Nyitra vármegye 
közönsége is értesítetett. 

Mely tudósítás örvendetes tudomásul vetetett. 
XXX. sz. Olvastatott b. Prónay Gábor, egyetemes felügyelő úr ő excjának f. é. 

inaj. 31-dikén 61. sz a. kelt levele, melyben tudatja, hogy a folyó évi egyetemes gyűlés határi-
dejéül octob. 6. napját tűzi ki, előtte való nap d. u. 5. órakor az előtanácskozmány fogván 
megtartatni. azö gibbabnko Im.hxß 

Mely egyetemes gyűlésre kerületünk részéről az elnökségen kivül követ-
kező urak küldetnek ki: Mossóczy Lajos, és Jeszenszky József, Osztro-
luczky Miklós, Samarjay Károly, Vrchovszky Alajos, Major Pál, 
Weinberger András, Reischel Károly, Draskóczy Gyula, Szilvay 
Károly, Dohnányi Lajos, Sándor László, Subert István, Conrád Mihály, 
Jeszenszky Lajos, Révay ISándor, Jeszenszky János, id. Justh József 
Szenliványi Adolf, Szentiványi József, Bobrovniczky László, Kubinyi 
Kálmán, Kubinyi Mihály, Kubinyi Árpád, Zmeskal Elek; továbbá: 
JSovák Sámuel, (napidíjjal) Glalz Jakab, Schuh Ágoston, Lesko Mihály, 
Slelczer Károly, Ritteir Károly, Szvaty Mátyás, Riesz Károly, Krizsán 
Károly, Klszák János, Kosaczky Pál, Hros Tamás, Húrban József, 
Hodzsa András, Bernát János, Plech János, Krmeszky György; végre 
a pozsonyi lyceum r é s z é r ő l : ' S z e b e r é n y i Lajos (napidíjjal) és Csecsetka 
Sámuel. ' 5viH * lfii0™lr>d ívM 

XXXI. Olvastatott a pénztár vizsgálatára kiküldött bizottság jelentése, mely szerint 
1868-ban 



a bevétel 2 7 5 1 ft. 55 krt. 
a kiadás 2 6 7 3 » 9 „ 
tett, marad tehát 1869-re 7 8 ft. 4 6 kr. 

E bizottság továbbá megtevén 1869-re a költségvetést, a szükséglet 2 3 1 2 frt. melvet 
a reménybeli bevételek, ha pontosan befolynak, bőven födöznek. Ugyané jelentés szerint az 
egyházkerület ingó vagyona: földtehermentésitési kötvényekben 3 9 5 0 frt . ; magán kötelez-
vényekben 2 3 0 6 frt. 55 kr., az esperességekre kivetett évi járulékban 2 4 8 6 frt. 99 kr. Az ér-
tékpapírok közül 2 db. 2 0 frtos nemzeti kölcsön korábbi határozat szerint 2 6 frt. 76 kr. eladatott. 
Ugvancsak e jelentésből kiderül, hogy az 1867. határozat szerint a Szontagh Lajos és Szirmay Ádám 
urak elleni követelések mint behajthatlanok az aetiv vagyonból kitörülendők lettek volna, miután 
azonban főtiszt. Geduly Lajos superintendens ur hathatós befolyásának sükerült , tek. Szon-
tagh Sámuel urat arra bírni, hogy atyja tartozását — 850 frt. — a kamatok elengedése mellett 
magára vállalja, s ezt úrbéri kötvényekben név szerinti értékben le is fizette, csak a Szirmayféle 
kötelezvény töröltetett mint behajthatatlan. Gróf Zay György pedig a tavalyi jegyzőkönyv XXIV. 
5. pontjára testvérei nevében is kinyilatkoztatja, hogy atyjuk gr. Zay Károly volt egyetemes 
felügyelő úr által a kerület számára felajánlott 4 2 0 fortnyi tőkének a kerület activ vagyonából 
leendő kitörlése ellen semminemű ellenvetésük nincs. Végre kiderül e jelentésből, hogy 1868 ra 
egészen csak a Pozsony városi és mosonyi, nagyobb részben pedig a Pozsony megyei, árvái, 
nyítrai és turóci esperességek fizették meg tartozásaikat. 

Mely jelentés a következő határozatokra szolgáltatott alkalmat: 
1. A számadások pontos vezetéseért tek. Jeszenszky József pénztárnok 

urnák, ki egyszersmind a mult évre minden további felelősségtől fölmentetik, 
hálás köszönetet szavaz a kerület. 

2. Hasonlóképen köszönetet mond főtiszt, püspök urnák is a Szontagh-féle, 
már behajlhatlannak vélt tőke megszerzése körül tanúsított buzgóságaért. 

3. A jövő évre előterjesztett költségvetés elfogadtatván, az eddigi kulcs ér-
vényben maradása egy évre ismét kiterjesztetik. 

4. A Gróf Zay család részéről tett nyilatkozatot tudomásul veszi. 
5. Fájdalmasan hatott a kerületre némely esperességeknek a kerületi köz-

költségek iránt tanúsított példátlan részvétlensége. Minthogy pedig kiderült, hogy 
a trencsíni és liptói esperességek 1848, tehát már húsz év óta egy fillérrel 
sem járultak a kerületi pénztár gyarapításához, a kerület elérkezettnek hiszi 
az időt, hogy az évtizedeken keresztül folytatott engedékenységnek végre határ 
vettessék. Ennélfogva megbízza a kerületi ügyész ura t , hogy e kötelességükről 
megfeledkezett esperességek elnökségéhez fordulva, előbb komolyan szólítsa fel 
őket adósságuknak a késedelmi kamatokkal együtt lefizetésére; mi ha sükeretieu 
maradna, őket törvény utján is szorítsa fizetésre. 

6. Azon esetre, ha a befolyni kellő összegek netalán késnének, pénztárnok 
úr a folyó költségek födözhetése végett hitelnyitásra felhatalmaztatik. Végre 
pedig: 

7. Az 1869. számadások vizsgálatával mélt. Osztroluczkg Miklós ú r 
elnöklete alatt Lesko Mihály, Glatz Jakab, Geyer János, Szeberényi Lajos, 
Mossóczy Lajos, Samarjay Károly, Koliányi Mihály és Weinberger András 
urakból álló küldöttség bizatik meg. 

XXXII. A mult évi jegyzőkönyv XXVIII. pontjára jelentetett, hogy a pozsonyi 
lyceum részére adósokul említett egyházak közül a háji a 105 oszt. é. ítnyi ajánlatot beküldte. 

Tudomásul vetetik. 
XXXIII. Olvastatott a kerületi gyámintézet elnökségének jelentése, mely szerint az 

egyházakból bejött gyüjtelék tett: 
szabad rendelkezésre a kerül, és központi 

pénztárba együtt 9 6 5 ft. 12 kr. 
határozott célokra 337 „ 31) „ 

Összesen. . . T 3 Ő 2 7 t ~ Í 2 ~ 
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T o v á b b á jelentetik, hogy az árvaí és turóei esperességekben a gyámintézetek szerveztettek. 
Végre felhozatik e je lentésben, hogy a folyamodók közt a lázi egyház is előfordulván, miután 
köztudomású, hogy e gyülekezet a G. A.-egylettől 4 0 0 0 0 ftra is menő adományokat nyert 
s számára adakozások most is érkeznek, a nélkül, hogy ez egyház amaz összegek hováfordításá-
ról a gyámintézet utján jelentést tenne, az aug. 31. tartott kerül, gyámintézeti gyűlés megbízta 
az elnökséget, kérje föl a kerületi gyűlést, hogy a lázi egyházat szólítsa föl számadásra. 

E jelentésnek a kerületi gyámintézet előhaladásáról tanúskodó része 
örvendetes tudomásul szolgálván, a kerületi gyűlés méltányolja a g}*ámintézetnek 
a jótékony adományok ellenőrzésére kiterjedő gondoskodását, s a lázi egyházat 
a trencsini esperesség utján számadásra felszólítja, e lvárván a jövő gyűlésen 
emennek értesítését. 

XXXIV. Olvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXXI. pontja az 1867-diki tanári tanács-
kozmány, s a pozsonyi theologiai tanárok reformjavaslatai ügyében; továbbá ezzel kapcsolatban 
az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 30. pont ja , mely nmélt. egyetemes felügyelő urnák azon 
szives ajánlatát tartalmazza, hogy e javaslatok tüzetes megvizsgálása végett a négy super inten-
denst s a theologiai intézetek tanárait összehivandja. Ez értekezlet, mint főt. superitendens ú r 
je lenté, f. é. jul . 4 — 6 . napjain össze is ült Ácsán, s munkálkodása eredményét az egyetemes 
gyűlésnek fogja benyújtani. 

Örvendetes tudomásul vetetvén, az egyetemes gyűlési követeknek meg-
bagyatik, hogy valamint középiskoláink rendezése, ugy különösen a theologiai 
intézeteknek jobb karba állítása tekintetében legjobb meggyőzödésöket kövessék, 
nevezetesen pedig egy a kor színvonalán álló theologiai intézet megalapítását 
szorgalmazzák. 

X X X V . Tornyos Pál, váci ev. lelkész f. é. aug. 25. kelt levelében kéri, hogv a 
süket-némák oktatásaért já ró illetősége az Összes protestáns alapból nagyobbítása iránt az 
egyetemes gyűléshez intézendő folyamodása kerületünk részéről is támogattassék. 

A milyen méltányosnak tartja e kerület nevezett lelkész ú r hasznos szol-
gálatainak elismerő jutalmazását, mégis a mennyiben a .váci siket-néma intézet 
az államnak intézete* ebben tett fáradozásai díjazását nem az egyházak számá-
ra adott alapból véli eszközöltetni, hanem az egyetemes gyűlés részéről a mult 
évi jegyzőkönyv 36. sz. alatti határozat foganatosítását a magy. kir. ministerium-
nál siirgettetni határozta. 

XXXVI . A magyar kölcsönös biztosító-bank biztosítások elfogadására ajánlkozik. 
- ' Tudomásul vetetik. 

XXXVII . Az árvái esperesség oda utalva a liptó-szent-miklósi, már három év óta 
rendes lelkészt nélkülöző és pártküzdelmeknek kitett egyház szomorú állapotára, e fölötti sajnálatá-
nak kifejezése mellett, felszólítja a kerületet, hogy a baj orvoslásához hozzájáruljon. 

Az egykor annyira virágzott nevezett egyháznak rendezetlen állapota az 
egész kerületben fájdalmat gerjeszt u g y a n ; de az egyes gyülekezetek és illetőleg 
az esperesség önkormányzati jogán ejtendő sérelem nélkül, kivált, midőn az ér-
deklettek részéről panasz nem érkezik, a lelkészválasztásba közvetlenül nem 
avatkoztatik. Mindamellett fölkéri superintendens u r a t , szíveskedjék az illető 
hatóságokat oda utasítani, hogy folyó év végéig a papválasztást eszközöltessék. 

XXXVIII . A turóci esperesség részéről előadatik, hogy az ú j polgári pörrendtartást 
tartalmazó 1 8 6 8 : 54. t. c. következtében az igazságügyi ministerium olyan esküformát adott ki, 
mely szerint az eskületételnél az illető a három új föltartása helyett kezét szivére tegye. Óhajtja 
ennélfogva nevezett esperesség, hogy kéressék föl az igazságügyi minister ú r az előbbi esküfor-
mának visszaállítására. 

Mely kívánat teljesítésének sürgetése az egyetemes gyűlésre menendő 
követeknek utasításul adatik. 

XXXIX. Ugyancsak a turóci esperesség azon óhajtásnak ad kifejezést, hogy a kerü-
leii gyűlések ne mindig Pozsonyban, hanem fölváltva más más esperességben tartassanak. 

A kerületi gyűlés maga is kívánatosnak tartja, hogy a gyűlések időnként 
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vidéken is tartassanak; de más felől azon megvőződésben van, hogy azt, ha 
maga nem kívánja , egy gyülekezetre sem lehet ráerőszakolni. Valahányszor 
azonban akad. egyház, mely a kerületi gyűlést kebelében szívesen fogadja, ez 
jelentse magát idején az elnökségnél, mely az ilyen óhajtást tekintetbe veondi. 

XL. A turóci esperesség valamint a felekezeti iskolákat fön kívánja tartatni, ugy 
óhajtja, hogy ilyeneknek célszerű iskolai könyvekkel ellátásáról az egyház gondoskodjék. 

Az egyetemes gyűlés fel fog szólíttatni, hogy elemi iskoláink számára való 
tankönyvek Írásáról és kiadásáról intézkedjék. 

XLI. A jegyzőkönyvnek a gyűlés folyama alatt el nem készülhetett része hitelesítésével 
főtiszt, püspök úr elnöklete alatt Geyer J ános , Jeszenszky József, Tomka 
Kálmán, Dobay Ágost, Mudrony Mihály, Csecsetka Sámuel, Vrchovszky 
Alajos urakból álló választmány bízatott meg. 

i J JUJ i 

4$ikíJ 

Hitelesíttetett 1869. sept. 8. 
Jegyzette 

Szeberéoyi Lajos m.k. 
lelkész és tanár, kerületi jegyző. 

E jegyzőkönyv tar ta lma. 

I . Világi elnökül Sz i lvay Károly helyet tes i t te t ik , 
II. Superintendensi j e l en tés a múlt évről. 
III. Pet i t io az 1 8 ö 8 : 53. t. c. é r te lmezése és bőví tése 

tárgyában. 
IV. Az 1 8 6 8 : 38. t. c. ke resz tü lv i te le ; ez ügyben bi-

zottság küldet ik ki. 
V. Küldöttség a brezova-kosar iszkoi ügyben , emennek 

elszakadása iránt. 
VI. Az országyülés által az ág. h. ev. egyház számára 

megszavazott 20000 f r t . 
VII. Ministerileg hitelesített törvények, u . m. 1 8 6 8 : 53. 

48. és 39. t . cc . 
VIII. Sina-alapi tvány néptanítók segé lyezésére fordí t tat ik. 
IX. Tanítói nyugdíj intézetek. 
X. Kerületünkbel i tanitók, kik a kormány részéről s e -

gélyeztettek. 
-XI. Külföldre küldendő tanítók és tanitójelöitek. 
XII. Cultusministeri rendelvények tudomásul vétele. 
XIII. Cultusministeri rendelvény a pozsonyi lyceumot 

és modori algymnasiumat illetőleg. 
XIV. Védrendszerre vonatkozó kormányrendel vények. 
XV. Az „ágostai hi tval lású" elnevezés. 
XVI. Bizottsági je lentés az 1 8 6 8 : 38. t. c. ügyében . 
XVII. Brezova-kosariszkói ügy az esperességhez utas í t -

tatik. 
XVIII. Egyházak egymástól elszakadása. 

XIX. Lipótvári lelkész kinevezése és Stelczer Károly 
folyamodása, 

XX. Esperességi jegyzőkönyvek beküldése . 
XXI. Iskolai bizonyítványok visszatar tása . 
XXII. Jövedéki bírságokból alakított s t ipendiumok e v a n -

gélikusoknak is kiadandók. 
XXIII. Rájeci tanító. 
XXIV. Zsinat összehívásának sürgetése . 
XXV. Szakolcai le lkészválasztás . 
XXVI. Budapesti közlöny megrendelése . 
XXVII. Dispensationalis taxák. 
XXVIII. Egyházkerületi consistorium. 
XXIX. Verbóci, jablonici sérelmek o rvoso lva . 
XXX. Egye temes gyűlési köve tek . 
XXXI. Kerületi pénztár vizsgálata. 
XXXII. Háj i egyh. a 105 ftot. a lyceumra leiizette. 
XXXUJ. I íer . gyámintézet j e len tése . 
XXXIV. Tanár i tanácskozmány Ácsán. 
XXXV. Tornyos Pál kére lme di jnagyobbitás iránt. 
XXXVI. Kölcsönös biztosító bank. 
XXXVII. Liptó-sz . miklósi egyház. 
XXXVIII. Új esküforma. 
XXXIX. Kerületi gyűlés helye. 
X L . Népiskolai könyvek kiadása. 
XLI . Jegyzőkönyv hitelesi lére. 

Nyomatéit RRMayernél Poisonyban. 
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A dunáninneni ág. h. ev . 
egyházkerület 1869. sept. 
1.—3. napjain tartott gyűlé-
sének 

jegyzökönyve• 

> . . u . 
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