




A dunáninneni ág. kitv. ev. egyházkerület 

1891-ik évi április hó 15-ik napján Pozsonyban, 
főtisztelendő Baltik Frigyes püspök és nagyságos 
Bobrovniczky László n rak társelnöklete alat t t a r to t t 

rendkívül i közgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 

Jelen voltak, mint esperességi képviselők-. (iwcii esperességböl: 
Skripeny János, főesperes, lestyinei, Janoska György, alesperes, 
jaszenovai lelkészek ; liptói esperességböl: Kmeti János, főesperes, 
nagypalugyai lelkész, Bobrovniczky László esp. felügyelő, Csobrda 
Pál, szmrecsányi lelkész, Plat thy Gyula, Ruzsiak János és Kállay 
Adolf felügyelők; mosofli esperességböl: Bodiczky Kálmán, zu-
rányi, Ringbauer Gusztáv, rajkai lelkészek, Hacker Károly felügyelő ; 
nyitrai esperességböl: Leska János, főesperes, kerületi jegyző, brezo-
vai lelkész, Mudroň Pál, esp. felügyelő, Štefánik Pál, kosariszkói, Csu-
lik Lajos óturai és Boór Lajos, krajnai lelkészek, dr. Stefanovics Milos, 
Kulísek Miloszláv, Hrusovszky István, dr. Simkó Lajos, dr. Simkó 
Milos, Valásek János, Jurenka Sámuel, Lajda János felügyelők és 
Fajnor István esp. ügyész ; pozsonyvárosi esperességböl: 
Trsztyénszky Ferencz, esperes, ker. jegyző, pozsonyi lelkész, dr. 
Samarjay Károly esp. felügyelő, Fürst János, Ebner Gusztáv, 
Schmidt Károly pozsonyi lelkészek, Günther M. V. ker. pénztáros, 
Michaelis Vilmos ker. jegyző, Schneller István, dr. Dobrovits Mátyás, 
Heim Károly, Richter Ede, dr. Barts József, Sziklai Ottó, dr. 
Samarjay Emil, Chalúpka Endre, Csáder Gyula, Munker Sándor, 
Andrä Ernő, Beck Vilmos és Szandtner Pá l ; pozsony megyei 
esperességböl: Ritter Károly, főesperes, somorjai lelkész, Kalenda 
János, esp. felügyelő, Rásó Mihály alesperes, alsó-szelii, Holle-
rung Károly, medori német, Schleifer Károly misérdi, Scharbert 
Armin limbachi lelkészek, Maier József, modori német, Tenk 
Mátyás szentgyörgyi felügyelők, Lenhardt Károly modori német, 



Taubinger Lajos, bazini német presbyterek; tveticséíli esperesség-
b'ôl: Holuby József, főesperes, nemes podhragyi lelkész, Dohnányi 
Lajos esp. felügyelő, Bálent István, beczkói lelkész; tllVÓCZi 
esperességböl : Horváth József, főesperes, turócz-szentmártoni lel-
kész, Dula Máté esp. másodfelügyelő, Krcsméry Milos, mosóczi 
lelkész, Halasa András, felügyelő. 

Fentebbieken kivül: Kercser Ede, bazini német, Javos József, 
német-gurabi, Schőnvíszner Kálmán szentgyörgyi, Endreffy János, 
felső-szelii, Kovács Pál, pusztafödémesi, Strba János, modor-királyfai, 
Zsarnoviczky Gyula, bazini tót, Farkas Géza, nagyszombati, Bor-
szuk Károly, bodfalvai, Wenk Károly, németjárfalusi lelkészek, 
Vitális Péter, Beniczky Kálmán, Bulyovszky Simon, Újhelyi 
Atila, felügyelők, Csecsetka Sámuel,Vasskó Gyula, dr.Masznyik Endre, 
Pukánszky Béla, Krupec István, Stromp László, theol. akad. taná-
rok, Márton Jenő, Albert József, dr. Kvacsala János, Adamis 
Károly, lyc. tanárok, Unghváry Vilmos, Mockovcsák Győző, 
Rosenkranz Károly, Frühwirth Samu, Kesztler Tivadar, a pozsonyi 
gyülekezet számos hive, theol. akad. hallgatók és több lyceumi 
tanuló. 

Folyó évi április hó 14-én megtartott ker. értekezlet meg-
állapodásához képest 15-én délelőtt 8 órakor Istennek szentegy-
házában imádsággal és szent ige olvasásával megtartott istentisz-
telet után a gyűlés tagjai bevonultak a lyceumi könyvtárterembe. 
Itt főtisztelendő püspök urnák az egyház urától bölcseséget, béke-
ségre törekvést s egymás iránti szeretetet kérő imája után az esp. 
képviselők beszolgáltatták megbizó leveleiket; a betegsége miatt 
távollevő rendes elnök nagyméltóságú Szentiványi Márton felügyelő 
úr helyett nagyságos Bobrovniczky László úr, mint a kebelbeli 
esperességek felügyelőinek hivatal szerint legidősbike foglalván el 
a társelnöki széket, a gyiilés megalakult s a napirendre tűzött tár-
gyak felett következőleg tanácskozott és határozott: 

1 . Az 1890-ik évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 50-ik pont-
jával kiküldött zsinati bizottság benyújt ja jelentését, mely szerint a 
bizottság 1890. évi szeptember hó 4-én Pozsonyban tartott ülésében 
a zsinati előmunkálatok végzésével egyes tagjait bízta meg olyfor-
mán, hogy a ntű Csecsetka Sámuel theol. akad. tanár, bizottsági 
tag által elkészített terv szerint Mudroň Pál az egyházi alkotmány, 
Hollerung Károly az egyházi tisztviselők, Dohnányi Lajos az 
egyházi törvénykezés és egyházi biróságok és Michaelis Vilmos a 
vagyon és tanügy szakaszokra osztott anyagot feldolgozva, ntű 
Leska János főesperes úr szerkesztése mellett végezték feladatukat. 
Folyó évi . április hó 14-én tartott bizottsági ülés a benyújtott 
munkálatokat átvette és letárgyalta, azonban végleges szerkezetével 
még nem készült el. 



Midőn a ker. gyűlés az általa kiküldött bizottságnak, 
de kivált a munkálatok szerzőinek és szerkesztőjének 
köszönetét fejezi ki, egyúttal határozattá emeli a bizottság 
azon javaslatát, hogy munkálata végleges szerkesztés czél-
jából ntíí Lesk a János főesperes úrnak adassék át, a 
bizottságot pedig fölhivja, hogy munkálkodását feladatá-
nak végleges megoldásáig folytassa, azután pedig az igy 
elkészült munkálatát magyar és tót nyelvű szövegben ki-
nyomatva, az esperességek útján az egyes gyülekezetek-
hez tegye át, hogy alkotmányunk bevett eljárása szerint 
a fokozatos tárgyalásokon keresztülvezettethessék. T. 

2. Olvastatott az 1890-ik évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 
40-ik s vele kapcsolatban az ugyanazon évi egyet, gyűlés jegyző-
könyvének 37-ik pontja, mely utóbbi szerint, szemben ker. gyülé-
sünk határozatával, egyházkerületünk utasittatik, hogy a zsinat-
tartás költségeinek fedezéséről haladéktalanul gondoskodjék. Ezen 
utasitás ellenében beterjesztetik a trencséni esperesség határozati 
javaslata, mely hosszabb s beható tanácskozás után 5 esperesség 
szavazatával 3, t. i. mosonmegyei, pozsonyvárosi és pozsonymegyei 
ellenében s ezeknek óvástétele mellett a következő szövegezésben 
ker. gyűlési határozattá emeltetik: 

„Tekintve, hogy mindazon akadályok, melyeknél fogva az 
egyetemes gyűlés még 1885-ik évben a zsinat tartását alkalomszerű-
nek nem tartotta és amelyek a kerületet eddigi határozataira in-
dították, mindeddig elhárítva nincsenek s tekintve, hogy oly fontos 
az egyházi életbe vágó kérdésnél, mint a zsinat tartásának kér-
dése, egy kerületnek majorizálását, illetőleg elmakacsoltatását az 
1790/91-ik évi XXVI. t.-cz. 4-ik §-a alapján képzelni sem lehet: 

a kerület a nem kellőleg előkészített zsinathoz kö-
veteket nem küld, eddigi határozatait fentartja és az 
egyet, gyűlés múlt évi jegyzőkönyvének 37-ik pontját 
végrehajthatónak nem találja." T. 

Tárgyi kapcsolatban olvastatik a mult évi egyet, gyűlés jegyző-
könyvének 40-ik pontja, mely szerint az egyetemes zsinati bizott-
ság bemutatja s fölolvastatik s helyeslőleg tudomásul vétetik a 
legfelsőbb engedély iránt benyújtandó kérvény szövege. — Ennek 
ellenében a túróczi esperesség beterjeszti következő, 5 szavazattal 
3 ellenében s a kissebbség óvástétele mellett kerületi határozattá 
emelt javaslatát : 

„A kerület óvást emel az ellen, hogy addig, mig a 
zsinattartás kérdésében végérvényes határozatot nem hozott, 
nevében és részére zsinattartásra engedélyt bárki is kérel-
mezzen s ezen óvását az egyet, felügyelővel közli." 

T . 

4. A Reischel Károly alapítványt kezelő ker. bizottság elő-
terjesztése szerint, az alapítvány nagyszombati 146 hold és 735 | |-öl 
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kiterjedésű birtokát, miután azt sem illő áron bérbe adni 
nem sikerült, sem pedig házi kezelés alá venni, úgy a birtok 
helyzete, mint kezelési nehézségek és munkáltatási drágaság miatt 
nem ajánlatos, de mert az alapítvány rendszeres kiadásainak állan-
dósága, illetve a segélyzettek számának folytonos szaporodása kö-
vetkeztében a jövedelem lehető növelését, mindenesetre azonban 
állandósítását követeli, a bizottság alapitványilag biztosított szabad 
rendelkezési jogának fentartása mellett a birtok eladását javasolja. 

Tekintve, hogy amilyen fontos az alapítvány jövedelmének 
biztosítása szintoly jogosultnak kell elismerni az alapitvány tőké-
jének biztosítását is, minek következtében a kerületi gyűlés 

ajánlja, hogy előbb a fent jelzett alapitványi birtok 
bérbeadására nézve tétessenek meg a kellő intézkedések 
és csak ha a bérbeadás nem sikerülne, a végső esetben 
nyúljon a bizottság a birtok eladásához; akkor is azon-
ban a megállapított becsáron alúl el ne adja. T. 

5 . Főtisztendő püspök úr, mint a Reischel Károly alapítvány-
kezelő bizottságának elnöke oly kérelemmel fordul a közgyűléshez, 
hogy alapitványilag biztosított jogával élve, a közgyűlés, azon 
esetben, ha ő a bizottsági gyűléseken megjelenni akadályoztatva 
volna, maga helyett alelnököt nevezhessen s minthogy ez esetben 
egy szavazó tag is hiányoznék, ilyet választani szíveskedjék. A 
közgyűlés 

méltányolva a Főtisztelendő úr okait, ajánlatára alelnökké 
Nagyságos dr. Samarjay Károly, kir. tanácsos, pozsony-
városi esp. felügyelő urat s ugyanezen esetben szavazó-
taggá tisztelendő Fürst János pozsonyi lelkész urat vá-
lasztja meg. 

6. Főtisztelendő úr beterjeszti a mult évi ker. gyűlés jkvének 
54-ik pontjában bejelentett Steiger Münsingen Albert Lajos báró 
2000 forintnyi (a mult évi ker. gyűlés jkvének idézett pontjában 
hibásan: 2500 frt) alapítványról szóló a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi magyar királyi miniszter úrnak jóváhagyási zára-
dékával ellátott alapitványlevelét. 

Tudomásul vétetik s az alapitó-levél a kerületi levél-
tárba helyeztetni rendeltetik. T. 

r r 

T . Főtisztelendő püspök úr beterjeszti ntü Achim Adám békési 
főesperes úrnak ő Főtisztelendőségéhez intézett levelét, melylyel Ő 
Fotisztelendősége értesittetik, hogy vÖzvegy Kvacsala Jánosné, szü-
letett Konecsny Julianna, ama országosan ev. egyházunkban jó-
tékonyságáról előnyösen ismert matróna általam küldi a csatolt 
ezrest, még pedig a felállítandó tót gymnasium javára. Ha ezen 
tervből bármi oknál fogva semmi sem lehetne, azon nem várt 
esetben, ezen 1000 frtos adományát alapitványképen kívánja kezel-
tetni, valamely Főtisztelendőséged által kijelölendő ev. egyházi köz-
czélra, egyházi szent ügyünk előmozdítására." 



O Főtisztelendősége a kegyes alapító részéről adott jogával 
élve beterjeszti az intézkedését tartalmazó következő okmány t : 

666. sz. Főtisztelendő dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületi 
közgyűlés! 

A midőn szerencsém van az özvegy Kvacsala Jánosné, szüle-
tett Konecsny Juliannának a felállitandó tót gymnasium javára 
hozzám 1890. evi október 27-én érkezett s általam azonnal az nap 
a t.-sz.-mártoni takarékpénztár l.-szt.-miklósi fiókintézetébe elhelye-
zett egy ezer forintról szóló 5477. sz. a. betétkönyvecskét a, szép 
adományt kisérő békési ág. hitv. ev. esperes ntü Áchim Ádám 
úrnak eredeti levelével a főtiszteletü közgyűlés asztalára letenni: 
az adományozó nemes s jószivü keresztény asszony abbeli óhaj-
tására nézve, hogy „azon nem várt esetben, ha a tót gymnasium 
felállitási tervből bármi oknál fogva semmi sem lenne, ezen ezer 
forint alapitványképpen kezeltessék valamely általam, mint püspök 
által kijelölendő evang. egyházi közczélra, egyházi szent ügyünk 
előmozdítására": — ezen jogommal élve s kötelességemet teljesítve, 
ezennel hivatalos tisztelettel jelentem, hogy a fent jelzett esetben 
akarom, mikép ezen alapítványnak a kamatai a mi egyházkerü-
letünkből származó és a lelkészi és tanítói pályára az ágost. hitv. 
ev. egyház tót istenitiszteletü és tannyelvű egyházakban működni 
óhajtó theologusoknak és tanitóképezdei növendékeknek, első sor-
ban lelkészi és tanítói fiuknak a püspöki hivatal által, mint ösz-
töndíj évenkint olyformán adassanak, hogy minden évben egy 
theologus és egy tanitóképezdei növendék a kamatok összegéhez 
mérten, a netáni kezelési költségek levonása után, olyképen ezen 
Kvacsala Jánosné-féle ösztöndíjban részesüljön, hogy a theologus 
a kamatok három ötödét, a tanitóképezdei növendék pedig két 
ötödét kapja. A folyamodók kötelesek egy tót nyelven szerkesz-
tendő vallásos tartalmú munkát az illető esperes utján julius 
havában, mellékelve iskolai s erkölcsi bizonyítványaikat a püspöki 
hivatalhoz beküldeni, az ajánlati jog az esperesi hivataloknál, a 
kinevezési pedig a püspöknél maradván. ! Magától értetődik, hogy 
egyházi rendtartásunknak az alapítványokra vonatkozó szakasza, 
nevezetesen 426. §-a ezen alapítvány körül is épségben maradand, 
tudniillik, hogy ha az eredeti czél visszaállana, az alapítvány is 
arra fordítandó. S mert az alapítvány a főtisztelendő egyházkerület 
kezelésébe megy át, minden az adományozó által s általam említés 
nélkül hagyott netáni felmerülendő kérdés a főtisztelendő egyház-
kerületet illetni fogja. Mély tisztelettel maradtam L.-Szt-Miklóson, 
1891. április 9-én a főtiszteletü Egyházkerületi Gyűlésnek alázatos 
szolgája, Baltik Frigyes, püspök. 

Midőn a ker. gyűlés a nagylelkű adományozónak, 
kinek neve egyházunk évkönyveiben hálás elismeréssel 
van bejegyezve, ezen új adományáért e helyen is forró 
köszönetet mond : Főtisztelendő püspök úrnak eljárását 



helyeslő tudomásul veszi s az alapítványi összeget tartal-
mazó t.-szt.-mártoni takarékpénztár l.-szt.-miklósi fiók-
intézetének 5477. sz. betéti könyvecskéjét letéteményképen 
a kerületi pénztárba elhelyezni rendeli. Mire a Főtiszte-
lendő püspök úr a fent írt betéti könyvecskét, a gyűlés 
színe előtt, tek. Günther M. V. kerületi pénztáros úrnak 
kézbesíti. T. 

8. Beterjesztetik a liptói ág. bitv. ev. esperesség indítványa, 
mely szerint óhajtaná, hogy a folyó évben megünnepeltetnék 
Tranovszky György volt l.-szt.-miklósi lelkész és tót egyházi ének-
költő s gyűjtő születésének 300-dik évfordulója s kivánja, hogy 
ez ünnepély ev. egyházunkban oly egyetemes legyen, mint a 
milyen egyetemes a Tranoscius használata. Az ünnepély helyéül 
L.-Szt.-Miklóst, mint az áldott emlékű férfiú működésének helyét 
jelöli meg azon javaslattal, hogy az ügyet a ker. gyűlés vegye 
kezébe s igyekezzék az ünnepélyt mennél fényesebbé s a nagy 
férfiú emlékét minél maradandóbbá tenni. 

Midőn a ker. gyűlés az ünnepély eszméjét osztatlan 
örömmel fogadja, s maga részéről is az ünnepély sikerült 
megtartását melegen óhajtja, s ez iránt az egyet, gyűlés-
hez is értesítő felterjesztést tenni kiván : felkéri Főtiszte-
lendő püspök urat, hogy sziveskedjék úgyis mint a meg-
dicsőül tnek papi hivatalbeli utódja, a liptói esperességben 
alakitandó rendező bizottság elnökségét elvállalva, Isten-
nek segedelmével az ünnepély megtartása iránt intéz-
kedni. T. 

9. Főtisztelendő püspök úr előterjeszti, hogy valamennyi 
testvéregyházkerületnek van papi nyugdíjintézete, csak a mienknek 
nincsen, s ha áldott emlékezetű Reischel Károly nagylelkű alapít-
ványával legalább részben nem gondoskodott volna munkaképtelen 
testvéreinkről, azok agg korukban a legnagyobb nyomornak volná-
nak kitéve. Fölkéri tehát a kerületet, hogy azon ajánlatát, mely-
nél fogva ő ily jótékony intézetet létesíteni kiván elfogadva, meg-
engedje, hogy úgy Ő, mint a kik vele együtt munkálkodni készek, 
ez irányban dolgozhassanak. 

A kerületi gyűlés ő Főtisztelendőségének ajánlatéit 
hálás köszönettel fogadva, felkéri, hogy a czélzott intézet 
megalkotására minden szükséges előmunkálatot megtenni 
kegyeskedjék s a kegyelem urától áldást kér munká-
jára. T. 

Í O . Jelen jegyzőkönyv hitelesítése végett kiküldetik 
dr. Samarjay Károly felügyelő elnöklete alatt Schleiffer 
Károly, Ebner Gusztáv, dr. Stefanovics Milos, Schneller 
István és Sziklai Ottó tagokból álló bizottság. T. 



A megállapított napirend letárgyaltatván, Főtisztelendő püspök 
úr hálát mond a kegyelem Istenének s az egyház urának velünk 
közlött megsegítő kegyelméért s egyházunkat az ő oltalmazó irgal-
mába ajánlva, a gyűlés tagjainak is támogató részvétükért köszö-
netét fejezi ki. Mire a közgyűlés elnökségének körültekintő, bölcs 
és türelmes ügy vezetéseért őszinte elismerését kifejezve a gyűlés 
feloszlott. 

Kelt mint fent. 

Trsztyénszky Ferencz, 
egyházkerületi magyar jegyző. 

Leska János, 
egyházkerületi tót jegyző. 

Michaelis Vilmos, 
egyházkerületi német jegyző. 
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A dunániniieni ág. hitv. ev. egyházkerület 

1891. évi augnsztuslió 12. s 13. napjain Pozsonyban ' 
főtisztelendő és méltóságos Ba l t i k Fr igyes püspök és 
nagyméltóságú Szent I v á n y i Márton kerüle t i fel-
ügyelő, valóságos belső t i tkos tanácsos urak társelnök-

lete a la t t t a r to t t közgyűlésének 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 

Jelen voltalt, mint esperességi képviselők : drvai esperes-
ségböl: Skripeny János főesperes, lestyinei-, Hrohofi János, isztebnei-, 
Novák Pál alsó-kubini lelkészek; liptói esperességböl: Kmeti János, 
főesperes, nagy-palugyai lelkész, Bobrovniczky László, esp. fel-
ügyelő, Institorisz József alesperes, pribilinai-, Simkovics János 
liibbei-, Philadelpliy Móricz német-lipcsei-, Langhoffer Károly tar-
nóczi-, Bella István szent-péteri lelkészek, Plattliy Gyula, Kiszely 
Árpád, Makoviczky Péter, Vitális Antal, Vitális Péter felügyelők; 
mosonyi esperességböl: Schuh Ágost esperes, gálosi lelkész, 
Lepossa Dániel esp. felügyelő, Bodiczky Kálmán, zurányi lelkész, 
Hacker Károly felügyelő; nyitral esperességböl: Leska János, 
főesperes, ker. jegyző, brezovai lelkész, Mudroň Pál, esp. felügyelő, 
Boor Lajos krajnai-, Csulik Lajos óturai-, Borszuk Károly bodf'alvi-, 
Szemian Lajos hlubokai-, Bogyay Antal ny.-szerdahelyi lelkészek, 
dr. Stefanovics Milos, dr. Markovics Gyula, Valásek Pál felügye-
lők ; pozsonyvárosi esperességböl: Trsztyénszky Ferencz 
esperes, ker. jegyző, pozsonyi lelkész, dr. Samarjay Károly, esp. 
felügyelő, Fürst János, Ebner Gusztáv, Schmidt K. J . pozsonyi-, 
Polevkovics Gusztáv récsei lelkészek, Schneller István theol. akad. 
igazgató, Michaelis Vilmos ker. jegyző, lyceumi igazgató, Günther  
M. V. ker. pénztáros, dr. Dobrovits Mátyás, Lichter Ede, dr. Barts  
József, Sziklai Otto, dr. Samarjay Emil, Chalúpka Endre, Csáder 
Gyula, Beck Vilmos, Korcsek Zsigmond ker. levéltáros, Harmath 
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Károly tanár ; pOZSOfiymegyei esperességböl: Ritter Károly 
főesperes, somorjai lelkész, Kalenda János esp. felügyelő, Hollerung 
Károly modori német-, Schleiífer Károly misérdi-, Scharbert Ármin 
limhachi lelkészek, Préhljng Mátyás, Tenk Mátyás, Hanslicsek Ede; 
trencséili esperességböl: Holuby József főesperes, nemes-pod-
hragyi lelkész, Dohnányi Lajos esp. felügyelő, Roy Pál alesperes, 
kochanóczi lelkész; tÚTÓCZÍ esperességböl: Horváth József fő-
esperes, turócz-szent-mártoni lelkész, Dula Máté esp. másodfelügyelő. 

Fentebbieken kivül: Pósch Frigyes levéli-, Ringbauer Gusztáv 
rajkai-, Wenk Károly német-járfalvi-, Millich Dániel modori tót-, 
Kercser Ede bazini német-, Schönwissner Kálmán szentgyörgyi-, 
Eridreffy János felső-szelii lelkészek; Csecsetka Sámuel, Vasskó 
Gyula, dr. Masznyik Endre, Stromp László theol. akadémiai-, Zor-
kóczy Sámuel, Márton JenŐ lyceumi-, Fuclis Károly, dr. Wágner 
Lajos állami tanárok; Frühwirth Sámuel, Maier Endre, Putz Mi-
hály pozsonyi-, Tim Károly récsei elemi iskolai tanítók; Beniczky 
Kálmán, Újhelyi Attila, ifj. Bulyovszky Simon, Moczkovcsák Victor, 
dr. Sztromszky Ármin, Kirchner Ede, Andrea ErnŐ, Munker Sándor, 
Kesztler Tivadar, Wilfing Károly, több pozsonyi egyháztag, a theol. 
akadémia néhány hallgatója s nagyszámú érdeklődő közönség. 

Templomban a gyámintézeti istentisztelet végeztével, a könyv-
tári teremben püspök úrnak Isten vezérlő, megtartó és megszentelő 
kegyelmeért esedező buzgó fohásza s kerületi felügyelő úr meg-
nyitó beszéde után, az esperességi képviselők megbizó leveleinek 
benyújtásával megalakult közgyűlés, a megelőző napon tartott érte-
kezletben megállapított tárgysorozat megvitatásához fogott s a 
következő határozatokat hozta: 

1 . A nyitrai esperesség beterjeszti sürgősségi indítványát, mely 
szerint a napirend tárgyalásának megkezdése előtt kerületi rend-
tartás 65. §-ának b) pontja alapján kimondatni kivánja : „hogy az 
egyházkerületi gyűléseken csakis az esperességek küldöttjei szól-
hassanak." 

Mind a tárgyalás sürgőssége mind az indítvány szavazattöbb-
séggel elfogadtatván határoztatik, 

hogy a dunáninneni kerület közgyűlésein csakis a kebel-
beli esperességek küldöttei bírnak szólási joggal. T. 

2. Főtisztelendő püspök úr felolvassa következő évi jelentését: 

M é l y e n t i s z t e l t e g y h á z k e r ü l e t i g y ű l é s ! 
Mult évi székfoglaló beszédemben s évi jelentésemben, mint 

a főtiszteletü egyházkerülethez intézett első szózatomban a fősúlyt 
arra kellett fektetnem, mikép vessem mint kezdő az alapot. Most 
egy évnek leforgása után arról köteles vagyok számot adni, mi-
módon kezdtem építeni arra. 



De mert más fundamentomot senki nem vethet azonkívül, 
a mely egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus : kell hogy lássuk, 
megmarad-e a mult évben végzett munkám, munkánk, ezen az 
alapon ? 

Tudjuk, mit tanít erről az apostol, mondván : „Hogyha valaki 
épit e fundamentomra, aranyat, ezüstöt, drága-köveket, fát, szénát, 
pozdorját; mindennek munkája nyilván lészen, mert a nap meg-
mutatja ; mert a tűz által megjelentetik, és mindennek munkája 
minémű legyen, a tűz megpróbálja. Ha kinek munkája, a melyet 
épitett, megmarad, jutalmát veszi; a kinek munkája megég, kárt 
vall; ő maga pedig megtartatik, de ügy mint tűz által." ' io^ís3 ' 

Ezen szent leczke Ítélőszéke alá bocsátom szerény évi munkám-
nak kezdetleges vonásait. Megmarad-e, vagy kárt vallok e nap 
tüzében, nekem elég, ha az Urban megtartatom, megtisztulva úgy 
mint tűz által, mert más mint Isten mellett munkálódó szolga lenni 
nem akarok, s ez is csak annak tudatában, a mint szolgáiról 
mondja az Ur, ti is ha mindazokat megcselekedenditek is, a melyek 
nektek parancsoltattak, ezt mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, 
mert a mit kellett cselekednünk, azt cselekedtük. Lukács 17,10. 

A mit elsőnek drága kincsül bemutatok, az a legmagasb királyi 
kegyelemnek irántunk tanúsított záloga. 0 Felsége a király ügy 
az én jobbágyi kódolatonmak legalázatosabb tolmácsolását budai 
királyi várában november 17-én, valamint egyházi küldöttségünk-
nek hódoló tisztelkedését a mult év végén itt Pozsonyban a leg-
kegyelmesebben elfogadni méltóztatott, s uralkodói és atyai kegy-
teljes szavaiban s megszólításaiban azon legfelsőbb elhatározásának 
legmagasb kifejezését adni kegyeskedett, hogy egyházunkat ezután 
is az ő királyi oltalmába veszi. A mi részünkön pedig legyen 
könyörgés, kérés, imádkozás és hálaadás a királyért, hogy csendes 
és nyugodalmas élettel éljünk minden isteni félelemmel és tisztes-
séggel ; mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt. I. Tim. 2, 

Kegyes emlékül bevezetem egyházkerületünk évkönyvének 
lapjaira ama eseményt, hogy a kivel itt Pozsonyban bold. püspö-
künk hamvai felett állottam, a midőn ő igével és imával átadta 
porait a földnek, azt magam hét hónap múlva szent imával ki-
sértem Békés-Csabán a sírhoz, értem a bányakerület bold. érdem-
dús püspökét néhai dr. Szeberényi Gusztávot, a ki János apostol 
szellemével s Pálnak hitével s tevékenységével áldással működött 
nagy kerületében s velünk a testvéri köteléket meg tudta tartani. 
Áldott legyen emlékezete! 

De nemcsak sirtam a sírókkal, hanem örültem is az örülőkkel, 
a midőn kerületünk képviseletében részt vettem főtisztelendő Sárkány 
Sámuel úrnak, a bányakerület új püspökének ünnepélyes beikta-
tásán, s annak zálogát hoztam, hogy a hol a Krisztus szeretetében 
működő új főpásztor lábait a békesség evangyéliumának készületi-
vei megsaruzta, a testvéri kötelék velünk a hitnek egységében 
megmarad. 

l* 
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Kerületünk viselt dolgaiból először is megemlítem a f. évi 
május 3-án az egyházkerület minden egyháza által megünnepelt 
jubiláris emlékét az 1790 — 91. évi XXVI-ik törvényczikknek. 
Egységes képét ez ünnepnek azonban nem nyújthatom, mert ez 
irányban kimerítő jelentéseket az esperességekből nem vettem, de 
a gyámintézet illető rovatából, a Leopoldiánumra szánt offertoriu-
mokból, ezen munkánk is nyilvánvaló lesz annak tanubizonyságáúl, 
hogy egyházunk szabadságát tisztelni s az egyház szent oltárán 
áldozni tudunk. 

I ly egyenlő indulattal s egy értelemmel azonban, a mint az 
említett jubiláris ünnepély körül jártunk, sajnálattal nem voltunk 
s nem vagyunk a zsinat ügyében. Nyilvánvaló itt a mi munkánk, 
hogy egyikünk itt azt mondja : „Én Pálé vagyok"; a másika 
pedig : „Én Apollosé vagyok." Ezt bizonyítottuk az április 15-én 
tartott kerületi gyűlésen. Ezen munkánkat is az apostoli leczke 
szerint, minémű legyen, meg fogja próbálni az Ur tüze. Távol 
legyen tőlem, hogy én ez ügyben e helyen Ítéletet mondjak, mert 
hiszem s állítom, hogy kerületünk tisztelt intéző körei, úgy a zsi-
nat mellett, mint ellene nyilvánított szavazataikkal csakis egyházunk 
javát akarták szem előtt tartani, kiki aszerint, miniódon épit. — 
Most azonban, a hol királyunk, legkegyelmesebb Urunk, O Fel-
ségének legmagasb hozzájárulása által a zsinat kérdése ténynyé 
vált, reményiem és e helyről tisztelettel kérem, adjunk helyt ama 
gyönyörűséges dolognak, mely a Zsoltár szerint (133) az atyafiaknak 
egyességhen való lakása. Én részemről csakis kötelességet véltem 
teljesíteni, a midőn a zsinatban való részvétel által is akarom telje-
síteni azt, a mit tavaly székfoglaló beszédemben közhelyesléssel 
hangsúlyoztam, hogy a testvérkerületekkel a köteléket fentartani 
akarom. Mert minden ország, a mely maga ellen meghasonlik, 

Luk. 11, 17. elpusztul; és a mely ház magával ellenkezik, megromol. E szem-
pontból az én munkám a zsinatiakban legyen nyilvánvaló. Idő 

I. Kor. 4, előtt semmit ne Ítéljünk. 
1 Bár a lefolyt közigazgatási évben a kánonszerű egyliázlátoga-

tást nem végezhettem, mert a mult naptári év utolsó napjáig majd-
nem szünet nélkül hivatalosan utaznom kellett, a folyó évben pedig 
a zsinat kérdése új helyzetet s más munkát hozott, a mely a ki-
felé járást lehetetlenné tette : mindemellett kimentem a kerületbe 
oda a hova kellett. Szeptember 28-án Zsaskón végeztem a templom-
szentelést. Dicsérettel vezetem be Zsaskónak nevét a kerület év-
könyveibe, mert a mit ezen kis sereg áldozott Isten dicsőítésére, 
ritkítja párját. A reformáczió emléknapjait Zsolnán töltöttem, a 
hol a szúlyói illetékes egyház és a trencséni esperesség elnökeivel 
alapjait vetettük egy állandó szórvány-lelkészi állomásnak, miről 
a nt. esperesség által jelentés fog tétetni. Ajánlom egyházunk 
fényes múltjának jelenleg szomorú zsolnai romjait a főt. egyház-
kerület pártfogásába. 

Egyházkerületünk sok és nagy szórványai irányában nehéz 



feladat előtt állunk. Sajnálom, hogy bár a mult évben minden 
szabad órámat a szórványügynek szenteltem : munkámmal még 
kész nem vagyok, s bár igen sok adatot gyűjtöttem diasporáink-
ról, sok helyütt újból kell gyüjtenem, mert az adatok részben elég-
telenek. Adja Isten, hogy jövő évben kerületünk diasporájáról 
szóló emlékiratom a főt. egyházkerületi gyűlés asztalán legyen. 
Hála Istennek, hogy Zsolnán és még egy neliány helyen kivűl á j 
pontokon eredményt is tudunk már felmutatni; úgy a trencsén-
tepliczi fürdőben, a hol a trencséni esperesség előzékenysége, a 
trencsénvárosi egyház elöljáróságának fáradtsága és főképen a 
pozsonyi német egyház nt. lelkészi karának buzgó közreműködése 
által ez évben fürdői istentisztelet rendszeresítetett. A hol még-
csak a kezdetnél v a g y u n k : Nyitra városának a szórványa az. 
A hol munkást keresünk : Nyitra esperességi alsósalgói nagy szór-
ványnak maradványai azok. A hol alapot gyűjtünk (évi zárlat 
szerint az összeg 810 frt. 18 kr.), a Liptó-Szentmiklósról ellátandó 
úgynevezett liptói missió az. Több kalászokat e mezőn most nem 
szedek, ezek is még nem érettek. A vetésnek s nem pedig az 
aratásnak ideje van most szórványainkon. Ezen legkedvesebb fog-
lalkozásomat ajánlom a nt. esperességek figyelmébe s tisztelt segéd-
kezüket kérem: kevés a munkás. Kevés a theologusok száma; 
nagy a tanítójelöltek hiánya. Engedjék meg, hogy ezt tavalyi 
szózataimból ismételjem. E téren hivalkodni nem tudok s mégis 
fohászom Simonnal: „Jóllehet az egész éjszakán fárasztottuk magun-
kat, semmit nem fogtunk." De igérem, hogy az U r parancsolat- Luk. 5, 5. 
j ára újból levetem a hálót. Ismétlem, a hiány nagy : csak az egy 
nyitrai esperességben egyszerre 36 nem tanképesített tanító távolít-
tatott el felekezeti iskoláinkból ez esztendőben s tudom, hogy eddig 
ez állomások betöltve nincsenek. Intézeteinket azonban feladnunk 
nem lehet, mert az iskola az egyháznak veteményes kertje. Keres-
sünk eszközöket, hogy a hit- és tanítójelöltek számaránya nálunk 
felemeltessék. 

A keresztyéni szeretet szamaritánusi irgalmas működésének 
eredményét számokkal még kimutatni nem tudom: hivatalomnál 
nincsenek még egybe mind az adatok: de az Urnák könyvében 
meg vannak azok számlálva s az esperességek jelentéseiből is ki-
tűnik a főszám. Hálát adok e helyen is a némethoni és hollandi 
Gusztáv-Adolf-egyleteknek, valamint a német lutheránus Gottes-
Kasten egyesületeknek, az magyarhoni egyetemes gyámintézetnek, 
az egyetemes Zpévnik-bizottságnak (ennek vallásos könyvek kiosz-
tásaért), valamint minden egyes jótevőnek és egykáznak; mindazon 
szeretetadományokért, a melyek ez évben is kerületünkbe gazdagon 
befolytak. 

Lássuk főkép az e téren való működést az egyes nt. esperes-
ségek szerint: 
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Árvái esperesség. 
Álsó-Kubin uj iskolát épített 8000 frtnyi költséggel. Dieška 

János a templom kivilágítására 25 frtnyi alapítványt tett. 
Lestyine temploma fedélzetét 60 írttal javíttatta. 
Nagyfalu ú j iskolaépítéshez fogott. 
ZsasJcó templomát alapjaiból javította s ú j orgonával 1100 frt-

nyi költséggel ellátta. 

Liptói esperesség. 
Boczabánya egyházi épületeit javította 850 frtnyi költséggel. 

Kapott Demuth Károlytól 50 frtot, Kállay felügyelőjétől 5 frtot. 
Adott Salgónak 9 frt 72 krt. 

Csorba egyházi épületek javitására fordított 638 frtot. Új orgo-
nára gyűjtött 72 frt 93 krt, mire Kállay Adolf felügyelője 10 frtot 
adott. Garajcsek Mihály két 18 frt értékű oltári gyertyatartót adott. 

Hibbe 142 frt 32 kr. szeretetadományt gyűjtött. 
Király-Lehota Lehoczky Egyed és Lelioczky Jenőtől 50 — 50 

frtot kapott. 
Szentiván keresztelési czélokra Klimo-Csemiczky-Király csalá-

doktól ezüst serleget kapott. 
Kis-Porubán iskola-javitásra 110 frt adatott. 
Német-Lipcse ú j harangokra 324 frtot gyűjtött. 
Szent-Péter javításokat eszközölt 300 frton. 
Nagy-Palugya egyházi épületeinek javitására 57 frt 63 krt for-

dított. Szeretetadományok czimén gyűjtött 137 frt 22 krt. 
Pribilina Miko Péter alapítványához 4 frttal járult. A szeretet-

adományok összege 61 frt 20 krt. 
Rózsahegy egyházi épületeit javította 119 frt 85 krnyi költ-

séggel. Iskolai alapítványa főkép az áldozatkész Makoviczky család 
adományai által 2450 frttal növekedett; névszerint adakoztak: 
id. Makoviczky Péter felügy. 500 frtot, Makoviczky Vladimir 500 frtot, 
dr. Burian József 300 frt, Beniacs Dániel 300 frt, Houdek József 
300 frt, ifj. Makoviczky Péter 200 frt, Salva Károly 100 frt, Klein 
Gusztáv 100 frt, Krcsméry Vilmos 50 frt, Kadavy Branislav 50 frt, 
Holéczy János 50 frt. 

Szielniczén a sirkert javíttatott s diszíttetett. A közadományok-
ból gyűjtött 88 fr t 76 krt. 

Szmrecséin szeretetadományok czimén 165 frtot gyűjtött. 
Tarnócz templomára 180 frt, iskolájára 150 frtot gyűjtött. 

Adósságaiból 150 frtot törlesztett, Novák Dániel másodfelügyelőjé-
től 10 frtot kapott. Matuska Péter felügyelője a kisbobróczi iskolá-
nak 40 frtot adott. 

Vázsecz új templomára már 20,000 frtot fordított. Egyházi 
más épületeit 550 frttal javította. Uj harangokra részletfizetést tett 
1600 frt. 

Verbicza-Szent-Miklós templomának javitására 500 frt adott. 
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482 frt 53 kniyi adományokat gyűjtött; azonkívül külmissióra gyűj-
tött 35 frt 61 krt, adott 31 frt 25 k r t ; kezel 31 frt 3 k r t ; kapott 
a helybeli takarékpénztártól 20 fr tot ; Miko Péter felügyelőjétől 
iskolai könyvekre 12 frt, a hollandi Gusztáv-Adolf-egylettől 3*3 frt 
7 kr. Verbicza anyaegyházban a sírkert nagyobbíttatott s diszít-
tetett. 

Illanó: leányközség Gusztáv-Adolf-egylettől nyert 17 frt 29 krt. 
Vichodna : tanítói lakot emelt 3000 frtnyi költséggel. Tornyát 

új fedéllel látta el 500 frttal. Lehoczky Márton és Jurcso János 
új templomi csillárt adtak 90 frtért. 

Mosonyi esperesség. 
Gálos: a tanítói lak építését 5000 frtnyi költséggel bevégezte 

és adósságaiból 3000 frtot törlesztett. 
Ö 

Hegyeshalom: a toronytatarozásra 200 frtot fordított; egyik taní-
tójának évi járulékát 25 frttal emelte. 

Német-Járfalu: adósságait 748 frttal és fiókegyháza Oroszvár 
200 frttal apasztotta. 

Levél: templomépitési alapját szeretetadományokkal 328 frtra 
emelte és adósságaiból 1000 frtot törlesztett. 

Magyar-Óvár: Gusztáv-Adolf-egylettől nyert 185 frtot. Adós-
ságaiból 300 frtot lefizetett; harangalapját 850 frttal emelte. 

Bajica: toronyépitési alapját 2247 frtra emelte; adósságaiból 
1500 frtot törlesztett. A presbyterium tagjai iskolaépitési alaphoz 
10—10 frttal járultak. A karácsoni ünnepeken egy gyűjtés össze-
géből 24 szegény iskolás gyermek meleg téli ruhával láttatott el. 

Zurány: lelkészének 25 évi hivataloskodási jubileumára gyűj-
tést rendezett és egy 80 frtnyi értékű ezüst asztali készletet adott 
neki emlékül. A reformatio ünnepélye alkalmával gyűjtött szeretet-
adományokból küldött Tályának 20 frtot, Rozsnyónak 9 frtot, a 
modori Bethania-alapra 13 frtot. 

Nyitrai esperesség. 
Assakürt: Tanítói laka tűz által lett megsemmisítve; az újjá-

építési költség 600 frtba fog kerülni, a mire csak 160 frt juk van. 
Zaďko István toronyjavitásra 10 frtot adott. 

Bodfalva : Templomjavitási alapra 400 frtot gyűjtött. Épületeit 
javitotta 38 frttal. 

Brezová : Bérházát új fedéllel ellátta 1200 frtnyi költséggel; 
egyházi épületeit 400 frtnyi kiadással javította; toronyalapra 185 frt 
gyűlt össze. Adakoztak pedig : Húszka Márton gyermekei 10 frt, 
Simek István Amerikából 10 frt, Gavora Károly násznépe 20 frt 
82 kr., Timár-egylet 9 frt, ugyannak újévi adománya 5 frt, Gazsa 
Janov Sámuel 5 frt, czipészegylet 6 frt 60 kr., Tvarozsek György 
gyermekei 5 frt, Noszko Jánostól 5 frt, konfirmandusok 8 frt 55 krt. 

Bulcócz : épületeinek javítására adott 47 frtot. 



Csácsó: Tanítói lakra és gazdasági épületekre 650 frtot fordí-
tott, lelkészi lak javítására adott 100 frtot. 

Gsasztkó: Két albát kapott híveitől 30 frt értékben és oltári 
szószéki teritőt 15 frton. 

Rluboka : egyházi épületeit javította 60 frtnyi költséggel; adós-
ságaiból törlesztett 200 frtot. Jótékony czélokra adott 34 frt 72 kr. 

Holics: adósságaiból 500 frtot törlesztett. Adakoztak Noszek 
Mihály 300 frt, Hornicsek Katalin 150* frt, Riben Karolina 10 frt, 
holicsi segélyegylet 20 frt, egyesek 23 frt 50 kr., Amerikából ada-
koztak 20 frtot, Schaub Vilmos 15 frt, konfirmandusok 21 frt 20 krt. 

Kosztolna : Adósságaiból 400 frtot törlesztett, egyházi épületeit 
javította 80 frtnyi költséggel. 

Krajna : Gazdasági épületet emelt 400 frtnyi kiadással, 
Lubina: Adósságaiból 600 frtot törlésztett. Lelkészi lakon 

javításokat eszközölt 36 frtnyi költséggel. 
Miava: Orgonáját javította 400 frtnyi költséggel. Oltárdiszí-

tésre gyűjtetett 60 frt, mihez járult Valásek Hermina, a gyűjtő, 
5 frt és Jurenka Katalin 5 frttal. 

Pritrzs : templomának javítására adott 30 frtot. 
Szakolcza: Égy házi épületeinek javítására költött 156 frtot. 
Szenicz : Adósságainak törlését eszközölte 100 frttal. Egyházi 

épületeit javította 50 frttal, segélyegylettől kapott 10 frtot. 
Ó-Tura : Egyházi épületekre fordított 205 frtot; Durecz István 

adományozott 30 frtot. Kórházra gyűjtetett 100 frt. 
Turoluka : Templomát alapjaiból javíttatja. Fászek Tivadartól 

kapott 10 frtot. 
Vágujhely: Hrusovszky István oltári képre adott 40 f r to t ; 

özv. Ruzsicska Józsefné az egyháznak 50 frtot adott, Jeszenszky 
Sándor 10 frtot. 

Felsö-Zele : Lelkészi lak javítására fordított 98 frtot. Egyesek 
adakoztak : Horvát János 10 frt, Sinak János 10 frt, özv. Színak 
Juditha 18 frt, Pollák János 5 frt s három magát megnevezni nem 
akaró összesen 25 frtot. 

Nyitra-Szerdahely: br. Steiger-Münsingen alapítványának élve-
zetébe lépett lelkésze javára. Adósságaiból törlesztett 140 frt. 

Pozsonyvárosi esperesség. 
Az Urnák kegyelme nyilvánvaló volt az elműlt évben is a 

pozsonyvárosi egyházban. Ez év legfontosabb eseménye a dia-
konissza-intézet létesítése. A felső-ausztriai belmissziói egylettel 
kötött szerződés értelmében a gallneukircheni diakonissza-intézetből 
két diakonissza jött Pozsonyba, kik az evangélikus kórházban mű-
ködnek s gondozásuk körébe jön az egyházi leányárvaház is. Az 
egyházgyülekezetnek terve egy anya-diakonissza-intézet berendezése, 
mely nemcsak a helyi egyházban, hanem hazánk egyetemes evang. 
egyházában is szolgálja Urunk szent ügyét. Hogy az áldozatkész 



hitbuzgóság az év folyamán sem hanyatlott, bizonyítják a követ-
kező tételek : A diakonissza-intézetre gyűjtetett 3864 fit. Egyesek 
hagyományokban különböző belmissziói pozsonyvárosi [evang. in-
tézetekre adakoztak : Hempel Vilmos örökösei 100 frtot, néhai Bier-
man Lujza 150 frt, Schreiber Alajos hagyatékából 1044 frt 26 kr., 
néhai Wigand Károly 3100 frt, néhai Jurenák András 1000 frt, 
néhai Záborszky József és Mária 50 frt. Adományokban: egy 
magát megneveztetni nem akaró 2500 frt, özv. Pisztóry Bódogné, 
szül. Schmidt Ida úrnő, három év alatt kifizetendő 10,000 frt. 
A lyceumbeli tanárok fizetésének javítására az egyház áldozatkész-
sége behozta az ötödéves pótlékot. 

Bécsé: Egyházi épületei javítására s díszítésére 670 frtot költött. 
Gschweng Sámuel özvegye szül. Venczel Júlia néhai férje példá-
jára 100 frtot. Ruckriegel Sámuelné szintén 100 frtot hagyomá-
nyoztak az egyháznak. 

Pozsonymegyei esperesség. 
Bazini német egyház : Szandtner András 100 frtot hagyomá-

nyozott. Az oltári ezüst gyertyatartók beszerzésére való alap egyesek 
adományaiból 197 frt 57 krt tesz ki. Az anya- és fiókegyházban 
önkénytes templomi adományul begyült 274 frt 85 kr. és 1181 
liter bor. 

Bazini tót egyház : Luther-alapitvány 542 frt 89 krt tesz ki. 
Adományul begyült az anya- és a leányegyházakban 144 frt 85 kr. 
és 1159 liter bor. Mudroch Pál gymnaz. tanár Oroszországban 
az egyháznak 25 frtot ajándékozott; özv. Cseh-Hlinkovics Erzsébet 
50 frtot hagyományozott. 

Buszta-Födémes: Pajor-féle leégett házat a tűzkármentesítési 
pénzből felépítette. 

Német- Gurab : Iskolaépítéshez nm. gróf Pálffy János úr 10,000 
égetett téglát ajándékozott; ezzel is ujabb jelét adván azon evan-
gélikus egyházunk iránti jóindulatú érdeklődésének, melyről egyéb-
kor is már fényes bizonyságot tett. Kozsik József az egyházi 
épületek körül több kovácsmunkát ingyen végzett. Szlezák Pál 
az egyház javára egy adománylevelet állított ki 50 frtról. Lelkész-
lak 112 frtnyi költséggel javíttatott. 

Szentgyörgy : Grün János-féle alapítványból az oltár 126 fr tnyi 
kiadással renováltatott. A lelkészlak javítására 80 frt adatott. Ado-
mányul begyült 95 frt, 4075 liter bor. 

Modor-Király fa: egyházi adóssága 2500 frtot tesz, 1500 frt 
törlesztetett. A lelkészi és tanítói kertekre 85 frtot költött. 

Nagy-Lévárd: Teja Dénes felügyelő az egyháznak 50 frtot 
ajándékozott. 

Limbach: a 9500 frtról szóló regáljogi váltság-kötvényt tettleg 
megkapta; korcsmaépület czimén a község pénztárából évi 85 frtot 
húz. Toronyépitési alapja 400 frttal, 1866 frt 69 krra emelkedett. 
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A lelkészlak javitására 123 frt fordíttatott. A Rómában építendő 
evangelikus templomra a hívek 25 frtot áldoztak. 

Misérd az egyetemes gyámintézettől megkapván a 400 frtnyi 
szeretetadományt s ezen felül a telkes gazdáktól 250 frtot, templom -
tatarozási tartozásából 310 frtot törlesztett, de e czimén 305 frttal 
tartozik; a 100 frt lelkészfizetési hátralékot lefizette; 250 frtot for-
dított a lelkészlak javitására. 

Modori német egyház oltárát és szószékét szép takarókkal 
díszítette fel. Jurenák András bányatanácsos 300 frtot hagyomá-
nyozott. Kegyes adományok czimén begyült 186 frt 50 krt és 
182 liter bor. 

Modori tót egyház összesen 311 frt ajándékban részesült; ezek 
közt nevezetesebb Janko Mihály pétervári gymnazinmi igazgató 
100 frt, a polgári hajadonok 25 frt, a czipészegylet 20 frt, Szodoma 
Mihály 17 frt, az ottani kölcsönös segélypénztár 13 frt ja. Voda 
Mihály a taneszközalapra 200 frt, a két főtanító jobb díjazására 
1000 frtot hagyományozott. 

Somorja a polgármester által rendezett gyűjtésből több szegény 
evang. iskolás gyermek kapott ruhaneműt. 

Alsó-Szeli: Kajos Sándor 1000 frtot adományozott az építendő 
új iskolára. Özv. Németh Istvánné az egyháznak adott 20 frtot. 
A harang alaptőkéje 446 frt 66 krt tesz. Az egyházi magtár 234 
mmázsa árpával rendelkezik. A Gampert Lajos-alapitványnak az 
egyház még 406 frt 44 krral tartozik. Egyházi épületek javitására 
54 frt 60 kr., az egyházi kertek kerítéseire 95 frt 30 kr fordíttatott. 

Felső-Szeli: Az egyházi tőke 1800 frtra, iskolai alaptőke 
3641 frt 27 krra, a magtári tőke 520 frtra, a kölcsönmagtári 
vegyes gabona 1120 mérőre szaporodott fel. Pigyliázi épületek 
javitására fordíttatott 100 frt, Nagy István-féle szegény alapból 
16 frtnyi évi kamat a gyülekezet szegényei közt osztatott ki. 
Horváth József és neje 20 frtot adott. Fehér Ede 100 fr t értékű 
regále-váltságkötvényt ajándékozott az egyháznak. 

Dunaszerdahely : Pleyer András 2 hold földet hagyományozott 
a lelkészi fizetés emelésére, illetve a templomjavitásra. 

Nagyszombat: Egyik tanítója fizetését emelte; lelkészi lakát 
600 frttal javította. Leégett házát czélszerűen megépitette. Nádor 
Ferencz temetésénél átadott 25 frtot a ternplomépitési alaphoz csa-
toltatott, mely most 26,194 frt 73 krt teszen. Ugyanezen czélra 
adtak : Schwertner Antal menyegzői vendégei 15 frtot, Petrás 
Mihályéi 2 frt 50 krt, az egyház tagjai 133 frt 66 krt, azonkívül 
az egyházra és iskolára 362 frt 60 krt. A nőegylet szegény 
iskolás gyermekek számára felállította a maga karácsonyfáját és 
egy lélekemelő ünnepély után 34 gyermek közt 115 frt 3 kr. értékű 
ruhát és lábbelit osztott ki. Ezen egylet tőkéje 338 frt 41 krra 
emelkedett. Másoknak hason adományai itt egyenként elő nem 
sorolhatók. A takarékpénztári egylet az egyháznak 100 frtot adott. 
Múlt, évi esperességi rendes gyűlés 6. pontja szerint a pozsonyi 



theol. akad. tanárok fizetésének javítására szolgáló alap javára a 
felső-szelii egyház adott 4 frt, a modori német 44 frt, a misérdi 
2 frt 10 kr., a modor-királyfai 2 frt 75 kr., a somorjai 12 frt 15 kr., 
a szentgyörgyi 1890-re 6 frt, 1891-re is 6 frtot, még pedig azon 
szándékkal, hogy ennyit e czélra minden évben be fog szolgáltatni. 

Káról i Gáspár emlékére utólag adakozott Német-Gurab 1 frt 
65 kr., Felső-Szeli 4 frtot. 

Trencséni esperesség. 
Beczkó: Egyházi épületeit javítja 300 frtnyi költséggel, a mihez 

Kálnitz leány egyháza 160 frttal járul. 
Kochanócz : Tanítói lakot emelt 697 frtnyi kiadással. 
Laaz : Egyházi épületeit javította, mire 476 frtot fordított. 
Morva-Lieszkó tornyot épit 4600 frtnyi költséggel, mihez Szrnye, 

leányegyháza 500 frtot ad. 
Szrnyén új tornyot emeltek és harangot szereztek. 
Felső-O zor új iskola rendeltetésének adatott át. 
Podluzsán a lelkészi lak javíttatik 700 frtnyi költségen. Gróf 

Zay 6000 téglát, 6000 zsindelt adott, Pfitzner 20 frtot és három 
ablakot 30 frtnyi értékben. Az orgona-javítás 200 frtba került, 
az oltári kép 100 frtba, mire adakoztak : Michnay Béla felügyelő, 
20 f r t , Pfitzner 20 frt, Mokonyi 10 frt, Gubcso István 2 frt. 

Nagy-Szlatina leányegyház a hamburgi Gotteskastentől szép 
kehelylyel láttatott el, értéke 90 márka. A vallás- és közoktatási 
ministeriumtól Magyarország és Európa térképeit, földgömböt és 
24 fali olvasótáblát kapott. Az iskola és a lelkésztanítói lak javí-
tása 400 frtba került. 

Fuchó 185 frtnyi adósságot törlesztett. Épületeit 55 frton javí-
totta. A Rómában építendő Luther-templomra 14 frt 24 krt. gyűj-
tött. Karnomik András hostyini tanító ezen templomra 40 frtot 
és a zsolnai evangélikus iskola-alapra 20 frtot adott. 

Szúlyó: Bodorovszky Sámuel az egyháznak 300 frtot ado-
mányozott. 

Zárjecs: Vidrna leányegyházában új iskola építtetik, mire 
450 frt fordíttatott, hiányzik még 300 frt. A község s némely 
más jótevők fával szolgáltak e czélra. Az egyház temploma 
150 frtnyi kiadással javíttatott, Budapesten napszámban levő hivei 
a templomi szükségletekre 14 frtot adakoztak. A zborai szegények-
nek 12 mérő gabonát adtak a hívek. 

Turóczi esperesség. 
Blatnicza templomán javításokat eszközölt 180 frtnyi költséggel. 
Háj : Az egyházi alapra 118 frt gyűjtetett. 
Nagy-Jeszen ú j lelkészi lakot emelt, mire adós 1000 frttal. 

Templomi csillárt vett 95 frt. 55 kron. 
Ivánkofalu: Dubová leányegyházában 50 frtnyi költséggel az 

iskolaház javíttatott. Divék leányegyházában pedig hason czélra 



— 12 — 

25 frt 53 kr. fordíttatott. Jedlicska János és Stefánia az egyház-
nak 30 frtot adtak. 

Szent-Márton épületeit javította 90 frtnyi kiadással. A templomi 
alapra hegyült összeg 150 frt. Bodorovszky Sámuel beszterczebányai 
polgár az egyháznak 1000 frtot hagyományozott. 

Mosócz egyházi épületeire 500 frtot adott. 
Pribócz templom- és toronyépítésre 1800 frtot gyűjtött és 

825 frton építési anyagot szerzett. Egyházi kertek kerítésére 
100 frtot adott. Az adományok összege 99 frt 50 kr. Záborszky, 
szül. Kiszely Zsuzsanna, 30 frtnyi értékű úrvacsorai szent edényt 
ajándékozott. 

Tót-Próna harmadik harangjára 54 fr t 55 krt gyűjtött. 
Záturcs: Zátureczky Tamás 300 frtnyi egyházi alapitványt 

tett, Vanko Pál 10 frt hagyományozott, Hústyava András 10 frt 
értékű oltárszőnyeget adott. A gyűjtések összege 200 frt. 

Mindezen adományokért áldott legyen az Úrnak neve! 
A gyámintézetnek ez évi működéséről külön jelentés tétetik. 
Házassági felmentvényi díjak fejében befolyt 485 frt 43 esetben; 

ingyenes felmentvény volt 18. 
Az egyházi és iskolai személyzetben a következő változások tör-

téntek : 
a) Az élet és hóléd Ura által földi működésük teréről elszólít-

tattak: Major Pál, mosonyi esperességi felügyelő; Kubinyi Kálmán, 
árvái esperességi felügyelő; Kovács István, puchói felügyelő; Valásek 
Mihály, felső-zelei felügyelő; Boor Mihály, nyitrai alesperes és 
szakolczai lelkész; Droppa János, csorbái nyug. lelkész; Szemian 
Lajos, turolúkai lelkész; Csernák Gusztáv Adolf, grinádi lelkész-
tanító; Greilich József, pozsonyi lyc. nyugalmazott tanár ; Csernák 
Tamás, volt lubinai tanító; Maier János Jaromir, modori nyug. 
tanító. 

b) Újból megválasztattak: Kalenda János, pozsonymegyei espe-
rességi felügyelőnek; Ritter Károly, pozsonymegyei főesperesnek. 
Mosonyi esperességi felügyelővé le t t : Lepossa Dániel, kir. járásbiró. 
Főesperesnek megválasztatott a liptói esperességben : Kmeti János ; 
alesperesnek pedig a nyitraiban : Mocko János. 

c) / Védtozások a helybeli felügyelői karban. A leköszönt Ku-
binyi Árpád helyett dr. Medzihradszky Frigyes Alsó-Kubinban; 
a leköszönt Mesko István helyett Lehoczky Miklós Lestyine'n. 
Országh József a zsaskói felügyelői állásáról lemondott. A le-
köszönt Mitták Albert he lye t t : Borszuk Sámuel Szakolczán; a le-
köszönt Gavora János helyett Polácsek István Brezován. 

d) A lelkészi karban: Wenk Károly lelkész lett Német-Jár-
falván ; Quotidián György Szakolczán; Novomesztszky László lelkész-
tanító Liptó-Sz.-Miklóson. 

e) Lelkészszé avattatott: Holko Mihály Temesvárra a bányai 
püspök úr helyettesítésében. 
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f) Változások a tanári és tanítói karban: Bothár Dániel pozsonyi 
lyc. tanár 40 évi buzgó munkálkodás után teljes fizetésének élve-
zésével nyugalomba vonult; helyét elfoglalta Szép Rezső. 

Tanítókká lettek : Vavra János Jaszenován, Chorvát György 
Arva-Nagyfalván, Scholcz József Zsaskón, Krajcsovics István Német-
Lipcsén, Krizsán Ernő Felső-Boczán, Krizsan Emil Csorbán, Kostyál 
Sándor N.-Szombatban, Krafta Nándor Kochanóczon, Gőrik Lajos 
Zarjecsen, Bazovszky Kálmán Turánban, Boor László Kopcsánban, 
Hattala Sámuel Miaván, Csengery János Poriadon. 

Bányakerületbe tanítónak men t : Licsko Adolf Pribóczról. — 
Chorvát János csütörtöki tanító nyugalomba vonult. 

Ideiglenes tanítói alkalmazást nyertek : Jurányi Milos Poruba-
Zabrezsen, Chalúpka János Szél-Porubán, Kreszák János Szokolcson, 
Szirotka Károly Kis-Bobróczon, Kubányi Lajos Priekopán, Bohdan 
János Suttón, Hrivnák János Szucsánban, Babka György Mossóczon, 
Krcs János Miaván, Honéczy Gyula Poliankán. 

S ezzel bezárom ez évi jelentésemet hálát mondván az Urnák, 
mert elhatalmazott mi rajtunk az ő irgalmassága és az Urnák 
igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat. Amen. 

Midőn közgyülésiink e jelentést, kivált ennek kerü-
letünk gyülekezeteinek s egyes tagjainak áldozatkészség-
ben nyilvánuló hitbuzgóságáról tanúbizonyságot tevő részét 
örvendetes tudomásul veszi : főtisztelendő püspök úrnak 
kimerítő közléseért köszönetet mondva, a jelentést egész 
terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétetni rendeli. T. 

Kapcsolatban a püspöki jelentéssel, mely egyrészről áldott 
emlékű néhai Szeberényi Gusztáv volt bányakerületi püspök sze-
mélyéről és haláláról kegyelettel emlékszik meg, másrészt bizalom-
mal s szeretettel üdvözli a bányai testvéregyházkerület megválasz-
tott püspökét, főtiszt. Sárkány Sámuel u r a t : 

egyházkerületünk osztozkodva főtisztelendő püspök úrnak 
érzelmeiben, kegyelettel igtatja jegyzőkönyvébe az ő 
Urához, Idvezitőjéhez költözött hű főpásztornak áldott 
emlékezetét s midőn főtisztelendő Sárkány Sámuel urat 
a püspöki széken melegen üdvözli, magasztos hivatásához 
a kegyelem urától erőt és áldást kiván. T. 

4. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti főtisztelendő és méltó-
ságos Kán Bertalan tiszáninneni ev. ref. püspök úr lelkészi hivatala 
50-ik, miskolczi papsága 40-ik és püspöksége 25-ik évfordulója 
alkalmából Miskolczon f. évi szeptemberhó 20-án tartandó öröm-
ünnepélyre főtisztelendő, méltóságos Baltik Frigyes püspök urat s  
általa a dunáninneni kerületet meghívó- az ünnepély sorrendjét is 
tartalmazó levelet. 

Midőn kerületünk a testvéries meghívásban kifejezett 
megtiszteltetést köszönettel fogadja s e helyen is az ünne-
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pelt férfid kiváló érdemeinek őszinte elismerése mellett, 
személye iránt érzett mély tiszteletét kijelenti és a kegye-
lem urához buzgón könyörög, hogy ezen kimagasló tulaj-
donokkal dúsan megáldott szolgáját, liazai protestantis-
musunk fényes alakját egyházkerülete, az ev. ref. egyház 
s a protestantismus díszére és javára tartsa meg, egy-
szersmind íidvkivánatait egy üdvözlő iratban kivánja az 
ünnepeltnek tudomására hozni, melynek szerkesztésével a 
jegyzőt bízza meg. T. 

Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére 
Bobrovniczky László úr elnöklete alatt Schleiífer Károly 
és AJtális Péter urakból álló bizottság küldetik ki, mely-
nek jelentése még e gyűlés folyama alatt elváratik. T. 

6 . Báró Baldácsy-alapítvány igazgatósága s közgyűlése részé-
ről érkezett ügyiratok s jegyzőkönyvek átvizsgálása s a netán szük-
séges javaslattétel czéljából 

Dohnányi Lajos elnöklete alatt Institórisz József, Mudroň 
Pál, Leska János, Bitter Károly, Bodiczky Kálmán, 
Günther M. Y., Horváth József, Platthy Gyula urakból 
álló bizottság küldetik ki a holuapi napon beadandó 
jelentés elvárása mellett. T. 

7. Az államsegély eloszléisa tervezetének elkészítése czéljából 
Főtisztelendő püspök úr elnöklete alatt Skripeny János, 
Kmeti János, Leska János, Schuh Ágost, Bitter Károly, 
Trsztyénszky Ferencz, Holuby József, Horváth József, 
Günther M. Y. és Mudroň Pál urakból alakított bizott- ' 
ság küldetik ki oly felhívással, hogy munkálatát a hol-
napi napon terjessze be. T. 

8. Jóllehet a kerületi egyházi törvényszék uj alakítása már a 
jövő 1892. évben kerül napirendre, mindamellett a tapasztalás 
által indíttatva, nehogy az egyházi bíráskodási ügyfolyamat a meg-
jelenő bírák számának elégtelensége miatt fennakadjon, a kerületi 
törvényszék már a jelen egyházi közigazgatási év folyamára követ-
kezőleg egészíttetik ki : 

ltendszerinti elnökség : a kerület elnöksége; 
rendes birdk, a lelkészi karhói: Skripeny János, Hor-
váth József, Institoris József, Philadelphy Mór és Janoska 
György; tanítók közül: Szokolik András; világiak: Bo-
brovniczky László, alelnök, Mudroň Pál, Dula Máté, 
Milecz János, Csillagliy József, Buzsjak János. — Ki-
Segítő bírák, a lelkészi karhói: Laczo János, Kmeti 
János, Kovalevszky Imre, Csobrda Pál, Bella István, 



Czimrák János ; tanítók közül: id. Jamniczky András; 
világiak: Országh József, Vitális Péter, Kohut János, 
Beniács Dániel, Platthy Gyula, Kállay Adolf, dr. Medzi-
líradszky Frigyes. T. 

// 

ö . Olvastatik O es. és ap. királyi Felségének, nagymélt. gróf 
Csáky Albin vallás- és közoktatási miniszter úr 1891. julius 2-án 
28803. sz. a. kelt leiratában közlött, liazai ág. hitv. evang. egy-
házunknak a zsinat tartását kegyelmesen engedélyező legmagasabb 
intézkedése, mely szerint Budapestre f. évi deczember 5-ére a zsinat 
egybehívható, ott megnyitható és megtartható a nélkül, hogy O 
Felsége az 1790/1. 26. t.-cz. 4. szakasza értelmében fenntartott, 
s biztos kirendelésére vonatkozó jogát jelenleg érvényesíteni szük-
ségesnek látta volna. 

Kapcsolatban olvastatik az egyetemes zsinati bizottság Buda-
pesten, az ev. egyház dísztermében f. évi deczember 5-én d. e. 
10 órakor megnyitandó zsinatra s az ezt megelőző ugyanott f. évi 
deczember 4-én d. e. 10 órakor tartandó zsinati előértekezletre meg-
hívó és az 1868. évi szabályzat 2. §-a értelmében megejtendő zsi-
nati választásokat elrendelő felhívása, mely szerint a gyülekezetek 
választásainak f. évi október l- ig be kell fejeztetniük, a szavazatok 
felbontására s a megbízó levelek kiadására hivatott esperességi és 
kerületi gyűléseknek legkésőbb f. é. október 20-ig meg kell tar-
tatniok. 

// 

Midőn a ker. gyűlés O Felségének, apostoli királyunk-
nak legkegyelmesebb engedélyét jobbágyi hódolattal fo-
gadja, a zsinati bizottságnak körözés út ján úgyis általá-
nosan ismert felhívását tudomásul veszi. T. 

Í O . Tárgyalás során, dr. Stefanovics Milos krajnai felügyelő 
és nyitrai esperességi képviselő beterjeszti a kerületi elnökséghez 
intézett, következő interpelláczióját: 

„Tekintettel arra, hogy egyházi rendtartásunk 51. §-ának ki-
jelentéséhez képest az egyházkerület testületi kormányliatóságát az 
egyházkerületi gyűlés által gyakorolja; tekintettel arra, hogy sem 
törvényileg szervezett, a kerület felett álló egyházi testületünk s 
így kormányhatóságunk nincs, de nincsen egyetemes rendtartásunk 
sem, mely kerületi rendtartásunkkal akár csak önkényleg is szembe-
állítható volna; tekintettel végül arra, hogy kerületünk a zsinat-
tartás kérdésének napirendre hozása óta következetesen azt hatá-
rozta, hogy a zsinatra nem megy, ahhoz követeket nem küld : 
mondja meg a tisztelt elnökség, a dunáninneni kerületi egyházi 
rendtartás melyik szakasza, avagy a kerületi gyűlés melyik határo-
zata alapján érezte magát feljogosítottnak az egyes egyházakhoz, 
az esperességi hivatalok megkerülésével is a zsinati választások 
foganatosítására felhívásokat meneszteni?" 
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Ez interpelláczióra elnöklő püspök úr kijelenti, liogy a választ 
azonnal megadja, mit következőleg tett meg : „A zsinatra szóló 
meghívókat ón az 1891. évi julius 8-án tartott egyetemes zsinati 
bizottság üle'sónek határozatához képest leküldtem azokhoz, akikhez 
kellett. Az esperességeket nem mellőztem. Mert még julius 15-én, 
amint a meghívóknak birtokában voltam, azt azonnal 1536 —1542. 
számok alatt mind a 8 esperesnek tudomására hoztam. S midőn 
az egyházakhoz, illetve esperesekhez a meghívókat elküldtem, min-
den esperes úr a saját egyházáén kivül, külön-külön meghívót és 
átiratot kapott, melyben fel volt híva, hogy esperességileg hajtsa 
végre, ami kívántatik. S mert választásról van szó, a kerületi 
felügyelő úr ő nagyméltóságával még julius 28-án, tehát a meg-
hívók szétküldésének napjaiban minden egyes espereshez küldtünk 
le felhivásokat, hogy a zsinatiakban az esperességek járjanak el. 
S így, hogy az esperességeket mellőztem volna, nem áll, mert min-
den esperességhez nem egy, de három elnöki felhívás ment. Hogy 
az egyházaknak szóló példányokat nem nyolcz, de minden egy-
háznak szóló külön-külön levélben küldtem, kijelentem, hogy alioz 
jogom volt a zsinati bizottság fentidézett határozata szerint. De 
itt volt a sürgősségi eset is : az esperességek gyűléseiket tartották, 
akartam, hogy a zsinatnak engedélyezését kiki a gyűlések előtt 
vegye. Jó szolgálatot akartam tenni a testvéreknek, mert esperes-
ségi uton aligha jöttek volna kerületbeli egyházaink s minden 
lelkész oly gyorsan a meghívók birtokába. 

De mindettől eltekintve, püspöki jogommal éltem! Az én el-
nöki feladatom, szerintem, nem egyedül a zsinatra való meghívás 
szétküldése, de tekintve az egyházakhoz intézett főpásztori levele-
met szóltam, mert ily fontos ügyben szólanom kellett, az egyházak-
hoz és a lelkész urakhoz. Szóltam, mert helyén láttam, hogy 
midőn a zsinat O Felsége legmagasabb hozzájárulásával nem kér-
déssé, de ténynyé lett, kiki szivére vegye e körülményt. Meg akar-
tam óvni a kerületet a ketté szakadástól, mi kiváló püspöki köte-
lességem. S kellett ezt tennem, mert az esperességek is felszólí-
tottak, hogy a zsinat ügyében szóljak az egyházakhoz, nevezetesen 
a nyitrai főesperes úr f. évi július 15-én 735. sz. a. kelt levelében 
egyenesen felhívott arra. Tehát szolgálatot végeztem, jogommal élve. 

Egyházi rendtartásunk egy pontjával, de egy árva betűjével 
sem jöttem ellentétbe. Nekem csak a 220. §-ban a kánonszerű 
látogatások közzétételénél van meghagyva, hogy azt az esperességek 
utján közöljem az egyházközségekkel. Másutt sehol. Ez pedig a 
dolog természetéből folyik. Tudom, hogy a végrehajtás az első 
fórumnál van s ez az esperesség, de itt is mégtartottam a formát, 
amint a meghívást és az átiratokat az esperességekhez intéztem. 
A 227. §. megengedi az érintkezést lefelé az egyházi közegekkel s 
csak azt mondja : névszerint az esperesekkel. A lelkész urak 
igénybe is veszik e jogukat, jogosan; igen sok az átirat és az ügy, 
mit így veszek. Hogy pedig én, főkép főpásztori leveleimben, jogo-
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sítva vagyok a lelkészekhez és hívőkhöz szólani, bizonyítják rend-
tartásunk 221. és 222. §-ai, hol még az is van mondva, hogy kiki 
köteles megkereséseimet teljesíteni, kérdéseimre válaszolni, figyel-
meztetéseimet s intéseimet elfogadni. 

Püspök vagyok s nem alárendelt közeg! 
A kerülettel szemben kötelességemet végzem, midőn ma végre-

hajtás czéljából a ház asztalára letettem a meghívókat. 
Az április 15-ki határozattal szemben is tisztán állok. Én e 

határozatokat ugy az egyetemes felügyelőhöz, mint a minisztérium-
hoz felterjesztettem, mire nézve az egyetemes felügyelő úrtól ok-
mányt is mutatok be. A kerület határozata ellen nem ténykedtem. 
De a midőn kezeim közt vala a király O Felségének legmagasabb 
kegyelmes engedélye; hazánk koronás királyának s alkotmányos 
miniszterének ténykedése után : polgár vagyok ! kötelességünk vala, 
amint azt mindnyájan valljuk, legyen bár egyéni meggyőződésünk 
a zsinat mellett vagy ellene, hogy a legfelsőbb akarat előtt jobbá-
gyi hódolattal meghajoljunk s egyházunk érdekét ellentállásunkkal 
ne koczkáztassuk. Ekkor én is, ezen legigazabb jogczímen le-
menesztettem fopásztori levelemet az egyházakhoz s felkértem az 
egyházi közegeket (az esperességi felügyelő urakhoz is küldtem), 
hogy a munka terére lépjenek. Amit sajnálok ez az, hogy a fel-
ügyelői kar czím- és névtárát ez ideig nem bírván, még a fel-
ügyelő urakhoz nem intéztem ezen fontos ügyben átiratot. 

Mindezek alapján tisztelettel kérem a kerületi gyűlést méltóz-
tassék válaszomat tudomásul venni. 

Interpelláló dr. Stefanovics Milos úr a püspök úr válaszát 
tudomásul nem véve a következő „határozati javaslatot" terjeszti be : 

„Tekintettel arra, hogy a kerületi elnökség a zsinati kérdés-
ben a jogérvényesen meghozott, s mindekkoráig hatályban lévő 
kerületi gyűlési liatátozatokkal homlokegyenest ellentétes eljárást 
követett az által, hogy a zsinathoz küldendő követek megválasz-
tására az egyes egyházakhoz felhívást intézett és a törvényes erejít 
egyházi rendtartásunkat is megsértette, úgy maga a felhívás inté-
zése, mint az esperességi hivatalok megkerülése által is; tekintettel 
arra, hogy az elnökség eme ténykedése máskép nem magyarázható 
és fel nem fogható, mint hogy az törekvés, a törvényes módon 
meghozott kerületi gyűlési hatályban lévő határozatok kijátszására 
s az elnöki akaratnak a kerületi rendtartás, a kerületi gyűlés s 
ennek határozatai fölé való helyezésére, tekintettel végül arra, hogy 
az elnöki hivatkozás az egyetemes gyűlésre, a zsinati egyetemes 
bizottságra komolynak sem vehető, mert a kerület maga felett 
semmiféle egyházi kormányhatóságot nem ismer és el nem ismer 
mindaddig, inig olyan törvényileg az egyházkerület hozzájárulásával, 
szervezve nem lesz; alólirott az elnökség válaszát tudomásul nem 
veheti nem csak, de sőt indítványozza : szavazzon a kerületi gyű-
lés az elnökségnek a zsinati kérdésben követett törvényellenes, ön-

2 
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kényes, de sőt a kerületen erőszakoskodni akaró eljárása miatt 
roszalást, kárhoztatást s bizalmatlanságot." 

Az egyházkerületi gyűlés szavazat-egyenlőség állván 
be, elnöki döntő szóval püspök úrnak az interpelláczióra 
adott válaszát tudomásul veszi. T. 

11. Vonatkozással az 1891. évi április hava 15-én tartott 
rendkívüli kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 2. pontjára, a liptói 
esperesség beterjeszti következő indítványát : „a liptói ág. hitv. ev. 
esperesség közgyűlése hódolattal üdvözli O Felsége a király leg-
felsőbb elhatározását s a zsinati bizottság erre vonatkozó határo-
zatait, úgyszinte a püspöknek ez ügyben leérkezett pásztorlevelét 
tudomásul veszi. És a midőn az esperességi közgyűlés e hivatalos 
okmányokat az egyes egyházközségekhez, mint választó testüle-
tekhez utasítja elhatározza, hogy az egyházkerület april 15-én 
hozott zsinatellenes határozatához nem járul, hanem képviselőit 
azzal az utasítással küldi a kerületi gyűlésre, hogy a kerületben 
minden előkészület megtétessék, miket a zsinattal szemben megtenni 
kötelesség. Végül megkeresi a közgyűlés az esperességi elnöki hiva-
talt, hogy az, annak idejében a képviselő választásra beadott szava-
zatok megszámlálása és a zsinatra küldendő tagok meghatalma-
zásának kiállítása végett, esperességi gyűlést hívjon egybe." 

Ezen esperességi gyűlési határozatnak a kerületi gyűlésre tar-
tozó, indítványt tartalmazó része, „hogy a kerületben minden elő-
készület megtétessék, miket a zsinattal szemben megtenni kötelesség" 
szavazásra bocsáttatván, szavazatok egyenlősége mellett elnöki döntő 
szóval elfogadva kimondatott, 

hogy az 1891. évben deczember 5-én O Felsége által 
kegyelmesen engedélyezett s Budapesten tartandó zsinaton 
a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület részt veend, 
az esperességek utasíttatnak, hogy a zsinat előkészítését, 
illetőleg a választási szabályzat 2. §-ában előírt teendőket 
végezzék el; a tanári választó szavazatok főtisztelendő 
püspök úrhoz küldendők, a kerületi elnökség pedig föl-
kéretik, hogy a beküldött szavazatokat felnyitni, megszám-
lálni, s a kerületi gyűlés nevében a megbízó leveleket 
kiállítani kegyeskedjék. T. 

13. Fentebbiekkel s az 1890. évi egyetemes gyűlés jegyző-
könyvének 37. pontjával kapcsolatban, mellyel egyházkerületünk 
felhivatik, hogy a zsinattartás költségeinek fedezéséről haladéktalanul 
gondoskodjék, kimondatik : 

püspök úrnak zsinati kiadásai s a netán felmerülő közös 
költségek a kerületi pénztárt terhelik; 

az esperességek küldöttjeit, magok a kiküldő espe-
rességek látják el útiköltséggel és napidíjjal; 

a két tanári követnek költségeit a pozsonyi ev. egy-
házközség fedezze. T. 
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1 3 . A zsinati előmunkálatok tárgyában főtiszt, püspök úr jelenti, 
hogy a zsinati bizottság a f. évi aprilhó 15-én tartott rendkívüli 
gyűlés jegyzőkönyvének 1. pontjában nyert megbízatást nem telje-
síthette, mert a munkálat végleges szerkesztésére felkért nt. Leska 
János főesperes úr nemcsak a szerkesztőségről, hanem a zsinati 
bizottság tagságáról is lemondott s az ügyiratokat püspök úrnak 
megküldte. E helyzettel szemben is,1 de tekintve, hogy az idő 
annyira előre haladt, hogy a zsinat határidejéig egy szerves, az 
igényeknek és a kerület méltóságának megfelelő mű aligha volna 
elkészíthető; tekintve, hogy az 1890. évi egyetemes gyűlés jegyző-
könyvének 39. pontja határozatilag kijelenti, hogy a követi utasítás 
mellőztetvén, a zsinati követek utasításhoz kötve nincsenek s így 
a zsinati előmunkálkodás semmi gyakorlati jelentőséggel nem bí r : 

a kerületi gyűlés püspök úr jelentését tudomásul véve, 
a bizottsági előmunkálatokkal való zsinati előkészülést 
beszünteti, az 1890. évi ker. gyűlés jkvének 50. pontjá-
ban e czélra kinevezett bizottságot feloszlatja, s az elő-
munkálatok kéziratait a ker. levéltárba tétetni rendeli. T. 

14. Beterjesztetik br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
úrnak Budapesten 1891. évi július 18 án 49. sz. a. kelt hivatalos 
átirata, mellyel a magyarhoni ág. hitv. ev. egyház négy kerületé-
nek egyetemes közgyűlését Budapestre, f. é. szeptemberhó 23-ikának 
délelőtti 10 órájára egybehívja, egyúttal értesítvén a meghívottakat, 
hogy a közgyűlést megelőző napon, szeptember 22-én d. u. 6 óra-
kor a pesti ev. egyház termében értekezlet fog tartatni. 

Egyházkerületünknek ezen egyetemes gyűlésen való 
képviseletével megbizatnak : a rendszeviuti elnök-
ség mellett: Skripeny János, Kmeti János, Póscb Frigyes, 
Csulik Lajos, Trsztyénszky Ferencz, Ritter Károly (napi 
díjjal), Zoch Pál (napi díjjal), Polereczky András, Kubínyi 
Árpád, Vitális Péter, Hacker Károly, Dr. Stefanovics 
Milos, Dr. Samarjay Károly, Kalenda János, Porubszky 
János és Dula Máté urak. T. 

15. Beterjesztetnek a n. m. vallás és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak következő rendeletei: 

1. 1890. évi július 10-én 29506. sz. a. Singer Arthurnak 
érettségi bizonyítványának másodlata kiadatik. 

2. 1890. é. július 13-én 29922. sz. a. Sztankovszky Gábornak 
érettségi bizonyítványának másodlata kiadatik. 

3. 1890. évi július 17-én 24887. sz. a. Kovacsovics Gyula 
tanuló az ország összes középiskoláiból kizáratik. 

4. 1890. é. július 17-én 30272. sz. a. Horváth Bertalannak 
érettségi bizonyítványának másodlata kiadatik. 

5. 1890. é. július 17-én 31064. sz. a. Popp Gyulának érett-
ségi bizonyítványi másodlata kiadatik. 2* 



6. 1890. é. július hó 17-ón 31246. sz. a. Szakáll Istvánnak 
érettségi bizonyítványának másodlata kiadatik. 

7. 1890. é. július hó 19-én 1620. ein. sz. a. Első magyar-
gácsországi, magyar-nyugati és budapest-pécsi vasuttársulatok rész-
vényei bánatpénzül elfogadhatók. 

8. 1890. július hó 28-án 33484. sz. a. A cs. és kir. keleti 
akadémia programmja közöltetik. 

9. 1890. július hó 31-én 1716. ein. sz. a. A temesvári 
I-ső takarékpénztár záloglevelei bánatpénzül elfogadhatók. 

10. 1890. augusztus hó 1-én 34363. sz. a. Bíichler Jenő érett-
ségi bizonyítványának másodlata kiadatik. 

11. 1890. augusztus 12-én 1775. ein. sz. a. Magyarország 
tiszti czím- és névtára ajánltatik. 

12. 1890. szeptember hó 20-án 6686. sz. a. Tanítói egyesü-
letek alapszabályai felterjesztendők. 

13. 1890. szeptember hó 20-án 35762. sz. a. Az iskolákban 
egészséges ivóvízre gond fordítandó. 

14. 1890. október hó 3-án 43884. sz. a. Deutsch Zsigmond-
nak érettségi bizonyítványának másodlata kiadatott. 

15. 1890. október hó 21-én 40563. sz. a. A szatmári refor-
mátus gymnásium VII. osztályának a nyilvánossági jog megadatik. 

16. 1890. október hó 22-én 2074. ein. sz. a. Mármarosi só-
vasut elsőbbségi 41/2°/0 részvényei bánatpénzül elfogadhatók. 

17. 1890. november hó 2-én 34205. sz. a. A tanítóképző 
intézetekben a méhészet alaposabban tanítandó. 

18. 1890. november 5-én 2019. ein. sz. a. Chélard Baoul 
„La Hongrie contemporaine" czímű munkája ajánltatik. 

19. 1890. november hó 5-én 2160. ein. sz. a. Népszámlálás-
nál a lelkészek segédkezet nyújtsanak. 

20. 1890. november hó 17-én 52061. sz. a. A tanulóknak a 
korcsolyázás ajánltatik. 

21. 1890. november hó 24-én 48809. sz. a. A meghalt lelen-
czek a rendes anyakönyvekbe bevezetendők. 

22. 1890. november hó 28-án 2285. ein. sz. a. A nagyszebeni 
takarékpénztár záloglevelei bánatpénzül elfogadhatók. 

23. 1890. deczember hó 1-én 53822. sz. a. Január hó első 
hetében az iskolatanítás szünetelhet népszámlálás miatt. 

24. 1890. deczember hó 3-án 2381. ein. sz. a. Az „Ethno-
graphia" czímű folyóirat ajánltatik. 

25. 1890. deczember hó 6-án 52077. sz. a. Magántanulók 
vizsgái és pótló s javitó vizsgák nagyobb szigorral tartassanak. 

26. 1890. deczember hó 12-én 47225. sz. a. Az állam által 
kiadott tankönyvek csakis a miniszter által megszabott áron áru-
síthatók. 

27. 1890. deczember hó 21-én 56508. sz. a. Mészáros Rezső 
tanító itéletileg büntettetett. 
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28. 1890. é. deczember hó 23-án 57909. sz. a. Házassági fel- 
mentvényi folyamodványok igazolt szegénység esetében bélyeg- és 
illetékmentesen terjeszthetők fel. 

29. 1891. é. január hó 8-án 59560/890. Budapesti VI. kerületi 
állami reáliskola fokozatosan kifejlesztetik. 

30. 1891. é. január hó 9-én 315. sz. a. Georg Weber : Welt-
geschichte in übersichtlicher Darstellung és Josef Beck : Leitfaden 
beim ersten Unterricht in der Geschichte czímü művek a közép- 
iskolákból kitiltatnak. 

31. 1891. é. január hó 16-án 59160/890. sz. a. Az egri városi 
al-reáliskola és a munkácsi állami algymnasium tovább fejlesztetnek. 

32. 1891. é. január hó 28-án 58265/890. sz. a. Tanszerek 
Calderoni és társa budapesti czégnél megszerezhetők. 

33. 1891. é. február hó 1-én 226. ein. sz. a. A magyar észak-
keleti vasuttársulat részvényei bánatpénzül elfogadhatók. 

34. 1891. é. február hó 6-án 17472/890. Történelmi nevek a 
tankönyvekben ügy használtassanak, a mint azokat a történelmi 
tudomány elfogadta. A földrajzi helynevek pedig a nem magyar 
tannyelvű intézetekben zárójelben az állam nyelvén is kitétessenek. 

35. 1891. é. február hó 9-én 48614/890. sz. a. A tanítóképző-
intézetekből a tornaoktatásról jelentés tétessék. 

36. 1891. é. február hó lÓ-én 2591. sz. a. A szünidőben Buda-
pesten pótló rajztanfolyam nyittatik. 

37. 1891. é. február hó 11-én 1378. sz. a. Klein Vilmos az 
összes középiskolákból kizáratik. 

38. 1891. é. február hó 14-én 7577. sz. a. Üvegtechnikai tan-
műhelyből tanszerek ajánltatnak. 

39. 1891. é. február hó 19-én 8579. sz. a. A gymnas. IV. osz-
tályának tanulói figyelmeztetendők, hogy tehetségeikhez képest a 
főgymnasiumban a görög nyelvet tanulják vagy mellőzzék. 

40. 1891. é. február hó 23-án 441. ein. sz. a. Az országos 
torna verseny program mj a. 

41. 1891. é. márczius hó 4-én 3292. sz. a. A szünidőben Buda-
pesten torna-póttanfolyam rendeztetik. 

42. 1891. é. márczius hó 4-én 10551. sz. a. Pályázat a Ferencz 
József-nevelőintézetben megnyíló fizetéses helyre. 

43. 1891. é. márczius hó 11-én 48614/890. sz. a. Tornajáté-
kokra vonatkozó intézkedés. 

44. 1891. é. márczius 14-én 480. ein. sz. a. Az egyesült buda-
pesti takarékpénztár 4 l/a °/o záloglevelei bánatpénzül elfogadhatók. 

45. 1891. é. márczius hó 27-én 13199. sz. a. Pályázati hir-
detmény a fiumei hadtengerészeti akadémiában, a honvédségi Ludo-
vika-akadémiában, a katonai nevelő- és képzőintézetekben és a 
katonatiszti leányok nevelőintézeteiben betöltendő helyekre. 

46. 1891. é. márczius hó 28-án 917. sz. a. Országos torna-
versenybizottságról értesítés. 



47. 1891. é. raárczius hó 31-ón 51912/890 sz. a. A javitó 
intézetek elemi iskolái a nyilvános jellegű elemi népiskolákkal 
egyenlőknek ismertetnek eh 

48. 1891. é. április hó 2-án 565 ein. sz. a. Rendelet a porto-
mén tességről. 

49. 1891. é. április hó 7-én. 14035 sz. a. A görög nyelvet 
pótló tanfolyam iránt a szülők az iskolai évi értesítőkben tájékoz-
tatandók. 

50. 1891. é. április hó 9-én 14390 sz. a. A nagykárolyi fő-
gymnasium Vll-ik és ViII-ik osztálya nyilvánossági joggal ruház-
tatott fel. 

51. 1891. é. április hó 9-én 14696 sz. a. Szepsi-szentgyörgyi 
főgymnasium felsőbb osztályainak nyilvánossági jog megadatott. 

52. 1891. é. április hó 1028 ein. sz. a. A trávnyiki jezsuita-
gymnasium érettségi bizonyítványai érvényesek. 

53. 1891. é. április hó 27-én 14218 sz. a. Molnár István gyü-
mölcsészeti ministeri biztosnak küldetik be. 

54. 1891. é. április hó 27-én 11188 sz. a. A soproni Csön-
des-féle gymnasiumnak a folyó 1890/1 tanévre a nyilvánossági jog 
nem adatott meg. 

55. 1891. é. május hó 7-én 1093 ein. sz. a. A hajlított fából 
készült bútoroknak mikénti megrendelése. 

56. 1891. é. május hó 12-én 20899. sz. a. A „Gyümölcs-
kertész" cz. szaklap ajánltatik. 

57. 1891. é. május hó 23-án 21110. sz. a. A szentesi gymna-
sium VII. osztályának a nyilvánossági jog megadatott. 

58. 1891. é. május hó 25-én 22965. sz. a. Hirdetmény a tenge-
részeti hadapródjelöltek felvételéről. 

59. 1891. é. május hó 27-én. 16603. sz. a. „Grundzüge der 
Staatsverfassung Ungarns von Friedrich Schuller" és „E. v. Seyd-
litz'sche Geographie. A. Grundzüge der Geographie 2. Bearbeitung 
für Oesterreich-Ungarn" cz. könyvek a középiskolákból kitiltatnak. 

60. 1891. é. junius hó 5-én 21910. sz. a. Országos üvegfestő 
intézet „Forgó és társa" czégre ruháztatott át. 

61. 1891. é. junius hó 21-én 27736. sz. a. Pályázati hirdet-
mény a hadapród iskolákba való felvétel tárgyában. 

62. 1891. é. junius 28-án 25510. sz. a. A bécsi egyetemnek 
fényképpel ellátott leczkekönyveiről. 

63. 891. é. junius 30-án 5100. sz. a. A fiumei kereskedelmi 
akadémiánál két ösztöndíj-állomásra pályázat. 

64. 1891. é. julius hó 4-én 29928. sz. a. A debreczeni városi 
reáliskola, az Erzsébetvárosi algymnásium, a rózsahegyi algymná-
sium, tovább fejlesztetnek. 

65. 1891. é. julius hó 16-án 1799 ein. sz. a. A szegedi fa-
bútor-kiállításból bútorok rendelhetők meg. 

66. 1891. é. január hó 2-án 55848/1890 sz. a. Hadköteles 
egyének nősülése. 
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67. 1891. é. január hó 17-én. 22647/1890 sz. a. Segédtanító-
iad csak okleveles tanítók vagy tanitóképezdét végzett egyének 
alkalmaztassanak. 

Mindezen rendeletek, már körözve lévén, itt is tudo-
másul vétetnek. M. 

16. Beterjesztetik a vallás és közoktatásügyi magy. kir mi-
niszter úrnak 1890. évi augusztus 30-án 31741 sz. a. kelt rende-
lete, mely szerint az anyakönyvvezető lelkészek utasítandók, hogy 
úgy a felsőhbileg engedélyezett, mint hatóságilag elrendelt név-
változtatásokat, névátruházásokat, vagy egyéb hatóságilag elrendelt 
anyakönyvi kiigazításokat nemcsak a saját anyakönyveikbe feljegyezni 
tartozzanak, hanem egyidejűleg az anyakönyvek másodpéldányainak 
örizetével megbizott törvényhatóséigoknak, a fentebb érintett minden-
nemű kiigazítást szószerinti szövegben haladék nélkül megküldjék. 

Tudomásul szolgál. T. 

17. Beterjesztetnek a vallás- és közokt. magy. kir. ministerium-
nak 1891. február 6-án 5391 sz. a. és 1891. május 19-én 20694 
sz. a. kelt rendeletei, melyek szerint az anyakönyvekben teljesítendő 
bármely pótbejegyzések vagy kiigazítcisok csakis a vallás- és közoktatás-
ügyi magy. kir. ministerium engedélye alapján eszközölhetők, mely 
engedély kinyeréséhez pedig szükséges, hogy az anyakönyvbe be-
jegyzendő körülmény előbb teljes hitelességű okmányokkal, esetleg 
a közigazgatási hatóság utján hit alatt kihallgatandó kifogástalan 
tanuk vallomásával minden kételyt kizárólag beigazoltassék. 

Miután a kerület közönsége értesült, hogy ily tartalmú rende-
let sem a társegyházak, sem testvérkerületeink hatóságaihoz intézve 
nem volt, hanem csak a dunáninneni ág. hitv. ev. kerülethez a 
közgyűlés 

fölkéri az egyetemes gyűlést, hogy vagy a rendelet általáno-
sítását vagy visszavonását kieszközölni méltóztassék. T. 

18. A vallás és közokt. magy. kir. miniszter úrnak 1891. 
január hó 17-én 32661 sz. a. kelt rendeleténél, mellyel a lelkészi 
és tanítói álloméisoknak egyesítését általánosságban meg nem éngedi, 
hanem esetről esetre a főhatóság előzetes felterjesztése alapján a 
szükséghez képest a lelkészi és tanítói állomások ideiglenes egye-
sítésére az engedélyt megadni hajlandó, beterjeszti főtiszt, püspök 
úr az 1890. évi kerületi gyűlés jkvének 23. pontjával is kért javas-
latát : „adassék módja annak, íiogy a theologusok theologiai tan-
folyamuk alatt az elemi tanítónak szükséges főbb tantárgyakat is 
sajátíthassák el, ami Eperjesen és Sopronban igen könnyen történ-
hetik, mert ott tanítóképző intézeteink is vannak s azután a harmadik 
theologiai tanfolyam végén, mely esztendőben theologiai vizsgák 
nincsenek, tegye le a tanképesítő vizsgát a theologusok közül az, 
a ki akarja. — Ha pedig később oly theologus, kinek tanítói ok-
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levele nincs, tanítói pályára akarna lépni, mondassék ki határozati-
lag, hogy végleges hiványnyal csak akkor lesz alkalmazható, ha a 
tanítói oklevelet megszerzi; 

e javaslat tárgyalás végett az esperességekhez leszállít-
tatik. - T. 

Í O . Olvastatott következő „Jelentés a dunéminneni ág. hitv. 
evang. egyházkerület népiskolai állapotáról az 1890/1-diki tanévben 

1. Árvái esperesség. Lakosainak száma 5810. 6 —12 éves 
tanköteles fiu 352, 6—12 éves tanköteles leány 379, 6 —12 éves 
tanköteles gyermek 731; 13 —15 éves tanköteles fiú 142, 13—15 
éves tanköteles leány 145, 13 —15 éves tanköteles gyermek 287; 
6 —15 éves tanköteles fiú 494, 6—15 éves tanköteles leány 524, 
6 —15 éves tanköteles gyermek 1018. Ezek közül j á r t : helybeli 
elemi iskolába 300 fiú, 318 leány, összesen 618 gyermek; hely-
beli ismétlő iskolába 109 fiú, 116 leány, összesen 225 gyermek; 
idegen elemi iskolába 10 fiú, 14 leány, összesen 24 gyermek; idegen 
ismétlő iskolába 1 fiú; felső vagy polgári iskolába 2 fiú, 4 leány, 
összesen 6 gyermek; magánintézetbe 9 fiú; középtanodába 4 fiú. 
Iskolába járt 435 fiú, 452 leány, összesen 887 gyermek, vagyis az 
iskolakötelesek 87°/0-a. Iskolába nem járt 59 fiú, 72 leány, össze-
sen 131 gyermek. Félnapi mulasztás volt 6493. Mulasztásokért 
megbüntettetett 29 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illető-
ségű vagy vallású járt 12 fiú, 8 leány, összesen 20 gyermek. 

Tanító volt 9. Ezek mint képesítettek és rendesek. Egyházi 
iskola volt 9, községi vagy állami 1. Az egyházi iskola mind az 
egyházközség tulajdona; 8 jó, 1 rosz karban van. Tanterem volt 
10, tanítólak 9, faiskola 5, testgyakorló 1, fekete irótábla 15, fali 
olvasótábla 321, fali térkép 37, földgömb 9, természetrajzi eszköz 
71, természettani eszköz 50, kötet könyv 641. Épült 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 20.35 írt, terményekben 
1749 frt, összesen 3784 fi t . Az ingatlan vagyon értéke 1550 frt 
s ennek évi jövedelme 111 frt, tőkepénz 1000 frt s ennek évi 
kamatja 73 f r t ; tandíjból bejött 683 frt, községi segélyből 162 frt, 
egyházi segélyből 2755 frt, egé sz évi jövedelem 3784 frt. Ebből 
fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 3752 frt, egyebekre 32 frt , 
összes évi kiadás 3784 frt. 

2. L ip tó i esperesség. Lakosainak száma 23632. 6—12 éves 
tanköteles fiú 1636, 6 — 12 éves tanköteles leány 1659, 6 — 12 éves 
tanköteles gyermek 3295; 13 —15 éves tanköteles fiú 613, 13—15 
éves tanköteles leány 612, 13 —15 éves tanköteles gyermek 1225; 
6—15 éves tanköteles fiú 2249, 6 — 15 éves tanköteles leány 2271, 
6—15 éves tanköteles gyermek 4520. Ezek közül j á r t : helybeli 
elemi iskolába 1445 fiű, 1469 leány, összesen 2914 gyermek; 
helybeli ismétlő iskolába 431 fiú, 413 leány, összesen 844 gyermek; 
idegen elemi iskolába 79 fiú, 69 leány, összesen 148 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 1 fiú; felső vagy polgári iskolába 27 fiú, 
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25 leány, összesen 52 gyermek; magánintézetbe 3 fiá, 6 leány, 
összesen 9 gyermek; középtanodába 8 fid. Iskolába jár t 1994 fiá, 
1982 leány, összesen 3976 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 
88°/0-a. Iskolába nem járt 255 fiú, 289 leány, összesen 544 gyer-
mek. Félnapi mulasztás volt 53636, ezek közül 16374 kimentve. 
Mulasztásokért megbüntettetett 20 szülő. A helybeli elemi iskolába 
idegen illetőségű vagy vallásá jár t 58 fiú, 86 leány, összesen 144 
gyermek. 

Tanító volt 39. Ezek közül 30 képesített, 9 nemképesített; 
31 rendes, 8 segéd. Egyházi iskola volt 33, községi vagy állami 1. 
Az egyházi iskolák közül 32 az egyházközség tulajdona, 1 bérelt; 
31 jó, 2 rosz karban van. Tanterem volt 42, tanítólak 37, fa-
iskola 12, testgyakorló 20, fekete irótábla 69, fali olvasótábla 452, 
fali térkép 73, földgömb 24, természetrajzi eszköz 636, természet-
tani eszköz 84, kötet köny 1847. Épült 2, javíttatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 10278 frt, termények-
ben 7964 frt, összesen 18242 frt. Az ingatlan vagyon értéke 
58524 frt, s ennek évi jövedelme 2188 f r t ; tőkepénz 4680 frt, 
s ennek évi kamatja 236 f r t ; tandíjból bejött 3287 frt, községi 
segélyből 1230 frt, egyházi segélyből 10887 frt, egyebekből 414 frt, 
összes évi jövedelem 18242 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére 17003 frt, segédtanítók fizetésére 360 frt, javításra 282 frt, 
tanszerekre 3 frt, egyebekre 594 frt, összes évi kiadás 18242 frt. 

3. Mosonyi esperesség. Lakosainak száma 7409. 6 — 12 éves 
tanköteles fiú 495, 6 —12 éves tanköteles leány 484, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 979; 13 —15 éves tanköteles fiá 211, 13—15 
éves tanköteles leány 185, 13—J5 éves tanköteles gyermek 396; 
6 —15 éves ' tanköteles fiá 706, 6—15 éves tanköteles leány 669, 
6 —15 éves tanköteles gyermek 1375. Ezek közül j á r t : helybeli 
elemi iskolába 481 fiú, 475 leány, összesen 956 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 194 fiú, 169 leány, összesen 363 gyermek; idegen 
elemi iskolába 1 leány; idegen ismétlő iskolába 10 fiá, 12 leány, 
összesen 22 gyermek; középtanodába 3 fiá. Iskolába járt 688 fiá, 
657 leány, összesen 1345 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 98°/0-a. 
Iskolába nem járt 18 fiá, 12 leány, összesen 30 gyermek. Félnapi 
mulasztás volt 23757. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallásá jár t 12 fiu, 9 leány, összesen 21 gyermek. 

Tanító volt 12. Ezek mind képesítettek és rendesek. Egyházi 
iskola volt 8, mely egyszersmind az egyház tulajdona is jó karban 
van. Tanterem volt 12, tanítólak 11, faiskola 5, fekete itótábla 22, 
fali olvasótábla 123, fali térkép 45, földgömb 9, természetrajzi 
eszköz 226, természettani eszköz 76, kötet könyv 520. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 5216 frt, termények-
ben 2911 frt, összesen 8127 frt. Az ingatlan vagyon értéke 
15500 frt, s ennek évi jövedelme 945 f r t ; tőkepénz 2300 frt, s 
ennek évi kamatja 110 frt, tandíjból bejött 426 frt, községi segély-
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bol 1484 frt, egyházi segélyből 5112 frt, egyebekből 50 frt, Összes 
évi jövedelem 8127 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fize-
tésére 7424 frt, javításra 447 frt, tanszerekre 80 frt, egyebekre 
176 frt, összes évi kiadás 8127 frt. 

4. Nyitrai esperesség. Lakosainak száma 50641. 6 — 12 éves 
tanköteles fid 3279, 6—12 éves tanköteles leány 3172, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 6451; 13 —15 éves tanköteles fid 1284, 13 —15 
éves tanköteles leány 1307, 13—15 éves tanköteles gyermek 2591; 
6—15 éves tanköteles fid 4563, 6 —15 éves tanköteles leány 4479, 
6 — 15 éves tanköteles gyermek 9042. Ezek közül j á r t : helybeli 
elemi iskolába 2035 fid, 1909 leány, összesen 3944 gyermek; 
helybeli ismétlő iskolába 183 fiá, 192 leány, összesen 375 gyermek; 
idegen elemi iskolába 64 fid, 47 leány, összesen 111 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 25 fid, 12 leány, összesen 37 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 13 fid, 11 leány, összesen 24 gyermek; 
magánintézetbe 1 leány, középiskolába 14 fid, 8 leány, összesen 
22 gyermek. Iskolába járt 2334 fid, 2180 leány, összesen 4514 
gyermek, vagyis a tankötelesek 50°/0-a<. Iskolába nem jár t 2229 fid, 
2299 leány, összesen 4528 gyermek. Félnapi mulasztás volt 82596, 
ezek közül 5590 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 30 szülő. 
A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallásd járt 61 fid, 
38 leány, összesen 99 gyermek. 

Tanító volt 41. Ezek közül 34 képesített, 7 nemképesített; 
32 rendes, 9 segéd. Egyházi iskola volt 34, községi vagy állami 1. 
Az egyházi iskolák közül 30 az egyházközség tulajdona, 4 bérelt; 
28 jó, 6 rosz karban van. Tanterem volt 53, tanítólak 43, fa-
iskola 25, testgyakorló 8, fekete irótábla 69, fali olvasótábla 653, 
fali térkép 140, földgömb 35, természetrajzi eszköz 670, természet-
tani eszköz 150, kötet könyv 459. Javíttatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 9958 frt, terményekben 
7105 frt, összesen 17063 frt. Az ingatlan vagyon értéke 19435 frt., 
s annak évi jövedelme 1257 frt, tandíjból bejött 2364 frt, állami 
segélyből 270 frt, községi segélyből 1495 frt, egyházi segélyből 
11176 frt, egyebekből 501 frt, összes évi jövedelem 17063 frt. 
Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 14761 frt, segédtanítók 
fizetésére 1047 frt, javításra 427 frt, tanszerekre 123 frt, egye-
bekre 705 frt, összes évi kiadás 17063 frt. 

5. Pozsonyvárosi esperesség. Lakosainak száma 8411. 
6 —12 éves tanköteles fid 557, 6 —12 éves tanköteles leány 468, 
6 —12 éves tanköteles gyermek 1025; 13 —15 éves tanköteles fid 
238, 13—15 éves tanköteles leány 167, 13—15 éves tanköteles 
gyermek 405; 6 —15 éves tanköteles fid 795, 6 —15 éves tan-
köteles leány 635, 6 —15 éves tanköteles gyermek 1430. Ezek 
közül j á r t : helybeli elemi iskolába 549 fid, 458 leány, összesen 
1007 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 73 fid, 92 leány, összesen 
165 gyermek; idegen elemi iskolába 14 fid, 8 leány, összesen 22 
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gyermek; idegen ismétlő iskolába 70 íiá, 3 leány, Összesen 73 
gyermek; felső vagy polgári iskolába 30 leány, magánintézetbe 
33 leány, középtanodába 77 íiá. Iskolába járt 783 fin, 624 leány, 
összesen 1407 gyermek, vagyis a tankötelesek 99°/0-a. Iskolába 
nem járt 12 fiú, 11 leány, összesen 23 gyermek. Félnapi mulasz-
tás volt 21646. Mulasztásokért megbüntettetett 20 szülő. A hely-
beli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású jár t 60 fiú, 
43 leány, összesen 103 gyermek. 

Tanító volt 18. Ezek mind képesítettek és rendesek. Egyházi 
iskola volt 4, mely mind az egyház tulajdona és jó karban van. 
Tanterem volt 17, tanítólak 4, faiskola 2, testgyakorló 2, fekete 
irótábla 29, fali olvasótábla 78, fali térkép 44, földgömb 5, ter-
mészetrajzi eszköz 179, természettani eszköz 120, kötet könyv 924. 
Javíttatott 1 iskola. 

A iskola évi jövedelme : készpénzben 12576 frt, termények-
ben 140 frt, összesen 12716 frt. Az ingatlan vagyon értéke 600 frt, 
s ennek évi jövedelme 30 f r t ; tőkepénz 100 frt s ennek évi kamatja 
8 frt, tanpénzből bejött 1744 frt, községi segélyből 722 frt, egy-
házi segélyből 10212 frt, összes évi jövedelem 12716 frt. Ebből 
fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 11792 frt, javításra 530 frt, 
tanszerekre 212 frt, egyebekre 182 frt, összes évi kiadús 12716 frt. 

6. Pozsonymegye i esperesség. Lakosainak száma 16188. 
6 —12 éves tanköteles fiú 1035, 6 —12 éves tanköteles leány 975, 
6 —12 éves tanköteles gyermek 2010; 13 —15 éves tanköteles fiú 
327, 13—15 éves tanköteles leány 352, 13—15 éves tanköteles 
leány 352, 12—15 éves tanköteles gyermek 679; 6 —15 éves tan-
köteles fiú 1362, 6 —15 éves tanköteles leány 1327, 6 —15 éves 
tanköteles gyermek 2689. Ezek közül j á r t : helybeli elemi isko-
lába 770 fid, 741 leány, összesen 1511 gyermek; helybeli ismétlő 
iskolába 220 fiú, 240 leány, összesen 460 gyermek: idegen elemi 
iskolába 221 fiú, 210 leány, összesen 431 gyermek; idegen ismétlő 
iskolába 74 fi, 75 leány, összesen 149 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába 37 fiú, 13 leány, összesen 50 gyermek; középtanodába 
10 fiú, 1 leány, összesen 11 gyermek. Iskolába járt 1332 fiú, 
1280 leány, összesen 2612 gyermek, vagyis a tankötelesek 97°/0-a. 
Iskola nem járt 30 fiú, 47 leány, összesen 77 gyermek. Félnapi 
mulasztás volt 30954, ezek közül 23663 kimentve. Mulasztások-
ért megbüntettetett 274 sziilo. A helybeli elemi iskolába idegen 
illetőségű vagy vallású járt 59 fiú, 35 leány, összesen 94 gyermek. 

Tanító volt 28. Ezek közül 25 képesített, 3 nem képesített, 
s mind rendes. Egyházi iskola volt 19, községi vagy állami 3. 
Az egyházi iskolák mind az egyház tulajdona; 17 jó, 2 rosz kar-
ban van. Tanterem volt 25. Tanítólak 25, faiskola 6, testgya-
korló 1, fekete irótábla 39, fali olvasótábla 252, fali térkép 70, 
földgömb 19, természetrajzi eszköz 1360, természettani eszköz 135, 
kötet könyv 1875. Javíttatott 1 iskola. 
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A iskola évi jövedelme : készpénzben 9560 frt, terményekben 
4196, összesen 13756 frt . Az ingatlan vagyon értéke 17890 frt, 
s annak évi jövedelme 824 f r t ; tőkepénz 32600 frt, s annak évi 
kamatja 2247 frt, tandíjból bejött 1521 frt, községi segélyből 
1664 frt, egyházi segélyből 7391 frt, egyebekből 109 frt, összes 
évi jövedelem 13756 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fize-
tésére 12725 frt, javítási- a 222 frt, tanszerekre 172 frt, egyebekre 
637 frt, egész évi kiadás 13756 frt. 

7. Trencséni esperesség. Lakosainak száma 20362. 6—12 
éves tanköteles fiá 1207, 6 — 12 éves tanköteles leány 1212, 6 — 12 
éves tanköteles gyermek 2419; 13 —15 éves tanköteles fiá 525, 
13 —15 éves tanköteles leány 507, 13—15 éves tanköteles gyermek 
1032; 6 — 15 éves tanköteles fiá 1732, 6 — 15 éves tanköteles leány 
1719, 6 —15 éves tanköteles gyermek 3451. Ezek közül j á r t : hely-
beli elemi iskolába 1010 fiá, 999 leány, összesen 2009 gyermek; 
helybeli ismétlő iskolába 134 fiá, 89 leány, összesen 223 gyermek; 
idegen elemi iskolába 37 fiá, 32 leány, összesen 69 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 13 fiá, 1 leány, összesen 14 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 2 fiá, 16 leány, összesen 18 gyermek; 
középtanodába 30 fiá. Iskolába jár t 1226 fiá, 1137 leány, össze-
sen 2363 gyermek, vagyis a tankötelesek 68°/0-a. Iskolába nem 
járt 506 fiá, 582 leány, összesen 1088 gyermek. Félnapi mulasz-
tás volt 20640. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallásá jár t 22 fiá, 19 leány, összesen 41 gyermek. 

Tanító volt 38. Ezek közül 16 képesített, 22 nem képesített; 
19 rendes, 19 segéd. Egyházi iskola volt 35, községi vagy állami 2. 
Az egyházi iskolák közül 26 az egyház tulajdona, 9 bérelt; 34 jó, 
1 rosz karban van. Tanterem volt 35, tanítólak 31, faiskola 14, 
testgyakorló 14, fekete irótábla 42, fali olvasótábla 428, fali tér-
kép 83, földgömb 18, természetrajzi eszköz 502, természettani esz-
köz 83, kötet könyv 54. Épült 1, javíttatott 3 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 2976 frt, terményekben 
5039 frt, összesen 8015 frt. Az ingatlan vagyon értéke 9570 frt, 
s annak évi jövedelme 702 frt, tőkepénz 1400 frt, s annak évi 
kamatja 108 frt, tandíjból bejött 1412 frt, községi segélyből 7 frt, 
egyházi segélyből 5444 frt, egyebekből 342 frt, összes évi jöve-
delem 8015 frt . Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 6255 frt, 
segédtanítók fizetésére 1101 frt, javításra 330 frt, tanszerekre 121 frt, 
egyebekre 208 frt, egész évi kiadás 8015 frt. 

8. Turóczi esperesség. Lakosainak száma 21473. 6—12 éves 
tanköteles fiá 1407, 6—12 éves tanköteles leány 1361, 6 — 12 éves 
tanköteles gyermek 2768; 13 —15 éves tanköteles fiá 465, 13—15 
éves tanköteles leány 451, 13—J5 éves tanköteles gyermek 916; 
6 — 15 éves tanköteles fiá 1872, 6 —15 éves tanköteles leány 1812, 
6—15 éves tanköteles gyermek 3684. Ezek körül járt : helybeli 
elemi iskolába 1175 fiá, 1050 leány, összesen 2228 gyermek; 
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helybeli ismétlő iskolába 27 fiú, 23 leány, összesen 50 gyermek; 
idegen elemi iskolába 72 fiú, 95 leány, összesen 167 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 1 fiú-, felső- vagy polgári iskolába 4 fiú, 
3 leány, összesen 7 gyermek ; magánintézetbe 1 fiú, középiskolába 
13 fiú. Iskolába járt 1293 fiú, 1174 leány, összesen 2467 gyermek, 
vagyis a tankötelesek 67°/0-a. Iskolába nem járt 579 fiú, 638 leány, 
összesen 1217 gyermek. Félnapi mulasztás volt 4451. A hely-
beli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 122 fiú, 
103 leány, összesen 225 gyermek. 

Tanító volt 42. Ezek közül 19 képesített, 23 nem képesített; 
25 rendes, 17 segéd. Egyházi iskola volt 42, községi vagy állami 1. 
Az egyházi iskolák közül 39 az egyház tulajdona, 3 bérelt; 32 jó, 
10 rosz karban van. Tanterem volt 41, tanítólak 41, faiskola 7, 
testgyakorló 3, fekete irótábla 52, fali olvasótábla 622, fali tér-
kép 61, földgömb .24, természetrajzi eszköz 285, természettani esz-
köz 186, kötet könyv 120. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 7421 frt, terményekben 
3925 frt, összesen 11346 frt. Az ingatlan vagyon értéke 17400 frt, 
s annak évi jövedelme 467 frt. Tandíjból bejött 5239 frt, köz-
ségi segélyből 10 frt, egyházi segélyből 5088 frt, egyebekből 542 frt, 
egész évi jövedelem 11346 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére 9348 frt, segédtanítók fizetésére 1745 frt, javitásra 103 frt, 
tanszerekre 28 frt, egyebekre 122 frt, összes évi kiadás 11346 frt. 

Összegezés. A kerület lakosainak száma 153926. 6 — 12éves tan-
köteles fiú 9968, 6—12 éves tanköteles leány 9710, 6—12 éves tan-
köteles gyermek 19678; 13—15 éves tanköteles fiú 3805, 13 —15 
éves tanköteles leány 3726, 13 —15 éves tanköteles gyermek 7531; 
6—15 éves tanköteles fiú 13773, 6 —15 éves tanköteles leány 13436, 
6—15 éves tanköteles gyermek 27209. Ezek közül j á r t : helybeli 
elemi iskolába 7765 fiú, 7422 leány, összesen 15187 gyermek; 
helybeli ismétlő iskolába 1371 fiú, 1334 leány, összesen 2705 gyer-
mek; idegen elemi iskola 497 fiú, 476 leány, összesen 973 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 195 fiú, 103 leány, összesen 298 gyermek; 
felső vagy polgári iskola 85 fiú, 102 leány, összesen 187 gyermek; 
magánintézetbe 13 fiú, 40 leány, összesen 53 gyermek; közép-
iskolába 159 fiú, 9 leány, összesen 168 gyermek. Iskolába járt 
10085 fiú, 9486 leány, összesen 19571 gyermek, vagyis a tan-
kötelesek 70 %" a- Egyes esperességek szerint az arány a követ-
kező : Pozsony városi esperességben jár t 99 % , Mosonyban 98°/0, 
Pozsonymegyében 97%, Liptóban 88%, Árvában 87%, Trencsén-
ben 68%, Turóczban 67%, Nyitrában 50%. Iskolába nem járt 
3688 fiú, 3950 leány, összesen 7638 gyermek. Félnapi mulasztás 
volt 244173, ezek közül 45627 kimentve. Mulasztásokért megbün-
tettetett 373 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallású jár t 406 fiú, 341 leány, összesen 747 gyermek. 

Tanító volt 227. Ezek közül 163 képesített, 64 nem képesí-
tett ; 174 rendes, 53 segéd. Egyházi iskola volt 184, községi vagy 
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állami 9. Az egyházi iskolák közül 167 az egyház tulajdona, 17 
bérelt; 162 jó, 22 rosz karban van. Tanterem volt 235, tanító-
lak 201, faiskola 76, testgyakorló 49, fekete irótábla 337, fali 
olvasótábla 2929, fali térkép 553, földgömb 143, természetrajzi 
eszköz 3869, természettani eszköz 884, kötet könyv 6440. Épült 4, 
javíttatott 7 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 60020 frt, termények-
ben 33029 frt, összesen 93049 frt. Az ingatlan vagyon értéke 
140469 frt, s annak évi jövedelme 6524 frt, tőkepénz 42080 frt, 
s annak évi kamatja 2782 frt, tandíjból bejött 16676 frt, állami 
segélyből 270 frt, községi segélyből 6774 frt, egyházi segélyből 
58065 frt, egyebekből 1958 frt, összes évi jövedelem 93049 frt. 
Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 83060 frt, segédtanítók 
fizetésére 4253 frt, javításra 2341 frt, tanszerekre 739 frt, egye-
bekre 2656 frt, összes évi kiadás 93049 frt. 

Tudomásul vétetik. L. 

20. Olvastatott a vallás- és közokt. magy. kir. miniszter úr-
nak 1891. május 12-én 12133. sz. a. kelt rendelete, mellyel a 
nyitrai esperességben 36 tanképesítéssel nem bíró tanító az iskolák-
ból kizáratik és az általuk elfoglalt tanítói állomásoknak szabály-
szerűen képesített tanítók által leendő betöltése elrendeltetik. A 
nyitrai főesperes úr jelenti, hogy a nem képesített tanítók a taní-
tástól eltiltattak s az illető egyházak felhivattak, hogy a miniszteri 
rendelet értelmében a megüresiilt állomásokat képesített tanítókkal 
betölteni igyekezzenek. 

Tudomásul vétetik. L. 

21. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 27. pontjá-
nál a turócz-szentméirtoni alapítandó gymnasium bizottsága beadja 
jelentését, mellyel értesít, hogy a nevezett gymnasium javára meg-
indított gyűjtés folyamatban van s eddig 56693 frt 60 krt ered-
ményezett. 

Tudomásul vétetik. L. 

22. Az idegen iskoláikba járó evang. gyermekek valléisos oktatéisa 
tárgyában a mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 22. pontjában 
foglalt intézkedések foganatosítására nézve, az ugyanott kinevezett 
bizottság részéről semminemű tudósítás sem érkezvén be, 

a kiküldött bizottság ujolag felhivatik, hogy ezen, egy-
házi életünkre nézve oly fontos ügyben buzgó tevékeny-
séget kifejteni s munkálkodásának eredményéről a kerü-
letnek jelentést tenni sziveskedjék. T. 

2 3 . A kerületünkben felállítani szándékolt felsőbb leémyiskolát 
illetőleg a mult évi kerületi gyűlés jkvének 56. pontjában szék-
helyül ó t urát ajánló trencséni esperességen kivül a liptói esperes-
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ség Liptó-Szeutmiklóst, a pozsonyvárosi esperesség a pozsonyi dia-
konisszaliázzal egyesített leány árvaházat, a pozsony megyei esperes-
ség Modort ajánlja a kerületi felsőbb leányiskola székhelyévé. 

Midőn a kerületi gyűlés örömmel veszi tudomásul az 
ajánlatokat, az ajánlatok tüzetes megbírálására, az alakí-
tandó leányiskola jellegének megállapítására, a kíván-
tató költségvetés s a megfelelő tanterv elkészítésére, 
egyszóval az iskola, anyagi és szellemi érdekeinek ápo-
lására a kerület rendszerinti elnökségének vezetése alatt 
Kmeti János, Pliiladelphy Móricz, Lenhardt Károly, 
Kiszely Árpád, Mudroii Pál és Kovalevszky Imre jegyző 
urakból álló bizottságot nevez ki. T. 

24. Beterjesztetnek egyházkerületünk terén fennálló állami 
tanító- és tanítónö-képzöintézetekben a vallásoktatásról szóló követ-
kező jelentések : 

1. A pozsonyi állami tanítónő-képzőintézetről jelenti nagyt. 
Trsztyénszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes és egyházkerületi biztos 
úr, hogy f. é. június 11-én a nevezett intézetben tartott vallástani 
osztály- és képesítő-vizsgálatokon részt vett. Folyó évben tiszt. 
Schmidt Károly Jenő, pozsonyi lelkész úr, az egyháztörténetet 
adta elő Raab Károly „A keresztyén egyház rövid története" 
czimű munkája nyomán. — A szakavatott és lelkiismeretes oktatói 
munkásságnak szép eredménye volt, amennyiben 11 növendék közül 
9 jeles, 2 jó osztályzatot nyert. — A képesítő vizsgálatra állott 
2 nyilvános és 2 magánnövendék jelesen felelt meg. 

2. A modori állami tanítóképző-intézetet, ág. hitv. ev. hit-
oktatójának tiszt. Hollerung Károly lelkész úrnak jelentése szerint 
az 1890/1. tanévben 12 ág. hitv. ev. növendék látogatta és pedig 
jár t az I. osztályba 4, a II. osztályba 3, a III. osztályba 4, a 
IV. osztályba 1 növendék. Tantárgy volt az első 3 osztályban az 
egyháztörténelem Pál fy János nagyobb tankönyvének nyomán, a 
IV. osztályt látogató növendék a vallástanítás módszeréből nyert 
oktatást dr. Kiss Áron tankönyvének alapján. A záró vizsgálat 
f. é. június hó 12-én tartatott meg nagyt. Ritter Károly főesperes 
és egyházkerületi biztos úr jelenlétében, mely alkalommal az I. éve-
sek közül 2 kitűnő, 2 jeles, a II . évesek közül 1 kitűnő, 2 jeles, 
a III. évesek közül 2 kitűnő, 1 jeles, 1 jó, a IV. éves jó osztály-
zatot nyert. Az utóbbi ugyanazon napon a tanképesítő vizsgálatot 
is letette jó eredménynyel. 

3. A zniováraljai állami tanítóképző-intézetben tiszt. Klimo 
Vilmos lelkész és ág. hitv. ev. hitoktató úr jelentése szerint volt 
az 1890/1. tanévben 14 ág. hitv. ev. növendék és pedig 3 első 
éves, 3 másodéves, 1 harmadéves, 7 negyedéves. Tantárgy volt 
Bibliai bevezetés hetenkint 1 órában. Az évi vizsgálat f. é. június 
hó 8-án tartatott meg nagyt. Horváth József főesperes és egyház-
kerületi biztos úr jelenlétében, mely alkalommal 3 növendék ki-
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tünő, 3 jeles, 6 jó ós 2 elégséges osztályzatot nyert. A tanképe-
sítő vizsgálaton, mely június hó 22-én szintén a főesperes úr jelen-
létében lett megtartva, 1 növendék kitűnő, 2 jeles, 3 jó és 1 elég-
telen osztályzatot nyert. Ez utóbbi, miután, csakis a vallástanból 
bukott meg, szeptember hóban tartandó javító vizsgálatra utasíttatott. 

Mind ezen jelentések tudomásul vétetnek. M. 

25. A lipótvári magy. lár. fegyintézetben alkalmazott ág. hitv. 
ev. lelkész részéről tiszt. Gyuris János úrtól a gyűlés tartamáig ez 
alkalommal semmiféle jelentés nem adatván be: 

felszólítandónak határozza a kerületi gyűlés meg-
nevezett fegyintézeti lelkész urat a főtiszt, püspök úr által, 
hogy szokásos jelentését a püspöki hivatalhoz utólagosan 
beküldeni el ne mulassza. M. 

26. Olvastatott az illavai magy. lár. fegyintézeti ev. ref. lel-
késznek, tiszt. Hajdú András úrnak a főtiszt, püspök úrhoz czím-
zett levele, mely szerint azon körülménynél fogva, hogy csak f. é. 
június hó 19-én foglalta el jelenlegi állását, nincs azon helyzetben, 
hogy működéséről alapos, mindenre kiterjedő jelentést terjeszthessen 
az egyházkerületi gyűlés elé, igéri azonban, hogy az önhibáján kiviil 
elmulasztottat jövőre pótolni fogja. 

Tudomásul vétetik. M. 

27. Zsedényi-alapítványból a hagyományozó végakaratának és 
az 1881. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve XXXI. pontjában fog-
lalt határozatának megfelelőleg főtisztelendő püspök úr a következő 
tanítókat részesíti ez alapítvány ösztendíjaiban : Árvából: Medzi-
hradszky Péter f.-kubíni-, i Jpt óból: Buppeldt Kéiroly szentmiklósi-, 
Jtlosonybót: Frühwirth Adolf gálosi-, ]\y Urából: Blazskovics 
Pál sziladiczi-, Nehiba Sándor f.-zelei-, I*ozsonyvárosból: Poll-
reisz Pál pozsonyi-, ľozsonynteyyéból: Marczy István duna-
szerdahelyi-, Trenesénból : Zatyko Mihály podluzsányi-, Tárócz-
hói: Kvorka András neczpalli tanítókat; a tizedik szabad 
helyen pediy: Klimo András jamniki- (Liptóm.) tanitót. — 
Kapcsolatosan a liptói esperesség indítványozza, hogy az eddigi 
gyakorlat megváltoztatásával a tizedik szabadhely szüntettessék 
meg s a liptói esperességből is rendszerint két tanító részesíttessék 
ez ösztöndíjban. 

Midőn püspök úr intézkedése tudomásul vétetik a 
liptói esperesség indítványának mellőzésével az eddigi 
gyakorlat fentartatik; az ösztöndíjasok pedig felhivatnak, 
hogy szabályszerűen kiállított bélyeges nyugtáikat ille-
tékes esperesi hivataluk utján tek. Günther M. W. ker. 
pénztáros úrhoz Pozsonyba küldjék be. T. 
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28. Főtisztelendő püspök úr jelenti, hogy az 1890/1. tanév-
ben a Németh-féle ösztöndíjalapítványból a theologiai akadémiai és 
pozsonyi lyceumi tanári karok ajánlatára részesítettek : Rajter Jcmos 
a theol. akad. II . éves hallgatója és Csernák Gusztáv a lýceum 
VII. osztályának tanulója s hogy a Gedulyánum ösztöndíjat ő fő-
tisztelendősége Chorvát Kristóf theol. akad. I. éves hallgatójának 
adományozta. 

Tudomásul vétetik. T. 

29. Tárgyi összefüggésben olvastatik Tisza Lajos főgondnok 
és Szász Károly püspök uraknak 1891. június 19-én 823. sz. a. 
püspök urunkhoz intézett átirata, mellyel püspök úr felhivatik, 
hogy a néhai Németh István tábornok által tett alapítványnak már 
régebben esedékessé vált 4200 frt járulékaiból álló alapítványrész 
végleges rendezése, a gondnoknak megszámoltatása, felmentése, 
esetleg új gondnok választása, ügy szintén a még csak örökségi 
várományt képező 15750 frtnyi alapítvány további kezelésére vonat-
kozó határozatok meghozatala tárgyában egybehívandó érdekelt-
ségi értekezlethez kerületünk részéről egy teljhatalmú megbízottat 
küldjön ki. 

Egyházkerületünk az átiratot tudomásul veszi s a 
dunáninneni ág. hitv. ev. kerület részéről az érdekeltségi 
értekezlethez teljhatalmú megbízottul nagys. dr. Matuska 
Péter urat küldi ki. T. 

30. Az 1890. évi ker. gyűlés jkvének 37. pontjával a kerületi 
pénztári számadások, ker. pénztár megvizsgcilcisára kiküldött bizott-
ság jelenti, hogy 1890. évben vol t : 

I. Forgalom : Bevétel 21.366 frt 22 kr. 
Kiadás . . . . . . 20.916 „ 74 „ 

pénztári maradék: 449 frt 48 kr. 

II. Vaggonállás 1890. évi deczember hó 31-én: 
Cselekvő vagyon, tőkékben, értékpapírok-

ban stb 59.774 frt 77 kr. 
Szenvedő vagyon, alapítványokban . . 27.019 „ 12 „ 

Egyházkerületi tiszta vagyon: 32.755 frt 65 kr. 
Szemben az 1889. évi deczember 31-én 

kimutatott vagyonnal . . . . . 32.803 frt 80 kr. 
Mutatkozik apadás : 48 frt 15 kr. 

Tudomásul szolgál. T. 

31. A ker. számvevőbizottság jelenti, hogy a volt turócz-
szentmártoni algymnasiumnak vagyona nt. Horváth József főesperes 
úr kimutatása szerint 1890. évi deczember 31-én következő volt: 

3 
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1. Kuzmányi-alapítvány . 236 fr t 36 k r . 

2. S túr Lajos „ 317 y> 95 „ 
3. Paulínyi-Tóth „ 159 » 33 „ 
4. Zeneszerek-alapja 64 77 2 4 „ 

5. Suhajda-alapítvány . 1.226 77 2 4 „ 

6. Intézeti orvos díjazási alap . 336 77 09 „ 
7. Tápintézeti alap . 1.045 n 73 „ 

összesen: 3.385 frt 94 kr. 
Tudomásul vétetik. T. 

Az 1891. évi költségvetési előirányzat következőleg álla-
pi ttatik meg : 

I . S z ü k s é g l e t : 

1. Püspöki tiszteletdíj 1.200 frt kr 
2. Püspöki irodai átalány . . . . 400 » 77 
3. Négy kerületi jegyzőnek tiszteletdíja 200 ?? 77 
4. Levéltárosnak tiszteletdíja 50 77 77 
5. Pénztárosi könyvelőnek tiszteletdíja 100 f) » 
6. Váczi siketnéma-intézet hitoktatójá-

nak tiszteletdíja 37 77 77 
7. Theologiai akadémiának . . . . 250 r> 77 
8. Pozsonyi lyceumnak és tápintézetnek 250 7? 77 
9. Pap-tanítói özvegy-árva-alapnak 13 7? 60 77 

10. Nittnaus Mihály ker. papi özvegy-
árva-alapnak 19 77 40 77 

11. Németh István ösztöndíj-alapnak . 74 — 77 
12. Gedulyanum ösztöndíj-alapnak . 53 50 77 
13. Báró Steiger-Münsingen Albert ö.-a. 110 50 77 
14. Baltik Frigyes ösztöndíj-alap 4 — » 
15. Kerületi hitoktató- „ . . . 12 y) 50 
16. Felsőbb leányiskola- „ . . . 3 n 50 77 
17. Zsedényi- / „ . . . 

Szirmay Adámné- „ . . . 
1 . 0 0 0 V — 7? 

18. 
Zsedényi- / „ . . . 
Szirmay Adámné- „ . . . 63 V — 77 

19. Vegyes kiadások jegyzőkönyvek, 
postadíjak stb 268 5? 27 77 

20. Útiköltségek 750 77 — 77 

összesen : 4.859 frt 27 kr. 

II. F e d e z e t : 
1. Takarékpénztári betétek kamatjai . 136 frt — kr. 
2. Értékpapirok kamatjai . . . . 2.590 „ — „ 
3. Magánkötelezvények kamatjai . . 226 „ — „ 

Áttétel: 2.952 frt — kr. 
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Áthozat: 2.952 frt — kr. 
4. Esperességek évi járulékai: 

Árva 73 frt 85 kr. 
Liptó . . . . 332 „ 51 „ 
Moson . . . . 76 „ 54 „ 
Nyitra . . . . 509 „ 94 „ 
Pozsony város . . 86 „ 73 „ 
Pozsonymegye . . 147 „ 53 „ 
Trencsén . . . 205 „ 28 „ 
Túrócz . . . . 264 „ 89 „ 1.697 „ 27 „ 

5. Államsegélyből 210 „ „ 
összesen : 4.859 frt 27 kr. 

Összehasonlíttatván a „ fedezet" a „szükséglet"-tel sem 
fölösleg, sem hiány nem mutatkozik. T. 

A költségvetési előirányzat készítését teljesítő bizottság 
ajánlatához képest a Németh István alapítványhói adományozandó 
ösztöndíj összege 

a jövő évre 35 — 35 forintban állapittatik meg oly formán, 
hogy az alapítvány jövedelmének felmaradó része az ala-
pítvány tőkéjéhez csatoltatni rendeltetik. T. 

34. A számvevő kerületi bizottság jelenti, hogy özv. Kvacsala 
Jánosné szül. Konecsny Júliának az alapítandó tót tannyelvű gym-
ncisiumra tett alapítványéiról szóló, a turócz-szentmártoni takarék-
pénztár liptó-szentmiklósi fiókja által kiállított 1008 frt 33 krt tartal-
mazó s a kerületi pénztárban letétben őrzött takarékpénztári 
könyvét rendben találta. 

Tudomásul vétetik. T. 

3 5 . Ugyanazon számvevő ker. bizottság jelenti, hogy a be-
terjesztett pénztárosi számadásnak tételről tételre történt pontos 
megvizsgálása, annak a vezetett könyvekkel való egybevetése után, 
az egyházkerületi vagyont képviselő értékpapírokat, kötelezvénye-
ket, takarékpénztári könyvecskéket és készletben levő pénzt tüze-
tesen átvizsgálván, mindent kifogástalan rendben talált s pénztáros 
úr számára a felmentvény kiadatását javasolja. 

A kerületi gyűlés Günther M. V. egyházkerületi 
pénztáros úrnak az egyházi pénztár ügyeinek szakavatott 
és hű kezeléseért őszinte köszönet nyilvánítása mellett az 
általa beterjesztett 1890. évi számadásokra vonatkozólag 
a felmentvényt megadja. T. 

36. A kerületi pénztáros számadásainak s a kerületi pénztéir-
nak megvizsgálására s a költségvetési előirányzat elkészítésére ki-
küldetnek : 

dr. Samarjay Károly elnöklete alatt, Trsztyénszky Ferencz 
alelnök, Schuh Ágost, Bitter Károly, Millich Dániel, Leska 
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János, Skripeny János, Kalenda János, dr. Stefanovics 
Miloš, Chalúpka Endre, Sziklai Otto és Michaelis Vilmos, 
bizottsági jegyző urak. 

íJ7. A Reischl Kár oly-alapítványt kezelő kerületi bizottság jelen-
tése az alapítvány pénztári állapotát következőleg mutatja k i : 

1. 1890. évben január 1. deczember 31-ig volt : 

A) pénztári forgalom: 
Bevétel: 1) Haszonbérszámla 

2) Kamatszámla 
Összeg 

Kiadás: 1) Vegyesek 
2) Theologiai akadémiának . . 
3) Költségek 
4) Segélyezés 
5) Alapítványi vagyonnövekvés . 

Összeg 

B) Vagyonállás. 
1890. évi deczember 31-én. 

1099 frt 59 kr. 
6320 „_46 „ 
7420 frt 05 kr. 

13 frt 30 kr. 
1500 „ — 

315 „ 86 
4500 „ — 
1090 „ 89 

n 
n 
ii 
ii 

7420 fr t 05 kr. 

1) Magánkötvényekben 
2) Takarékpénztári betét 
3) Értékpapírok 
4) Függő kamatok értékpapírok után . 
5) Gazdasági befektetés 
6) Készpénz maradék 
7) Ingatlan vagyon 

Vagyonösszeg 
Levonva a theologiai akadémia tőkéjét 

Marad közös vagyon 
A múlt évi vagyonösszeggel egybevetve 

kr. 1.000 frt 
6.395 „ 

116.169 „ 
473 „ 
747 „ 

1.028 „ 
25.074 „ 

150.887 fi-t 69 kr. 
4.947 frt 62 kr. 

145.940 fr t 07 kr. 
138.849 frt 18 kr. 

48 

04 
73 
44 

V 

mutatkoznék vagyonnövekvés 
melyből azonban leszámítandó a segélyekre 

fordítandó 

7.090 frt 89 kr. 

6.000 frt kr. 
s így a vagyonnövekvés 1.000 frt 89 kr. 

Segélyezésekre ez évben is 6000 frt vétetett fel, melyből a 
theologiai akadémia illető 1/ i résznek, 1500 frtnak kiszolgáltatása 
után a mult 1890. évi októberi határidőn 44 folyamodó között 
2250 és az áprilisi határidőn 43 segélyzett között szinte 2250 s 
így összesen 4500 fr t lett elosztva. 

Günther M. V. alapítványi pénztáros úrnak köszönet mellett 
a szokásos felmentvény megadatott. 

Tudomásul vétetik. T. 
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38. Összeköttetésben a folyó évi április 15-én tartott rend-
kívüli közgyűlés jegyzőkönyvének 4. pontjával jelenti a Reiscliel 
Károly alapítványi bizottság, hogy miután az alapítvány nagy-
szombati birtokát többszöri hirdetés daczára bérbeadnia nem sike-
rült, s a birtok házi kezelésének káros volta, sőt lehetetlensége 
mind élesebben bebizonyult, a bizottság a birtok eladásához látott 
s a kihirdetett eladásra jelentkező vevőnek, tek. Torkos Pál modori 
földbirtokosnak 25.300 fr t vételárt biztosító ajánlatát elfogadni 
elhatározta. 

Tudomásul szolgál. T. 

30. Jelen jegyzőkönyv 5. pontjával az egyetemes egyház szá-
madásainak átnézésére kiküldött bizottság jelenti, hogy a számadáso-
kat számításilag rendben találta. 

Tudomásul vétetik. T. 

4©. Jelen jegyzőkönyv 6. pontjával a báró Baldácsi alapít-
vémy igazgatósága és közgyűlése részéről érkezett ügyiratok átvizs-
gálására s esetleg javaslattételre kiküldött bizottság jelenti: Az ügy-
iratokból kitűnik: 

a) hogy az 1890. évi összes bevétel 67.423 frt 23 kr. 
kiadás 61.948 „ 96 2/3 kr. 

s így az előirányzattal egybevetve meg-
takarításúl 5.447 frt 26 j3 kr. 

mutatkozik; 
b) hogy kerületenként a folyó évben 2500 frt jut kiosztásra. 

Midőn a kerületi gyűlés a jelentést örvendetes tudo-
másul veszi egyszersmind határozza, hogy a kerületünkre 
eső összeg az 1890. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyv 
4 © . pontja 2. sz. alatt megállapított kulcs szerint lesz 
elosztandó. T. 

41. A báró Baldácsy-alapítványt élvező magyarországi pro-
testáns szuperintendeucziák meghatalmazottaknak közgyűlésébe 

egyházkerületünk részéről az 1892. évi január 1-vel 
kezdődő s 1894. évi deczember 31-én végződő időszakra 
megválasztatnak rendes meghatalmazottakká: főtiszte-
lendő Baltik Frigyes püspök és nagyméltóságú Szent-Iványi 
Méirton kerületi felügyelő urak; póttagokká: dr. Samarjay 
Károly esp. felügyelő, Trsztyénszky Ferencz kerületi jegyző 
és dr. Matuska Péter urak. T. 

42. Beterjesztetik a vallás és közoktatásügyi magy. kir. 
minisztériumnak 1890. évi november 22-én 51023 sz. a. kelt le-
irata, melyben főtisztelendő püspök úrnak tudomására hozza, hogy 
a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületnek az 1890. évre, az 
1890. évi 19007 sz. a. kelt rendelettel utalványozott 5000 frt be-
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vétellel szemben ugyanannyi kiadással helyesnek találtatván, az 
utalványozott fenti összeg a nyilvántartási könyv 186. lapján töröltetett. 

Tudomásul vétetik. T. 

43. Fentebbivel egyidejűleg beterjesztetik a vallás és köz-
oktatásügyi magy. kir. miniszter úrnak 1891. január hó 17-én 
2443 sz. a. kelt s főtiszt, püspök úrhoz intézett leirata, melyben 
püspök úr értesíttetik, hogy miniszter úr a liptó-szent-miklósi adó-
hivatalt egyidejűleg utasította, hogy a f. évi államköltségvetésbén 
az ág. liitv. ev. egyházkerületek részére megállapított javadalomból, 
a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületet megillető 5000 frtot 
főtisztelendő püspök úr kezéhez, az általa kiállított s az egyház-
kerület főgondnoka által láttamozott s az egyházkerület pecsétjével 
ellátott nyugtára fizesse ki. — Miről püspök úr további eljárás 
végett azzal értesíttetik, hogy ezen összegről, annak idején, a val-
lás- és közoktatási minisztériumhoz okmányolt számadást bemutatni 
szíveskedjék. — Egyúttal Günther M. V. kerületi pénztáros úr 
jelenti, hogy a most utalványozott összeget átvette. 

Tudomásul vétetik. T. 

44. Jelen jegyzőkönyv 7. pontjával az államsegély elosztási 
tervezetének elkészítésére kiküldött bizottság javaslatának alapján 
a folyó évre utalványozott 5000 frt következőleg osztatik fel: 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egyet, 
gyűlési jkövének 45. pontja) 250 frt 

2. Esperességi özvegy-árvaintézeteknek . 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés . . 800- „ 
4. Kerületi katechetai segélyalap . . . 150 „ 
5. Kerületi pénztárnak előre nem látott 

szükségletekre . * - 3 P 0 „ 3110 frt 
6. Egyes esperességek szerint: 

a) Árvái esperesség: felső árvái szór-
vány 20 frt, alsó-kubini katecheta 
40 frt, Hroboň János isztebnei lel-
kész 35 frt, Jurkovics Vladimir 
zsaskói lelkész 35 frt . . . . 130 „ 

b) Liptói esperesség: esp. segédlelkészi 
alap 50 frt , Csobrda Pál szmre-
csányi leik. 100 frt, rózsahegyi 
katecheta 30 frt , királylehotai egy-
ház 45 frt, nagy-palugyai egyház 
45 fr t . . . . . . . . . 2 7 0 , , 

c) Mosonyi esperesség: magyar-óvári 
egyház 70 frt, oroszvári leány-
egyház 30 frt, bruck-ujfalusi szór-
vány 20 frt 120 „ 

Áttétel 520 frt 3110 frt 
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Áthozat 520 frt 3110 frt 
d) Nyitrai esperesség: salgói egyház 

100 frt, assakürthi egyház 50 frt, 
kosariszkói egyház 20 frt, császt-
kói egyház 30 frt, Nedobrý József 
csasztkói leik. 60 frt, Štefánik Pál 
kosariszkói leik. 50 frt, szakolczai 
katecheta 50 frt, vágujhelyi kate-
cheta 50 frt, szeniczi katecheta 
40 frt 450 „ 

e) Pozsonyvárosi esperesség: Polevko-
vics rócsei leik. 100 frt, pozsonyi 
diakoniszaintézet 20 frt . . . 120 

f) Pozsony megyei esperesség: kerületi 
biztosi útiköltség 20 frt, esperes-
ségi szórványalap 15 frt, puszta-
födémesi egyház 50 frt, modor-
kralovai egyház 50 frt, misérdi 
egyház 50 frt, Farkas Géza nagy-
szombati leik. 50 frt . . . . 235 „ 

g) Trencséni esperesség: zárjecsi egy-
ház 30 frt, laázi egyház 40 frt, 
sziilói egyház 20 frt, zay-ugróczi 
katecheta 50 frt, Bálent István 
trencséni katecheta 50 frt, zsolnai 
szórvány 10 frt, zsolnai katecheta 
20 frt, puchói katecheta 20 frt, 
Švehla Ferencz laázi leik. 20 frt, 
Bálent István beczkói leik. 20 frt 280 „ 

h) Tnróczi esperesség: turócz-szent-
mártoni katecheta 50 frt, znió-
váraljai katecheta 50 frt , kerületi 
biztosi útiköltség 20 frt, esperes-
ségi pénztár 40 frt, Horváth Bohu- 
mil nagyjeszeni leik. 40 frt, rutt-
kai katecheta 20 frt, Chorvát Sá-
muel tótprónai leik. 40 frt, Bogyai 
Pál turáni leik. 25 frt . . . . 285 „ 1890 „ 

összeg: 5000 frt. 
T. 

45. A folyó évi tavaszi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
9. pontjánál, illetőleg a kerületi lelkészi nyugdíj- s özvegy-árva in-
tézetnél!,' melyhez az előmunkálatok megtételével főtisztelendő püs-
pök úr megbízatott, ugyanő jelenti, hogy Kovács József, a szent-
miklósi gyülekezet tagja lekötelezte magát élethosszáig ez intézet 
javára évenként 4 frttal járulni. 
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A kerületi gyűlés a jelentést kedves tudomásul veszi, 
a bőkezű adakozónak szives köszönetet mond és ajándé-
kát a már gyűjtött alaphoz csatolta; főtisztelendő püs-
pök urat pedig felkéri, hogy az előkészítő munkálatokat 
az alapítandó intézet érdekében folytatni kegyeskedjék. 

L. 

46. Főtiszt, püspök úr beterjeszti azoknak névjegyzékét, kik 
1890/1. évben házassági felmentvényi dijahat fizették s ezek: Ballo 
János Verbicza-Hustákról 15 frt, Holly József Fiacsiczról 10 frt, 
Bottka Mihály Dezserről 10 frt, Bucsko István Sipkóról 10 frt, 
Kucsek István Morva-Lieszkóról 10 frt, Hedeker Sámuel Limbach-
ról 15 frt, Bartos Mátyás Kokavárról 10 frt, Balcso Mihály Szent 
Ivánról 10 frt, Meiszl György Pozsonyból 15 frt, Pekárek János 
Vr^distről 10 frt, Kroslák János Családkáról 10 frt, Schwanczara 
István Kosariszkóról 10 frt, Szmetana János Miaváról 10 frt, Va-
lách Márton Verbóczról 10 frt, Filusz György Lubináról 5 frt, 
Mizerák Pál Miaváról 10 frt, Kopecz Márton Lubináról 10 frt, 
K roslák Mihály Assakürtről 5 frt, Balázs István Liszkofaluról 
10 frt, Schreiner Mátyás Gálosról 15 frt, Ulicsny János Plostyin-
ről 5 frt, Szandtner Sándor Ekecs-Túzokról 50 frt, Orcsik Ádám 
Pribilináról 10 frt, Paraczka Mihály Miaváról 10 frt, Dolinszky 
Antal F.-Stubnyáról 10 frt, Oharek István Limbachról 15 frt, 
Tumper Gottlieb Pozsonyból 10 frt, Krisko János Illanóról 5 frt, 
Zápotocsny Mátyás Pokrivacsról 10 frt, Harustyák Márton Lubiná-
ról 10 frt, Prazsenka József Radosnáról 10 frt, Nagy Imre Va-
gyóczról 5 frt, Kovacsik Tamás Kosztolnáról 10 frt, Placsko István 
Uj-Lehotáról 10 frt, Müllner Sámuel Pozsonyból 15 frt, Karlovszky 
János Kisfaluról 10 frt, Janovicz András Párniczáról 10 frt, Ju-
ráska András Nagy-Bisztereczről 15 frt, Hybian János Vázseczről 
10 frt, Schneemeyer János Zurányról 10 frt, Marek István Mia-
váról 5 frt, Wladár Kálmán Nagy-Csepcsénről 20 frt, Csúvala 
István Kosariszkóról 10 frt, összesen 485 frt. 

A kerületi gyűlés tudomásul veszi és püspök úrnak 
abeli kívánságát, hogy a felmentvényi díjak a megala-
pítandó kerületi lelkészi nyugdíjintézetnek adassanak, 
valamint a nyitrai esperességnek azon javaslatát, hogy a 
Baldácsyánumnál használt kulcs szerint osztassanak el 
mellőzve, határozza, hogy a felmentvényi díjak 9 részre, 
8 esperességi papi özvegy-árva-intézet s a 9-ik a tlieo-
logiai akad. tanári karának özvegy-árva-intézete között 
osztassanak fel. L. 

47. Benyujtátott s olvastatott: a kerületi gyámintézet jelentése 
s vele tudomásul adatik; 

1. hogy a kerületi gyámintézet közgyűlését Pozsonyban f. évi 
augusztus 11-én tartotta, 
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2. hogy az 1790/1. évi XXVI. tvcz. jubilealis ünnepélyei al-
kalmával megtartott offertoriumok és gyűjtések hoztak: Árvában 
72 frt 46 krt, Liptóban 222 frt 57 krt, Mosonyban 165 frt 68 krt, 
Nyitrában 253 frt 69 krt, Pozsonyvárosban 287 frt 29 krt, Pozsony-
megyében 468 frt 68 krt, Trencsénben 299 frt 85 krt, Turóezban 
211 frt 34 krt, a pozsonyi lyczeumban 30 frt , összesen 2011 frt 
56 krt, 

3. hogy a kerületi gyámintézet jelen évi működésének ered-
ménye: a) Jövedelemben: a kerületben 13 frt 14 kr., Árva 48 frt 
15 kr., Liptó 215 fr t 24 kr., Mosony 110 frt 30 kr., Nyitra 
102 frt 30 kr., Pozsony város és a lýceum 760 frt 22 kr., Pozsony-
megye 403 írt 51 kr., Trencsén 140 frt 07 kr., Turócz 101 frt 
13 kr., kerületi offertorium 34 frt 01 kr., összesen 1928 frt 07 kr., 
b) Kiadásban: az egyetemes alaphoz 8 frt 78 kr., Leopoldiánumra 
108 frt 40 kr., szeretetadományra 162 frt 77 kr., Gusztáv-Adolf-
egyletnek 42 frt 85 kr., közvetlenül kiosztatott 570 frt 90 kr., 
tőkesíttetett 16 frt 94 kr., visszatartatott 28 frt 56 Y2 kr., költsé-
gekre fordíttatott 66 frt 79 Y2 kr., szabadrendelkezésre a kerületi 
pénztárba adatott 922 frt 07 kr., összesen 1928 frt 07 kr., 

4. hogy a kerületi pénztárba szabad rendelkezésre beszolgál-
tatott összeg: 922 frt 07 kr. következőleg lett elosztva: Leopol-
dianumnak 50 frt, a ker. gyámintézet egyházi elnökének útikölt-
ség 50 frt, a pozsonyi diakoniszaintézetnek 50 frt, Murknak (Morva) 
10 frt, Árvában Nagyfalunak iskolaépítésre 37 frt 50 kr., Liptó-
ban Szmrecsánnak a leégett jalóczi iskolára 37 frt 50 kr., Mosony-
ban Magyar-Ovárnak adósságtörlesztésre 37 frt 50 kr., Nyitrában 
Vágujlielynek templomjavításra 37 frt 50 kr., Pozsonyvárosban 
Ligetfalunak tanítói fizetésre 37 frt 50 kr., Pozsony megyében Mo-
dor Királyfának templomra 37 frt 50 kr., Trencsénben Beczkónak 
adósságtörlesztésre 37 frt 50 kr., Turóezban Nagy-Jeszennek adós-
ságtörlesztésre 37 frt 50 kr., folyó kiadásokra 1 frt 03 kr., az 
egyetemes gyámintézetnek 461 frt 04 kr., összesen 922 frt 07 kr., 

5. hogy a nagy szeretetadományra ajánlja Salgó missiói állo-
mását, a 400 forintos szeretetadományra Zsaskót, évi segélyzésre: 
Zázrivát, Kis-Bobróczot, Oroszvárt, Zelét, Főrévet, Duna-Szerda-
helyt, Trencsént és Pribóczot, 

6. hogy kivánja, ha a Leopoldiánum-alapítvány már ez évben 
felosztatnék, kerületünkre a szórványok- és szegénygyülekezetek 
javára eső részlet, kerületi gyámintézetünknek adassék át, mely 
azt maga kezelné és kiosztaná, azonban számolva az egyetemes 
gyámintézetnek. 

A kerületi gyűlés a gyámintézeti jelentést kedves 
tudomásul veszi; a gyámintézetnek ügyét most is az 
esperességeknek, gyülekezeteknek és egyes jóltevőknek 
melegen ajánlja és a gyámintézeti szónoknak, tiszt. Wenk 
Károly úrnak őszinte köszönetet mond. L, 
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4 8 . A megelőző ponttal összefüggésben püspök úr benyújtja 
azon segélyösszegek kimutatását, melyek a gyámintézettől és a 
Gusztáv-Adolf-egylettől kerületünkbe befolytak, nevezetesen: a 
gyámintézettől: intézeteknek 406 frt, gyülekezeteknek 1653 frt 
33 kr., összesen 2059 frt 33 kr. ; a Gusztáv-Adolf-egylettől a) inté-
zetnek 28 frt 94 kr., b) gyülekezeteknek 1402 frt 52 kr., c) lel-
készeknek 63 frt 25 kr., d) tanítóknak 46 frt 34 kr., e) özve-
gyeknek 75 frt 26 kr., összesen 1616 frt 31 kr. — Mindössze 
3675 frt 64 kr. 

Kedves tudomásul vétetik. L. 

49. Beterjesztetik Korcsek Zsigmond ker. levéltáros úrnak 
1891. márczius 16-án 7. sz. a. kelt s püspök úrhoz intézett jelen-
tése,, melyben a levéltár állapotát s rendezésének keresztülvitelét 
adja elő kifejezvén azon véleményét, hogy czélszerű volna az ok-
mányok halmazát jobb áttekintés és könnyebb átdolgozás czéljából 
három külön jegyzékbe foglalni, úgy mint a Geduly előtti korszakot, 
a Gedulyánákat és a Geduly utáni korszakot. —- A levéltáros úr 
jelenleg a Geduly-korszak okmányainak rendezésével foglalkozik. 

Midőn a kerületi gyűlés levéltáros úr jelentését tudo-
másul veszi, kijelenti, hogy a levéltár oly rendezését 
tartja kívánatosnak, mellyel levéltárunk a tudományos 
búvárkodás számára is könnyen hozzáférhető legyen. 

T. 

50. A mult évi ker. gyűlés jkvének 49. az anyakönyvek nyel-
vét tárgyaló pontjánál, melyben kimondatik, hogy kerületünk tá-
maszkodva az 1868. évi 44. tcz. 14. §-ára, ez ügyben addig el-
foglalt álláspontját fentartja s az anyakönyvek vezetési nyelvének 
meghatározására az egyes egyházgyülekezeteket tartja jogosultaknak, 
olvastatik az ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 7. pontja, mely-
lyel az egyetemes gyűlés újból kijelenti, hogy az 1888. évi jegyző-
könyvének 42. pontjában hozott s az anyakönyveknek az állam 
hivatalos nyelvén leendő vezetését elrendelő határozatát egész ter-
jedelmében fentartja. 

Mely kijelentésre egyházkerületünk a kebelbeli esperességek 
szavazatainak többségével határozza, 

hogy ez ügyben elfoglalt álláspontját el nem hagyja s 
eddigi határozata mellett megmarad. T. 

51. Az 1891. évi kerületi gyűl. jkve 51. és ugyanazon évi 
egyet. gyül. jkve 8. pontjainak, melyekben az 1882. évi egyet, 
gyűlés jkve 5-ik, a pánszlávizmust kánoni vétségnek kijelentő pont-
jának megváltoztatásáról van szó, a pozsonymegyei esperesség kö-
vetkező határozati javaslatát terjeszti be : „Evang. egyházunkban 
hivataloskodó vagy tisztséget viselő valamely egyénre csak az állam, 
törvényhatóságok vagy bíróságok által itéletileg reábizonyított pan-
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szlavizmus tekintetik ezen egyénre nézve egyházunk részéről is 
kánoni vétségnek és az ilyennek következményeit vonja maga után." 

A kerületi gyűlés e javaslatot elfogadva, közgyűlési 
határozattá emeli. T. 

52. Mult évi ker. gyűlés jkvének 53. pontjánál, mely szerint 
a tdróezi és nyitrai esperességek jelentik, hogy felügyelőjük ellen, 
annak Jcievi utazása miatt az előnyomozás megtartatván, a felügyelő 
úr tényében semmi büntetendő cselekményt nem találtak s azért 
a vizsgálat elrendelését szükségtelennek látták, olvastatik ugyanazon 
évi egyet, gyűlés jkvének 6. pontja, melyben az egyetemes gyűlés 
kerületünk jelentését tudomásul veszi. 

A kérdésnek ily megoldása kerületi gyűlésünknek 
megnyugtató tudomásul szolgál. T. 

53. 1890. évi ker. gyűlés jkvének 19., a párbérszedési sérel-
mekre miniszteri választ sürgető pontjánál olvastatik az ugyanazon 
évi egyet, gyűlés jkvének 9. pontja, mely szerint egyetemes fel-
ügyelő úr jelenti, hogy e tárgyban ez ideig válasz nem érkezett; 

kerületi gyülésiink a már annyiszor sürgetett választ 
elvárja. T. 

54. Mult évi kerületi gyűlés jkvének 20. pontjánál, mellyel 
a liptói és nyitrai esperességek utasíttattak lelkészi-, tanítói özvegy -
árvaintézeteik tökéit a kamatadó terhétől akár törvényes, bírósági 
akár kegyelmi úton megszabadítani s a netán végrehajtás útján 
már tőlök beszedett adónak visszatérítését kieszközölni, az érdekelt 
két esperesség jelenti, hogy az eljárás folyamatban van. 

Tudomásul vétetik s az ügy további alakulásáról 
szóló jelentés elváratik. T. 

55. Mult évi kerületi gyűlésünk jkének 48. pontjánál, mellyel 
kerületünk az egyetemes alap létesítése érdekében kiküldött egye-
temes bizottság munkálatának elvárása van kimondva püspök úr 
jelenti, hogy a várt munkálat még kezéhez nem jutott. 

Tudomásul szolgál s a munkálatot várjuk. T. 

56. Mult évi ker. gyűlésünk jkvének 52. pontjánál, mellyel 
azon kédésre : „Ha ág. hitv. evang. egyházunk valamely híve lakó-
helyén kivül más egyházközségben is birtokos, tartozik-e ezen helyen is, 
hol azonban nem tartózkodik, egijhcizi adót fizetni vagy sem? beter-
jesztett bizottsági indokolt vélemény tárgyalás czéljából az esperes-
ségekhez leszállíttatott, minthogy az egyházi adófizetés ügye a 
zsinati tárgyak közé tartozik kerületi gyülésiink 

e kérdés vitatásától eláll s annak megoldását a legköze-
lebb tartandó zsinatra utalja. T. 
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57. A mult évi egyetemes gyiilés j k vének 15. pontjával kerü-
letünk felkéretik, mivel az egyetemes theologiai akadémia a jelenleg 
rendelkezésére álló alapokból, nemcsak liogy nem fejleszthető, de 
jelenlegi állapotában is alig tartható fenn, szíveskednék évi járu-
lékát felemelni. 

A kerületi gyűlés e kérelmet nem teljesíti. T. 

5 8 . Az 1890. évi egyet, gyűlés jkvének 21. pontjánál, mely-
ben ág. hitv. evang. egyházunk részére az egyetemes alap meg-
alkotása czéljából, karöltve a testvér ev. ref. egyházzal egy sorsjegy-
kölcsön létesítésének czélzata van előadva; mely köszönettel az ev. 
ref. egyház testvéries hitrokoni érzületeért kijelenti, hogy egye-
temes felügyelő úrnak ez ügyben követett eljárását helyesli, a tör-
tént intézkedéseket jóváhagyó tudomásul veszi s egyúttal az érte-
kezlet által kiküldött bizottságot maga részéről is felhatalmazza, 
hogy az evang. reformált testvéregyház kiküldötteivel együtt a 
sorsjegy kölcsön létesítése czéljából az egyetemes egyház nevében 
minden szükséges lépést megtehessen s a sorsjegykölcsön tárgyában 
az egyetemes egyházat kötelezőleg szerződhessék s egyezkedhessék, 
a világos megszorítással azonban, hogy ily szerződés vagy egyez-
kedés által egyetemes egyházunkra, annak egyes kerületeire, egy-
házaira vagy tagjaira bármi tekintetben sem fizetési, sem biztosí-
tási kötelezettség nem hárítható. 

A kerületi gyűlés a sorsjegykölcsön létesítésének ter-
vét tudomásul véve az ügy fejlődéséről szóló értesítést 
bevárja. T. 

59. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti Steig er-Münsingen Albert 
bárónak Lincz mellett Marienbergen f. é. junius 5-én kelt s püspök 
úrhoz intézett levelét, melyben főtisztelendő urat értesíti, hogy a 
mult évi ker. gyűlés jkvének 54. pontjában bejelentett s elfogadott 
alapítványának mintegy kiegészítéséül egy erdélyi vasúti részvényt 
vásárolt és küld, hogy annak kamataiból a szepteny-ujfalusi vizs-
gálathoz kiküldött esperességi biztos költségei fedeztessenek, a netán 
felmaradó összeg a törzsalapítvány megtakarított kamataihoz csato-
landó s ezekkel azonos módon kezelendő. 

Köszönettel tudomásul vétetik s ker. pénztáros úr 
a nemes alapító akaratának megfelelő eljárásra utasít-
tatik. ' T. 

G O . A folyó évi april 15-én tartott rendkívüli kerületi gyü-
lés jegyzőkönyvének 8. pontjaival a Tranovszky György-emlékünne-
pélyt rendező bizottság elnökségére fölkért főtisztelendő püspök úr 
beterjeszti az elnöklete alatt működő bizottság 1891. évi július 7-én 
tartott ülésének jegyzőkönyvét, mely szerint főtiszt, püspök úr az 
ünnepélyes szent beszéd tartására ntiszt. Holuby József L. trencséni 
főesperes urat felkérte; az áldott emlékű Tranovszky György rövid 
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életrajzi vázlatát az oltár elől felolvassa tiszt. Mocko János csácsói 
lelkész; az ünnepély napjáúl augusztus 26-a lett kitűzve; a rendező 
bizottság indítványozza, hogy alkottassék egy „Tranovszky György-
alap", melynek jövedelméből oly ág. hitv. ev. theologusok és 
praeparandisták segélyeztetnének, kik idővel evang. egyházunk tót 
gyülekezeteiben fognak működni s ez alap kezelésével a liptói 
esperesség bizassék meg. 

Midőn a kerületi gyűlés a benyújtott jelentést s a 
benne foglalt intézkedéseket helyeslő tudomásul veszi, 
felkéri a kerület egyházait és tagjait, hogy az ünnepély 
díszét megjelenésökkel emelni s a nagyérdemű egyházi 
költő iránt érzett kegyeletöknek mennél fényesebb tanú-
bizonyságát adni szíveskedjenek. A Tranovszky György-
alapítvány kezelését, az alapítványról szóló évi jelentés 
bekivánása mellett a nagytiszteletű liptói esperességre 
ruházza. T. 

61. Főtisztelendő úr beterjeszti a „ Spevnik-alapítvány" állásá-
ról szóló számadásokat, melyek szerint 1890. évben az alapítvány 
vagyona 9273 frt 447 2 krt tett. 

Örvendetes tudomásul szolgál. T. 

62. Bemutattatik néhai dr. Palló Sándor végrendelete, mely 
szerint kerületünk valamely a püspök s ker. felügyelő urak hármas 
jelöléssel ajánlott s a soproni presbyterium által kiválasztott szegény 
gyülekezete minden negyedik évben 400 frtnyi szeretetadományban 
részesül s a hazai missiói pontok között a liptómegyei tekintetbe 
veendőnek mondatik ki. 

Kerületi gyüle'sünk a nagylelkű liagyományozónak 
rendelkezését hálás kegyelettel fogadja s a mennyiben a 
törvényszéknél valami közbenjárás szüksége mutatkoznék, 
annak elintézésével a kerületi ügyész urat megbízza. T. 

63. Előterjesztetik a budapesti protestáns országos árvaegylet 
választmányának az egylet támogatását kérő folyamodványa. 

E jótékony egylet a gyülekezetek és hívek buzgó 
pártfogásába melegen ajánltatik. T. 

64. A túróczi esperesség beterjeszti abeli indítványát, hogy 
tekintettel egyházkerületi rendtartásunk 62. §-ának végrehajtására 
mondassék ki, hogy kerületünk ezentúl közgyűléseit rendszerint Liptó-
Szentmiklóson, mint püspöki székhelyen tartja, mely indítvány-
nyal szemben 

a kerületi gyűlés egyházi rendtartásunk idézett 62. §-ának 
teljes értelmében s érvényében való fentartását hatá-
rozza. T. 
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65. Ép a gyűlés tartama alatt érkezett a szomorú tudósítás 
néhai nagytiszt. Haan Lajos, békés-csabai lelkész és egyetemes 
egyházi jegyző s tiszt. Szemian Lajos turolukai lelkész urak halá-
láról, mire főtisztelendő püspök úr ékes szavakban emlékszik meg 
az Ur eme két szolgájának, kivált az egyetemes jegyző érdemei-
ről, meghatottan ecsetelve a gyászt, mely elhúnytával egyetemes 
egyházunkat érte. 

A közgyűlés osztva főtisztelendő úrnak érzelmeit a 
derék férfiak emlékezetét áldja s a gyászolók iránt érzett 
őszinte részvétét kifejezi. T . 

66. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetnek 
dr. Samarjay Károly úr elnöklete alatt : Fürst János, 
Hollerung Károly, Heim Károly, dr. Stefanovics Milos, 
Hacker Károly, Schneller István és Korcsek Zsigmond 
urak. 

A napirend letárgyalása után elnöklő püspök úrnak hála-
imájával s kölcsönös üdvkivánatokkal a gyűlés berekesztetett. 

Kelt mint fent. 

Trsztyónszky Ferencz, 
egyházkerületi magyar jegyző. 

Leska János, 
egyházkerületi tót jegyző. 

Michaelis Vilmos, 
egyházkerületi német jegyző. 
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A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

1892. évi augiisztushó 24. s 25. napjain Pozsonyban 
főtisztelendő ós méltóságos B a l t i k Frigyes püspök és 
tekintetes Dohnaný i Lajos, m in t legidősb egyház-
megyei felügyelő urak társelnöklete alatt ta r to t t köz-

gyűlésének. 

JEGYZŐKÖNYVE. 

Jelen voltak, mint esperességi képviselők: árvái esperes-
ségböl: Skripeny János főesperes, lestyinei-, Janoska György al-
esperes, jaszenovai-, Novák Pál alsó-kubini lelkészek; liptói espe-
rességböl: Kmeti János főesperes, nagy-palugyai lelkész, Csobrda 
Pál szmrecsányi-, Bella István szent-péteri lelke'szek, Vitális Antal 
felügyelő; m OSOiiyi Qsperességböl: Schub Ágost főesperes, gálosi 
lelkész, Lepossa Dániel esp. felügyelő, Ringbauer Gusztáv rajkai 
lelkész, Hacker Károly esperességi ügyész; nyitvai esperesség-
böl: Leska János, főesperes, ker. jegyző, brezovai lelkész, Mudroň 
Pál esperességi felügyelő, Borszuk Károly bodfalvi lelkész, dr. Ste-
fanovics Milos felügyelő; pozsouyvárosi esperességböl: Trsz-
tyénszky Ferencz esperes, ker. jegyző, pozsonyi lelkész, dr. Samarjay 
Károly esperes, felügyelő, Fürst János, Ebner Gusztáv pozsonyi-, 
Polevkovics Gusztáv récsei lelkészek, Günther M. V. kerületi pénz-
táros, dr. Dobrovits Mátyás, dr. Samarjay Emil, Schneller István 
theol. akad. igazgató, Csecsetka Sámuel, dr. Masznyik Endre theol. 
akad. tanárok, Michaelis Vilmos ker. jegyző, lyceumi igazgató, 
Győrik Márton, Hirschmann Nándor lyceumi tanárok, Csáder 
Gyula, Korcsek Zsigmond ker. levéltáros, Pollreisz Pál pozsonyi 
és Tim Károly, récsei tanitók, dr. Wagner Lajos reáliskolai tanár, 
Beck Vilmos, Szlubek Gyula, Sziklai Ottó, Chalúpka Endre, 
Andreae Ernő, Wilfing Károly; pozsonymegyei esperesség-
böl: Ritter Károly főesperes, somorjai lelkész, Kalenda János espe-
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rességi felügyelő, Endreffy János felső-szeli-, Farkas Géza nagy-
szombati'-, Hollerung Károly modori német-, Kercser Ede bazini 
német-, Rásó Mibály alsó-szeli-, Scharbert Armin limbachi-, Schleiffer 
Károly misérdi-, Schönviszner Kálmán szentgyörgyi lelkészek, Be-
niczky Kálmán esp. másodfelügyelő, Richter Ede felügyelő; tveil-
CSéni esperességből: Holuby József főesperes, nemes-podhragyi lel-
kész, Dohnányi Lajos esp. felügyelő, Zoch Pál zárjecsi lelkész, Milecz 
János felügyelő; ttíVÓCZi esperességből: Horváth József főesperes, 
^urócz-szent-mártoni lelkész, dr. Vanovics János felügyelő. 

Fentebbieken kivül : Szedlacsek Adolf kürnbach-badeni-, Posch 
Frigyes levéli-, Zsarnoviczky Gyula bazini tót-, Javos József német-
gurabi-, Wenk Károly járfalvi-, Csáder Károly volt duna-szerda-
helyi lelkészek, Maschtena József pozsonyi-, Holkó Mihály modori 
segédlelkészek, Porubszky János esperességi jegyző, Günther Adolf, 
Vasskó Gyula theol. akadémiai-, Adamis Károly, Zorkóczy Sámuel, 
Márton Jenő lyc. tanárok, Mayer Endre, Degendorfer Károly tanítók, 
Stiegler Sándor, Fink András és a pozsonyi egyházközségnek több 
tagja. 

A megelőző napi kerületi értekezlet által elfogadott napirend 
alapján augusztus 24.-én 8 órakor reggel a német templomban 
tisztelendő Schmidt Károly Jenő pozsonyi lelkész úrnak buzgó ige-
hirdetése mellett megtartatott a gyámintézeti istentisztelet, melynek 
végeztével a magyar-tót templomban gyülekeztek össze a kebelbeli 
esperességek képviselői és a gyűlésen részvevők. A kegyelem Urá-
nak dicsőitését tartalmazó, az anyaszentegyház számára mennyei 
világosságot, békességet, a gyűlés tagjai között egyetértést kérő 
főpásztori ima után a közgyűlés megalakulása érdekében főtiszte-
lendő püspök úr beterjeszti nagyméltóságú Szent Iványi Márton 
kerületi felügyelő úrnak 1892. augusztusáé 6-án kelt levelét, mely-
ben elnöktársát értesíti, hogy egészségi tekintetekből a gyűlésen 
megjelennie nem lehet; ezen sajnálattal vett értesítésre Rendtartá-
sunk értelmében a kebelbeli esperességek jelenlevő felügyelőinek 
hivatal szerint legidősbike, tekintetes Dohnányi Lajos trencséni 
esp. felügyelő úr foglalja el a társelnöki széket. A kerületi gyű-
lésen képviselt esperességek követei benyújtván megbízó leveleiket, 
a közgyűlés megalakult s következőleg tanácskozott és határozott: 

1 . Főtisztelendő püspök úr felolvassa következő évi jelentését: 

M é l y e n t i s z t e l t e g y h á z k e r ü l e t i G y ű l é s ! 

Évi jelentésemet a 117. zsoltárral kezdem. Az Isten dicsére-
téről szól ez ének: az Úrnak dicséretét hirdetni akarom, s az Ur 
dicséretére felhívom a tisztelt gyűlést, mondván a királyi költővel: 
„Dicsérjétek az Urat minden pogány népek; dicsérjétek őtet minden 
népek; mert elhatalmazott mi rajtunk az ő irgalmassága és az 
Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat." 



Dicsértük a mennyei Urat az ő irgalmasságáért, a midőn folyó 
évi június 8-án kerületünk minden szentegyházában a püspöki 
karnak intézkedései alapján, imádkozásokat s hálaadásokat tartottunk 
a hivők ezreivel a mi földi urunkért, a királyért, megemlékezvén 
azon ünnepélyes napon hazánk millióival egy szívvel egy lélekkel 
a jó Isten ama kegyelméről, hogy 25 esztendeje annak, a mint a 
magyar szent koronával Ő Felsége, I. Ferencz József, dicsőségesen 
uralkodó apóst, királyunk, s a Felséges Erzsébet királyné, honunk-
nak angyali szívű legjobb anyja, megkoronáztattak. — Ezen nap 
nemcsak hazánk történetében korszakot alkot, a mennyiben az 
ország alkotmánya vissza lett állítva, de szentegyházunkra is vir-
radt egy jobb nap, a mennyiben úgy jogaink gyakorlatába lép-
tünk, valamint a legjobb király atyai s uralkodói oltalma alatt 
állunk. Ezért dicsértük az Urat s dicsérjük őt most is, mondván 
szívünk mélyéből: Éljen a király! 

Dicsérjétek az Urat! Ezen szavakat irom kerületünk ez évi 
beléletének jelzésére is. Mult évi kerületi gyülésünkön egyházunk 
hajója elboríttatott a haboktól, a zsinat kérdése ketté választott 
minket; s íme a gyűlés után lőn nagy csendesség. Úgy a zsinati, 
valamint más napiteendőkben kiki csak is az ur munkásának tar-
totta magát, nem hivalkodott senki, kiki szenvedte a nap terhét 
és hévségét: egy áldott esztendő vala ez kerületünkben a csendes 
munkában. Valóban elhatalmazott mi rajtunk az Úr irgalmassága 
és az Urnák igazsága megmaradott velünk: mindez annak bizony-
ságául, hogy az ő egyházának ő az Ura, egyháza hajójának veze-
tésében neki enged mind a szél, mind a tenger, s hol s mikor kell, 
mely munkát végezni az ő egyházában, csakis ő hivja és vezeti 
az ő munkásait. Ezért dicsérjük az Urat, hogy az ő igazsága 
örökké! 

Főmunkánk ez évben természetesen maga a zsinat vala. A 
deczemberi, májusi és júniusi összes 39 ülésében elvégezte a 
zsinat magasztos feladatának javarészét. Négy törvényjavaslata: 
egyházunk alkotmánya, iskolái, háztartása s törvénykezése készen 
van s ezen 441 §-ból álló munkálata f. é. július 13-án benyujtatott 
az ország kormányához, hogy 0 csász. és apóst. kir. Felsége elé 
megerősítés és szentesítés végett felterjesztendő legyen. Hódolattal 
várjuk tehát ez idő szerint a királynak szentesítő szavát, s ez oknál 
fogva, s mert a zsinatnak vannak még teendői, azt Viszem, helyén 
van, ha én e helyütt ezen törvényjavaslatokról ma részletes jelen-
tést nem is teszek, s annál kevésbé döntő véleményt vagy Ítéletet 
mondok azok fölött, csakis dicsérem az Urat, aki eddig segített 
nekünk, s azon forró óhajomnak adom kifejezését: adja a kegyelem 
Istene, hogy ezen zsinati munkánk által is egyházunk közjava 
gyarapodjék, s mi az egyház terén egy szebb jövőnek menjünk 
elibe. Erősítsd meg Isten azt, a mit mi közöttünk cselekedtél! 

A zsinat kezdetén megünnepeltük közösen az 1790/1. XXVI. 
1* 
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t. cz. százados emlékét s dicsértük az Urat, hogy az ő irgalmas-
sága velünk van. 

A midőn az 1790/1. évi a szabad vallásgyakorlatról szóló 
törvény áldásairól említést tettünk, nem lehet figyelmen kivül 
hagyni, hogy jelenleg az ama törvény hézagait pótló 1868. évi 
vallástörvény körül, a mely a törvényesen bevett keresztyén 
vallásfelekezetek viszonosságáról szól, sorakoznunk kell, a mely az 
úgynevezett elkeresztelési kérdésben most vita tárgyává lett. A ki 
ezen viszonosságon változást akar tenni, az az egyházi ügyekben 
a teljes egyenjogúságot és általános vallásszabadságot hozza be 
előbb, akkor azután minden egyház saját belső erejéhez képest, a 
természeti jogok szerint fog mozogni, addig azonban az 1868. évi 
törvénynek bölcs intézkedései hazánkban az egyedüli óvszer, hogy 
a családok belbékéje megóvassék, a felekezetek közti súrlódások 
létre ne jöjjenek, s az anyakönyvvezetés illetékesen, a maga rendje 
szerint vitessék. Az ellenérveket megczáfolja az azelőtti gya-
korlat. A ki tudniillik, csak egy pillantást vett az 1791. év utáni 
evang. anyakönyvekbe, látni fogja, hogy azon évi törvény intéz-
kedéseihez képest, az evang. apától származó fiúgyermekek, ha 
egy nem evang. pap által kereszteltettek is, elég pontosan szolgál-
tattak be az evang. anyakönyvekbe. Az 1868. évi törvény után 
is az analog gyakorlat sok helyütt betartatott. Elvi kifogás tehát 
nem létezik. A törvény a vallási meggyőződést nem sérti. Tartsuk 
meg csak mi is mindig a törvényt, hogy annál inkább mások is 
tartsák meg azt. 

A mult évi kerületi gyűlés után nyomban augusztus 26-án 
megtartatott Liptó-Szent-Miklóson a Tranoscius-féle emlékünnep s 
számos hivő jelenlétében dicsértük az Urat, hogy azon nagy fér-
fiúval megajándékozott minket, a ki egyházunk ezreit tanította, 
mikép kell szent énekben dicsérni az Istent. 

Mivel ez évben az én helyem főkép a zsinaton vala, időmet 
az egyházak kánonszerü látogatásának nem szentelhettem. Némileg 
pótolni igyekeztem azt, a midőn szórványaink ügyében gyakrab-
ban fordultam az illetékes egyházi közegekhez, további adatokat 
gyűjtvén, számukra anyagi segély kieszközlése után fáradozván. 
Ide tartozik a szászországi Oelsnitz városába június végével tett 
utam, a hova a Gusztáv Adolf alapítványi főegylet gyűlésére lévén 
hivatalos, ezen nemes egylettel kerületünk szórványainak hü képét 
közöltem: az eredmény Isten kezében van. 

Szórványainkra vonatkozó dolgozatomat a végmegállapodás 
szempontjából az egyes egyházakhoz bocsátottam le, a honnét, de 
csak az utolsó napokban az ivek mind már visszaérkeztek is. De 
mert a pótbejegyzések után az emlékokiratot újból kell szerkesz-
teni, s több helyütt a jogi kérdések sorozatával is kell bajlódni, 
s egyáltalában a samaritanusi áldozat még vajmi csekély: a jövő 
év feladataihoz fog tartozni, hogy szórványainkról a kerületi 
jelentés e gyűlés asztalára kerüljön. Jelenthetem azonban, hogy a 



liptói esperességben, nagy szórványa gondozása iránt úgy a ver-
bicza-szent-miklósi egyházzal, valamint az esperességgel megálla-
podásra jutottam, de az alapítványi levél még az egyetemes gyám-
intézet elé felterjesztendő; maga az alapítvány a mult 1891. évi 
számadás szerint 1021 frt 72 krt teszen. A felső-árvai diasporának 
ellátásáról a tárgyalások folyamatban vannak. A turóezi esperes-
ségi szórványok ellátása, mert kisebbek, az illető egyházak bel-
ügye. A trencséni esperességben a nagy-szlatyinai szórvány a 
némethoni Gotteskasten egyletek segélyével rendezve van, Zsolnán 
is a helyetteslelkészt ugyanezen egyletek évi 600 frttal fizetik; mi 
rajtunk van, hogy evang. egyházunk e romjain egyesült erővel 
kápolnát építsünk. A trencsén - tepliczi fürdőben a pozsony városi 
lelkészi karnak közreműködése mellett és a Gusztáv-Adolf körök 
segélyével a vendégek számára istentisztelet lett berendezve. A 
nyitrai esperességben egyesült erővel fáradozunk, hogy a salgói 
missió állomás életképes legyen. A nyitra-zerdahelyi egyház terü-
letére, mely maga magában szórvány, egy vándorlelkésznek az 
alkalmazása égető szükség. Nyitra város szórványának ügye fej-
lesztendő. A pozsonymegyei esperességben a nagyszombati dias-
póra ellátásában a lelkész segélyzendő. A pozsonyvárosi és a mo-
sonyi esperességekben diasporánk nincsen, közügyünk azonban, 
hogy a pozsonyvárosi egyház dicséretre méltó áldozatával alapított 
diakonissza-intézet körül mi is fáradozzunk. 

Mindezért dicsérem az Urat, hogy e fárasztó munkában eddig 
segített: az ő nevében folytatni fogjuk azt. 

A szórványoktól né miben elkülönített ügynek veszem a 
katechetai állások rendezését. E terén jobban állunk. A főbb pon-
tokon vannak már katechetáink, s meglehetősen fizettetnek is, ki-
véve főkép a nagyszombati állomást, a hol a munkadíj a nagy 
munkához áranyítva igen csekély (30 frt). Minderről a részletes 
kimutatás a tisztelt gyűlés napirendjéhez tartozik. Én itt dicsérem 
az Urat, hogy az ő irgalmassága velünk van. 

A mit részletes kimutatásban előterjeszteni akarnék, az a 
keresztyéni szeretet samaritanusi irgalmas működésének az ered-
ménye. De sajnálom, hogy e téren elégtelen jelentéseket vettem, 
egybevetve azt azonban az én hivatalos naplómmal, a következő 
jelentést teszek: az adakozók élén áll O es. és apóst. kir. Felsége, 
a mennyiben a nagy-szlatyinai és a morva-lieszkói egyházaknak 
100—100 frtt adományozni kegyeskedett. A Gusztáv-Adolf egylet 
adományairól összkimutatást nem vettem, tudomását birom azonban 
annak, hogy a trencséni egyház katechetai állomására 200 frt, 
harmoniumra 50 frt, és a trencsén-tepliczi istenitisztelet szükség-
leteire a szászországi freibergi egyházból két ládával énekes könyvet 
kapott. 

A bécsi Gusztáv-Ádolf-egylet a Tranoscius alaphoz 10 frtt adott. 
A budapesti ref. német egyház egyletétől a vázseczi templomra 

10 frt. adatott. 
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A liptói missióra a némethoni Gusztáv-Adolf-egylet 146 frt. 
20 krt. adakozott. A hollandi Gusztáv-Adolf-egylet a verbicza-
szentmiklósi egyháznak 34 frt 70 krt adományozott. Hasonlón a 
némethoni Gusztáv-Adolf-egyleti köröktől Rózsahegynek 252 frt. 
79 kr. jutott. r 

Magyar-Ovár ugyancsak a Gusztáv-Adolf-egyletből 181 frt 
nyert. Szúlyónak 86 frt. 56 kr., Trencsón esper. özv. árva-inté-
zetnek 50 mk., T.-Szt.-Mártonnak 30 mk. adatott. 

Oltári, illetve templomi felszerelés terén adakozott a Gusztáv-
Adolf-egylet: Zsolna számára egy borkannát s egy kelyhet meg 
patenát, Nagy-Jeszennek egy kelyhet, Király-Lehotának egy oltári 
feszületet; azonkívül kapott Zsolna a lőcsei nőegylettől két oltári 
gyertyatartót. Oroszvárnak egy kehely jutott. 

A német Gotteskasten-egyletektől adatott a nagy-szlatyinai 
200 frt és zsolnai 600 frt állandó tételeken kivül: a szászországi 
köröktől Ahner lelkész által a konfirmaudusok számára 51 f r t ; a 
melyből adatott Laaznak 31 frt, Nyitra-Zerdahelynek 10 frt, 
Rózsahegynek 10 f r t ; a hannoverai egylettől jutott Kis-Bobrócznak 
58 frt. 55 kr, a wiirttembergi egylettől Húrban lelkész özvegyének 
14 frt 53 kr., ugyancsak a Gotteskasten-egyletektől jutott a vydrnai 
iskolának 350 márka, Ksinnának 50 márka, Kochanócznak 22 frt 
96 kr. A zárjecsi konfirmandusoknak 85 márka. Hamburgból 
a pdchóvölgyi szegényeknek 1109 kgr. zab és 1365 kgr. árpa. 

Egyetemes gyámintézetünk adott: Zsaskónak 400 fr t ; pozsonyi 
diakonissaintézetnek 200 fr t ; a trencséni katechetai állomásra 
200 f r t ; kerületünk felső leányiskolájára 125 f r t ; azonkivűl Zárjecs, 
Kis-Bobrócz, Felső-Zele, Duna-szerdahely, Trencsén, Pribócz egy-
házaknak 50—50 frt. 

A Zpévnik-bizottságtól kaptunk 15 db. Bodicky-féle „Svédectvi 
víry" prédikácziós könyvet, mi kiosztás alá került. 

Glosianumi segélyt nyert Csáder Károly, nyugalmazott lel-
kész, 40 frt. 

A púchói konfirmandusoknak a stuttgarti Sonntagsblatt szer-
kesztőségétől jutott 20 frt. 

Vadosfai egyháztól adatott Oláh-Dubovának 20 frt. maskovai 
egyháztól a trencsénmegyei Ínségeseknek 10 f r t ; az eperjesi theol. 
önképző egyletből a zárjecsi egyház szegényeinek 2 frt. 

Egyes esperességekben : 

Árvá i esperesség. 

Jaszenova új orgonát szerzett 1450 frton: egyházi épületeit 
javította 185 frttal; szeretetadományt gyűjtött 22 frt 30 krt s új 
oltári és szószéki öltönyt kapott. 

Isztebne egyházi épületeinek javítására 170 frtot fordított; 
oltári gyertyatartót 115 frtért vett; azonkívül oltári teritore 15 frtot 
adott. 



Alsó-Kubin volt felügyelője bold. Lehoczky Antaltól 500 frtot 
örökölt; bold. Szárnyai Anna, róm.-kath. úrhölgytől, 100 frtot kapott. 

Nagy-Falu új iskolát épít. 
Zsaskó egyházi épületeinek javítására 708 frtot fordított, adós-

ságaiból 100 frtot törlesztett. 
• , 

Liptói esperesség. 
Boczabánya. Egyházi épületeit javította 234 frtnyi költséggel. 

Id. Szent Iványi Józseftől kapott 50 frtot. 
Csorba 126 frt 45 kr. szeretetadományt gyűjtött. 
Hibbe tanitóilaknak új házat vett 1500 frton. Uj papi lakot 

épit, a melyre Hibbe községtől 2000 frtot, Matúska Péter kép-
viselőtől 200 irtot kapott. 182 frt 02 krt szeretetadományt gyűjtött. 

Szent-Iván-nak Vág-Poruba leányközségében a temető 240 frtnyi 
költséggel jobb karba helyeztetett. 

Német-Lipcse templomépítési még 5132 frt adósságát adó 
utján törleszti. 

Nagy-Palugya egyházi épületeinek javítására 50 frtot fordított. 
Szeretetadományok czímén gyűjtött 131 frt 21 krt. 

Pribilina kapottt Matúska Pétertől 30 frtot; Miko Pétertől 
11 frtot; Vitális Péter felügyelőjétől 18 fr tot ; saját híveitől 57 frt 
50 krt és egy oltári terítőt. 

Rózsahegy kis harangot szerzett 32 frton, énekes könyveket 
vásárolt 61 frt 50 krral. Liszkova leányegyházában tanszereket 
szerzett 33 frt 10 kron. 

Szielnicz közadományokat gyűjtött 116 frt 26 krt. 
Szmrecsán szeretetadományok czímén 152 frtot gyűjtött. Szél-

Poruba leányközsége Jaszenovától 90 frtért orgonát kapott. Jalócz, 
leányközsége iskolaépítésre a liptószentmiklósi szolgabírói hivatal-
utján 106 frtnyi adományban részesült. 

Szent-Péter Pottornyai Miklósné asszonyságtól új 150 frt értékű 
oltári terítőt kapott. 

Tarnócz adósságaiból 224 frtot törlesztett, 106 frtot gyűjtött 
Matúska Pétertől 20 frtot kapott, lelkészi lak javítására 100 frtot 
fordított. 

Vázsecz új templomának belső berendezésén dolgozik; a szó-
szék 180 frt, az orgona HOOfrtba fog kerülni. 

Verbicza Szent-Miklós új orgonát szerzett 4000 frton, mihez 
bold. Králik Sámuel 2000 frtnyi hagyományával járult, 656 frt 
68 krnyi adományokat gyűjtött. Azonkívül külmissióra 19 frt 
10 krt. Kapott a helybeli két takarékpénztártól összesen 45 frtot; 
kezeli a liptói missióra szóló alapítványt 1021 frt. 72 krt. 

Mosonyi esperesség. 

Géilos adósságaiból 3500 frtot törlesztett. A felsővidéki Ínsé-
gesek számára 47 frtot gyűjtött. 
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Hegyeshalom 4000 frton egy 33 holdnyi birtokot szerzett meg, 
a pozsonyi diakonissa intézetnek 20 frtot küldött. 

Német-Jár falu iskolaépületét javította s adósságait törleszti. 
Levél adósságait 500 frttal apasztotta. Konfirmandusai jóté-

kony czélokra 30 frtot gyűjtöttek. 
Miklósfalva egy 218 kgr. súlyú harangot vásárolt; szeretet-

adománykép jótékony czélokra 54 frtot küldött. 
Magyar-Óvár adósságaiból 300 frtot törlesztett. 
Rajka iskoláját 2000 frtnyi költséggel javította. Az iskola-

építési alaphoz járultak: Schneemeier Lőrincz 100 frttal, Unger 
András 100 frttal, s többen kisebb összegekkel. Egy külön gyűjtés 
eredményéből 20 szegény iskolás gyermek téli ruhával láttatott el. 

Zurány 48 frtnyi szeretetadományokat osztott. Bold. Tomka 
Luiza asszony végrendeletileg hagyott a zurányi egyháznak 400 frt, 
a beteg és árvapénztárnak 100 frt, a miklósfalvi egyháznak 100 frt, 
az esperességi özvegy árva-intézetnek 100 frtot. 

Nyi t ra i esperesség. 

jBrezová adósságaiból 700 frtot törlesztett, egyházi épületeit 
125 frt költséggel javította, toronyalapra 200 frt gyűlt össze. 
Adakoztak: Amerikából 51 frtot, nevezetesen Juricsek István 25 frt, 
Asztalos-fazekasegylet 6 frt, czipészegylet 5 frt, Húszka János 
gondnok 5 frt, Krutý Sámuel násznépe 9 frt, Moszny Sámuel 
násznépe 6 frt, Tamáska János násznépe 5 frt, konfirmandusok 
11 frt 59 kr. 

Bukócz oltárdiszítésre 7 frt, Basnár János 5 frt kapott. 
Bodfalva új segédtanítói állomást létesített évi 300 frt fizetés-

sel. Egyházi épületeinek javítására fordított 60 frtot A felső-bodfalvi 
községtől kapott 12 frtot. 

Csáesó új orgonát szerzett 1400 frton, templomjavításra adott 
500 frtot, oltárdiszítésre gyűjtött 30 frtot, nevezetesen Brunovszky 
Aloiziától 5 frt, csillárra gyűjtött 95 frt, iskolaépületére fordított 
40 frtot. 

Császtkó adósságból törlesztett 280 frtot, egyházi épületeit javí-
totta 155 frttal; harangra gyűjtött 33 frtot. 

Hluboka épületeinek javítására fordított 40 frtot. 
Holics. Rieben Karolina karácsonyfára adott 16 frt, Schaub 

Vilmos 10 frtot, ifjúsági gyűjtés iskolai czélokra 30 frt, segélyegylet-
től 20 frt. 

Assakürth egyházi épületeire költött 600 frtot. 
Kosztolna Vadócz leányegyházában 700 frt költségen új iskola-

termet épített. 
Kosariszko új iskolatermet épített, a tanítói lakot és egyháznak 

házát újból fedte összesen 2450 frton. 
Lubina egyházi épületeinek javítására 150 frtot fordított. 
Miava tanítói lakot emelt 1000 frton, két irtványában 



1230 frton iskolát épített, Bresztóczon az iskolát új padokkal látta 
el 150 frton, két iskolaépület javítására 111 frt fordított, orgonáját 
javíttatta 400 frton. 

Szenicz egyházi épületeit javította 111 frt, segélyegylettől 
kapott 10 frt. 

Szakolcza egyházi épületeinek javítására 168 frt. fordított. 
Szobotist egyházi épületeit javíttatta 315 frt, Luther alapjára 

gyűjtött 96 frt. A rovenszkói ifjúság adott albára 22 frtot, konfir-
rnandusok kehelyre 11 frt, iskolai alapra 9 frt, kisebb gyűjtései 
21 frt és 27 font gyertya. 

Ú-Tura Paprat irtványán új iskolát épített, iskolai lakát 
3023 frttal javította; más javításokra adott 55 frtot, kórházára 59 frtot; 
a várostól kapott építési anyagot 1040 frt értékben, ugyancsak a 
város évi 234 frt a sör czimén az egyháznak fizetni fog, Mártis 
Pál a lelkész javára 20 frt adott. 

Nyitra-Zerdahely Kroslák Istvántól kapott új oltári térítőt 
28 frt értékben, egyházi hivatalnokaitól 13 frtot. 

Turo-LúJca egyházi épületei javítására adott 200 frt, Luther 
alapjához 28 frtot. 

Felsö-Zele templomát 6000 frt költséggel javíttatja, a lelkészi 
lak javítására adott 90 f r t ; galgóczi Szovics családtól, a hol az 
asszony róm. katholikus, 200 frt. örökölt. Springer bárótól kapott 
50 frt, egy névtelentől 8 frtot. 

Újhelyi István törvényszéki biró a lelkészi és tanítói özvegy-
árva intézetnek 500 frtot adományozott. 

Pozsonyvárosi esperesség. 

Pozsonyi egyház. Diakonissza intézetét fejleszti, mire 4329 frt. 
39 krnyi gyűjtéssel járult. Az intézet Obermayer Erzsébet veze-
tése alatt áll. Az aggok és munkaképtelenek ápolójában 15 elagott 
egyháztag talált menedéket. A jótékony nők egyesülete 872 frt 
02 kr. kiadással 110 szegény iskolás gyermeket látott el részint 
egész, részint részletes öltözékkel. A szegény gyermekeket meleg-
étellel ellátó egyesület ez évben is szép eredménynyel enyhítette a 
szűkölködők nyomorát. A német templom orgonája 1600 frtnyi 
költséggel javíttatott. 

Pécsei egyház 3000 frt árán egy kaszáló rétet vásárolt. 

Pozsonymegyei esperesség. 

Bazini német egyház. Proli-Szloboda Zsuzsánna egyházi czé-
lokra 400 frtot hagyományozott. Az oltári ezüst gyertyatartók be-
szerzésére való alap 15 frt 05 krral és az ujon behozandó énekes-
könyvi alap 2 frt 50 krral növekedett. Önkéntes templomi ado-
mányúl begyült 296 frt 12 kr. és 548 1. bor. 

Bazini tót egyház. Lutheralapítvány 593 frt 92 krra emelkedett 
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s azt Zsarnoviczký Gyula lelkész 30 frttal szaporította; önkéntes 
adományok voltak: 163 frt 75 kr. és 577 1. bor. 

Grinád. Önkéntes adakozások 23 frt 99 krt tesznek. A pozsonyi 
theol. akadémiára évenként 3 frtot fog adni. 

Német-Gurab és Csataj adakoztak: Rajcsek András örökösei 
30 frt, Vozár Tamás 30 frt, Ingeli Márton 50 frt, Fleischhacker 
Márton 30 frt. 

Szent-György a theol. akadémiára ismét adott 10 frtot, az 
árvái Ínségeseknek 30 frtot. Kapott: a württembergi biblia-intézet-
től egy oltári bibliát, Tenk Mátyástól egy 40 frtot érő oltári 
feszületet, ugyanazon Tenk Mátyás az úrvacsorai kelyhet 15 frton 
újra megaranyoztatta. Szép oltárképe egy magát megneveztetni 
nem kivánó testvér 40 frtnyi ajándékából és Grün János alapít-
vány kamataiból restauráltatott; ezen képhez egy jókedvű adakozó 
50 frtnyi értékű keretet csináltatott; önkéntes adományál begyült 
197 frt 60 kr. és 721 1. bor. 

Modor-Király f a lelkésze fizetését 100 frttal emelte. A templom 
és torony tatarozására 248 frtot fordított; a toronyra 610 frt költ-
séggel órát csináltatott, mely összeghez özv. Uher Jánosné 200 frt, 
Pridala Márton végrendeletileg 50 frt, Modor városa 50 írttal 
járult. A budapesti ev. nőegylettől oltári szent edényeket kapott. 

Nagy-Lévárd szeptember 13.-án ülte meg temploma felszente-
lésének 100 éves emlékünnepélyét, melynek alkalmából a templomot 
és a lelkészlakot kitataroztatta. Két csillárt szerzett, új szószéki és 
oltári teritőket vett, a mi összesen 299 frt 15 krba került; ehhez 
járult F ej a Dénes felügyelő 50 frt, Szkok Pál 20 frt, Dokúpil 
család 25 frt, Lakner Gusztáv 11 frt, Dérer József 10 frt s mások 
kisebb összegekkel. Feja Dénes azonkívül még 50 frtot adományo-
zott az egyháznak. 

Limbach toronyépítési alapja 2107 frt 95 krra növekedett. 
Özv. Draxler-Schiessler Erzsébet az egyháznak 100 frtot hagyo-
mányozott. 500 frtnyi egyházi pénz tökésíttetett. 

Misérd. A lelkészlak javíttatott; egyházi adósságból 155 frtot 
törlesztett; adományok czimén 121 frtot gyűjtött, miből 55 frtnyi 
költséggel két kehely és egy keresztelőtál szereztetett, illetőleg 
javíttatott, 20 frt a pozsonyi diakonissza intézetnek adatott és 46 frt 
a takarékpénztárba helyeztetett el. 

Modori német egyház Maíer Emilia tanítóözvegynek 100 frtnyi 
évi nyugdijat és a pozsonyi diakonissza intézetnek 50 frtot adott. 
Kegyesadományok czimén begyült 184 frt 10 kr. 

Modori tót egyház az asszonyok és hajadonok a szabad vallás-
gyakorlat jubileumának alkalmából 325 frt értékben 2 ezüst tem-
plomi gyertyatartót csináltattak, azonkívül egynehány nő új 
koporsóteritőre kelmét 100 frton szerzett, Izák Rózsa pedig azt 
ingyen elkészítette. Az egyháznak adományoztak: Liska Károly 
50 frt, Hajicsek-Kraicz Katalin 55 frt, Lázár József 10 frt, Kamenár 



Anna 10 frt és többen 42 frt 20 krt. Tanszerszaporítási alapra 
20 frt 56 krt gyűjtöttek. 

Somorja több iskolás gyermeknek szeretetadományok utján 
ruhaneműt adott. Huszágh János az iskola számára megvette Ma-
gyarország térképét. Az árvái Ínségesek számára gyűjtetett 17 frt 
45 kr. 

Alsó-Szeli új iskolára 390 frtot gyűjtött. Varga Ferencz ref. 
vallású, az egyháznak 60 frtot hagyományozott, melyet az örökö-
sök 65 frtra emeltek. Az egyházi magtárban van 281 mmázsa 
árpa. A harang alaptőke 507 frt 34 kr. A Gampert Lajos alapít-
ványnak tartozik az egyház 349 frt 58 krral. Kajos Sándor ala-
pítványa 1077 frt 05 krra gyarapodott. 

Felsö-Szeli Horváth József és neje az iskola építésére ajánlott 
100 frtot, a szegényeknek 5 frtot. A lelkész gazdasági épületeire 
80 frt fordíttatott. Az egyházi tőke 2200 frt, az iskolai tőke 
3932 frt 51 kr., a magtári tőke 500 frtra szaporodott fel. 

Duna-Szerdahely kapott mint szeretetadományt 22 frtot, a 
selmeczbányai lyceumi egylettől egy bibliát és több újtestamentomot. 

Nagyszombat a budapesti nőegylettől kapott a betegek commu-
niojához való szentedényeket. Megneveztetni nem kivánó kegyes 
lelkek áldozatkészségéből pedig egy aranynyal gazdagon hímzett 
oltár, szószék és keresztelőkőtakarót 343 frt 71 krnyi költségen. 
A templomépítési alapra Kolbenheyer Eliz hagyott 200 frtot, azon-
kívül gyűjtetett 138 frt 40 kr. e czélra, s általában az egyházra 
és iskolára 441 frt 68 kr. A nőegylet 35 szegény iskolásgyermek 
közt karácsonyi ajándékúl ismét ruhát és lábbelit osztott ki 170 frt 
63 krnyi költséggel. A takarékpénztári egylet az egyháznak 
100 frtot adományozott; a theol. akadémia számára 39 frt 76 kr. 
gyűjtetett. 

Trencséni esperesség. 

Az árvái és trencséni Ínségeseknek adakoztak : nemes-podhrágyi 
egyház 57 frt 10 kr. ; sztankóczi egyház 33 f r t ; zay-ugróczi egyház 
70f r t ; morvalieszkói egyház 53 frt; beczkói egyház 9 fr t ; trencséni 
egyház 47 f r t ; kochanóczi egyház 18 frt és 31 mérő gabonát. 

A Tranovszky-jubileum czímén az esperességi offertoriumok 
összege 39 frt 89 kr. 

Beczko harangokat szerez 1400 frttal. 
Kochanócz lelkészi lakát javította 352 frt. 
Ksinna új iskolát épit 1200 f r t ; gróf Zay adománya 32 szál fa. 
Laaz adósságot törlesztett 20 frt. 
Morva-Lieszkó templomát s iskoláját javította 2051 fr t ; Ra-

kovszky Géza adománya 100 fr t ; Kubicza Pál ajándéka 50 frt. 
Nemes-Podhrágy épületeire fordított 100 frtot; özv. Osztroluczky 

Gézáné adott 3000 téglát; Csütörtök fiókegyházban az iskolai épület 
javíttatott 150 frt. 

Podluzsán egyházi épületeit javíttatta 1105 frt. 
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Púchó adósságot törlesztett 404 fr t ; az oltári alaphoz kapott 
10 frt. 

Zay-Ugrócz épületeinek javítására adott 250 frtot. 
Zárjecs Kubinyi Györgytől kapott 25 f r t ; Vydrna fiókköz-

ségében iskolát épített 706 frttal. 

Turóczi esperesség. 

Nagy-Jeszen kapott 4 oltári gyertyatartót és gyertyákat Kollár 
Jánostól és Haliena Józseftől. 

Ivánkofalu özv. Urszínyi Anna az úri szent vacsorához egy 
18 frt értékű borkannát adott. 

Szent-Márton épületeit 160 frt költséggel javíttatta; özv. Fer-
jencsik Miklósné a szent-mártoni takarékpénztárnak egy részvényét 
az egyháznak ajándékozta. 

Neezpál templomát 2000 frt költséggel fedte; egyházi épületein 
115 frtnyi javításokat eszközölt. 

Pribóez épületeit 100 frt költséggel javította. Toronyra 120 
frtnyi adományt kapott. Templomépitésre anyagot szerez. 

Tót-Próna harmadik harangjára 67 frt 90 krt gyűjtött. 
Szucsán iskolaépületét 300 frt költséggel javította; Podhragy 

fiókegyházában a tagosítás alkalmával az iskola számára a kerten 
és legelőn kivül 6 hold föld adatott. 

Belohorszky Gábor, bács-szerémi főesperes gyűjtéséből kapott 
a turáni egyház 100 frtot, a szucsáni 50 frtot, a nagy-jeszeni 
50 frtot, a tót-prónai 100 frtot; Janoska György, árvái alesperes 
gyűjtéséből a szucsáni egyház 30 frt és a „Národnie noviny" 
gyűjtéséből ugyanazon egyház 250 frt. 

A szamaritánusi szent munka ezen szép eredményeért dicsérjük 
az Urat! A mi pedig a felsővidéki Ínségesek javára bő szeretet-
adományokban egyházaink részéről adatott, annak jegyzékét nem 
birom; de tudom, hogy nem hivalkodtunk. A jegyzéket nem is 
kívántam; ne tudja a te balkezed, mit cselekszik jobb kezed. Amen. 

Az egyházi és iskolai személyzetben a következő változások 
történtek : 

A) Az élet és halál Ura által földi működésük teréről elszólít-
tgttak: Zsidek János kosariszkói, Dubovszky Pál modori tót, Velics 
Ágost tót-prónai felügyelő, Mandelik István assakürthi, Kossaczky 
Pál verbói, Klszák Gusztáv szeniczi lelkész, Sipka György nyug. 
árva-nagyfalvi, Huszágh Gyula ó-miavai és Kosztra Pál konszkai 
tanító. 

B) Hivatalukról lemondtak: Lehoczky Péter Liptó esperességi 
másodfelügyelő, Jezso Mihály ó-turai, Csillaghy Károly felső-ozori 
felügyelő, Pluczer János somorjai, Dula Máté szucsáni felügyelő, 
Hrivnák János bresztóczi, Bankó Dániel kisfalvi, Sax Pál hegyes-
halmi tanító; elmebeteg lett Izák Pál trencséni segédlelkész. 

C) Változások az esperességi elnökségben : az árvái esperes-



ségben : esperességi felügyelő lett id. Csillaghy József, másod-
felügyelő pedig Országli József; a mosonyi esperességben meg-
választattak : újból esperesnek Sehuh Ágost gálosi, alesperesnek 
Bodiczky Kálmán zurányi lelkész; a pozsonymegyei esperesség-
ben : újból alesperessé választatott Básó Mihály alsó-szelii lelkész, 
esperességi másodfelügyelő lett Beniczky Kálmán, Turóczmegye 
alispánja; a pozsonyvárosi esperességben esperessé újból Trsz-
tyénszky Ferencz pozsonyvárosi magyar-tót lelkész választatott. 

D) Felügyelők lettek : Lepossa Dániel Hegyeshalmon, Uhlik 
András Ó-Turán, Szandtner Ágost Bazinban, Stetka András a 
modori tót egyházban, Glatz Lajos Somorján, Ottlik Miklós Felső-
Ozoron, dr. Vanovics János Szucsánban, Kasuba János Tót-Prónán, 
Halasa András Turánban. 

E) Lelkészekül megválasztattak: Szemian Lajos Mojmir Turo-
lukán, Szekerka Pál Hlubokán, Laczko János Assakiirthön, Gallás 
Pál Verbón, Braxatoris Márton Szeniczen, Krizsán Zsigmond Felső-
Ozoron, Krahulecz Aladár lelkész-tanító lett Grinádon. 

F) Segédlelkészi alkalmazást nyertek : Scholtz Gyula a püspök 
oldala mellett, Koricsánszky János Miaván, Holko Mihály a modori 
német egyházban, Maschtena József Pozsonyban. 

G) Lelkészszé avattatott: Scholtz Gyula és Koricsánszky János. 
H) Tanítókká lettek: Maczko József Vychodnán, Bucsan Pál 

Dovallón, Huszágh Gyula Miaván, Hatala Sámuel Prietrzsen, 
Kulisek Pál Miaván, Boór László Berencs-Váralján, Pavlo János 
Podluzsáuban, Neumann Jaroslav Kochanóczon, Valocky Mihály 
Kisfalván, Debnár János Szucsánban, Jeszenszky Zsigmond Pri-
bóczon. Kellenberger Mihály Grinádon. 

I) Ideiglenes tanítói alkalmazást nyertek : Babka György Koka-
ván, Krmeszky János Plostinban, Bulyovszky Miloslav a modori 
tót egyházban, Jeszenszky Miloslav Mosóczon. 

Ezzel bezárom évi jelentésemet, köszönetet mondván e helyütt 
is minden jókedvű adakozónak s hű munkásnak, a kik fáradoztak 
köztünk az Úr szolgálatában. 

íme most áldjátok velem az Urat, Úrnak minden szolgái. 
Emeljétek fel a ti kezeiteket a szent helyen és áldjátok az Urat. 
Áldjon titeket az Úr Sionból. Amen. 

A közgyűlés feszült figyelemmel meghallgatván O 
Főtisztelendőségének nagy szorgalommal, az egyházi élet 
minden mozzanatára kiterjedő gondossággal szerkesztett 
évi jelentését, hálás köszönetét fejezi kiN a munkálatért 
s azt egész terjedelmében jegyzőkönyvébe vétetni rendeli. 
A benne foglalt püspöki intézkedésekről szóló jelentéseket 
helyeslő tudomásul veszi. P-

S . Főtisztelendő püspök árnak fent előterjesztett jelentése 
kapcsán, melyben azon örvendetes eseményről tudósít, hogy f. évi 
június 8-án egyházkerületünk minden egyházában dicsőségesen 
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uralkodó apostoli királyunk I. Ferencz József O Felsége és felséges 
neje Erzsébet királynénk megkoronciztatásának 25. évfordulója val-
lásos buzgalommal, de egyszersmind hazafiúi megszentelt örömmel 
ünnepeltetett 

A közgyűlés a nagy napok emlékén ujolag fellelke-
sülve szívből mond hálát- most is a kegyelem Urának 
apostoli királyunk és felséges királynénk megtartásáért s 
egy szívvel-lélekkel esedezik hosszú, boldog életükért és 
dicsőséges népeiknek boldogságát munkáló uralkodásuk-
ért. Püspökével egyesülve szent óbajtásképen mondja: 
Éljen a király! T. 

Püspök úr beterjeszti Károly Lajos cs. és kir. főherczeg 
O Fenségének Bécsben 1892. évi januárhó 30.-án 10. sz. a. kelt 
kegyes leiratát, melylyel úgy ő főtisztelendősége, mint általa a külö-
nösen hivatott tényezőnek tekintett lelkészi kar felhivatik, a magyar 
szent korona országai vörös-kereszt-egyesületének czélját: háború 
esetén az önkénytes betegápolás közreműködésével előmozdítani, 
annál is inkább, mert a már is foganatosított előkészületeken kivül 
még 10.000 beteg és sebesült harczos elhelyezését és ellátását 
kellene biztosítani. 

Egyúttal jelenti főtisztelendő püspök úr, hogy e leirat az 
esperességekkel közöltetve lévén, itt ott kívánatos eredmény is 
mutatható fel. 

ŕ 

Ugy a fenséges főherczeg kegyes leirata kedves, mint 
ő főtisztelendőségének jelentése helyeslő tudomásul véte-
tik, s a lelkészi kar felhivatik, hogy az országos vörös-
kereszt-egyesület ügyét odaadó és buzgó felkarolásával 
előbbre vinni kedves kötelességének ismerje. T. 

4. Főtisztelendő püspök úr, midőn egyrészt néhai Révész 
Bálint a tiszántúli ev. ref. kerület nagynevű püspökének gyászos 
elhunytáról értesíti a közgyűlést, másrészt Kiss Aron ugyané kerület 
püspökévé Való megválasztatásáthozza a közgyűlés tudomására, annak 
bejelentésével, hogy a megválasztott püspöknek Debreczenben, f. é. 
május 17.-én tartott beiktatási ünnepélyére meghívatván a meg-
választottat ugy maga, mint kerületünk nevében üdvözölte. 

Közgyűlésünk, a mint fájdalmas részvétét fejezi ki 
Révész Bálintnak, a magyarhoni ev. reformált egyház 
ezen /kiváló oszlopférfiának elvesztése felett, úgy testvéri 
örömérzettel és meleg üdvkivánattal fogadja a testvérek 
bizalmával megválasztott uj püspököt, s főtisztelendő püs-
pök úr eljárását helyeselve, a maga részéről is csatlako-
zik a püspök úr által kifejezett őszinte, hitrokoni üdvöz-
léshez. T. 

«5. Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére 
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dr. Samarjay Károly úr elnöklete alatt Kmeti János és 
Kalenda János urakból álló bizottság küldetik ki, mely-
nek jelentése még e gyűlés folyama alatt elváratik. T. 

6. Báró Baldácsy-alapítvány igazgatósága és közgyűlése részé-
ről érkezett ügyiratok és jegyzőkönyvek átvizsgálása s a netalán 
szükséges javaslatok megtétele czéljából 

Üohnányi Lajos úr elnöklete alatt Bella István, Mudroft 
Pál, Leska János, Bitter Károly, Schub Ágost, Günther 
M. V., Horváth József, Vitális Antal urakból álló bizott-
ság küldetik ki holnapi napon beadandó jelentésének el-
várása mellett. T. 

7. Az államsegély elosztása tervezetének elkészítésére főtiszte-
lendő püspök úr elnöklete alatt Skripeny János, Kmeti 
János, Leska János, Schuh Ágost, Bitter Károly, Trsz-
tyénszky Ferencz, Holuby József, Horváth József, Günther 
M. Y. és Mudroň Pál urakból alakult bizottság küldetik 
ki oly felhivással, hogy munkálatát a holnapi napon tar-
tandó ülésen terjeszsze elő. T. 

8. Elnöklő püspök úr felhívja a közgyűlés figyelmét azon 
körülményre, hogy kerületünk választás alá eső tisztviselőinek 
6 évi hivataloskodásukkal megbízatásuk lejárt, tehát a kerületi gyű-
lést megfelelő intézkedésre szólítja fel. 

Minthogy a zsinatilag meghozott törvények szentesítése esetén 
az egész kerületnek törvényszerű rendezkedése napirendre fog 
kerülni 

a közgyűlés elfogadja püspök úrnak indítványát, s egy 
évre úgy a tisztviselőknek, mint a törvényszéki bíráknak 
megbízatását meghosszabbítja. T. 

9. Az 1891. évi kerületi gyűlési jegyzőkönyv 11. pontjával 
a ker. elnökségnek adott azon megbizatás következtében, hogy a 
zsinati tanári követeket választó szavazatok főtisztelendő püspök úr-
hoz küldendők, a kerületi elnökség pedig felkéretik, hogy a be-
küldött szavazatokat felnyitni, megszámlálni s a megválasztott 
tanároknak a kerületi gyűlés nevében a megbízó leveleket kiállí-
tani kagyeskedjék, főtisztelendő püspök úr beterjeszti az 1891. évi 
október 20. Liptó-Szent Iványban összeült ker. szavazatbontó bizott-
ság jegyzőkönyvét, mely szerint zsinati tanári követekké, mint leg-
több szavazatot nyertek Michaelis Vilmos lyceumi igazgató-, és 
dr. Kvacsala János pozsonyi tanárok lettek megválasztva, egyszers-
mind jelentvén, hogy számukra a megbízó levelek kiállíttattak. 

Mindkét jelentés helyeslő tudomásul vétetik. T. 

Í O . A mult évi ker. gyűlés jkvének 12. pjánál, melylyel ki-
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mondatik, hogy a zsinati két tanári követ költségét a pozsonyi evang. 
egyház fedezze, olvastatik a pozsonyi evang. egyházközség bead-
ványa, melyben azon oknál fogva, hogy a két tanári követet az 
egyházkerület egyházközségei választották és hogy százados szokás-
jogunk szerint az illető egyháztestületek megkérdezése nélkül semmi-
féle terhet reájuk róni nem lehetett,. kérelmezi a pozsonyi egyház-
község, hogy őt ezen, magára nézve kötelezőnek el nem ismerhető 
határozatának terhe alól feloldani kegyeskedjék, s a tanári követek 
napidíjait más, az egyházkerület rendelkezése alatt álló forrásból 
fedezni méltóztassék. 

A kerületi gyűlés méltányolván úgy a pozsonyi gyülekezet-
nek előterjesztett okait, mind az esperességek által viselt zsinati 
költségek nyomasztó voltát, kijelenti, 

hogy mind az esperességeket, mind a pozsonyi egyház-
községet zsinati költségeik viselésére nézve méltányos 
módon kártalanítani fogja. T. 

11. Beterjesztetik báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
úrnak Péczelen, 1892. évi július 10.-én 11. sz. a. kelt hivatalos 
átirata, melylyel a magyarhoni evangelikus egyház négy kerületének 
közgyűlését Budapestre, f. é. októberhó 5.-ére tűzi k i ; meghivásában 
egyúttal kijelenti, hogy október 4.-én estve 6 órakor egyet, érte-
kezlet fog tartatni. 

Egyházkerületünknek ez egyetemes gyűlésen való 
képviseletével megbizatnak a rendszeriTlti elnöh-
sé(J mellett : Skripeuy János, Kmeti János (napidíjjal 
Posch Frigyes, Borszuk Károly, Trsztyénszky Ferencz 
(napidíjjal), Horváth József, id. Csillaghy József, Vitális 
Antal, Hacker Károly, Dr. Stefanovics Milos, Dr. Samarjay 
Károly, Kalenda János, Milecz János és Dula Máté urak. 

T. 

12• Beterjesztetnek a n. m. vallás és közoktatéisügyi m. kir. 
minisztériumnak következő rendeletei: 

1. 1891. évi július 23.-áról 31979. sz. a. Schwalb Izsák az 
ország összes középiskoláiból kizáratik. 

2. 1891. évi augusztus 3.-áról 1881. ein. sz. a. Osztrák-
magyar monarchia új térképe iskolai használatra ajánltatik. 

3. 1891. évi augusztus 3.-áról 1894. ein. sz. a. Magyar-
ország tiszti czím és névtárának uj kiadása ajánltatik. 

4. 1891. évi augusztus 14.-éről 36840. sz. a. Görög nyelv 
helyett megszabott tárgyak jegyzéke. 

5: 1891. évi augusztus 24.-éről 38136. sz. a. Magyarország 
tankerületi beosztása. 

6. 1891. évi szeptember 12.-éről 31085. sz. a. A görög nyelv 
helyett megszabott tárgyak sorozata. 

7. 1891. évi szeptember 24.-éről 43672. sz. a. Kisdedóvó-
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dákba vagy gyermek menedékházakba járásra kötelezett gyermekek 
összeírása. 

8. 1891. évi szeptember 19.-éről 27549. sz. a. Tankönyv-
bírálati díjak. 

9. 1891. évi október 5.-ről 31083. sz. a. Toilescu „Istoria 
rornana pentru scolele de ambe sece" (Bukarest 1887) czimű tan-
könyve valamint „Schulwandkarte von Siebenbürgen von Franz 
Obert (Gotha J . Perthes)" czimű térkép az összes hazai tanintéze-
tekből kitiltatik. 

10. Országos magy. kir. statisztikai hivatal részéről 1891. 
október 2.-án 9049. sz. a. Előfizetési felhívás a „Magyar korona 
országainak Helységnévtára" czimű műre. 

11. 1891. évi október 9.-éről 26163. sz. a. Arany János Tol-
dijának s egyéb költeményeinek Báth Mór olcsó kiadása ajánltatik. 

12. 1891. évi október 19.-éről 27555. sz. a. Ajánlja dr. Kiss 
Áron „Magyar gyermekjáték gyűjteménye" czimű művét. 

13. 1891. évi október 20.-áról 44350. sz. a. Ajánlja a „Jó 
egészség naptára" czimű népies kiadványt. 

14. 1891. évi november 6.-áról 44590. sz. a. A hajdu-nánási 
ev. ref. gymnasium V. és VI. osztályainak az 1891/2-ik tanév tar-
tamára a nyilvánosság joga megadatott. 

15. 1891. évi október 28.-áról 44863. sz. a. A korcsolyázás 
gyakorlása az iskoláknak ajánltatik. 

16. 1891. évi november 6.-áról 49180. sz. a. Hiepsch János 
az ország összes középiskoláiból kizáratik. 

17. 1891. évi november 4-éről 46808. sz. a. A pénzügyi 
minister a családi értesítők bélyegkötelezettségét illető 52889. sz. a. 
kelt rendeletének másolata. 

18. 1891. évi november 13.-áról 51869. sz. a. A korcsolyá-
zásnak a középiskolákban való ápolásáról. 

19. 1891. évi november 27.-éről 53177. sz. a. Pályázati hir-
detés a tanító és tanítónőképző intézeti növendékeket illető Bésán-
féle ösztöndíjakra. 

20. 1891. évi deczember 4.-éről 49970. sz. a. A szatmári ev. 
ref. fogymnásiumnak a nyilvánosság és az érettségi vizsgálat tar-
tásának joga az 1891/2-ik tanévre megadatott. 

21. 1891. évi november 26.-áról 49940. sz. a. Lüben Ágost 
„Leitfaden zu einem methodischen Unterricht in der Geographie 
für Bürgerschulen und Bealanstalten" (21. Auflage, Berlin 1889) 
czimű tankönyve az ország összes középiskoláiból kitiltatik. 

22. 1891. évi november 29.-éről 52266. sz. a. Szerb gör. kel. 
vallású másjellegü középiskolába járó tanulók ünnepnapjai. 

23. 1891. évi november 29.-éről 44969. sz. a. Á méhészet 
terjesztése és tanítása ügyében a népiskola felső osztályaiban, az 
ismétlő iskolában és tanítóképző-intézetekben. 

24. 1891. évi deczember 13.-áról 49746. sz. a. A kir. fiú-
javítóintézetek iskoláinak felső tanfolyamának II. osztályában nyert 

2 
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bizonyítványok egyenlő értékűek az ipari vagy gazdasági szaktaní-
tással egybekapcsolt felső népiskolák III. osztályáról szóló bizonyít-
ványokkal 

25. 1891. évi deczember 7.-éről 50825. sz. a. Ajánlja Hölzl 
Mór, bártfai szobrász, szobrász műhelyét. 

26. 1891. évi deczember 23.-áról 56075. sz. a. Reáliskolai 
latin nyelvi szabályzat. 

27. 1891. évi deczember 20.-áról 56990. sz. a. Kogutovicz 
Manó és Lóczy Lajos által szerkesztett és Holzel és társai által 
kiadott „Magyar korona országai iskolai fali térképe" iskolák hasz-
nálatára engedélyeztetik és ajánltatik. 

28. 1892. évi január 2.-áról 2642/891. ein. sz. a. A közös 
cs. és kir. konzulátusok részére való küldemények megfelelően bér-
mentesítendők. 

29. 1892. évi január 25.-éről 1716. sz. a. Feuerstein Miksa, 
Schorr Ármin és Szőke Géza a hazai összes polgári-, felső nép-, 
közép- és ezekkel egyenrangú iskolákból kizárattak. 

30. 1892. évi február 3.-áról 4316. sz. a. A felekezeti közép-
iskolák meglátogatására kiküldött ministeri megbizottaknak szóló 
„Utasitás." 

31. 1891. évi február 4.-éről 56990/1891 sz. a. Régibb kiadású 
magyarországi fali térképek a középiskolákból kiküszöbölendők. 

32. 1892. évi február 11.-érői 54043/1891 sz. a. Szabályzat a 
középiskolai tan- és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használata tárgyában. 

33. 1892. évi február 10,-éről 6125. sz. a. Útmutatás a közép-
iskolai tanhelyiségekre nézve. 

34. 1892. évi február 5.-éről 57472/1891 sz. a. Kisdedóvónő-
képző intézetek tanterve és a szükséges tankönyvek megirására 
vonatkozó pályázati hirdetés. 

35. 1892. évi február 27.-éről 6664. sz. a. Szemléltető esz-
közök a történelmi és irodalmi tanitásnál. 

36. 1892. évi márczius 21.-éről 10174 sz. a. A nagykárolyi 
kath. főgymnasium VII. és VIII. osztályának a nyilvánossági jog 
s az érettségi vizsgálat megtarthatásának joga az 1891/2-ik tanévre 
megadatott. 

37. 1892. évi márczius 21.-éről 571. ein. sz. a. Méhesek fel-
állítására és berendezésére ajánlott állami kölcsönsegély. 

38. 1892. évi márczius 30.-áról 12098. sz. a. Pályázati hir-
detmény katonai nevelő- és képzőintézetekbe való felvétel tárgyában. 

39. 1892. évi márczius 28.-áról 12308. sz. a. Pályázati hirde-
tés a fiumei cs. és kir. hadtengerészeti akadémiába való felvétele 
tárgyában valamint a Ludovika-Akadémiában betöltendő helyekre. 

40. 1892. évi márczius 26.-áról ad 6664/1892. Irodalmi és 
történeti szemléltető eszközök kiigazított jegyzéke. 

41. 1892. évi márczius 21.-érői 13136. sz. a. A nagy szün-
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időben Budapesten tartandó görög irodalmi és művelődéstörténeti 
rendkívüli tanfolyam ügyében. 

42. 1892. évi márczius 30.-árél 9272. sz a. A nagy szünidő-
ben tartandó rendkívüli rajztanfolyamok tárgyában. 

43. 1892. évi april 4.-éről 8826. sz. a. Kühn József tanuló, 
hamis bizonyítványnyal felvételt megkísérelvén, kitiltandó. 

44. 1892. évi april 4.-éről 9258. sz. a. Ilyés Szavin az ország 
összes középiskoláiból kizáratik. 

45. 1892. évi april 4.-éről 13944. sz. a. Golodsey Gyula 
kizáratása az ország összes középiskoláiból. 

46. 1892. évi april 22.-éről 9272. sz. a. A szünidei rend-
kívüli rajztanfolyamokra való jelentkezés határidejének meghosszab-
bítása. 

47. 1892. évi april 13.-áról 14076 sz. a. A szentesi községi 
főgymnasiumnak a nyilvánosság és az érettségi vizsgálat megtart-
hatásának joga egészen az 1893/4-iki tanévre megadatott. 

48. 1895. évi május 5.-érői 17826. sz. a. A félegyházai kath. 
gymnasium Y. osztályának az 1891/2. tanévre a nyilvánossági jog 
megadatott. 

49. 1892. évi május 4.-érői 17494. sz. a. A verseczi közs. 
főreáliskolának a nyilván, jog és az éretts. vizsgálat megtartásának 
joga az 1891/2. tanévre megadatott. 

50. 1892. évi május 9.-éről 20425. sz. a. Ő felségének koro-
názásának 25-dik évfordulója a középiskolák részéről való megülése 
ügyében. 

51. 1892. évi május lO.-éről 19950. sz. a. Pályázati hirdet-
mény a cs. és kir. hadapród iskolákba való felvétel tárgyában. 

52. 1892. évi april 22.-éről 17466. sz. a. A középiskolai 
tanulók fürdése és úszása ügyében. 

53. 1892. évi május lO.-éről 13315. sz. a. Ajánlja Afrika 
iskolai fali térképét kidolgozva Kogutovicz Manó és Thirring 
Gusztáv által. 

54. 1892. évi april 28.-áról 2378. ein. sz. a. A szükséges 
nyomtatványokne kizárólag a fővárosi nyomdákból, hanem a vidéki 
nyomdákból beszerzendők. 

55.. 1892. évi május 30.-áról ad 17474. Pályázat a Ferencz 
József nevelő intézetben alapított ingyenes helyre. 

56. 1892. évi május 31.-éről 24037. sz. a. Kérdőív kitöltése 
a Rajner Ferencz által kiadatni szándékolt tanári névkönyv 
számára. 

57. 1892. évi május 30.-áról 21968. sz. a. Hirdetmény a cs. 
és kir. tengerészeti hadapród jelöltek felvételére vonatkozólag. 

58. 1892. évi junius 13.-áról 22921. sz. a. A sátoralja-ujhelyi 
kath. gymnasiumnak, mint hétosztályu középiskolának az 1891/2. 
tanévre a nyilvánosság joga megadatott. 

59. 1892. évi junius 4.-éről 15501. sz. a. Több német és 
román nyelven írt tankönyv az ország bármely iskolájából kitiltatik. 

2* 
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60. 1892. évi május 31.-éről 1193. ein. sz. a. körrendelet 
tanintézeti tornaversenyek tárgyában. 

61. 1892. évi junius 9.-érői 1177. ein. sz. a. Az erdélyrészi 
magy. jelzálog hitelbank részvénytársaság 5°/0-os záloglevelei üzleti 
biztosítékul és bánatpénzül elfogadhatók. 

62. 1892. évi junius 21.-érői 23982. sz. a. Utasítás a közép-
iskolai rendkivüli tantárgyak tanításához. 

63. 1892. évi junius 21.-éről 16960. sz. a. A budapesti László-
féle főgymnásiumnak a nyilvánossági jog az 1892/3. tanévtől 
kezdve továbbra is megadatott. 

64. 1892. évi julius 5.-érői 6669. sz. a. „Viséci mapa Európy. 
Navrhl a kreslil B. Kozenn" czímű fali térkép, valamint „Leit-
faden zu einem method. Unterricht in der Geographie für Bürger-
schulen und Realanstalten von A. Lüben, 21. Auflage, Berlin 1889" 
czímű tankönyv az összes népoktatási tanintézetekből, kereskedelmi 
és ipariskolákból kitiltatik. 

65. 1892. évi julius 13.-áról 1487. ein. sz. a. A hivatalos 
órák meghatározása f. é. augusztus l.-étől fogva a középeurópai 
időszámítás szerint történjék. 

66. 1892. évi julius l l .-éről 17940. sz. a. „Leitfaden beim 
ersten Schulunterricht in der Geschichte und Geographie von Prof. 
Dr. Ernst Kapp. 7. Auflage. Braunschweig 1870" czímű tankönyv 
az ország bármely tanintézetéből kitiltatik. 

67. 1892. évi julius 29.-érői 16795. sz. a. A sepsi-szt.-györgyi 
Mikó-collegium év. ref. főgymnásiumnak VIII. oszt. számára az 
1892/3. tanévtől kezdve a nyilvánosság és az éretts. vizsgálat tar-
tásának joga megadatott. 

68. 1892. évi julius 19.-éről 1337. ein. sz. a. A népfelkelő 
tettleges szolgálat alóli ideiglenes felmentési beadványok szerkesz-
tésére rendszeresített nyomtatvány-űrlapok előállításával az Athe-
naeum nyomdai részvénytársaság van megbízva. 

69. 1892. évi julius 30.-áról 26715. sz. a. Palaestina új tér-
képe Kogutovicz Manótól ajánltatik. 

70. 1892. évi julius 22.-éről 1423. ein. sz. a. A fegyintéze-
tekben előállított 36 különféle czikkek az illető igazgatóságoknál 
rendelhetők meg jutányos áron. 

71. 1892. évi aug. 7.-éről 33117. sz. a. A szilágy-somlyói 
r. k. algymnasiumnak az 1892/3. tanévtől kezdve a nyilvánossági 
jog egyelőre további 3 évre megadatik. 

Mindezen rendeletek, a netaláni szükséges intézkedé-
sek megtétele végett már körözve lévén, itt is tudomásul 
vétetnek. M. 

1 3 . M. évi kerületi gyűlés jkv. 18. pjánál, melylyel a vallás 
és közoktatásügyi m. kir. minister úrnak 1891. január hó 17.-én 
32661. sz. a. kelt, a lelkészi és tanítói állomásoknak egyesítését 
általánosságban meg nem engedő rendeletével kapcsolatban főtisz-
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telendő püspök úrnak beterjesztett következő javaslata: „Adassék 
módja annak, hogy a theologusok theologiai tanfolyamuk alatt az 
elemi tanítónak szükséges főbb tantárgyakat is elsajátíthassák, a mi 
Eperjesen és Sopronban igen könnyen megtörténhetik, mert ott 
tanítóképző intézeteink is vannak, s azután a III. theologiai tan-
folyam végén, mely esztendőben theologiai vizsgálatok nincsenek, tegye 
le a tanképesitö vizsgálatot a theologusok között az, a ki akarja. 
Ha pedig később oly theologus, kinek tanítói oklevele nincs, 
tanítói pályára akarna lépni, mondassék ki határozatilag, hogy 
végleges hiványnyal csak akkor lesz alkalmazható, ha a tanítói 
oklevelet megszerzi", tárgyalás végett az esperességekhez lekül-
detett. 

Az esperességek főtisztelendő püspök úrnak javaslatát egy-
hangúlag elfogadván, 

a javaslat ezennel kerületi gyűlési határozattá emel-
tetik s adandó alkalommal minden ily előforduló esetben 
eljárási zsinórmértékül szolgál. T. 

14. Olvastatik : „ Jelentés a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház-
kerület népiskoláinak állapotáról az 1891/3. tanévben," mely követ-
kezőleg hangzik : 

1. Árvá i esperesség. Lakosainak száma 6649. 6 — 12 éves 
tanköteles fiú 388, 6 — 12 éves tanköteles leány 373, 6 — 12 éves 
tanköteles gyermek 761; 13—15 éves tanköteles fiú 156, 13 —15 
tanköteles leány 128, 13 —15 éves tanköteles gyermek 284; 6 —15 
éves tanköteles fiú 544, 6 —15 éves tanköteles leány 501, 6 —15 éves 
tanköteles gyermek 1045. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 
363 fiú, 330 leány, összesen 693 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 
135 fiú, 104 leány, összesen 239 gyermek; idegen elemi iskolába 21 fiú, 
30 leány, összesen 51 gyermek; felső vagy polgári iskolába 1 fiú; 
magánintézetbe 7 fiú; középtanodába 3 fiú. Iskolába járt 530 fiú, 
464 leány, összesen 994 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 95°/0-a. 
Iskolába nem járt 14 fiú, 37 leány, összesen 51 gyermek. Félnapi 
mulasztás volt 8550. Mulasztásokért megbüntettetett 19 szülő. 
A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 15 fiú, 
11 leány, összesen 26 gyermek. 

Tanító volt 10. Ezek mind képesítettek és rendesek. Egy-
házi iskola volt 10, mely mind az egyház tulajdona, közülök 9 jó, 
1 rossz karbau van. Tanterem volt 11, tauítólak 10, faiskola 5, 
fekete irótábla 16, fali olvasótábla 294, fali térkép 43, földgömb 
10, természetrajzi eszköz 60, természettani eszköz 30, kötet könyv 
487. Épült 1, javíttatott 3 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 2792 frt, termények-
ben 1985 frt, összesen 4777 frt. Az ingatlan vagyon értéke 1500 frt 
s ennek évi jövedelme 80 f r t ; tőkepénz 1100 frt s ennek évi 
kamatja 81 f r t ; tandíjból bejött 1142 frt, községi segélyből 12 frt, 
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egyházi segélyből 3362 frt, egyebekből 100 fr t ; egész évi jöve-
delem 4777 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 
4513 frt, javításra 92 írt, tanszerekre 18 frt, egyebekre 154 frt, 
összes évi kiadás 4777 frt. 

2. Liptói esperesség. Lakosainak száma 27765. 6—12 éves 
tanköteles fiú 1637, 6 — 12 éves tanköteles leány 1735, 6 — 12 éves 
tanköteles gyermek 3372; 13—15 éves tanköteles fiú 602, 13 — 15 
éves tanköteles leány 606, 13 — 15 éves tanköteles gyermek 1208; 
6 —15 éves tanköteles fiú 2239, 6—15 éves tanköteles leány 2341, 
6—15 éves tanköteles gyermek 4580. Ezek közül jár t : helybeli 
elemi iskolába 1558 fiú, 1625 leány, összesen 3183 gyermek; 
helybeli ismétlő iskolába 316 fiú, 331 leány, összesen 647 gyer-
mek; idegen elemi iskolába 111 fiú, 85 leány, összesen 196 gyer-
mek; idegen ismétlő iskolába 3 fiú, 4 leány, összesen 7 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 35 fiú, 33 leány, összesen 68 gyermek; 
magánintézetbe 3 leány; középtauodába 15 fiú, 1 leány, összesen 
16 gyermek. Iskolába járt 2038 fiú, 2082 leány, összesen 4120 
gyermek, vagyis az iskolakötelesek 90°/0-a. Iskolába nem járt 
201 fiú, 259 leány, összesen 460 gyermek. Félnapi mulasztás 
volt 55112, ezek közül 11892 kimentve. Mulasztásokért megbün-
tettetett 130 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallású járt 72 fiú, 87 leány, összesen 159 gyermek. 

Tanító volt 41. Ezek közül 32 képesített, 9 nemképesített: 
32 rendes, 9 segéd. Egyházi iskola volt 33, községi vagy állami 1. 
Az egyházi iskolák közül 31 az egyház tulajdona, 2 bérelt; 30 jó, 
3 rossz karban van. Tanterem volt 41, tanitólak 38, faiskola 15, 
testgyakorló 20, fekete irótábla 67, fali olvasótábla 445, fali tér-
kép 75, földgömb 25, természetrajzi eszköz 567, természettani esz-
köz 81, kötet könyv 1844. Épült 1, javíttatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : Készpénzben 10275 frt, termények-
ben 8271 frt, összesen 18546 frt. Az ingatlan vagyon értéke 
60624 frt. s ennek évi jövedelme 2207 f r t ; tőkepénz 5680 frt s 
ennek évi kamatja 296 f r t ; tandíjból bejött 3176 frt, községi 
segélyből 1230 frt, egyházi segélyből 11401 frt, egyebekből 236 frt, 
összes évi jövedelem 18546 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére 17178 frt, segédtanítók fizetésére 570 frt, javításra 186 frt, 
tanszerekre 9 frt, egyebekre 603 frt, összes évi kiadás 18546 frt. 

3. Mosonyi esperesség. Lakosainak száma 7436. 6—12 éves 
tanköteles fiú 484, 6 — 12 éves tanköteles leány 482, 6 — 12 éves 
tanköteles gyermek 966; 13 —15 éves tanköteles fiú 195, 13 —15 
éves tanköteles leány 170, 13—15 éves tanköteles gyermek 365; 
6 — 15 éves tanköteles fiú 679, 6 —15 éves tanköteles leány 652, 
6 —15 éves tanköteles gyermek 1331. Ezek közül j á r t : helybeli 
elemi iskolába 472 fiú, 475 leány, összesen 947 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 183 fid, 164 leány, összesen 347 gyermek; idegen 
elemi iskolába 1 fiú; idegen ismétlő iskolába 10 fiú, 6 leány, 
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összesen 16 gyermek; felső vagy polgári iskolába 1 leány, magán-
intézetbe 1 leány, középtanodába 4 fiú. Iskolába járt 670 fiú, 
647 leány, összesen 1317 gyermek, vagyis a tankötelesek 99°/0-a. 
Iskolába nem járt 9 fiú, 5 leány, összesen 14 gyermek. Félnapi 
mulasztás volt 15876. Mulasztásokért megbüntettetett 10 szülő. 
A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 10 fiú, 
7 leány, összesen 17 gyermek. 

Tani tó volt 12. Ezek mind képesítettek és rendesek. Egy-
házi iskola volt 8, mely mind az egyház tulajdona és jó karban 
van. Tanterem volt 12, tanitólak 12, faiskola 5, testgyakorló 1, 
fekete irótábla 21, fali olvasótábla 118, fali térkép 45, földgömb 10, 
természetrajzi eszköz 255, természettani eszköz 41, kötet könyv 463. 
Javíttatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 5378 frt, termények-
ben 2844 frt, összesen 8222 frt. Az ingatlan vagyon értéke 
17200 frt s ennek évi jövedelme 975 frt, tőkepénz 3200 frt s 
ennek évi kamatja 158 frt, tandíjból bejött 429 frt, községi segély-
ből 1818 frt, egyházi segélyből 4842 frt, összes évi jövedelem 
8222 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 7714 frt, 
javításra 332 frt, tanszerekre 58 frt, egyebekre 118 frt, összes évi 
kiadás 8222 frt. 

4. Nyi t ra i esperesség. Lakosainak száma 51862. 6 —12 éves 
tanköteles fiú 3247, 6 — 12 éves tanköteles leány 3214, 6 — 12 éves 
tanköteles gyermek 6461; 13—15 éves tanköteles fiú 1257, 13 — 15 
éves tanköteles leány 1246, 13 —15 éves tanköteles gyermek 2503; 
6 —15 éves tanköteles fiú 4504, 6 —15 éves tanköteles leány 4460, 
6—15 éves tanköteles gyermek 8964. Ezek közül j á r t : helybeli 
elemi iskolába 2591 fiú, 2469 leány, összesen 5060 gyermek; hely-
beli ismétlő iskolába 285 fiú, 279 leány, összesen 564 gyermek; 
idegen elemi iskolába 67 fiú, 59 leány, összesen 126 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 11 fiú, 11 leány, összesen 22 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 20 fiú, 19 leány, összesen 39 gyermek; 
magánintézetbe 5 leány; középtanodába 25 fiú, 4 leány, összesen 
29 gyermek. Iskolába járt 2999 fiú, 2846 leány, összesen 5845 
gyermek, vagyis a tankötelesek 65°/0-a. Iskolába nem járt 1505 
fiú, 1614 leány, összesen 3119 gyermek. Félnapi mulasztás volt 
94983, ezek közül 2160 kimentve. Mulasztásokért megbüntette-
tett 51 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású járt 35 fiú, 36 leány, összesen 71 gyermek. 

Tanitó volt 56. Ezek közül 41 képesített, 15 nemképesített; 
39 rendes, 17 segéd. Egyházi iskola volt 53, községi vagy állami 2. 
Az egyházi iskolák közül 48 az egyház tulajdona, 5 bérelt, 48 jó j 
5 rósz karban van. Tanterem volt 61, tanitólak 55, faiskola 30, 
testgyakorló 8, fekete irótábla 87, fali olvasótábla 695, fali térkép 
152, földgömb 40, természetrajzi eszköz 477, természettani eszköz 
158, kötet könyv 875. Épült 7, javíttatott 8 iskola. Az iskola 
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évi jövedelme: készpénzben 16119 frt, terményekben 8713 fr t , 
összesen 24832 frt. Az ingatlan vagyon értéke 19070 frt s ennek 
évi jövedelme 1585 frt, tőkepénz 1370 frt, s ennek évi kamatja 
91 frt, tandíjból bejött 3460 frt, állami segélyből 641 frt, községi 
segélyből 2567 frt, egyházi segélyből 15511 frt, egyebekből 977 frt, 
összes évi jövedelem 24832 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanitók 
fizetésére 19918 frt, segédtanítók fizetésére 1929 frt, javításra 
2167 frt, tanszerekre 53 frt, egyebekre 765 frt, összes évi kiadás 
24832 frt. 

5. Pozsony váró i esperesség. Lakosainak száma 8744. 6—12 
éves tanköteles fiu 560, 6 —12 éves tanköteles leány 487, 6—12 
éves tanköteles gyermek 1047; 13 —15 éves tanköteles fiú 224, 
13 —15 éves tanköteles leány 185, 13 —15 éves tanköteles gyermek 
409; 6—15 éves tanköteles fiú 784, 6 —15 éves tanköteles leány 
672, 6—15 éves tanköteles gyermek 1456. Ezek közül jár t : hely-
beli elemi iskolába 567 fiú, 468 leány, összesen 1035 gyermek; 
helybeli ismétlőiskolába 68 fiú, 89 leány, összesen 157 gyermek ; 
idegen elemi ilkolába 20 fiú, 11 leány, összesen 31 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 48 fiú, felső vagy polgári iskolába 42 leány 
magánintézetbe 59 leány, középtanodába 77 fiú. Iskolába járt 780 
fiú, 669 leány, összesen 1449 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 
100°/o-a. Iskolába nem járt 4 fiú, 3 leány, összesen 7 gyermek. 
Félnapi mulasztás volt 25822. Mulasztásokért megbüntettetett 55 
szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású 
járt 54 fiú, 52 leány, összesen 106 gyermek. 

Tanitó volt 18. Ezek mind képesítettek és rendesek. Egyházi 
iskola volt 4, mely mind az egyház tulajdona és jókarban van. 
Tanterem volt 17, tanítólak 4, faiskola 1, testgyakorló 3, fekete 
irótábla 31, fali olvasótábla 50, fali térkép 45, földgömb 5, ter-
mészetrajzi eszköz 253, természettani eszköz 51, kötet könyv 1075, 
javíttatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 12824 frt, termé-
nyekben 265 frt, összesen 13089 frt. Az ingatlan vagyron értéke 
1000 frt s ennek évi jövedelme 40 frt, tőkepénz 5356 frt, s 
ennek évi kamatja 234 frt, tandíjból bejött 2020 frt, községi 
segélyből 750 frt,' egyházi segélyből' 10015 frt, egyebekből 30 frt, 
összes évi jövedelem 13089 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanitók 
fizetésére: 12075 frt, javításra 240 frt, tanszerekre 212 frt, egye-
bekre 562 frt, összes évi kiadás 13089 frt. 

6. Poszonymegyei esperesség. Lakosainak száma 14710. 
6—12 éves tanköteles fiú 1018, 6 —12 éves tanköteles leány 998, 
6 —12 éves tanköteles gyermek 2016; 13 —15 éves tanköteles fiú 
366, 13 —15 éves tanköteles leány 364, 13 —15 éves tanköteles 
gyermek 730; 6 —15 éves tanköteles fiú 1384, 6 —15 éves tan-
köteles leány 1362, 6 —15 éves tanköteles gyermek 2746. Ezek 
közül j á r t : helybeli elemi iskolába 770 fiú, 781 leány, összesen 
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1551 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 257 fid, 255 leány, 
összesen 512 gyermek; idegen elemi iskolába 226 fid, 206 leány, 
összesen 432 gyermek; idegen ismétlő iskolába 55 fiú, 76 leány, 
összesen 131 gyermek; felső vagy polgári iskolába 41 fiú, 17 leány, 
összesen 58 gyermek; középtanodába 22 fiú, 3 leány, összesen 
25 gyermek. Iskolába járt 1371 fiú, 1338 leány, összesen 2709 
gyermek, vagyis az iskolakötelesek 99°/0-a. Iskolába nem járt 
13 fiú, 24 leány, összesen 37 gyermek. Félnapi mulasztás volt 
28244, ezek közül 18031 kimentve. Mulasztásokért megbüntette-
tett 209 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású járt 52 fiű, 40 leány, összesen 92 gyermek. 

Tanitó volt 30. Ezek mind képesítettek; 29 rendes, 1 segéd. 
Egyházi iskola volt 18, községi vagy állami 3. Az egyházi iskolák 
mind az egyház tulajdona, 16 jó, 2 rosz karban van. Tanterem 
volt 25, tanítólak 24, faiskola 4, testgyakorló 1, lekete irótábla 42, 
fali olvasótábla 350, fali térkép 110, földgömb 20, természetrajzi 
eszköz 1237, természettani eszköz 113, kötet könyv 1715. Javít-
tatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 9700 frt, termények-
ben 4281 fr t , összesen 13981 frt. Az ingatlan vagyon értéke 
19740 frt, s ennek évi jövedelme 993 frt, tőkepénz 30957 frt, s 
ennek évi kamatja 2132 frt, tandíjból bejött 2128 frt, községi 
segélyből 1557 frt, egyházi segélyből 7063 frt, egyebekből 108 frt, 
összes évi jövedelem 13981 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanitók 
fizetésére 12383 frt, segédtanító fizetésére 350 frt, javításra 486 frt, 
tanszerekre 163 frt, egyebekre 599 frt, összes évi kiadás 13981 frt. 

7. Trencséni esperesség. Lakosainak száma 21519. 6—12 
éves tanköteles fiú 1231, 6 — 12 éves tanköteles leány 1201, 6 — 12 
éves tanköteles gyermek 2432; 13 —15 éves tanköteles fiú 505, 
13 — 15 éves tanköteles leány 479, 13 — 15 éves tanköteles gyer-
mek 984; 6 — 15 éves tanköteles fiú 1736, 6—15 éves tanköteles 
leány 1680, 6 — 15 éves tanköteles gyermek 3416. Ezek közül 
j á r t : helybeli elemi iskolába 1003 fiú, 964 leány, összesen 1967 
gyermek; helybeli ismétlő iskolába 122 fiú, 75 leány, összesen 197 
gyermek; idegen elemi iskolába 29 fiú, 7 leány, összesen 36 gyer-
mek; idegen ismétlő iskolába 12 fiú, felső vagy polgári iskolába 
1 fiú, 21 leány, összesen 22 gyermek; középtanodába 25 fiú, 
2 leány, összesen 27 gyermek. Iskolába járt 1192 fiú, 1069 leány, 
összesen 2261 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 66°/0-a. Iskolába 
nem járt 544 fiú, 611 leány, összesen 1155 gyermek. Félnapi 
mulasztás volt 26393. Mulasztásokért megbüntettetett 2 szülő. 
A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 17 fiú, 
10 leány, összesen 27 gyermek. 

Tanító volt 36. Ezek közül 16 képesített, 20 nemképesített; 
17 rendes, 19 segéd. Egyházi iskola volt 36. Ezek közül 28 az 
egyház tulajdona, 8 bérelt; 34 jó, 2 rosz karban van. Tanterem 
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volt 28, tanítólak 25, faiskola 12, testgyakorló 11, fekete irótábla 
39, fali olvasótábla 471, fali térkép 48, földgömb 17, természet-
rajzi eszköz 362, természettani eszköz 63, kötet könyv 237. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 3769 frt, terményekben 
4830 frt, összesen 8599 frt. Az ingatlan vagyon értéke 10920 frt 
s ennek évi jövedelme 951 frt, tőkepénz 2660 frt s ennek évi 
kamatja 158 frt, tandíjból bejött 1294 frt, községi segélyből 6 frt, 
egyházi segélyből 5502 frt, egyebekből 688 frt, összes évi jöve-
delem 8599 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 7081 frt, 
segédtanítók fizetésére 930 frt, javításra 253 frt, tanszerekre 73 frt, 
egyebekre 262 frt, összes évi kiadás 8599 frt. 

8, Turóczi esperesség. Lakosainak száma 22745. 6 — 12 éves 
tanköteles fiú 1599, 6 —12 éves tanköteles leány 1546, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 3145. 13—15 éves tanköteles fiú 420, 13 —15 
éves tanköteles leány 392, 13 —15 tanköteles gyermek 812; 6 —15 
éves tanköteles fiú 2019, 6 —15 éves tanköteles leány 1938, 6—15 
éves tanköteles gyermek 3957. Ezek közül j á r t : helybeli elemi 
iskolába 1320 fiú, 1180 leány, összesen 2500 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 33 fiú, 35 leány, összesen 68 gyermek; idegen 
elemi iskolába 32 fiú, 49 leány, összesen 81 gyermek; idegen 
ismétlő iskolába 1 fiú, felső vagy polgári iskolába 52 fiú, 27 leány, 
összesen 79 gyermek; magánintézetbe 1 fiú, 1 leány, összesen 2 
gyermek; középtanodába 25 fiú, 1 leány, összesen 26 gyermek. 
Iskolába járt 1464 fiú, 1293 leány, összesen 2757 gyermek, vagyis 
az iskolakötelesek 69°/0-a. Iskolába nem járt 555 fiú, 645 leány, 
összesen 1200 gyermek. Félnapi mulasztás volt 1931. A hely-
beli elemi iskolába idegen illetőségű, vagy vallású járt 223 fiú, 
183 leány, összesen 406 gyermek. 

Tanító volt 43. Ezek közül 22 képesített, 21 nemképesített; 
23 rendes, 20 segéd. Egyházi iskola volt 42, községi vagy állami 2. 
Az egyházi iskolák közül 40 az egyház tulajdona, 2 bérelt; 30 jó, 
12 rosz karban van. Tanterem volt 42, tanítólak 41, faiskola 13, 
testgyakorló 9, fekete írótábla 53, fali olvasótábla 594, fali térkép 
77, földgömb 28, természetrajzi eszköz 328, természettani eszköz 
156, kötet könyv 200. Épült 2, javíttatott 2 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 7679 frt., terményekben 
4622 frt, összesen 12301 frt. Az ingatlan nagyon értéke 6700 frt, 
s annak évi jövedelme 532 frt, tandíjból bejött 5022 frt, egyházi 
segélyből 6515 frt, egyebekből 232 frt, összes évi jövedelem 
12301 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 10658 frt, 
segédtanítók fizetésére 930 frt, javításra 540 frt, tanszerekre 29 frt, 
egyebekre 144 frt ; összes évi kiadás 12301 frt. 

Összegezés. A kerület lakosainak száma 161430. 6 — 12 éves 
tanköteles fiú 10164, 6 — 12 éves tanköteles leány 10036, 6 — 12 éves 
tanköteles gyermek 20200; 13 — 15 éves tanköteles fiú 3925, 13—15 
éves tanköteles leány 3570, 13—15 éves tanköteles gyermek 7295; 
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6—15 éves tanköteles fiú 13889, 6 — 15 éves tanköteles leány 13606, 
6—15 éves tanköteles gyermek 27495. Ezek közül járt: helybeli elemi 
iskolába 8644 fiú, 8292 leány, összesen 16936 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 1399 fiú, 1332 leány, összesen 2731 gyermek; 
idegen elemi iskolába 507 fiú, 447 leány, összesen 954 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 140 fiú, 97 leány, összesen 237 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 150 fiú, 160 leány, összesen 310 gyer-
mek; magánintézetbe 8 fiú, 69 leány, összesen 77 gyermek; közép-
tanodába 196 fiú, 11 leány, összesen 207 gyermek. Iskolába járt 
11044 fiú, 10408 leány, Összesen 21452 gyermek, vagyis a tan-
kötelesek 78%-a. Egyes esperességek szerint az arány a következő: 
Pozsonyvárosi esperességben járt 100%, Mosonyban és Pozsony-
megyében 99%, Árvában 95%, Liptóban 90%, Turóczban 69%, 
Trencsénben 66%, Nyitrában 65%- Iskolába nem járt 2845 fiú, 
3198 leány, összesen 6043 gyermek. Félnapi mulasztás volt 336911, 
ezek közül 32083 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 466 
szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 
478 fiú, 426 leány, összesen 904 gyermek. 

Tanító volt 246. Ezek közül 181 képesített, 65 nemképesített; 
180 rendes, 66 segéd. Egyházi iskola volt 204, községi vagy 
állami 8. Az egyházi iskolák közül 187 az egyház tulajdona, 17 
bérelt; 179 jó, 25 rossz karban van. Tanterem volt 237, tanítólak 
209, faiskola 85, testgyakorló 53, fekete írótábla 356, fali olvasó-
tábla 3017, fali térkép 595, földgömb 156, természetrajzi eszköz 
3539, természettani eszköz 693, kötet könyv 6896. Épült 11, 
javíttatott 17 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 68539 frt, termények-
ben 35811 frt, összesen 104347 frt. Az ingatlan vagyon értéke 
136754 frt, s annak évi jövedelme 7363 frt, tőkepénz 50323 frt, 
s annak évi kamatja 3150 frt, tandíjbői bejött 18671 frt, állami 
segélyből 641 frt, községi segélyből 7940 frt, egyházi segélyből 
64211 frt, egyebekből 2371 frt, összes évi jövedelem 104347 frt. 
Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 91520 frt, segédtanítók 
fizetésére 4709 frt, javításra 4296 frt, tanszerekre 615 frt, egye-
bekre 3207 frt, összes évi kiadás 104347 frt. 

Midőn a kerületi gyűlés a felolvasott jelentést tudo-
másul veszi, egyúttal felhívja az esperességek közgyűlé-
seit és elöljáróit, megfelelőleg intézkedni aziránt, hogy a 
helyzetnek teljesen megfelelő és így megbízható statistikai 
adatok szolgáltassanak be a kerületre, egyszersmind a 
táblázatok pontos kitöltését szigorúan ellenőrizzék. T. 

15. A mult évi ker. gyűlés jkvének 21. pjánál a ker. gym-
nasiális bizottságnak elnöke jelenti, liogy az ág. hitv. ev. tótnyelvií 
gymnasiumra a gyűjtések folynak, s eddig részben aláirt, részben 
készpénzben befizetett összeg 58084 frt 30 krt tesz. 

Tudomásul szolgál. ú . 
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16. A mult évi kerületi gyűlés jkvének 22. pjánál jelenti 
főtisztelendő püspök úr, hogy az idegen iskolákba járó evangelikus 
gyermekek vallásos oktatása tárgyában, nevezetesen ez oktatás ellen-
őrzése, biztosítása és fejlesztése czéljából az 1890. évi kerületi 
gyűlés jkvének 22. pjával kiküldött, s a nyitrai esperesség elnök-
ségének vezetése mellett a többi hét esperesség elnökségeiből, mint 
tagokból álló bizottság működéséről most sem adott be jelentést. 
Minek következtében 

a fent megnevezett bizottság ujolag felhívatik, hogy 
megbizásának megfelelni, s eljárásának eredményéről 
jelentést tenni szigorú kötelességének ismerje. T. 

17. Ugyanazon ker. gyűlés jkvének 23. pjánál, melyben a 
kerületünkben felállítani szándékolt felsőbb leányiskola helyéül Ó-
Turát, Szentmiklóst, a pozsonyi diakonisszaintézettel egyesített 
leányárvaházat és Modort székhelyül ajánló testületek feltételeinek 
tüzetes megbirálására, az alakítandó leányiskola jellegének megálla-
pítása, a kívántató költségvetés és a megfelelő tanterv elkészítésére, 
egyszóval az iskola anyagi és szellemi érdekeinek ápolására bizott-
ság neveztetett ki, jelenti főtisztelendő püspök úr, hogy a bizottság 
sem az ajánlattevő testületektől, sem más oldalról semmiféle érte-
sítést sem vett, s így a bizottság megbízatásában el nem járhatott. 

A ker. gyűlés, tekintettel az ügy nagy fontosságára s elinté-
zésének sürgősségére 

felhívja a fentidézett ponttal kinevezett bizottsági 
elnökséget, hogy jövő év május hó l.-éig kitűzendő határ-
idővel az ajánlattevő testületeket felszerelt ajánlataiknak 
benyújtására hívja fel, mit, ha ezek elmulasztanának, a 
kerületi gyűlés már most kimondja, hogy ez esetben a 
kerületi felsőbb leányiskola felállítására nézve függetlenül 
s önállólag fog intézkedni. T. 

1 8 . Beterjesztetnek egyházherületünk terén fennálló állami 
tanító- és tanítónö-képzöíntézetekben a vallásoktatásról szóló követ-
kező jelentések: 

1. A pozsonyi állami tanítónőképzőintézetről jelenti nagyt. 
Trsztyénszky Ferencz pozsonyvárosi esperes és egyházkerületi biztos 
úr, hogy nevezett intézet évi záró és tanképesítő vizsgálatain, hiva-
talos elodazhatlan teendői által akadályoztatva, részt nem vehetett, 
s helyette tiszt. Fürst János pozsonyi lelkész úr e teendőit elvál-
lalni szives volt. A nyert adatok alapján jelenti, hogy az évet záró 
valamint a képesítő vizsgálat f. é. junius hó 11.-én lett megtartva. 
Ez évi tantárgyul bibliai bevezetéstan bibliai olvasmánynyal és 
magyarázattal vétetett fel. Tankönyvül szolgált Batizfalvy István 
„ Bibliaismertetés "-e. A folyó évben 21 vallásunkbeli növendék 
látogatta az intézetet, még pedig az I. osztályban 9, a II. osztály-
ban 4, a III. osztályban 4, a IV. osztályban 4. A IV. osztályba 
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járó 4 növendék valamennyi vallási tantárgyból jeles eredménynyel 
tette le a tanképesítő vizsgálatot. Ugy a tanítóképzőnőkintézetben taní-
tott tiszt. Schmidt Károly Jenő lelkész, valamint a gyakorló iskolá-
ban oktató Korcsek Zsigmond tanító úr nemes hivatásukban szo-
kott szakismerettel és ügybuzgósággal jártak el. 

2. A modort állami tanítóképzőintézetet ág. h. evang. hitokta-
tója tiszt. Hollerung Károly lelkész úr jelentése szerint a lefolyt 
tanévben 16 ág. h. ev. és 1 ev. ref. növendék látogatta. A három 
első osztályban, melynek növendékei együtt taníttatnak, a biblia 
megismertetése volt a tantárgy és pedig Pálfy József tankönyve szerint, 
a IV. osztályban a vallásoktatás módszere adatott elő; ezen osztály 
növendékei a gyakorló iskolában a vallásoktatásnál is segédkeztek. 
Használtatott dr. Kiss Áron tankönyve. A vizsgálatok f. é. junius 
hó 17.-én tartattak meg nagy tiszt. Bitter Károly főesperes és egy-
házkerületi biztos úr jelenlétében, mely alkalommal az I. évesek 
közül 1 kitűnő, 6 jeles, a II. éves 4 kitűnő, a III. évesek közül 
1 kitűnő, 2 jeles, a IV. évesek közül 1 kitűnő, 2 jeles osztályzatot 
nyert. Az utolsó 3 és egy segédtanító ugyanakkor tette le a tan-
képesítő vizsgálatot a vallástan egész anyagából és a vallásoktatás 
módszertanából és pedig 1 kitűnő, 3 jeles eredménynyel. Azon 
ministeri rendeletre nézve, mely az egyházi ének és zene tüzete-
sebb tanításáról gondoskodik és mely szerint a III. és IV. osztály 
számára 1—A óra felvétetett a tantervbe, jelentetik, hogy a tanító-
képzőintézet igazgatója tek. Lenhardt Károly úr, ki ág. h. evang., 
és ügyes zenész, az egyházi ének és zene tanítását hetenkinti két 
órában ingyen elvállalni késznek nyilatkozott, kinek vezetése mel-
lett a legnagyobb siker remélhető. 

3. A zniovár aljai állami tanítóképzőintézetről jelenti tiszt. 
Klimo Vilmos ág. h. ev. lelkész és hitoktató úr, hogy az általa 
előadott tantárgy az egyháztörténelem volt Luther haláláig, heten-
kint 1 órában, mely tantárgy a jövő évben folytattatik. Az ág. 
h. ev. növendékek száma 10 volt, kik közül a f. é. junius 13.-án 
nagytiszt. Horváth József főesperes és egyházkerületi biztos úrnak 
jelenlétében megtartott vizsgálaton 1 jeles, 6 jó, 1 elégséges osz-
tályzatot kapott; 1 pedig évközben kilépett. A f. é. junius hó 
20.-án megtartott tanképesítő vizsgálaton 1 jelentkezett jó, egy 
másik elégséges osztályzatot nyert. 

Mind ezen jelentések tudomásul vétetnek. M. 

19. Kapcsolatban a mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
25. pontjával beterjesztetett tiszt. Gyuris János lipótvári magy. kir. 
fegyintézeti evang. lelkész úrnak időközben beérkezett jelentése az 
1890/1-ik évi fegyintézeti lelkészi működéséről, mely szerint: Isten-
tisztelet vasár- és ünnepnapokon, délelőtt egyházi beszéd kiséreté-
ben, délutánonkint könyörgéssel — mindkétszer énekléssel össze-
kötve — felváltva magyar és tót nyelven végeztetett. A sátoros 
ünnepek első napján rendesen magyar istentisztelet tartatott. O Fel-
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sége apostoli királyunk név- és születése napján az istentisztelet 
hazafias éneklés és alkalmi ima mellett végeztetett. Uri szentvacsora 
háromszor szolgáltatott ki mindenkor egyházi beszéd kíséretében: 
húsvétkor 129, ujkenyérkor 135, karácsonykor 146, összesen 410 
személynek. A betegek közül 8 élt az urvacsorával. Hitelemző 
és erkölesi oktatás hetenkint 5 napon tartatott felváltva magyar 
és tót nyelven, az 5 csoportra osztott fegyenczekkel, 95-nél jó, 
105-nél középszerű, 25-nél rossz eredménynyel. A fegyházi lelkészi 
működés körébe tartozott a magán zárka osztály lelki gondozása 
is. Beszállíttatott az év folyamán 80 (25 ev., 55. ref.) fegyencz, 
ezek között 42 először bűnöző, 21 rovott előéletű és 17 többszö-
rösen bűnöző; 37-nél feltehető a javulás, 26-nak javulása egyelőre 
bizonytalan, 17 pedig javíthatatlan gonosztevőnek látszik. Az 
intézetből szabadultak közül 16-an büntetési idejük leteltével nyer-
ték vissza szabadságukat, 1 pedig feltételes szabadságra bocsátta-
tott. A rendes uton kiszabadult fegyenczek erkölcsi viszonyaira 
nézve 8-nál a büntetés czélját érte, 7-nek jövője kérdéses, erkölcsi-
leg romlott 2. Jelentést tevő lelkész úr a kórházat naponkint, 
a munkatermeket hetenkint többször látogatta. A fegyenczek for-
galmi létszáma volt: 1889. évről maradt 144 (60 ág. ev., 84 ev. 
ref.), az 1890. év folyamán beszállíttatott 81 (25 ág. ev., 56 ev. 
ref.), összesen 225 (85 ág. ev., 140 ev. ref.), ezekből feltételes 
szabadságra bocsáttatott 1 (ág. ev.), büntetését kitöltötte 16 (11 ág. 
h., 5 ev. ref.), meghalt 9 (3 ág. h., 6 ev. ref.), közvetítőbe át-
helyeztetett 6 (4 ág. h. , 2 ev. ref.), maradt az év végén 193 
(67 ág. h., 126 ev. ref.). A közvetítő intézetben volt 3 (1 ág. h., 
2 ev. ref.), befogadtatott az év folyamán 7 (4 ág. h., 3 ev. ref.,) 
feltételes szabadságra ment 4 (3 ág. h., 1 ev. ref.), a fegyintézetbe 
visszahelyeztetett 1 (ev. ref.), maradt az év végén 5 (1 ág. h., 
4. ev. ref.). 

Tudomásul vétetik. M. 

30. Beterjesztetik az előbbi ponttal való kapcsolatban tiszt. 
Várady Bálint lipótvári magy. kir. országos fegyintézeti ev. ref. lel-
kész úrnak ugyanazon intézetről szóló évi jelentése az 1892. évről, 
mely szerint f. é. január l-jétől augusztus 17-ig a fegyintézetben 
összesen 245 fegyencz (156 ev. ref. és 89 ág. ev.) volt letartóz-
tatva, kik között vol t : csak a tót nyelvet beszélő 25, a tót és 
magyar nyelvet 40, magyar evangelikus 20, német 4. Az evang. 
vallású fegyenczek közül véglegesen szabadult 11, feltételesen szabad-
ságra bocsáttatott 2, meghalt 1, marad 75 evang. és 125 reform., 
összesen 200. Az istentiszteletek a bevett rendtartás szerint reggel 
igehirdetéssel, délután pedig egyszerű imával tartattak, úrvacsora 
a három sátoros ünnepen osztatott; a mult évben karácsony első 
napján vegyesen a reformátusokkal az Ur asztalánál, nagypénteken 
s pünkösd másod napján pedig az evangélikusok részére külön az 
oltárnál a bevett rendtartás szerint. A valláserkölcsi hitélet álta-
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Iában virágzónak mondható, templomlátogatásnál mulasztás nem for-
dult elő, s az egyházi beszédet mindannyian érdekkel hallgatták. 
Mult évi október 31 .-en a reformatio évfordulója ünnepeltetett meg. 
A hívek valláskülömbség nélkül hit- és erkölcstani oktatásban 
részesültek s erre nézve egy népies nyelven, könnyen érthetően 
írt tankönyv szereztetett be „A keresztény erkölcstudomány rövid 
foglalata" Mitrovics Gyula ál dolgozásában. A hívek f. é. június 
hó 22-én az intézet igazgatósága előtt minden tekintetben fényesen 
sikerült vizsgát tettek. A 23 tagból álló összhangzatos énekkar 
temetési és egyházi énekeket 4 hangon igen szépen énekel, és 
minden ünnepen ige felvétel előtt alkalmi éneket szokott előadni. 

Tudomásul vétetik. M. 

21. Beterjesztetik az illavai magy. kir. fegyintézet ev. ref. 
lelkészének tiszt. Hajdú András úrnak ezen intézet viszonyairól és 
lelki gondozása alá helyezett ág. h. evang. fegyenczekről szóló 
jelentése, mely szerint ezeknek létszáma f. é. július hó 31-én 42 
volt; meghalt az év folyamán 2, szabadult 1. Közli egyúttal a 
fegyenczek életkorát a bűntett elkövetésekor, a letartóztatás okát 
képező bűntetteket valamint ezeknek indokait, hányan kerültek első 
ízben büntetés alá és hányan ismételve, valamint a letartóztási idő-
tartamát 6 évtől kezdve 20 évig és az egyes fegyenczekkel való 
eljárást. Az 1891/2. iskolai évben a magánzárkások és kijárók 
együtt tanulták az erkölcstant, az abban, valamint a reál tárgyak-
ban elért eredmény kielégítő volt. Az osztályokra beosztott fegyen-
czek hetenkint egyszer külön-külön mindenik osztályról hittani 
órára járnak s ezeknek az egyháztörténelem adatott elő. Az evan-
gélikusok a reformátusokkal együtt járnak templomba s a három 
főünnepen az önként résztvevőknek kiosztatik az Ur vacsorája 
ostyával és borral. 

Tudomásul vétetik. M. 

22. A Zsedényi-alapítványból a hagyományozó végakaratának 
és az 1881. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 31. pontjában foglalt 
határozatának megfelelőleg főtisztelendő püspök úr az alapítvány 
ösztöndíjaiban a következő tanítókat részesíti : Árvából Sólcz 
József zsaskói-, LiytÓbÓl Koricscmszky Hmánuel szmrecsányi-, 
Mosonyból Hacker János hegyeshalmi-, Nyitrából Pred-
mérszky Béla lubinai-, Kulisek Pál miavai-, Pozsouyvárosból 
Schreiner Adolf pozsonyi-, Pozsony m eyyéböl Voda József 
modori-, Trencsénböl Sasko Gyida zay-ugróczi-, TllVÓCZbÓl 
Jeszenszky Gyula szucsányi tanítókat; a 10. szabad helyen pedig 
Krajcsovics István, beczkói (trencséni esp.) tanítót. 

Minthogy püspök úr jelentése szerint egyrészt az esperességek-
ből minden indokolás nélkül terjesztettek be az ajánlatok, másrészt 
a felterjesztés is majdnem esperességenként eltérő modorban tör-
tént, püspök úrnak ajánlatára is a közgyűlés kimondja, 



— 32 

hogy a két-két alapítványi helyre két-két, illetve a nyitrai 
esperességből négy és két indokoltan ajánlott tanító ter-
jesztendő fel az ösztöndíj elnyerésére, s hogy ezen aján-
latok feltétlenül az esperességi közgyűlések határozatának 
alapján intézendők a püspöki hivatalhoz. T. 

3 $ . Főtisztelendő püspök úr jelenti, hogy az 1891/2. tanév-
ben a Németh-féle ösztöndíjalapítványból az egyet, theol. aka-
démiai és pozsonyi lyceumi tanárok ajánlatára részesítettek : Rajter 
János a theol. akadémia III. éves hallgatója és Csornák Gusztáv 
a lýceum VIII. osztálybeli tanulója, és hogy a Gedulyanum 
ösztöndíjat Chorvát Kristóf a theol. akad. I. éves hallgatójának 
adományozta. 

Tudomásul vétetik. T. 

3 4 . Az 1891. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 29. pont-
jánál, melyben a néhai Németh István tábornok által tett alapít-
ványnak esedékessé vált 4200 frt járulékaiból álló alapítványrész 
rendezése, gondnok választása, úgyszintén a 15750 frtnyi örökségi 
váromány kezelésére érdekeltségi értekezlet hivatott egybe, mely-
hez kerületünk részéről dr. Matuska Péter teljhatalmú megbizottul 
küldetett ki, jelenti főtisztelendő püspök úr, hogy ez ügyben hozzá 
semmiféle jelentés nem érkezett. 

A kerületi gyűlés ez értesítést tudomásul véve az 
értekezlet intézkedéséről szóló jelentést elvárja. T. 

35. Az 1891. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 36. pont-
jában nevezett ker. pénztári számadások és ker. pénztár megvizs-
gálására kiküldött bizottság jelentése szerint 1891. évben volt: 

I. Kezelési eredmény: Bevétel . 3505 frt 60 kr. 
Kiadás . 3222 „ 49 „ 

pénztári maradék: 283 frt 11 kr. 

II. Vayyonállds 1891. deczember 31.-én: 

Betétekben : értékpapírokban kölcsön-
számlán 60558 frt 37 kr. 

Teheralapítvány okban 2 7 5 1 9 „ 61 „ 
Tőkeegyenleg : 33038 frt 76 kr. 

1890. évi vagyon 32755 „ 65 „ 
Mutatkozik szaporodás : 283 frt 11 kr. 

Tudomásul szolgál. T. 

36. A kerületi számvevő bizottság jelenti, hogy a volt turócz-
szentmártoni algymnasium vagyona a ker. pénztáros úr által be-
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terjesztett takarékpénztári könyvecskék és a turócz-szentmártoni 
takarékpénztár kimutatása szerint 1891. év végén: 

1. Kuzmányi-féle alapítvány 248 frt 59 kr. 
2. Stúr Lajos-féle „ 334 „ 39 „ 
3. Paulinyi-Tóth-féle „ 167 „ 56 „ 
4. Zeneszerek alapja 67 „ 50 „ 
5. Suhajda-féle alapítvány 1289 , , 84 „ 
6. Intézeti orvos díjazási alap 353 „ 48 „ 
7. Tápintézeti alap 1099 „ 94 „ 

összesen : 3561 frt 30 kr. 
Tudomásul vétetik. T. 

27. Az egyházkerületi pénztárt és pénztári számadásokat 
vizsgáló bizottság ker. pénztáros úrral egyetértve, utalván azon 
körülményre, hogy a folyó évre szóló kerületi költségvetési elő-
irányzat mindig csak akkor szavaztatik meg, midőn a naptári 
évnek két harmada lejárt, mi a költségvetési előirányzat feladatával 
meg nem egyeztethető, indítványozza, hogy ezentúl a rendes egy-
házkerületi gyűlésen a jövő évre szóló költségvetési előirányzat 
tárgyaltassék és állapíttassák meg, miértis ez alkalommal átmenetül 
két évi, u. m. 1892. és 1893. évi költségvetési előirányzat meg-
állapítását javasolja, s jövőre pedig ajánlja, hogy ezen eljárásmód 
egyházkerületünkben rendszeresíttessék. 

A ker. gyűlés a javaslatot indokainál fogva helyes-
nek ismeri, s ezentúlra minden rendes kerületi gyűlésen 
a jövő évi költségvetési előirányzat megállapítását ki-
mondja; jelenleg pedig átmenetül két évi költségelő-
irányzatot állapít meg, ugyanis: 

1892. évre. 
I. S z ü k s é g l e t : 

Püspöki tiszteletdíj . . . . 
„ irodai átalány . 

Négy kerületi jegyző tiszteletdíja 
Levéltáros tiszteletdíja 
Pénztárosi könyvelő tiszteletdíja 
Theologiai akadémiának . . 
Pozsonyi lýceum és tápintézet. 
Váczi hitoktatónak . . . . 

1200 frt 
400 „ 
200 „ 

50 „ 
100 „ 
250 „ 
250 „ 

37 „ 

1950 frt. 

537 
3 
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Alapítványok 5°/0 kamatai: 
Papi és tanító özvegy-árva intézeti alap 
Nittnausz-féle alapítványnak . . . . 
Gedulyanum „ . . . . 
Németh István „ . . . . 
Br. Steiger-Münsingen Albert alapítványnak 
Baltik Frigyes alapítványnak . . . . 
Kerületi hitoktató alapítványnak . . . 

„ felsőbb leányiskola alapítványnak 
Zsedényi Ede alapítványnak . . . . 
Szirmay Adámné alapítványnak . . . 
Vegyes kiadások 
Uti és zsinati költségek 

összesen 

15 frt 
20 „ 
50 „ 
74 „ 

110 „ 
4 „ 

20 „ 
10 „ 

1000 „ 
63 „ 1366 frt. 

300 frt 
800 „ 1100 „ 

4953 frt. 

II . F e d e z e t . 

a) 
b) 
c) 
d) 

Takarékpénztári kamatok . . 
Értékpapirok kamatai: 
300 frt földhitelintézet 5% 

8700 „ földteherm. 4°/0 . 
2800 „ magy. állam. vas. 
kötv. 4 7 2 % 
1300 frt földhitelint. zálog-
levél 47,0/0 . . . . . 

e) 2100 frt kisbirtokosok zálog-
levél 5 V2% . . . . . . 

f ) 8900 frt aranyjáradék zálog-
levél 4 % 

g) 15900 frt magy. papirjárad. 5°/0 
h) 2200 „ erdélyi vas. részv. 5 °/0 
i) 11200 „ közös papirjárad 

j) 100 frt turócz-szt.-mártoni 
nyomda részv 

Magánkötelezvények kamatai: 

Esperességek évi járulékai 
Árva . . . 
Liptó . . . 
Mosony. . . 
Nyitra . 
Pozsonyváros . 
Pozsonymegye 
Trencsén . . 
Turócz , . . 

150 frt - kr. 

15 frt — kr 
348 „ - „ 

126 „ — „ 

58 » 50 5) 

115 V 50 11 

409 n 40 11 
795 11 

— V 
110 V — V 

470 V — » 

4 V — 

73 frt 85 kr. 
332 V 51 11 

76 » 54 11 
509 V 94 11 

86 )? 73 11 
147 11 

11 
53 11 

205 
11 
11 28 n 

264 11 80 11 
összesen 

2451 frt 40 kr. 
226 „ - „ 

1697 frt 27 kr. 
4524 frt 67 kr. 
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I. Szükséglet . 
II. Fedezet. 

Mutatkozó hiány 

4953 frt — kr. 
4524 „ 67 „ 

428 frt 33 kr. 

1893. évre. 
I. S z ü k s é g l e t : 

Püspöki tiszteletdíj 
„ irodai átalány . . . . , . , 

Négy ker. jegyző tiszteletdíja 
Levéltáros „ 
Pénztárosi könyvelő 
Theologiai akadémiának 
Pozsonyi lyceumnak és tápintézetnek 
Váczi hitoktatónak 
Alapítványok kamatai: 

Papi és tanítói özv.-árva-int. alapnak 
Nittnausz-féle alapítványnak 
Gedulyanum „ 
Németh István-féle „ 
Br. Steiger-Münsingen Albert alap 
Baltik Frigyes-féle alapítványnak 
Kerületi hitoktató- „ 
Kerületi felsőbb leányiskola-alap. 
Zsedényi Ede alapítványnak 
Szirmay Ádámné „ 
Vegyes kiadások 
Útiköltségek 

összesen 

1200 frt 
400 „ 
200 „ 

50 „ 
100 „ 1950 frt 
250 frt 
250 „ 

37 „ 537 „ 

20 frt 
21 „ 
50 „ 
74 , 

110 „ 
4 „ 

20 „ 
15 „ 

1000 „ 
63 „ 1377 „ 

300 frt 
700 „ 1000 „ 

4864 frt. 

II. F e d e z e t . 
Takarékpénztári betétek kamatai . 

Értékpapírok kamatai: 
a) 300 frt földhitelint. 5°/0 . . 
b) 8700 frt földteherment. 4 % 
c) 2800 frtmagy.áll.vas.kötv. 41/2 °/0 
d) 1300 frt földhint. záloglev. 41/2 % 
e) 2100 frt kisbirtokosok „ 57a°/0 
f) 8900 frt aranyjáradék 4°/p . . 
g) 17000 frtmagy.conv.papirjár. 4°/0 
h) 2200 frt erdélyi vas. kötv. 4 72°/0 
i) 11200 frt közös papirjárad. 4 7 5 % 
j) 100 frt turócz - szent - mártoni 

nyomdarészv 

15 frt — kr. 

160 í r t — k r . 

348 ii n 

126 n V 

58 n 50 » 
115 » 50 11 

423 ii 64 11 

680 Yí 
— 11 

99 11 
— V 

470 11 — 11 

4 11 
— 

V 
2339 , 64 „ 

3* 
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Esperességek évi járulékai: 

Árva . . . . , . . . . 71 frt 53 kr. 
Liptó 334 „ 08 „ 
Mosony 87 „ 70 „ 
Nyitra 547 „ 03 „ 
Pozsony város 87 „ 25 „ 
Pozsony megye 156 „ 35 „ 
Trencsén „ 215 „ 46 „ 
Turócz „ 268 „ 34 „ 1767 frt 74 kr. 

összesen 4493 frt 38 kr. 

I. Szükséglet . . 4864 frt — kr. 
II. Fedezet . . . 4493 „ 38 „ 

Mutatkozó hiány 370 frt 62 kr. 
T . 

Főtisztelendő püspök úr beterjeszti özv. Kvacsala Jánosén 
szül. Konecsny Júlia-alapítványról a turócz-szent-mártoni takarék-
pénztár liptó-szent-miklósi fiókjának kimutatását, mely szerint a-z. 
alapítvány 1892. évi január 1.-én 1057 frt 84 krt tett ki. 

Tudomásul vétetik. T. 

29. A számvevő kerületi bizottság azon jelentése kapcsán, 
hogy a pénztárosi számadásokat tételről-tételre megvizsgálván s a 
vezetett könyvekkel egybevetvén a számadásokat teljes rendben 
találta, valamint a pénztárnak is kifogástalan kezeléséről meggyő-
ződvén, kerületi pénztáros úrnak a felmentvény kiadását javasolja. 

A kerületi gyűlés Günther M. V. pénztáros úrnak, 
buzgó és avatott munkásságáért köszönetet mond és neki 
az 1891. évben vezetett, megvizsgált és helyeselt száma-
dásokra nézve a felmentvényt ezennel megadja. T. 

30. A ker. pénztáros számadásainak s a ker. pénztárnak meg-
vizsgálására és a költségvetési előirányzat elkészítésére kiküldetnek: 

Dr. Samarjay Károly elnöklete alatt Trsztyénszky 
Ferencz alelnök, Schuh Ágost, Ritter Károly, Minich 
Dániel, Leska János, Skripeny János, Kalenda János, 
Dr. Stefanovics Miloš, Chalúpka Endre, Sziklai Otto és 
Michaelis Vilmos jegyző urak. T. 

3 1 . A Reischel Károly alapítványt kezelő bizottság benyújtja 
az 1891. évről szóló jelentését, mely szerint 

1. 1891. évi január 1.-től deczember 31.-ig volt: 
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A) Kezelés i eredményszámla szerint. 
Tartozik : 6. Gazdasági kezelési számlának . 19 frt 91 kr. 

10. Vegyesek 29 „ 30 55 
11. Theol, akad. folyó számlának . 1500 „ — 55 
12. Költségek 227 „ 60 55 
14. Segélyezések 4495 „ — 55 

összesen 6271 frt 81 kr. 
Követel: 5. Kamat számlán 5927 frt 26 kr. 

9. Alapítványi vagyon számlán (vesz 
teség) . . • 344 „ 55 55 

összesen 6271 frt 81 kr. 

B) Vagyonmér leg számla. 
Tartozik : 1. Kölcsön számla 1000 frt kr. 

3. Takarékpénztári betétszámla . 7128 „ 79 55 

4. Értékpapírok számla 116124 „ — 55 

5. Kamat számla 439 „ 29 55 

7. Pénztári számla 1022 „ 06 55 

8. Ingatlan vagyon számla 25074 „ — 55 

összesen 150788 frt 14 kr. 
Követel: 2. Theol. akad. alap 5192 frt 62 kr. 

9. Alapítványi vagyon számla . 145595 „ 52 55 

összesen 150788 frt 14 kr. 
Egybevetve a mult évi vygyonállással . 145940 frt 07 kr. 
a jelen vagyonállást 145595 „ 52 55 

mutatkozik apadás . . . 344 frt 55 kr. 

Segélyezésekre ez évben is 6000 frt lett felvéve, melyből a 
theologiai akadémiát illető rész 1500 frt levonatván, a mult évi 
1891. októberi határidőn 44 segélyzett közé 2280 frt osztatott ki. 
Az áprilisi határidőben pedig 41 segélyezett 2150 frtnyi támoga-
tásban részesült. A netalán megtakarítható összeg a kezelési számlán 
kimutatott 344 frt 55 krnyi veszteség pótlására fordíttatik. 

Alapítványi pénztáros tekintetes Günther M. V. úrnak a szo-
kásos felmentvény megadatott. 

Tudomásul vétetik. T. 

32. A mult évi kerületi gyűlés jkvének 38. pjánál a Beischel 
Károly alapítványi bizottság jelenti, hogy az alapítvány nagyszom-
bati birtokát Maier József és neje született Schnell Zsuzsánna mo-
dori lakosoknak 25300 frtnyi áron eladta. A vevők 16300 frtot 
le is fizettek, mely összeg értékpapírokba lett elhelyezve, a hátra-
lékos 9000 frt a birtokra telekkönyvileg bekebelezve, biztosíttatott. 

Helyeslő tudomásul vétetik. T. 
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Jelen jkv. 5. pjával az egyet, egyház számadásainak 
átnézésére kiküldött bizottság jelenti, hogy azokat megvizsgálván 
számszerintvrendben találta. 

Tudomásul szolgál. T. 

34. Ugyanezen jkv. 6. pjával a br. Baldácsy alapítvány igaz-
gatóságától leérkezett ügyiratok áttekintésére kiküldött bizottság 
beadja jelentését, melyszerint: 

a) Az alapítványnak 1891. évi bevétele . 77435 frt 32 kr. 
kiadása . . 39858 „ 15 „ 
maradéka . 37597 frt 17 kr. 

Az 1892. évre előirányozva van bevételben 88873 frt 60 % kr. 
kiadásban . 54260 „ 84 " „ 
marad . . 34612 frt 76 l/2 kr. 

b) Hogy kerületünknek a többi testvérkerületekkel egyenlően 
2500 frtnyi osztalék lett megállapítva. 

A kerületi gyűlés e jelentésnek örvendete tudomásul 
vétele mellett határozza, hogy a kerületünkre eső összeg 
az 1890. évi ker. gyűlési jkv 40. pja 2. sz. a. megálla-
pított kulcs szerint lesz elosztandó. 

35. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti a nmgú vallás és 
közokt. minister úrnak 1891. decz. 1. 50895. sz. a. kelt leiratát, 
melylyel a püspök urat értesíti, hogy az 1891. évre az 1891. évi 
2443. sz. a. 5000 frt államsegélyről bemutatott számadás helyesnek 
találtatott és az utalványozott összeg a nyilvántartásból töröltetett. 

Tudomásul szolgál. T. 

3G. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti a vall. és közokt. 
m. kir. ministeriumnak két rendbeli, u. m. 1892. évi jan. 16.-ik 
2248. sz. a. kelt rendeletét, melylyel államsegélyül egyelőre 
2083 frtot utalványoz és 1892. júl. 14. 31082. sz. a. kelt rende-
letét, emelylyel a még kijáró 3917 frtot s így összesen az évben 
állams gélyül 6000 frt lett kiutalványozva. 

Örvendetes tudomásul szolgál. T. 

37. Fentebbiekkel kapcsolatban benyujtátik a jelen jkv 
7. pjával az államsegély elosztási tervezetének elkészítésére kikül-
dött bizottság munkálata, mely is elfogadtatván, a kerületi gyűlés 
a 6000 frtnyi államsegély elosztására nézve következőleg intézkedik: 

I. Egyet, pénztárba (1872. évi egyet, 
gyül. jkv 45. pja) . . . . . . . . . 250 frt 

II. Esperességi özv. árvaintézeteknek . . 1600 „ 
III. Nyolcz esperesnek költségtérítés . . 800 „ 
IY. Kerületi katechetai segélyalap . . . 150 „ 
V. Kerületi pénztárnak előre nem látott 

szükségletekre 310 „ 3110 frt 
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VI. Egyes esperességek szerint: 

a) Árvái esperesség: a.-kubini kate-
cheta 40 frt, Hroboň János zazri-
vai vallástanításért 25 frt, jasze-
novai egyház 35 frt, Jurkovics 
Vladimir zsaskói lelkész 30 frt . 130 frt 

b) Liptói esperesség: esperess. pénz-
tárnak 50 frt, Klimo Mihály bo-
czai lelkész 60 frt, rózsahegyi 
katecheta 30 frt, nagy-selmeczi 
vallástanításért 20 frt, tarnóczi 
egyháznak 30 frt, nagy-palugyai 
egyháznak 30 frt, Kmeti János 
nagy-palugyai lelkész 30 frt, esp. 
lelkészi alap 20 frt 270 „ 

c) Mosonyi esperesség: magyar-óvári 
egyház 70 frt, oroszvári leány-
egyház 30 frt, bruck-ujfalusi szór-
vány 20 frt 120 „ 

d) Nyitrai esperesség: assakürthi egy-
ház 50 frt, f.-zelei egyház 50 frt, 
salgói egyház 50 frt, csasztkói 
egyház 30 frt, szakolezai kate-
cheta 50 frt, szeniczi katecheta 
40 frt, vágujhelyi katecheta 50 frt, 
Štefánik Pál kosariszkói lelkész 
60 frt, Nedobrý József csasztkói 
lelkész 50 frt, Pifko Gusztáv 
bukóczi lelkész 20 frt . . . . 450 „ 

e) Pozsonyvárosi esperesség: Polev-
kovics Gusztáv récsei lelkész 
100 frt, ligetfalusi leány egy ház 
20 frt 120 „ 

f) Pozsonymegyei esperesség: kerül, 
biztos útiköltsége 20 frt, esperes-
ségi szórvány alap 15 frt, Rásó 
Mihály alsó-szeli lelkész 50 frt, 
Scharbert Ármin limbachi lelkész 
50 frt, nagyszombati katecheta 
50 frt, kajali leányegyház 50 frt 235 „ 

g) Trencséni esperesség: kochanóczi 
egyház 25 frt, morva-lieszkói 
egyház 30 frt, kis-sztankóczi egy-
ház 25 frt, zay-ugróczi katecheta 
50 frt, Bálent István beczkói lel-
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280 frt 

285 „ 1890 frt 

1000 ^ 
összesen 6000 frt 

38. Fentebbivel kapcsolatban a pozsonymegyei esperesség 
oly tartalmú indítványt terjeszt be, hogy ezentúl az államsegélyből 
a kebelbeli egyházmegyék özvegy-árvaintézetei között egyenlően 
elosztatni szokott 1600 frtnyi összeg, ne az eddig divó kulcs sze-
rint, hanem az esperességek rendes lelkészeinek, mint özvegy-árva-
intézeti tagoknak számaránya szerint osztassák el. 

A kerületi gyűlés ez indítváuyt szabályszerű tárgyalás 
és határozathozatal czéljából az esperességekre szállítja le. 

T. 

39. A kerületi lelkészi özvegy-árva intézetre nézve főtisztelendő 
püspök úr jelenti, hogy az intézet fejlesztésén egész erejével mun-
kálkodik s annak érdekeit előmozdítani igyekszik, s hogy e czélra 
Kovács József a verbicza-szentmiklósi gyülekezetnek tagja, évi járu-
lékát 5 frtra emelte s azt életfogytáig évenkint fizetni magát leköte-
lezte, valamint a takarékpénztárakba elhelyezett kerületi pénzeknek 
időközi kamatait is ez intézet tőkéjéhez csatolja. 

Midőn a kerületi gyűlés főtisztelendő árnak törek-
véseért köszönetet mond, eljárását helyesli, a jószivü ada-
kozónak tényét hálával emeli ki. T. 

4 0 . Főtisztelendő püspök úr beterjeszti az 1891/2. évben 
házassáyi felmentvényben részesült kerületünkbeli egyháztagok név-
jegyzékét, melyből kiviláglik, hogy díjtalanul 27-en, díj mellett 
pedig a következő 37-en nyertek házassági felmentvényt: 1. Nusták 
György (Bodafalu, Liptó) 5 frt. 2. Dankó János (Brezová, Nyitra) 
10 frt. 3. Varga András (Krencs, Nyitra) 10 frt, 4. Szrnánek 
György (Lubina, Nyitra) 10 frt. 5. Kolárik János (Verbicza, Liptó) 
10 frt. 6. Büchel István (Podluzsán, Trencsén) 10 frt. 7. Ševcovic 

kész 30 frt, Švehla Ferencz laazi 
lelkész 30 frt, trebichavai vallás-
tanítás 20 frt, púchói katecheta 
25 frt, trencséni katechetai alap 
45 frt • • • • • • • • • 

h) Turóczi esperesség: turócz-szt.-már-
toni katecheta 50 frt, znio-váraljai 
katecheta 50 frt, ker. biztosi úti-
költség 20 frt, esperességi pénztár 
40 frt, Chorváth András blatniczai 
lelkész 35 frt, Rosza János ivánko-

' falusi lelkész 35 frt, Brózik Titusz 
háji lelkész 35 frt, ruttkai kate-
cheta 25 frt 

VII. Zsinati költségekre kerül, pénztárnak 
külön gyümölcsöző kezelés mellett . . . . 
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Márton (Bodfalva, Nyitra) 10 frt. 8. Schefcsik Pál (Bazin, Pozsony) 
5 frt. 9. Bangya Gyula Gusztáv (Trencsén) 50 frt. 10. Hosko 
Márton (Vichodna, Liptó) 10 frt. 11. Cipka Mihály (Podluzsán, 
Trencsén) 5 frt. 12. Zajac András (Podluzsán, Trencsén) 5 frt. 
13. Kroslák István (Család'ka, Nyitra) 5 frt. 14. Kravárik János (Uj-
Lehota, Nyitra) 10 frt. 15. Szodoma Mihály (Modor-Királyfa, Pozsony) 
10 frt. 16. Gschwandtner Mihály (Bazin, Pozsony) 5 frt. 17. Schmel-
zer György (Gálos, Mosony) 15 frt. 18. Rohácsek Vilmos (Salgó, 
Nyitra) 10 frt. 19. Kacser Mihály (Nagy-Biszterecz, Árva) 10 frt. 
20. Malik Mátyás (Jaszenova, Árva) 5 frt. 21. Patócs Gáspár 
(Alsó-Szeli, Pozsony) 20 frt. 22. Chlebik István (Turoluka, Nyitra) 
5 frt. 23. Artbauer János (Trencsén) 10 frt. 24. Kásó György 
(Csataj, Pozsony) 10 frt. 25. Staller Mihály (Alsó-Szeli, Pozsony) 
10 frt. 26. Foltin János (Brezová, Nyitra) 10 frt. 27. Szabaka 
Mihály (Vázsecz, Liptó) 10 frt. 28. Nahálka Márton (Vichodna, Liptó) 
10 frt. 29. Uzsik Márton (Vichodna, Liptó) 10 frt. 30. Bela György 
(Podhragy, Turócz) 5 frt. 31. Tomka Máté (Podhragy, Turócz) 
5 frt. 32. Lamos Lajos (Turócz-Szt.-Márton) 5 frt. 33. Kleszken 
György (Kisfalu, Turócz) 5 frt. 34. Kleszkeny János (Kisfalu, 
Turócz) 5 frt. 35. Sztuchly Mihály (Háj, Turócz) 5 frt. 36. 
Szmetana János (Csasztkó, Nyitra) 5 frt. 37. Buricza János 
(Túrán, Turócz) 10 frt, ö s s z e s e n 350 frt. 

A ker. gyűlés e jelentés tudomásul vétele mellett 
elhatározza, hogy az összeg a kebelbeli esperességek 
között a rendes lelkészi állomások arányában osztassék el. 

T. 

41. Benyujtátott és olvastatott: A kerületi gyámintezet jelentése, 
melylyel tudomásra hozatik, hogy 

1. a kerületi gyámintézet közgyűlését Pozsonyban f. é. augusztus 
23.-án tartotta meg. 

2. Az elmúlt évnek eredménye volt: 
a) Bevételekben: A kerületben 3 frt 51 kr.; az esperessé-

gekben Árvában 42 frt 15 kr., Liptóban 200 frt 82 kr., Mosony-
ban 130 frt 14 kr., Nyitrában 86 frt 08 kr., Pozsonyváros és 
lyceumban 804 frt 47 kr., Pozsony megyében 401 frt 34 kr., 
Trencsénben 88 frt 68 kr., Turóczban 91 frt 12 kr., kerületi offer-
toriumból 29 frt 03 kr., ö s s z e s e n 1877 frt 34 kr. 

b) Kiadásokban: Az egyetemes alaphoz 1 frt 51 kr., 
Leopoldianumra 89 frt 88 kr., szeretetadomány 261 frt 24 kr., 
Gusztáv Adolf-egyletnek 44 frt 32 kr., közvetlenül kiosztatott 
514 frt 40 kr., tőkésíttetett 24 frt 27 kr., visszatartatott 34 frt 
26 kr., folyó költségekre fordíttatott 65 frt 95 kr., szabad rendel-
kezésre a kerületi pénztárba átadatott 841 frt 51 kr., ö s s z e s e n 
1877 frt 34 kr. 
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3. A kerületi gyámintézeti pénztárba szabad rendelkezésre 
beszolgáltatott 841 frt 51 kr. következőleg lett elosztva: Leopoldi-
anumnak 50 frt, a kerületi gyámintézeti elnöknek útiköltsége 50 frt, 
pozsonyi diakonisszaintézetnek 75 frt, egyházközségeknek : Lestyiné-
nek, Yázsecznek, Oroszvárnak, Vágujhelynek, Ksinnának, Nagy-
Jeszennek 35—35 frtjával = 245 frt, folyó költségekre 75 kr., 
egyetemes gyámintézetnek szabad rendelkezésére 420 frt 76 kr., 
ö s s z e s e n 841 frt 51 kr. 

4. Leopoldianumra ajánltatnak: Salgó, Zsolna és a liptói 
missió. A 400 frtos adományra a két iskolát építő Szmrecsány, 
ismételten a pozsonyi diakonisszaintézet; kissebb segélyre: Salgó 
(ha a Leopoldianumot meg nem kapná), Zsolna (szintazon esetben), 
liptói missió, Magyar-Ovár, Felső-Zele, Király-Lehota, Pribócz, 
Főrév, Zazriva, Ksinna, Modor-Királyfa. A Gusztáv Adolfegylet-
nek mint már az évi segélyezési tervezetbe (Unterstützungsplan) 
felvettek: Beczkó, Kosariszkó, Ksinna, Laaz, liptói missió, Nyitra-
Szerdahely, Pribócz, Rajecz, Rózsahegy, Salgó, Turócz-Szt.-Márton, 
Trencsén, Csácsó, Vázsecz, Duna-Szerdahely. 

A kerületi gyűlés a gyámintézeti jelentést kedves 
tudomásul veszi; a szeretetnek ezen művét az egyház-
megyéknek, egyházközségeknek és egyes jóltevőknek 
melegen ajánlja és a gyámintézeti szónoknak, tisztelendő 
Schmidt Károly Jenő úrnak őszinte köszönetet mond. L. 

42. Beterjesztetik kerületi levéltáros úrnak főtisztelendő püspök 
úrhoz intézett következő jelentése : A kerületi levéltárra vonatkozó-
lag bátor vagyok jelenteni, hogy az 1890. évi január 1.-től be-
érkezett okmányokat, számszerint 600 darabot, egy külön könyvbe 
bejegyeztem. 

Tudomásul szolgál. T. 

43. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 54. pontjá-
nál a lelkészi-, tanítói özvegy-árva-intézetek tökéinek a kamatadó terhé-
től megszabadítására utasított nyitrai és liptói esperességek jelentik, 
hogy e munkálat folyamatban van és még végleges elintézést nem 
nyert. 

Tudomásul vétetik s az eredmény elváratik. T. 

44. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 57. pontjá-
val kapcsolatban tárgyalás alá vétetik az ugyanazon évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 15. pontja, melyben a dunáninneni és 
bányai kerületeknek ujolag megfontolás végett ajánltatik, hogy a 
theologiai akadémiának fentartására kiszolgáltatott évi járulékaikat 
felemelni szíveskedjenek. Szavazatok többségével 

kerületünk az egyetemes gyűlés kérelmét nem teljesítendő-
nek mondja ki. T. 
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45. Az 1891. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 60. pontjánál 
a Tranovszky György alapítvány kezelésével megbízott liptói espe-
resség jelenti, hogy ez alapítvány eddig 199 frt 8 krnyi vagyon-
nal bír. 

Tudomásul vétetett s a liptói esperesség felhívatik, 
hogy ezen alapítvány kezelését tárgyazó alapszabály ter-
vezetet dolgozzon ki, s azt a jövő kerületi gyűlésnek 
terjessze be. T. 

46. Olvastatik a nmgá vallás és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumnak 1892. február 13. 197. sz. a. kelt rendelete, mely 
szem előtt tartva, hogy az 1891. évi XIII. törvényczikknek szán-
déka nemcsak az iparos munkásoknak pihenést biztosítani, hanem 
egyszersmind szellemi kiképzésére is alkalmat nyújtani, az egyházi 
hatóságok is felkéretnek, hogy körükben oly intézkedéseket tegye-
nek, pl. vasárnap délutáni felolvasásokat és más hasonlókat léptes-
senek életbe, hol a munkás népnek alkalom nyújtatnék vallás-
erkölcsi és általános műveltség megszerzésére. 

A kerületi gyűlés tudomásul veszi és az egyház-
megyei és egyházközségi elöljáróságnak kivált iparos köz-
ségekben valósításra ajánlja. L. 

47. Olvastatik a vall. és közokt. m. kir. ministeriumnak 
1892. évi márczius 21.-én 29761/91. sz. a. kelt rendelete, melylyel 
tudomásul hozatik, hogy az állami tanítóképzői intézeteken az egy-
házi ének és zene a tantervbe felvétetett. 

A kerületi gyűlés az intézkedést hálával veszi tudo-
másul. L. 

48. Mult év kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 61. pontjával 
főtisztelendő püspök úr beterjeszti a „Zpévník alapítvány"-nak 
számadásait, mely szerint az 1891. év végével alapítványi vagyonúi 
9365 frt 8072 kr. van kimutatva. 

Kedves tudomásul vétetik. L. 

49. Ugyanazon évi ker. gyűlés 62. pontjánál, melyben néhai 
dr. Palló Sándor végrendeletével tett alapítványra vonatkozólag 
utasíttatik kerületi ügyész úr, hogy a mennyiben a törvényszék-
nél valami közbenjárás szüksége mutatkoznék, azt elintézni szíves-
kedjék, jelentetik, hogy sem a püspök úrhoz, sem a kerületi fel-
ügyelő úrhoz ily irányú értesítés vagy felhívás nem érkezett. 

Tudomásul szolgál s a netalán jövőben szükséges 
lépések megtételére továbbra is kerületi ügyész úr fel-
kéretik. T. 

50. Beterjesztetik a Luther-tcir saságnak 1891. évről szóló jelen-
tése, azon felhívással, hogy a kerület e társaságot pártfogásában 
részesítse. 
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A kerületi gyűlés a Luther-társaság ügyét a kebel-
beli esperességek, egyházközségek és egyes hívek buzgó 
pártfogásába melegen ajánlja. T . 

51, Püspök úr jelenti, hogy Dohnányi Lajos esperességi fel-
ügyelő részéről szegény gyermekeknek iskolai könyvekkel és más 
nélkülözhetetlen kellékekkel való ellátására indítványozott, s 100 frt-
nyi adományával megalkotott Baltik-alapítványnak még eddig alap-
szabályai hiányzanak. 

Az indítványozó és egyúttal alapítványozó felügyelő 
úr ezennel felkéretik, hogy szíveskedjék maga azalapít-
ványra vonatkozólag szabályzatot kidolgozni s azta jövő 
kerületi gyűlésnek benyújtani. T. 

5 3 . Olvastatott tisztelendő Paulinyi László pritrzsi lelkész 
úrnak f. é. augusztus hó l.-jén kelt levele, melyben jelenti, hogy 
megvásárolta : ordinatorum per M. Isaacum Abrahamidem 
Hrochotium, Nicolaum Fidicinis, Andreám Diossy, Basilium Fabri, 
Nicolaum Martini, Danielem Dubravium, M. Martinum Tarnotzium 
superintendentes ordinibus sacris initiatorum ab anno 1610. ad 
annum 1670," czímíí kéziratot s késznek jelenti magát, azt a 
15 frtnyi vételáron a kerületi levéltárnak átengedni. 

A kerületi gyűlés Paulinyi lelkész úrnak ajánlatát 
készséggel fogadja és a fent jelzett „Index*-et a kerületi 
levéltár számára megvásárolni elhatározza. L. 

53. A nyitrai esperesség nem értvén egyet egyetemes fel-
ügyelő úrnak a zsinaton az unió tárgyában tett nyilatkozataival, 
követei által a kerületi gyűlésen következő határozati javaslatot 
terjeszt be : „határozza el a kerület, hogy az egyetemes felügyelő 
úrnak az ág. hitv. evangelikus egyháznak a helv. hitv. evan-
gélikus egyházzal való uniójáról a zsinaton előadott nézeteivel nem 
ért egyet." 

Midőn hosszabb, beható tárgyalás után, azon javaslat, hogy 
az indítvány a napirendről vétessék le, elbukott, 

a kerületi gyűlés kimondta, hogy minden, bárhonnét eredő 
unionisztikus mozgalommal és törekvéssel szemben, hitvallásá-
nál, úgy a mint az a meg nem másított ágostai hitvallás-
ban és a többi symbolikus könyvekben ki van fejezve, 
híven és rendületlenül megmarad. L. 

54. A trencséni egyházmegye főesperese által meghívja a 
kerületet, hogy ha más meghívó egyházközség nem találkoznék, 
legközelebbi közgyűlését a trencséni egyházközség kebelében 
tartsa meg, mire elnöklő püspök úr úgyis, mint a verbicza-szent-
miklósi egyházközség lelkésze a kerületet a legközelebbi közgyűlés 
tartására Liptó-Szentmiklósra hívja meg. 



Kerületünk legközelebbi közgyűlésének helyéül Liptó-
Szentmiklóst tűzi ki. T. 

55. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére 
a kerületi elnökség elnöklete alatt dr. Samarjay Károly, 
Günther M. V., dr. Dobro vi ts Mátyás, Scharbert Ármin 
és Ebner Gusztáv urakból álló bizottság küldetik ki. 

A napirendre kitűzött ügyeknek letárgyalása után elnöklő fő-
tisztelendő püspök úrnak hálaimájával a közgyűlés berekesztetett 
és közönsége kölcsönös üdvkivánatok mellett szétoszlott. 

Kelt mint fent. 

Trsztyénszky Ferencz 
egyházkerületi magyar jegyző. 

egyházkerületi tót jegyző. 
Leska János Michaelis Vilmos, 

egyházkerületi német jegyző. 
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A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 

1893 évi augusztus hó 23 és 24 napjain Liptó-Szentmiklóson 

főtisztelendő és méltóságos B a l t i k F r i g y e s püspök és nagyméltó-
ságú S z e n t I v á n y i M á r t o n val. b. titk. tanácgos, kerületi felü-

gyelő urak társelnöklete mellett tartott közgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 

Az Urnák házában buzgó énekléssel, Isten igéjének tiszt. Čobrda 
Pál lelkész úr részéről János ev. 15. r. 5. v. alapján teljesített 
hittelt, lelkesült s építő hirdetésével, áhítatos imádsággal s áldással 
befejezett s gyámintézeti offertoriummal egybekötött istentisztelet el-
végeztével ugyanazon helyen egybegyűlt az egyházkerületi gyűlés 
nagy közönsége. 

1 . Mindenek előtt főtisztelendő püspök úr a lélek bensejéből 
íakadó főpásztori, — a hivek szivét az egyház Urához felemelő 
imádsággal, melyben a pásztorok Pásztorának vezérlő, védő és Szent 
Lelkének megszentelő áldásaért esedezett, vezeti be a gyűlés munkál-
kodását. Mire kerületi felügyelő úr elmondja megnyitó beszédjét, 
melyben hálát adva Istennek, hogy e napot megérnie engedte, hogy 
tanuja legyen azon épület betetőzésének, mely körül néhány hó 
kiilömbségével hatvan esztendő óta közreműködött, melyből harmincz-
három évet a kerületi felügyelői hivatalban töltött el. A lefolyt nehéz 
időkre visszatekintve különösen fájdalmát fejezi ki a fölött, hogy 
voltak, kik benne kétkedtek, mintha nála nem járna karöltve az 
állam érdeke az egyház érdekével. Kifejezve sejtelmét, hogy mai 
működése tevékenységének hattyúdala leend, reményli, hogyha nem 
leend többé, meg fognak a nélküle összegyűltek emlékezni ő róla, 
ki szentebb törvényt nem ismert annál: A vallásért mindent, csak 
a hazát nem! A gyűlést megnyitja. 

Ezen köztetszéssel fogadott megnyitó beszédre püspök úr elnök-
társáért Isten iránt hálával, felügyelő úr iránt kiváló érdemeit mél-
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tató elismeréssel adózva a simeoni boldog életestvének kívánásával 
válaszol; a gyűlést pedig a zsinati törvény 112 §-ának rendelkezése 
szerint való megalakulásra felhívja. 

A megalakulási eljárás intézése előtt felszólal Dr. Štefanovič 
Miloš kijelentve, hogy a törvény 81 §-ának magyarázatát vonatkozás-
sal a pozsonyvárosi esperességre az egyetemes gyűléstől kérni fogja. 

Az egyházkerületi közgyűlésnek tagjai a törvény 112 §-ának 
alapján : 

A) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tiszt-
viselők: Baltik Frigyes püspök, Szent Iványi Márton egyházkerületi 
felügyelő; — Škripeň János, Horvát József, Inšlitoris József, Phila-
delphy Mór, Janoška György, Sokolík András, Bobrovniczky László, 
Mudroň Pál, Dula Máté, Milec János, Csillaghy József, Ružiak János, 
az egyházkerületi törvényszék birái; — Trsztyénszky Ferencz, 
Leška János, Michaelis Vilmos, Korcsek Zsigmond egyházkerületi 
jegyzők; — Günther M. V. egyházkerületi pénztáros; — Dr. Samarjay 
Károly egyházkerületi ügyész; — Richter Ede egyházkerületi szám-
vevő; — Korcsek Zsigmond egyházkerületi levéltáros. 

B) Hivataluknál fogva mint egyházmegyei és 
iskolai képviselők: Árvái esperességből': Škripeň János, 
Csillaghy József; liptói esperességből: Kmeti János, Bobrovniczky 
László; mosonyi esperességből: Schuh Ágost, Lepossa Dániel; nyitrai 
esperességből: Leška János, Mudroň Pál; pozsonyvárosi esperesség-
ből: Trsztyénszky Ferencz, Dr. Samarjay Károly; pozsonymegyei 
esperességből: Ritter Károly, Kalenda János; trencséni esperességből. 
Holuby József, Dohnányi Lajos; tarőczi esperességből. Horvát József, 
Mudroň Pál, mint az egyházmegyék elnökei: a kerület területén levő 
theologiai akadémia felügyelője: . . . Schneller István igazgató; po-
zsonyi lycenm főgymnásiumának felügyelője: Dr. Samarjay Károly, 
igazgatója, Zorkóczy Sámuel, mint iskolai képviselők. 

C) Választás alapján, a) Megbízó levéllel: Árvái esperes-
ségből : Laco János nagyfalusi lelkész és Dr Medzihradsky Frigyes 
a.-kubini felügyelő; liptói esperességből: Čobrda Pál szmrecsányi 
és Bella István szent-péteri lelkészek, Píatthy Gyula nagy-palugyai 
és Kállay Adolf csorbái felügyelők; mosonyi esperességből: Bodiczky 
Kálmán alesperes zuránvi lelkész, Hacker Károly esperességi ügyész; 
nyitrai esperességből: Čulík Lajos ó-turai, Borsuk Károly bottfalvi, 
Boor Lajos krajnai lelkészek, Fajnor István ügyvéd, Dr. Štefanovič 
Miloš ügyvéd, Dr. Markovié Gyula orvos; pozsonyvárosi esperesség-
ből: Polevkovics Gusztáv récsei lelkész, Dr. Dobrovits Mátyás iskolai 
tanácselnök; pozsonymegyei esperességből: Schönviszner Kálmán 
szent-györgyi, Endreffy János felső-szelü lelkészek, Beniczky Kálmán 
esperességi másodfelügyelő, Lenhardt Károly esperességi jegyző: 
trencséni esperességből: Roy Pál koc.hanóczi és Zoch Pál zariecsi 
elkészek, Borik Károly és Krupec Rudolf világiak; turóczi esperes-
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ségből: Krčméry Miloslav mosóczi, Hodža János szucsányi lelkészek, 
Halasa András és Dr. Vanovié János egyházi felügyelők. 

b) Jegyzőkönyvi kivonat alapján: Árvából: Hroboú János, Novák 
Pál, Novák Sámuel, Lehoczky Miklós, Mesko Dezső, Országh József, 
Medzihradsky Adolf és Kmef György. Liptóból: Cimrák János, 
Langhoffer Károly, Prúnyi Otto, Makovický Péter és Kiszely Árpád. 
Mosonyból Nyitrából :. . . . Pozsony városból: Fürst János 
pozsonyi lelkész, Beck Vilmos világi; Pozsony megyéből: Hollerung 
Károly modori német. Farkas Gejza nagyszombati lelkészek, Maier 
József, Wagner János világiak; Trencsénből: Zsámbokréthy Lajos 
és Bálent Pál; Turóczból: . . . . 

A megalakulásnál tapasztaltatván, hogy a tagok között vannak 
oly képviselők, a kik több czimen is tagjai a gyűlésnek, tekinlettel 
a zsinati törvény 116 §-ára kimondatik: 

hogy a fejenkinti szavazásnál egy tagnak csak egy szava-
zata lehet. T. 

S . Főtisztelendő püspök úr hálás szivvel emlékezik meg Ő 
Felségének apostoli koronás királyunknak azon atyai kegyelmi tényé-
ről, Tiogy folyó 1893 évi márczius hó 18-án kelt kegyelmes királyi 
leiratával az 1893 évi február hava 10 napján hódolattal felterjesz-
tett zsinati törvényeket jóváhagyni és megerősíteni kegyeskedett. 

A közgyűlés jobbágyi hálás hódolattal fogadja Ő 
Felségének ezen kegyelmi tényét és az igy szentesített 
törvényeket, melyek zsinatilag is 1893 május hó 4-én 
kihirdettettek, sőt egyházkerületünk egyházközségeiben köz-
tudomásra hozattak, ez alkalommal is kihirdeti. T. 

Egyházkerületi rendtartásunknak a szentesített zsinati tör-
vényhez való alkalmaztatása a törvény föltétlen tekintélyének termé-
szetes kövelkezményekép elodázhatlannak találtatván, 

a kerületi gyűlés e czélból két bizottságot küld ki: 
a) egy nagyobbat a kerületi elnökségnek elnökiele 

alatt az esperességek elnökségeiből állót; és 
b) egy kisebbet, melynek elnöke főtisztelendő püspök 

úr, tagjai: Bitter Károly, Leška János. Janoška György, 
Mudroň Pál, Dr. Štefanovič Miloš és Michaelis Vilmos 
urak. T. 

4. A napirendnek előre megállapított során az egyházkerületi 
tisztikarnak megválasztása vétetik elő. Tekintettel a jegyzői teendők 
halmazára és az egyházkerület kebelében törvényes gyakorlatban 
levő jegyzőkönyvi három nyelvre hat jegyzőt kiván alkalmazni. Mi-
után az eddigi egyházkerületi jegyzők hivatalaikról végleg leköszön-
nek, és miután elébb az esperességek szavazataival határoztatolt, 
hogy az új két jegyző tiszteletdijával járó megterhelteíést az esperes-
ségek elvállalják: 
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a) szavazattöbbséggel megválasztatnak a magyar jegyző-
könyv vezetésére: Boor Lajos és Dr. Minich Jaroslav, a tót 
jegyzőkönyv vezetésére: Janoška György és Dr. Stefanovič 
Miloš, a német jegyzőkönyv vezetésére: Šimkovic János 
és Dr. Dérer József urak, kik közül Boor Lajos, Janoška 
György és Dr. Štefanovič Miloš urak a gyűlés szine előtt 
a szabályszerű esküt letevén, hivatalukat elfoglalták. T. 

b) A lelépett jegyzői karnak pedig több évi buzgó 
működéseért jegyzőkönyvi köszönet és elismerés szavaz-
tatott. B. 

5. Megválasztattak továbbá: kerületi pénztárosnak Dr. Stodola 
Emil, számvevőnek Ruppeldt Károly, ellenőrnek Lacko György, 
ügyésznek Ružiak János, levéltárnoknak Uram Gergely; az egyház-
kerületi törvényszék tagjaivá: Inštitoris József, Kovalevsky Imre, 
Laco János, Langhoffer Károly, Čulík Lajos, Dula Máté, Milec János, 
Kállay Adolf, Dr. Vanovié János, Dr. Medzihradsky Frigyes, Sokolík 
András, id. Jamnicky András és törvényszéki jegyzőnek Hroboň 
János. 

A jelenlevő Dr. Stodola Emil, Ruppeldt Károly, Lacko 
György, Ružiak János, Uram Gergely, s a törvényszéki birák 
közül Kovalevskv Imre, Laco János, Langhoffer Károly, 
Čulík Lajos, Dula Máté, Kállay Adolf, Vanovié János és 
Sokolík András, valamint Hroboň János jegyző meg is 
esketlettek. B. 

Az ily eredménynyel véghezvitt választások folytán a jelen 
jegyzőkönyv 1. pontjában elősorolt kerületi gyűlés tagjainak névjegy-
zéke kijavittatik és következőleg állapíttatik meg: 

A) Hivataluknál fogva, mint egyházke-
rületi tisztviselők: Baltik Frigyes püspök, Szent Iványi 
Márton egyházkerületi felügyelő; 
Inštitoris József, Kovalevský Imre, Laco János, Langhoffer 
Károly, Čulík Lajos, Dula Máté, Miiec János, Kállay Adolf, 
Dr. Vanovié János, Dr. Medzihradsky Frigyes, Sokolík An-
drás, id. Jamnicky András az egyházkerületi törvény-
szék birái; 

t v 

Boor Lajos, Dr. Minich Jaroslav, Janoška György, Dr. Šte-
fanovič Miloš, Šimkovic János, Dr. Dérer József egyház-
kerületi jegyzők; 
Dr. Stodola Emil egyházkerületi pénztáros; 
Ruppeldt Károly egyházkerületi számvevő; 
Lacko György egyházkerületi ellenőr; 
Ružiak János egyházkerületi ügyész; 
Uram Gergely egyházkerületi levéltárnok. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházme-
gyei és iskolai képviselők: Árvái esperességből: 
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Škripeň János, Csillaghy József; liptói esperességből: 
Kmeli János, Bobrovniczky László; mosonyi esperességből: 
Schuh Ágost, Lepossa Dániel; nyitrai esperességből: Leška 
János, Mudroň Pál; Pozsonyvárosi esperességből: Trsz-
tyénszky Ferencz, Dr. Samarjay Károly; Pozsonymegyei 
esperességből: Ritter Károly, Kalenda János; trencséni es-
perességből: Holuby József, Dohnányi Lajos; turóczi es-
perességből: Horvát József, Mudroň Pál mint az egyház-
megyék elnökei; a kerület területén levő theologiai aka-
démia felügyelője: . . . Schneller István igazgató; pozsonyi 
lýceum főgymnasiumának felügyelője: Dr. Samarjay Ká-
roly, igazgatója Zorkóczi Sámuel mint iskolai képviselők. 

C) Választás alapján: a) Megbízó levéllel: 
árvái esperességből: Laco János nagyfalusi lelkész és 
Dr. Medzihradskv Frigyes alsó-kubíni felügyelő: liptói es-
perességből : Čobrda Pál szmrecsányi és Bella István szent-
péteri lelkészek, Platthy Gyula nagypalugyai, Ivállay Adolf 
csorbái felügyelők; mosonyi esperességből: Bodiczky Kál-
mán alesperes, zurányi lelkész, Hacker Károly esperességi 
ügyész; nyitrai esperességből: Čulik Lajos óturai, Borsuk 
Károly bottfalvi, Boor Lajos krajnai lelkészek, Fajnor István 
ügyvéd. Dr. Stefanovič Miloš ügyvéd, Dr. Markovié Gyula 
orvos\ pozsonyvárosi esperességből: Polevkovics Gusztáv 
récsei lelkész, Dr. Dobrovits Mátyás, iskolai tanácselnök; po-
zsonymegyei esperességből: Schönwiszner Kálmán szent-
györgyi, Endreffy János felsőszelü lelkészek, Beniczky Kál-
mán, esperességi másodfelügyelő, Lcnhardt Károly esperes-
ségi jegyző; trencséni esperességből: Roy Pál kochanóczi és 
Zoch Pál zariecsi lelkészek, Bórik Károly és Krupec Ru-
dolf világiak; turóczi esperességből: Krčméry Miloslav 
mosóczi, Hodža János szucsányi lelkészek, Halasa András 
és Dr. Vanovié János egyházi felügyelők. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Árvából: Hrobon János, 
Novák Pál, Novák Sámuel lelkészek, Lehoczky Miklós, 
Mesko Dezső, Országh József, Medzihradskv Adolf és 
Kmef György világiak; Liptóból: Cimrák János, Langhoffer 
Károly, Prúnyi Otto lelkészek; Makovický Péter, Vitális 
Péter, Kiszely Árpád világiak; Mosonyból: .. . ; Nyitrából: 
...; Pozsonyvárosból: Fürst János lelkészek, Bech Vilmos 
világi; Pozsonymegyéből: Hollerung Károly, Farkas Gejza 
lelkészek, Maier József, Wagner János világiak ; Trencsén-
ből: Zsámbokréthv Lajos és Bálent Pál; Turóczból:... B. 

6. Főtisztelendő püspök úr mély megilletődéssel emlékszik meg 
Dr. Teutsch György Dániel erdélyrészi ev. püspök gyászos 
elhunytáról. 

Az egyházkerületi közgyűlés teljes mértékben osztoz-
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ván az elnöke által kifejezett érzelmekben s megemlékez-
vén a boldogultnak egyházi téren való buzgó fáradozásáról, 
elhunyta fölött fájdalmát nyilvánítja s emlékét jegyző-
könyvileg is megőrzi. B 

7. Következett a ft. püspök úr évi jelentése. Azon oknál fogva, mi-
szerint a kerületi gyűlés egyik határozata értelmében a püspöki évi 
jelentés oly nyelven terjesztendő elő, a mely azon egyház isteni 
tiszteletének nyelve, melynek kebelében á kerületi gyűlés tartatik, az 
évi jelentés tót nyelven olvastatott fel. Ennek megtörténte után a po-
zsony megyei nt. esperes kivánságára ezen jelentés magyar nyelven 
olvastatott fel. Szószerinti szövege a következő: 

M é l y e n t i s z t e l t e g y h á z k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

Kerületünk mult közigazgatási évére vonatkozó évi jelentésemet 
leteszem azon kőre, a melyet napjaiban felvett Sámuel, az Urnák 
szolgája és letette azt Misba és Sén között és nevezé azt: »Eben 
Haezer« és mondá: »Mindeddig segítséggel volt nekünk az Ur«, 
a mint meg vagyon irva í. Sám. 7. 12. 

Nekünk is mindeddig segítséggel volt az Ur. A mi egyházunk 
mezején is le van téve egy nevezetes kő a királyi szentséges kéznek 
megerősítésével és aláírásával; a midőn ez évi márczius 18-án leg-
kegyelmesebb királyunk zsinatunk törvényeit legmagasb szentesí-
tésével ellátta, s ezen törvények a zsinat f. é. május 4-én tartott 
ülésében kihirdettettek s igy egyházunkra és minden tagjára nézve 
kötelezők; s mi pedig kerületünkben mai napon először gyülekeztünk 
ezen Eben Haezer körül, hogy zsinati törvényeink alapján mégkezdjük 
szervezkedésünket az uj egyházi alkotmány szerint. 

Egyházunk történelmének uj korszaka kezdődik. Hálát kell ad-
nunk isten kegyelmének, hogy szenvedésünk s az ez után következő 
a szórványok mezején való nehéz szervezkedésünk napjai után se-
gitett az Ur, a midőn most először mint Istennek egész népe egybe-
gyűltünk Urunk szine előtt annak tudatában, hogy egy test vagyunk 
és az egység kötelékében állnunk kell. 

Ezen uj korszakban azonban az Ur kegyelme nem az által lesz 
velünk, hogy ezen emlékkő a törvény betűjének kötelezettségével 
köztünk le van téve, hanem ugy, hogy ha ezen törvénynek levelei 
a mi szivünkbe lesznek beirva, a hol az Isten tőrvényének leveleit 
kell irva tartanunk, mégpedig nem tintával, hanem az élő Isten lel-
kével; mi pedig mint az Izrael népe teljes szívből megtérünk az 
Úrhoz s készítjük sziveinket az Urnák s bünbánatban hitvallást 
teszünk, mondván: »vétkeztünk az Ur ellen«. így cselekedett Sámuel 
az Izrael népével az emlékkőnek idejében: igy kell nekünk is ten-
nünk a zsinati munka emlékkövénél. 

Magyarországi ág. h. ev. egyházunk történelme szerintem sokban 
hasonló az Izrael népe történetéhez. Az egyiptomi igát sok éven át 



viseltük, igen sokan közülünk elestek a kisértetés pusztáján; azon 
törvény alapján azonban, a melynek száz éves emlékét két év előtt 
ünnepeltük, megnyertük szeretett hazánkban a létjogot. De a mi 
ennek utána egy egész századon át következett, hasonló az Izrael 
biráinak korszakához, a mikor a kormányzatban és a közigazga-
tásban ugy intézte kiki dolgait az egyházban saját legjobb belátása 
szerint, a minő hatalommal és eszközökkel éppen rendelkezett. De 
nem vala annyi erőnk, hogy a szórványokban levő hitsorsosainkat 
a más vallásnak árama ellen megvédjük; s nem is létezett teljes 
egység köztünk, hogy egyházunk mint egy test végezze fenséges 
feladatát munkájának minden mezején; s nincs tagadás benne, hogy 
gyakran köztünk is a fajok és a testvérek közt ugyanazon hit mel-
lett is valának tusák éppen ugy, mint Izraelben; s megtörtént, hogy 
itt ott nem is törődtek nagyon az apák hitével s Isten törvényével. 

Ily viszonyok közt égető szükség vala, hogy Istennek egész 
népe egybegyűljön, s valódi egysége megujittassék. 

Ezt akartuk elérni a zsinattal. — Nem szabad azonban elfe-
lejteni, hogy az egyházi egység nem alapszik az emberi intézmé-
nyeken. hanem a hitélet közösségében, ez pedig az isteni igéből 
fakad. Azért az egyháznak a zsinati törvények szerinti rendezésénél 
szem előtt kell tartanunk, a mit a jelenkor legnagyobb lutheránus 
kanonistája, zsinati munkása és az egyházi törvénynek és kor-
mányzatnak kitűnő szakembere báró Scheuerl Kristóf minden zsi-
nati munkáról mondott: »Az egyháznak üdve nem függ annak 
helyes alkotmányától, de az ige és a sakrámentomok hű kiszolgál-
tatásától, valamint Isten lelkének s erejének bizonyságától. De kell, 
hogy mindez egy hű és jó egyházi hatóság által segíttessék. Abban 
fekszik azon kérdéseknek a fontossága, a melyek az egyházi ható-
ságokra vonatkoznak.« — Azért szükséges, hogy az egyháznak \ó 
hatósági közigazgatása legyen, de mindenek előtte legyenek az 
ige szolgálatában hű Sámueljei, a kik ott, a hol mindennek 
ékesen és jó renddel kell lenni, vezessék az Isten népét az Úrhoz, 
a bünbánathoz és megtéréshez. Csak akkor az uj tőrvény szerinti 
uj korszak áldással fog járni az egyházra; mi pedig akkor bátran 
mondhatjuk: »Mindeddig segítséggel volt nekünk az Ur!« ő lesz 
segítséggel ezután is. Ugy legyen. 

Ez évi munkálatunk főrésze természetesen a zsinaton vala; az 
én részem egész ezen kerületi gyűlésig, mert ugy akarta a zsinat, 
hogy a főváros esperesével, áldott munkái után kerületünkben is, 
a honnét került, tiszteletben álló Bachát Dániel testvérünkkel, 
a zsinati törvények tót nyelvű kiadásánál részt vegyek; épp ugy 
a mint ezen gyűlés tisztelt tagja, a szakavatott Michaelis Vilmos 
hasonló munka végzésére a nagyhonti főesperessel Händel Vilmossal 
a német szövegre nézve lett megbízva; a zsinati törvények ezen 
két kiadása rövid napok múlva az egyházi hatóságok és a hivők 
kezeihez kerül. 
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Ezen zsinati munkán kivül tekintettel voltam főkép a szórvá-
nyokra, s adott szavam szerint és a szükséghez képest közzétettem 
egy jelentést német nyelven; németül irtam azért, mert főképen 
azok számára kellett irnom, a honnét a mi diasporánk a legnagyobb 
segítséget kapja, értem az áldott Gusztáv Adolf egyletet és n német-
honi Gottes Kasten köröket. Ha időm engedi s anyagi forrásaim 
lesznek, szívesen folytatom e munkát, s akkor természetesen kerü-
letünk más egyházi nyelvein is ki fogom adni mindazt. 

Továbbá felhívtam a nt. esperességeket, hogy a hol a szórvá-
nyokban lehetetlenség tanítókat vagy lelkészeket alkalmazni, ott 
ideiglenesen a népből vallásos férfiak alkalmaztassanak, a kik né-
mileg a vallásoktatásban eljárhatnak. Erről kimerítő jelentést nem 
kaptam ugyan, de a beérkezett vallástanitási jelentések után annak 
veszem, hogy lépések történtek, s közvetlenül tudom a liptói espe-
rességből, hogy az uj »liptói missió «-féle alapítvány révén itten al-
kalmazások megejtettek. Hasonlóképen a nyitra-szerdahelyi egyház 
nagy szórványain megkezdetett a diasporális lelkészkedés. Rajeczen 
az ottani tanito-missiói állomás újból tanerővel lett ellátva és Zsolna 
is megkapta újból missionárius lelkészét. 

Ezenkívül a szórványokban élő ev. híveinket összeirattam, hogy 
ennek alapján az egyes községek a törvény értelmében az egyes 
hitközségekbe annak rendje szerint beoszlassanak és a missiói lel-
készet annál jobban berendezhető legyen; ezen munkálat azoban 
még sok tekintetben pótlólag javítandó. 

A nem evang. tanintézetekbe járó ifjuságunk vallásoktatásáról 
megujult gondviselésünk, mind erről azonban más helyen adatik 
a jelentés. E mellett említem, hogy az egyházi éneknek az állami 
tanítóképző intézeteken való tanítása által, maga a vallástanítás ott 
lendületet vett. 

Az eddig oly gyéren látogatott és kellőleg nem méltányolt ke-
rületi papi értekezlet immár jó szolgálatot tett az evang. vallásos 
öntudatnak ébresztése körül az által, hogy főkép Hollerung Károly 
modori lelkésztársunk kezdeményezése folytán a bibliai motívumokon 
alapuló fali képek terjesztetnek az ev. családokban, a hol főkép 
a köznépnél eddig más egyháznak a képei használtattak. 

A belmissió munkájának ezen első töredékéhez járul jó evang. 
vallásos iratoknak a terjesztése is; de e téren még szervezkednünk 
kell: a Zpévník alap azonban és a Luther társaság teljesítette itt 
a maga kötelességét. A Zpévník bizottság adományából az 1790/1 
évi XXVI törvényczikkről irt müvecskémnek 86 példánya küldetett 
az egyházakba, és ugyanazon bizottság Alsó-Kubin egyházát az ot-
tani nagy tűzvész után szent énekes könyvek néhány példányával 
látta el; egy németországi Völter nevü kegyes leikész pedig evang. 
prédikáczióinak javarészét küldte a mi lelkészi köreink számára; 
s a vallásos könyvek ezen nemű terjesztését folytatni fogom. 

De a missói és diasporális munkára sok idő kell, és éppen 
ennek hiányában vagyok. A kerület nagy munkájában, és egy nagy 



egyházközség lelkészi hivatalában magam állok egyedül segédemmel. 
Ha mely §-a a synodalis törvényeknek első sorban végrehajtandó 
lenne, az szerintem a törvény 140 §-a, mely szerint a püspök mellé 
másodlelkész és irodavezető alkalmaztatik. Ha ez nem történik, a hol 
ez évben az egyházi rendtartás átdolgozandó és uj szabályrendeletek 
alkotandók: attól tartok, kogy, a mint különben akarnám, nem teszek 
ma utolsószor jelentést, hogy a kanonika visitátiót az év folytán az 
egyházakban nem végezhettem, mert idővel nem rendelkeztem; 
s pedig ezen munka az, a melyet a legnagyobb örömmel végezni 
akarok. 

A hová azonban kötelesség hivott, mentem. Vezettem az érett-
ségi vizsgálatokat a pozsonyi lyceumban és a szakvizsgát a theol. 
akadémián Pozsonyban, mindkettőt junius havában, hasonlón a papi 
vizsgát szeptemberben; felszenteltem Vázsecz egyházközségnek uj 
templomát október 23-án, s elmentem júniusban Modorba, hogy az 
ottani egyházközségekkel a felállítandó egyházkerületi felsőbb leány-
iskola ügyében tájékozást nyerjek. Továbbá részt vettem Reischelféle 
bizottság félévi gyűlésein. Csak a Baldácsi bizottság ülésén beteg-
ségem miatt jelen nem lehettem, ott azonban Dr. Matúska Péter 
készségesen helyettesített. 

Érdekes mozzanat a magyarországi ág. hitv. ev. egyház törté-
netében, hogy a poroszországi ev. egyház főtanácsától azon tiszte-
letben részesültünk, miszerint a mi egyházunk is képviselve legyen 
a reformáczió történelmében oly annyira hires wittenbergi vártemplom 
újból való felszentelésénél, a hová az egyházkerületi elnökségek bele-
egyezésével az egyetemes felügyelő úr Zelenka Pál püspök urat egye-
temes egyházunk képviseletében küldte. 

Egyházi jóllevőink s adakozóink élére van szerencsém hű alatt-
valói hódolattal tenni felséges apóst, királyunk nevét, a ki uralkodói 
kegyében elrendelte, hogy a liptóesperességi lelkészi s tanitói özvegy-
árva intézeteinek lefizetett t őke-kamat adója ^visszatérj t tessék, j p j u i 
1478 írtnak és 01 krnak kifizetéséveF történt. Isten áldása kisérje 
atyai jóságos királyunkat hű egyházunk s hazánk javára. Továbbá 
tudomásra hozom Ő apóst, királyi Felségének azon kegyelmi tényét, 
hogy a felső-zellei egyháznak templomára 100 J f t o t adományozni 
kegyeskedett. Éljen a király! Az áldott emlékű Reischel-és Baldácsy-
féle alapítványokról külön jelentés fog tétetni. Hozzájuk járul a mi 
gyámintézetünk is, a hol a Leopoldianumi alapítvány már életbe 
lépett, s történt, hogy éppen kerületünk nagy diasporája a salgói 
missió megkapta szeretet adományát_ 512 írtban a lelkész-tanitói lak 
épilésére, s Hasonlóan - a~mi tervbe vetT egyházkerületi felső leány-
intézetünk 128 írtnyi segélyben_részesült. 

A különféle fokú gyámintézeteink segélyeinek jegyzékét ide nem 
iktatom: arról részint ker. gyülésünk jegzőkönyvének külön pontja 
szól, részint pedig az egyetemes gyámintézet bizottsága erről külön 
jelentést küld, a mely az egyházak kezében van. Meg kell azonban 
jegyeznem, hogy gyámintézetünk szent ügye több egyházközségben 
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semmi haladást nem mutat, annál kevésbbé általában véve az egye-
seknél, a hol ez ügy többnyire perlagön hever. S tény, hogy a gyám-
intézetnek ügye főkép az egyesektől függ. Tanúbizonysága ennek az 
áldott Gusztáv-Adolf egylet és a hasonczélu Gottes-Kasten körök, a hol 
egyesek adományaiból nagy müveket végeznek. — Igen örülnék, 
hogy ha már egyszer valahára oly helyzetben lennék, miszerint ezen 
egyleteknek egyházkerületünkbe küldött adományait a magok teljes-
ségében közölhetném; az egyházakból azonban soha sem kapok 
mindenről kimeritő jelentést; s igy szorítkoznom kell arra, a hol 
kezem és hivatalom dolgozik, a miről úgy is köteles vagyok jelen-
tést tenni és nyilvános számadást adni. 

A Gusztáv-Adolf egyleti adományokból szépen növekszik a »liptói 
missió« alapitványa, a melynek vagyonállása 1892 évi decz. 81-én 
1223 frt. 78 kr. vala, mihez járult ez évben a königsbergi G. A. 
főegyiettől 29 frt. 59 kr.; a lipcsei G. A. foegylettől 181 frt. 70 kr.; 
a wittenbergi G. A. foegylettől Stuttgartból 60 frt. 60 kr.; azonkivül 
pedig a soproni evang. hitközség határozata folytán a Dr. Palló 
Sándor hagyományából 50 fr t , úgy hogy a liptói missió alapitványa 
most 1545 frt. 67 kr. 

Egyházaink nagy jóltevője Dr. Pank lipcsei superintendens ado-
mányából a már mult évben közzétett 50 írton kiviil ugyancsak a 
trencséni egyház újból kapott 50 frtot a trencsén-tepliczi fürdői 
isteni tisztelel berendezésére és az ottan nyitandó imaterem szükség-
leteire szintén 50 frtot, a hol í. évben 6-szor tartatott istentisztelet; 
valamint a salgóí missiói lelkész állomásának nyithatására 50 frtot 
és Rajecz leányegyháza uj tanitójának meghivhatására 50 frtot. Azon-
kivül a G. A. egyletnek központi bizottsága adott Salgónak 400 
márkát és a württenbergi főegylet 78 márkát. Továbbá kapott trencsén 
egyháza a G. A. egylet központi bizottságától 60 frt. 56 kr. Az 
oelsnitzi G. A. egyleti fióktól egy szegény lelkésztársunk 20 márkát 
kapott, a kinek tavaly a lipcsei főegylet 150 márkát küldött. Ugyan-
azon oelsnitzi egylet a verbiczaszentmiklósi egyháznak oltári edé-
nyeket az Uri szent vacsorához, a zsolnai missiónak pedig ké-
részi elési medenczét adományozott. Az osnabrücki G. A. főegylet 50 
márkányi adományát a nyitra-szerdahelyi egyház diasporájában teendő 
lelkészi utazásra szánta. A hamburgi Gottes-Kasten, a melynek gond-
jaira a zsolnai missionárius és a nagy-szlatinai missiói lelkész fize-
tése van bízva, adott Salgónak 100 m., Záriecsnek 100 m.. Rózsa-
hegynek 50 m., laazi lelkésznek 50 m., vágujhelyi lelkésznek 50 m. 

A Bécsben kezelt Atzendorfi hagyományból Salgó leányegyháza 
exfiliacziójára kapott két izben 100 frtot. 

Hazánk fia, Dr. Duka Tivadar Londonban a bibliai társulat igaz-
gatóságánál egy beteges lelkésztársunknak 10 frtot küldött. 

A szeptenczujfalvi leányegyháznak nagy jóltevője báró Steiger-
Münsingen Albert ugyanazon leányegyház vallástanitási alapítványá-
hoz a conversio utáni különbözlet kiegyenlítésére 800 loronát adott, 
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a mely összeg a ker. pénztárban elhelyeztetett és a Steiger-féle 
alapítványhoz csatoltatott. 

Egy magát megnevezni nem akaró jóltevő az egyetemes gyám-
intézetbe visszatérítette ama 200 frt., a mely a mult évi ker. gyűlés 
jegyzőkönyvében mint a trencséni katechetai állomásra adott segély 
van bevezetve. 

Csáder Károly nyugalmazott lelkész a Glosianumból 40 forintot 
kapotr. 

Örömmel jegyzem, hogy a mult évben megejtett adománygyűj-
tések kerületünkben szép eredményt mutatnak. 

És pedig a G. A. egylet tevékeny s irántunk bőkezű elnöke Dr. 
Fricke G. A. tanár jubiláris emlékére gyűjtetett: 

Árvái esperességben 
Liptói . . . . . . . 138 16 » 
Mosonyi » . . . . . . . 67 73 » 
Nyitrai » . . . . . . . 131 86 » 
Pozsonyvárosi » . . . . . . . 50 — » 

Pozsonymegyei » . . . . . . . 90 48 » 
Trencséni » . . . . . . . 97 84 » 
Turóczi » . . . . . . . 45 58 » 

Összesen 74 egyházban 

11 ír, 51 kr. 

633 frt. 16 kr. 

mely összeget az egyetemes gyámintézet a maga helyére juttatta. 
* 

Hamburg városában a cholera járvány után maradt szegény 
evang. árvák menedékhelyére a következő egyházak adakoztak: 

Nagyfalu . . . 2 frt. — kr. 
Verbicza-Szt.-Miklós . . . . . . . 25 » 85 » 

Annak Illanó leányegyháza . . . . . 5 » — » 

Nagypalugya . . . 1 » 50 » 

Szielnicz . . . 1 » 65 » 

Rózsahegy . . . 0 » 20 » 

Východná  . . . 3 » — » 

Gálos . . . 2 » — » 

N.-Járíalu . . . 2 » — » 

Levél . . . 4 » 57 » 

Brezová  » — » 

Bukócz » 70 » 

Csasztkó . . . 1 » 50 » 

Hluboka . . . 1 » — » 

Vágujhely . . . 7 » 37 » 

Salgó . . . 1 » 10 » 
» - • — - » 

Verbócz . . . 1 » — » 

Verbó . . . 2 > — » 

* 
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Felső-Zelle . . . 
Bazin német . . 
Bazin tót . . . 
Grinád . . . . 
N.-Gurab . . . . 
Limbach . . . . 
Nagyszombat . . 
Felső-Ozor . . . 
Nemes-Podhrágy . 
Púchó 
Rajecz leányegyháza 
Nagy-Szlatina . . 
Záriecs . . . . 

3 frt. — ki 
16 » » 

2 » 75 » 

a » 30 » 
5 » 24 » 

1 » — » 

13 » : 60 » 

4 » 10 » 

11 » 65 » 

26 » 21 » 

3 » 10 » 

14 » 72 • » 

22 » 56 » 

Összesen 31 egyházból: 204 írt. 67 kr. 

mely összeg Hamburgba Dr. Hoppe Ödön kezeihez küldetett. 
Az Eisenach városában Luthernek emelendő érczszoborra az 

adakozások folyamatban vannak. Eddig adakoztak: 

A pozsonyi lýceum gyámegylete . . . 
A pozsonyi lýceum ifjúsága . . . . 
Vrbicza-szt.-miklósi egyház 
Szenicz 
Bazin tót 
Grinád 
Szent-György 
Német-Gurab 
Limbach  
Misérd 
Somorja 
Ksinna 
Púchó . . . 
Kis-Sztankócz 
Brezová  

12 frt. — kr. 
1 0 » — » 

5 » — » 
17 » — » 

3 » — » 

04 

Csasztkó . 
Hluboka . 
Assakürt . 
Lubina 
Szobotist . 
Verb ó . . 
Felső-Zelle 

27 

50 

Összesen: 68 frt. 81 kr. 
mely összeg a gyyjtés be végeztével a maga helyére fog küldetni. 

Az egyház kormányzatából emlitem tovább, hogy a ker. tör-
vényszék egyszer itélt és pedig a felső-szelii két tanitó ügyében, azok 
egyike Záboji Gyula elmarasztaltatott, másika Mendelényi Ede pedig 
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felmentetett. Az egyetemes törvényszéknél egy ügy el lett intézve, 
Újhelyi Attila, turáni felügyelő peres ügye, a mely annak felmenté-
sével végződött. 

A zsinati központi költségekből esett kerületünkre 728 frt. 38 
kr., az esperességi zsinati küldöttek költségei 4913 frt., 53 kr. a miről 
érdemlegesen a maga helyén jelentés fog tétetni. 

Némely oroszvári és kajali híveinknek peres ügye a róm kath. 
plébánusoknak fizetendő párbér kérdésében közigazgatási úton rájuk 
nézve kedvezőtlenül lett elintézve. Kívánatos a hitfelekezetek közti 
béke szempontjából, hogy már egyszer valahára ily czimü vitás 
ügyek tűnjenek el. 

Az egyes esperességekből a következő események tudtomra 
adat tak: 

Árvái esperesség. 

Jaszenova egyháza, Lelkészi lak és iskola javítására adot 
114 forintot. 

lsztebne. Oltári feszületet vett 30 frton, egyházi épületei javítá-
sára adott 150 frt. Bnjcsi Apollónia Geczelről az egyháznak 200 frt. 
hagyományozott. 

Alsó Kubin. Temploma elhamvasztatott, uj templomát azonban 
már építeni kezdte, a mire 19,000 frt. szükségei; szent czélja elér-
hetésére gróf Zichy Ödön Excellencziája, az árvái uradalom igaz-
gatójától 3000 frt. Maria Mecklenburgschwerini nagy herczegnőtől 
183 frt. 45 krt. egyéb 193 jótevőnek adományával együtt f. é. au-
gusztus 17-ig összesen 5563 frt. 51 kr. kapott. 

Nayyfalu. Uj iskolát épitelt 7000 frtnyi költséggel. 
Zsaskó. 326 frt 56 krnvi harangadósságot törlesztett; egy-

házi épületének befedésére 211 frt. fordított. 

Liptói esperesség. 

Boczabánya. 54 frt 88 kr szeretetadományt gyűjtött. 
Csorba. Krajcsi Mária szolgálótól 100 frtnyi hagyományt kapott. 

Adománygyűjtése 155 frt 13 kr. 
Hibbe. Uj lelkészi lakot emelt; u j harangot vett 4300 frton; 

adományt gyűjtött 112 frt 81 kr. 
K.-Lehota. A selmeczbányai lyceumi ifjúságtól egy diszbibliát 

kapott; a közművelődési egylettől iskolája 50 frtot; szeretetadományt 
gyűjtött 46 frt 53 krt. 

Nagy-Palitgya. Egyházi épületeinek javítására 500 frt fordított, 
szeretetadományainak összege 126 frt 10 kr. 

N.-Lipcse. Händl Sámuel egyházi felügyelő a saját nevét viselő 
iskolai alapnak újból 100 frt adott; a gyűjtések eredménye 671 frt 85 kr. 



Pribilina. Vitális Péter felügyelőjétől összesen 30 frt adományt 
kapott, egyebektől 19 frt, a pribilinai kőmivesektől 17 frt értékű 
oltári teritőt nyert. Adományainak összege 69 frt 27 kr. 

Rózsahegy. Lelkészi lak javítására 210 frt 47 krt fordított; 
oltári gyertyatartója 84 írtba került. 

Szt.-Iván. Kis Poruba leányegyháza' id. Szent Iványi Józseftől 50 
frt kapott. 

Szielnicz. Dr. Stodola Emil 100 frt adományozott; szeretet-
adományainak gyűjtése 221 frt. 

Szmrecsán. lskolaépitésre a gyámintézettől 400 frtot nyert; ú j 
iskolájára 3000 frtot fordított. 

Tarnócz gyűjtött 196 frt 87 krt. 
Kis Bobrócz leányegyházának a Gottes-Kasten egylet 18 frt 

08 krt. adott. 
Vázseez uj felszentelt temploma 27000 frtjába került. 
Verbicza-Szt-Miklós szeretetadományainak összege 618 frt 93 

kr. Kapott Kubinyi Gyulától 50 frt, Vitális Pétertől 25 írt, Novák 
Anna hagyománya czimén 500 frt, Hollandi G. A. egylettől 104 frt 73 
krt. a miklósi takarékpénztártól 20 fit. Női egylete karácsonyfa czimén 
szegény gyermekeknek 50 frt adott. Az egyház épületeit 772 frt 
20 krral javíttatta. 

Kis-Palugya leányegyháza iskolájára házat vett 1100 frton; 
a verbiczi anyaegyháztól kapott 70 frt 68 krt. a sz.-miklósi takarék-
pénztártól 20 frtot. 

Andrásfalu és Deménfalu fiókegyházak kőből új harangházakat 
építettek. 

Mosonyi esperesség. 
Gálos adósságaiból 2500 frt törlesztett, szeretetadományokat 

adott 31 frtot. 
Hegyeshalom adósságait 2500 frttal apasztotta; lelkészi lakjavi-

tására 340 frt, szeretetadománykép 30 írt adott. 
N.-Járfalu. Adósságaiból 360 frt törlesztett. 
Levél Második iskolájára helyiséget 700 frton szerzett. Kapott 

87 írt; adott 63 frt 40 krt. 
f 

Magyar-Ovár. Adósságaiból 200 frtot törlesztett. 
Miklósfalva. Második iskolai osztályra 794 frtot gyűjtött. 
Rajka. Szeretetadományokban kapott 177 frt; a karácsonyt 

ünnepek alkalmával 23 szegény gyermek ruháztatott fel. 
Zurány. Segédlelkész tartására évi 145 frt fizetésére kötelezte 

magát. Szeretetadománykép adott 40 frt. 

Nyitrai esperesség. 
Assakürt. Adósságait 858 frttal apasztotta; temploma javítására 

adott 160 frtot. Fekete Amália Nyitra városából az oltárnak újbóli 
díszítésére adott 500 frt. 
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Csabb fiókegyháza harangot szerzett 298 írton; haranglábot 
emelt 48 írton. 

Nyitva fiókegyháza a verbicza szent-miklósi egyháztól az Ur-
vacsorához szent edényeket kapott. 

Brezová. Toronyalapját 240 frtlal nagyobbította; szeretetadomá-
nyokat kapott összesen 74 frt 90 krt, egyházi épületeinek javítására 
fordított 450 frt. 

Bukócz. Egyházi épületeit javította 800 írton. 
Bottfalva új irtványi iskolát épített 1000 frtnyi költséggel. 
Csácsó egyházi épületeire 690 frtot fordított; új csillárt vett 

156 frton; oltárát díszítette 36 írton, szeretetadományokat gyűjtött 200 frt. 
Hlaboká lelkészi lakát javította 94 frt; uj albát vett 51 frt. 
Holics. Sírkertjét kerítette 153 frt, szeretetadományt kapott 45 frt. 
Kosztolná. Vadócz leányegyháza iskolájára 400 frt fordított. 
Kosariszko egyházi épületeire adott 750 frt. 
Krajna. Remiás szül. Karlik Judita oltári terítékre 50 frtot adott ; 

szeretetadományainak összege 147 frt. 
Labina. Szószékét festette 260 frt; irtványi iskoláját javíttatta 

130 frt Vietórisz Miklós adott az egyháznak 100 frt, posztógyárosok 
testülete 50 írt; egyéb szeretetadományok összege 30 frt. 

Miava tanítói lakot emelt 1200 frt. 
Szenicz lelkészi lakának javítására 3015 frt fordított. 
Szakolcza javításokra adott 135 frt, szeretetadományt kapott 

78 frt 80 krt. 
Hragyist fiók-egyházában a sírkert kerítésére adtak 70 frt; az 

egyházi tőke 52 írttal növekedett. 
Szobotist lelkészi lak javítására fordított 210 frt, Mikuscsák 

István az egyháznak adott 100 frtot; a szeretetadományok összege 
138 frt 47 "kr. 

Ó-Tura. Özv. Mikulec Tamásné szül. Ukropec az egyháznak 
1000 frt adott, szeretetadományokban 62 frt gyűjtött. 

Nyitva-Szerdahely Remeň Máriától uj 60 frtnyi értékű csil-
lárt kapott. 

Salgó új lelkész-tanitói lakot emel 1400 frt költséggel a begyült 
szeretetadományokból. 

j 
Turolúka templomának javítására 6353 frt. egyéb javításokra 

200 frt. adott. Bežo-féle olvasókönyvből 100 példányt adományozott. 
Oltári teritékre 81 frt; egyéb szeretetadományok czimén 60 frt. 10 
krt. gyűjtött. 

Verbó egyházi épületeinek javítására 515 frt. adott; templomi 
ruházatra 125 frt. 53 krt. fordított, szeretetadománykép adott 34 
frt. 70 krt. 

Felső-Zelle templomának átépítésére 700 frtot adott, szeretet-
adományban 58 frt. és Blaskovics Olgától 25 frt. értékű oltári teritőt 
kapott. 
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Pozsonyvárosi esperesség. 

Pozsony vár osi egyház a nagy templomba légszesz világítást és 
íüjtést rendezett be 3600 frt. költséggel, melyhez két magát meg nem 
nevezett jótevő 1000—1000 írttal járúlt. — A diakonissa intézetben 
jelenleg 8 diakonissa működik, vezetése alatt áll a kórházon kivül 
a leányárvaház is, a mennyiben a Stefánia városi árvaházból szer-
ződés következtében az ev. leányárvákat az egyház átvette, mely 
czimen évi 1200 irtot kap. 1892 évben a kórházban 148 beteg 
nyert ellátást. Az árvaházban 16 gyermek ápoltatott. A diakonissa 
intézetre a »Glocken« czimü egyházi lapnak 240 frt. gyűjtésén kivül 
csak is az egyetemes gyámintézettől 150 frt. és kerületi gyáminté-
zettől 25 írt. adatott, ámbár ezen intézet egyetemessé kiemelendő 
lenne. 

A mult év folyamán alakult az ev. ifjúsági egyesület. 
A jótékony egyházi nőegylet 996 frtot fordított szegény gyer-

mekek felruházására. A szegény gyermekeknek télnek idején meleg 
eledellel való ellátására gyűjtetett 332 frt 30 kr. Az egyházi aggokat 
és munkaképteleneket ápoló intézetben 8 férfi és 8 nő talált me-
nedékhelyet. 

A lyceumi tanárok nyugdijalapját átvette az egyház s ezen in-
tézet alapszabályokkal rendeztetni fog. 

Az elemi tanítók fizetése egyenként 160 írttal javíttatott, a mi 
13 tanító után 2080 frt évi kiadást tesz. Az elemi iskolák III és 
IV leányosztálya ketté osztatott és igy a tanítóknak száma egvgyel 
szaporittatott. 

A temetők gondozására, sírboltok építésére 400 frtot meghaladó 
összeg fordíttatott. 

Pécse egyházi épületeinek javítására 300 frtot fordított. Ruck-
riege! Samuné szül. Wenzel Julia az egyháznak 100 rtot hagyo-
mányozott. 

Pozsonymegyei esperesség. 

Bazin német egyház. Az oltári ezüst gyertyatartók alapja 234 
frt 87 krra, az énekes könyvi alap 13 frt 35 krra szaporodott. Ön-
kéntes adományul begyült 311 frt 65 kr. és 981 liter bor. 

Bazin tót egyház. Luther alapítvány 666 frt 64 krra emel-
kedett; önkénvtes adományul begyült 165 frt 55 kr. és 818 liter bor. 

Grinád. Boldogult lelkészének sirkövet állított; iskolájának javí-
tására 40 frtot adott. 

N.-Gurab-Csataj. Ajándékul kapott 3 jótevőtől 23 frtot; épüle-
teinek javítására adott 126 frtot. Iskola 'tőkéje 933 írt 68 kr. 

Szt-György. Tenk Mátyás boldogult neje szül. Wolleitner Er-
zsébet nevére 700 frtot hagyományozott. Petliéek János özvegye 
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az egyháznak 100 frtnyi hagyományt tett. Adományul begyült 159 
írt és 2674 liter bor. 

M.-Királyfa. Adósságaiból törlesztett 300 irtot, adós 2200 írt. 
Limbach. Toronyépitési alapja 2661 írt 46 krra emelkedett 

főkép 73 atyánkfia ajándékaival. Az egyház 500 frtot. tőkesitett. 
Misérd. Adósságaiból 150 fi tot törlesztett, marad még 400 írt. 

Schlaffer V. K. az egyháznak 100 frtot ajándékozott. 
Modor német egyház. Adományok czimén begyült összesen 

189 frt 50 kr. 
Modor tót egyház. Oltári ezüst gyertyatartóra gyűjtetett 95 frt 

55 kr., — egyházi adománykép 43 írt; terlingi iskolára 11 frt. 
Durcso János hagyománya 50 frt. Bonko Katalin után 20 frt. Voda 
Pál után 100 frt. Kluznik Mihály után 30 frt; — Stetka szül. Friedl 
Katalin örökösei 2000 frtnyi adományt hoztak a modori segéd- és 
a terlingi rendes tanitó fizetésére. 

Somorja. Szegény iskolás gyermekek kaptak ruhaneműt. 
Alsó-Szeli. Uj iskolára begyült 577 f r t ; ezen alaptőkéje most 

2140 frt 70 kr; tűzkárelleni biztositás czimén 24 frt 60 kr. A mag-
tárban van 334 métermázsa árpa, a harangalapban 530 írt 39 kr. 
A Gampert Lajos alapítványnak az egyház adós 320 írttal. 

Felső-Szeli. Egyházi tőkéje 2400 frt; iskolai tőke 3575 frt; mag-
tári vagyon 1500 frt; gabona 800 mérő. Szabados Lőrincz az egy-
háznak hagyományozott 100 frtot. Dobosi János róm. kath. gazda 
az ev. egyháznak 50 frt. adott; az iskola harmadik tanterme 1000 
írt és 40.000 tégla költséggel épült, a melybe egy harmadik tanerő 
munkáságba lép. 

Duna-Szerdahely. Adós 483 frt 73 krt. A lelkész, a midőn 
június havában a főesperes ott_járt^_elJ már 8 hó óta nem kapott 
volt fizetést. Különben a magtár bevételéből az egyház tőkesitett 
238 frtot. Papfizetési alapjának tőkéje 2242 frt 52 kr., a többi tőke, 
melynek kamatja mindig a tőkéhez csatoltatik, 346 frt 64 kr. 

N.--Szombat. Uj orgonát szerzett 1358 frt. 78 kr A temetőben 
kápolnát épitett, melynek 4500 frt. költségét a kegyeslelkü özv. Tru-
szik Jánosné szül. Pösch Lujza asszony viselte Az oltári kép Richter 
Zsigmond ajándéka. Paver Kornél az egyháznak hagyott 96 frt.; 
templomépitési alapra gyűjtetett 136 frt. 20 kr.; egyházra és isko-
lára 367 frt. 70 kr.; szegény iskolás gyermekeknek 108 frt. 40 kr.; 
a nőegylet 31 szegény gyermek közt karácsonyi ajándékul ismét 
ruhaneműt osztott ki. A házi szegények 263 frt. 76 krral, az árvák 
184 frt. 99 krral segélyeztettek. Azonkivül egyesek adtak a szegé-
nyeknek 15 frt. 64 krt. A takarékpénztári egylet adott az egyháznak 
100 frt. és más egyesek 22 frt. 

Trencséni esperesség. 

Beczkó. Harangházat állított 496 frttal és uj harangjait felszen-
telte. Az ifjúságnak összes adománya az egyházra 48 frt. 

3 
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Ksinna Felszentelte uj iskoláját. Gr. Zay Albert az egyháznak 
160 frt. értékű építési anyagot adott. 

M.-Lieszkó. Felszentelte uj harangját; egyházi épületeinek javí-
tása 100 frtba került. Szrnie leányegyháza átépíti iskoláját 600 írt 
költséggel. 

N.-Podhragy. Dr. Osztroluczky Miklós az egyháznak 50 irtot 
adott. Csötörtök leányegyháza iskolajavitásra adott 200 frtot. 

Púchó. Adósságaiból törlesztett 500 frt., tőkésített 180 írt., egy-
házi épületekre fordított 462 frt. 

Kis Sztankócz. Iskoláját javitotta 500 frttal. 
Szülő. Burian szül. Thurzo Ernesztin az egyháznak 100 frtot 

hagyományozott és Zsolnának kápolna épitésére 100 frt. Zsolnán 
a főesperes jelenlétében Milecz János egyh. felügyelő a szórványi 
kiadásokra 25 frt. adott, a kápolnaépitésre pedig gyűjtetett 13 frt. 
A verbicza-szt.-miklósi egyház Zsolnának albát adott. 

Zariecs. Vydrna leányegyházában uj iskola szenteltetett fel. 
A már általam felsorolt adományokon kivül Németországból 

adakoztak még a trencséni esperességbe: 
Beczkónak G. A. egylet 90 mt. 
Kochanócznak a Gottes-Kasten egylettől 29 frt. 32 krt. 
Ksinnának a Gottes-Kasten körökbőt 219 frt. 
Laaznak G. A. egylettől 156 frt. 
F.-Ozornak a Gottes-Kasten egylettől 50 mt. 
N.-Szlatinán a Gottes-Kasten egylet jósága a missiói lelkész 

fizetését 200 frtról 260 írtra emelte. 
Szúlyó G. A. egylettől kapott 88 frt. 
Zariecs. Vydrna iskolájára a Gottes-Kasten egylettől 186 frt. 

Collarius Vilmos adott a vydrnai árváknak 30 frtot. Wiede Ágost sze-
gény gyermekek ruházatára 40 mt. 

Turóczi esperesség. 
Háj. Egyházi tőkére gyűjtött 184 frtot, egyházi épületekre 

adott 70 frt. , -
Szt.-Márton. Slivka Mária a templomra 300 frt hagyományo-

zott ; szeretetadományul begyült 90 írt. G. A. egylettől kapott 140 mt. 
Príbócz. Épületekre fordított 225 frt; G. A. egylettől kapott 400 mt. 
Szucsán. Uj iskolai állomást rendezett női tanerővel 450 frt 

fizetéssel. Egy 46 frt értékű oltári terítőt szerzett, továbbá feszületet 
23 frt., borkannát az Urvacsorához 40 frton. 

Túrán uj iskolát épít. 
Záturcs egyházi épületeinek javítására adott 120 frt; van 200 

frt torony-alapitvánva. 

Az egyházi személyzetben a következő változások történtek: 
Meghaltak: Tenk Mátyás, volt szt.-györgyi felügyelő, Lux Károly, 

pozsonyi tanitó, Rácz Károly modori, Hudec Pál laazi tanitó. 
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Hivatalukról lemondtak: Beniczky Kálmán a pozsonymegyei es-
perességi másodfelügyelői állásáról. 

Megszűntek tanítók lenni: Hacker János Hegyeshalmon, Ravasz 
Lajos Pribilinán, Csengery Pál Miaván, Jesenský Miloslav Mosóczon 
és Wester Sámuel N.-Szombatban. ez utóbbi nyugdíjba helyeztelvén. 

Változások az esperességi kormányzatban: liptó-esperességi 
másodfelügyelő lett Ružiak János. 

Felügyelők lettek: Dr. Osztroluczky Miklós N.-Podhrágyon, 
Lenbardt Károly Limbachon, Waschkau Henrik Szt.-Györgvön, Holič 
János Turólukán, Ševca Tamás Košariszkón. 

Változások a lelkészi karban: Novomestský László, segéd-
lelkész és iskolaigazgató Verbicza-Szt.-Miklóson lelkész-tanitó lett 
Saigon; missiói lelkésznek alkalmaztatott Heinlein Emil, azelőtt 
óturai segédlelkész. 

Papi vizsgát tett: Valášek János. 
Lelkészszé avattatott: Valášek János és Koreň Márton. 
Segédlelkészi alkalmazást nyert: Valášek János Brezován, 

Koreň Márton Miaván. 
A pozsonyi lyceumon a következő változások történtek: 

Michaelis Vilmos 40 évi tanári és 15 évi igazgatói működése után 
teljes fizetéssel nyugdijaztatott. Igazgató lett Zorkóczy Sámuel, segéd-
tanár Lehr Vilmos, tornatanár Pecsenye István. 

Változások a tanítói karban: Babka György, kokavai segéd-
tanító rendes tanitó lett Laazon, Kapi Gyula, zurányi tanitó Rima-
szombatba távozott, helyére választatott Matthesz Sándor. Hegyeshalmi 
tanitó lett Hauptmann Mihály. Azonkívül alkalmaztattak Ježo György 
Dubraván, Neumann Jaroslav Ó-Turán, Risner Zsigmond Bottfalván, 
Pozsonyban a IV. leányosztályban Porubszky Ágost, a Ill-ban Pulz 
Mihály, az I. és Il-ban Porubszky Hermina, a virágvölgyi iskolában 
Steltzer Lajos Kőszegről, továbbá Kellenberger Mihály Grinádon, 
Kollár Mihály Rajeczen, Kubányi Lajos Vydrnán, Csellágh József 
Kelemenfalván, Babka György Bugyison. Felczan András Rudnón, 
Zorkóczy Gábor Priekopán, Roháč Ida Szucsánban és ideiglenesen 
Uličný Mária a verbicza-szt.-miklósi egyházban lett alkalmazva. 

íme ez halvány képe a mi egyházi életünknek közigazgatási 
mult évünkben egyházkerületünk terén, de mindez egyszersmind 
erős tanúbizonysága az Isten szent lelkének, a mely köztünk nyil-
vánult és híveink szivében lakozik. Az Ur erősítse hitüket s áldja 
örökségét mi közöttünk! Amen. 

A közgyűlés, feszült figyelemmel meghallgatván a Főt. 
Püspök úrnak nagy szorgalommal szerkesztett és az egyház 
életét hiven ecsetelő jelentését, hálás köszönetét fejezi ki 
a munkálatért s azt egész terjedelmében jegyzőkönyvébe 
iktatja. B. 

* 
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8. Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére 

Kmeti János íőesperes úr elnöklete alatt Miko Péler és 
Kalenda János urakból álló bizottság küldetik ki, melynek 
jelentése még e gyűlés folyama alatt elváratik. B 

O . A báró Baldácsy Antal-alapitvány igazgatóságától be-
érkezett ügyiratok és jegyzőkönyvek átvizsgálására s javaslatok meg-
tétele czéljából 

Dohnányi Lajos úr elnöklete alatt Bella István, Mudroň 
Pál, Leška János, Ritter Károly, Bodiczky Kálmán, Dr. Sto-
dola Emil, Horvát József urakból álló bizottság küldetik 
ki, mely felkéretik, hogy jelentését és javaslatát a jövő napi 
ülésre terjeszsze be. B. 

Í O . A folyó évre utálványozott s kiszolgáltatott államsegély 
elosztási tervezetének elkészítésével 

főtisztelendő püspök úrnak elnöklete alatt Škripeň János> 
Kmeti János, Leška János, Bodiczky Kálmán, Ritter Károly, 
Trsztyénszky Ferencz, Holuby József, Horvát József, Dr. 
Stodola Emil és Mudroň Pál urakból álló bizottság bizatik 
meg s javaslatának a holnapi ülésen való beterjesztésére 
kéretik fel. B. 

11. Főtisztelendő Zelenka Pál püspök úrnak a magyarhoni ág. 
hitv. ev. egyetemes nyugdíj intézetének szervezése tárgyában be-
nyújtott javaslalának elbírálására s a netalán szükséges javaslatok 
megtételére 

Dohnányi Lajos úr elnöklete alatt Schönwiszner Kálmán, 
Kmeti János, Kovalevský Imre és Roy Pál urakból álló 
bizottság állíttatik össze oly felhívással, hogy e javaslatra 
vonatkozó észrevételeit a holnapi üléssel közölje. B. 

12. Az oroszvári párbérsérelem áttanulmányozására 

Ružiak János, kerületi ügyész úr elnöklete alatt Dr. Štefa-
novič Miloš, Dula Máté és Hacker Károly urakból álló 
bizottság küldetik ki oly kérelemmel, hogy nézetét a kö-
vetkező napi üléssel közölje. B. 

1 3 . Beterjesztetnek a Turócz-Szt.-Mártonban felállíttatni czél-
zott ág. hit. ev. tót tanítási nyelvű gymnasium érdekében készült 
előmunkálatok, 

melyek jelentéstétel czéljából Krčméry Miloslav úrnak 
mint előadónak adatnak ki, jelentése a holnapi ülésen elvá-
ratván. B. 

14:. A nyitrai esperesség benyújtja a salgói missiói kör anya-
sitására vonatkozó közgyűlési határozatát. 
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A holnapi ülésen való véleményadás végett Dula Máté 
úr elnöklete alatt Holuby József és Roy Pál urakból álló 
bizottságnak adatik ki. B. 

15. A kerületi gyűlést augusztus 24-én főtisztelendő püspök úr 
rövid imával nyitotta meg. 

Napirendre térés előtt felszólalt Dr. Dobro vi ts Mátyás, a pozsony-
városi esperesség kiküldöttje és kijelentette, hogy a kisebbség a teg-
napi választásoknál történt mellőztetéséből levonja a konsekvenciákat, 
a kerületi gyűlés további tanácskozásaiban részt nem vesz s eltávozik. 

Erre Dr. Štefanovič Miloš indítványozza annak jegyzőkönyvbe 
való felvételét, hogy a kisebbség ez exodusára senki sem szolgáltatott 
okot, mert a többség a tegnapi választásoknál mindenben szigorúan 
a törvényhez tartotla magát, nem sértett senkit, csakis a törvényadta 
jogával élt. De midőn úgy Ő Nagyméltósága világi elnök úr, valamint 
Ő Főlisztelendősége egyházi elnök úr is követelték ezen indítvány 
mellőzését azon okból, mert elfogadása esetén a gyanúsításnak ha 
csak árnyéka is vettethetnék egyrészt a közgyűlésre, mintha ez tegnap 
törvénytelenségekre vetemedett volna, másrészt az elnökségre is, 
mintha ez nem akart vagy nem tudott volna ily törvényellenességet 
megakadályozni, holott tegnap a törvény minden irányban a leg-
szigoruabban betartatott, az indítványozó az elnökség ezen kinyilat-
koztatásába belenyugodott és indítványát visszavonta. Mire 

a közgyűlés napirendre tért. J. 

16. Főtisztelendő püspök úr utalással az évi jelentésében ki-
emelt nagymérvű elfoglaltságára, ajánlja az uj egyházi törvény 140 
és 303-ik §-ainak életbeléptetését, vagyis azt, hogy a kerületi gyűlés 
a püspök oldala mellé egy másodlelkészt és egy püspöki iroda-
vesetőt alkalmazzon. 

A kerületi gyűlés hosszabb tanácskozás után ezen 
ügyet a szabályrendeleti bizottságra bízza oly utasítással, 
hogy ezen kérdés elintézésénél tekintetbe vegye azt, mikép 
fogják ezen intézményt a többi kerületek életbeléptetni. 
Tekintettel azonban arra, hogy az irodai teendőkkel túl-
terhelt püspöknek azonnali segítség nyujtassék, a kerületi 
gyűlés a püspök úr kívánságát akkép teljesiti, hogy az 
irodavezető fizetését egyelőre egy évre 600 frtban meg-
állapítja s elhatározza, hogy az a Baldácsy-féle alapítvány 
azon jövedelméből fedeztessék, mely az esperességeknek 
van szánva. J-

17. Vonatkozással arra, a mit összefüggésben a főtisztelendő 
püspök úr évi jelentésével Beniczky Kálmán úr, pozsonymegyei es-
perességi kiküldött, mint kérdést az ő Főfisztelendőségéhez intézett: 
hogy van az, hogy az egyházi bíróság legfelsőbb fórumán felmentett 
Újhelyi Attila úr, turáni evang. egyház felügyelője, ugyanazon ev. 
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egyház felügyelői hivatalába vissza nem helyeztetett, főtisztelendő 
püspök úr azt a választ adja, hogy az ezen ügyre vonatkozó egye-
temes törvényszéki ügyiratok törvényes elintézés czéljából az illetékes 
turóczi esperességnek rendesen kézbesíttettek, mely helyről azonban 
a kerülethez sem jelentés sem panasz nem érkezett, minek követ-
keztében ezen kérdesben e kerületi gyűlésen határozat nem hozható. 

Az egyházkerületi gyűlés főtisztelendő püspök úr ezen 
jelentését tudomásul veszi. J. 

18. A) A mult évi jegyzőkönyv 10-ik pontjánál, mely a zsi-
nati költségek fedezéséről szól, a ítő püspök úr jelenti, hogy ezen 
költségek a központban 1893. évi május 21-ig 3773 frt 73 krt 
tettek ki és hogy az ezen összegből kerületünkre eső 728 frt 38 kr. 
azon 1000 frtból fedeztetett, melyet a mult évi kerületi gyűlés ezen 
czélra az állami segélyből megszavazott. 

Jóváhagyólag tudomásul vétetett. J. 

B) Ezen ponttal egyidejűleg ftő püspök úr tudomására hozza 
a gyűlésnek, hogy az egyes esperességek zsinati költségei — me-
lyekre nézve a mult évi kerületi gyűlés ugy határozott, hogy azokat 
ugy az esperességeknek mint, a pozsonyi egyháznak tanárkikül-
döttjeiért lehetőleg meg fogja tériteni, — kitettek eddig: Árvában 
(egy kiküldött) 342 frt 50 kr., Liptöban (egy kiküldött) 355 frt, 
Mosonyban (két kiküldött) 520 frt . 90 kr., Nyitrában (négy ki-
küldött) 1063 frt 75 kr.,' Pozsonyvárosban (egy kiküldött) 456 frt, 
pozsonyi lýceum (két kiküldött) 651 frl 85 kr., Pozsony megy ében 
(két kiküldött) 544 frt 53 kr., Trencsénben (két kiküldött) 479 frt, 
Turóezban (két kiküldött) 500 frt, összesen 4913 frt 53. 

Elhatároztatik, hogy ezen jegyzék világlatban tartassék, 
tekintettel azonban a pénztár jelenlegi állapotára a kerületi 
gyűlés ez évben ezen költségekből mit sem térit, meg. J. 

C) Végül ezzel kapcsolatban az elnöklő ftő püspök úr előterjeszti 
a ftő Zelenka Pál püspök urnák »Igénytelen javaslat« czimü, annak 
idején az összes egyházaknak megküldött zsinati munkálatára vo-
natkozó számadásokat. Ezen 1000 példányban kinyomatott műnek 
összes kiadásai 1358 fr! 40 krt tettek ki, miből kerületünkre 262 
frt 11 kr. esik. Ezen kiadások fedeztettek egyelőre a kerületek által, 
de megléritendők azok által, kik ezen műnek példányait elfogadták. 

A gyűlés elhatározza, hogy az egyházaktól minden 
egyes példány után 1 frt hajtassék be s a kerületi pénz-
tárba szállittassék. J. 

I « . Felolvastatott méltóságos báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő úrnak 1893. évi június 21-én kelt átirata, melylyel a négy 
ev. kerület egyetemes gyűlését f. é. október hó 4-ikére hivja össze Buda-
pestre s melyben egyúttal a kerületeknek tudomására hozza, hogy 
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a megelőző napon vagy is október 3-án esti 6 órakor előleges érte-
kezlet fog tartatni. Midőn ennek folytán a kerületünkből az egyetemes 
gyűlésre menesztendő kiküldöttek megválasztatásához kellett volna 
hozzáfogni, felállott a kerületi gyűlés világi elnöke Szent Iványi Márton 
úr Ő Nagyméltósága és bejelentette, hogy testi gyengélkedése miatt 
tovább nem elnökölhetvén, távozni kénytelen. 

A gyűlés ezen bejelentést fájdalommal tudomásul vette és ft. 
püspök úrnak azon szavaihoz, melyekben Ő Nagyméltóságának a 
gyűlés igazságos és tapintatos vezetéseért köszönetet mondott és 
azon őszinte óhaját fejezte ki, hogy a Mindenható erőt adjon neki 
és őt jó egészségben még számos évekig tartsa meg, helyesléssel 
hozzájárult. 

Ő Nagyméltóságának eltávozása után a fenálló törvény értel-
mében a jelenlévő legidősb esperességi felügyelő, tekintetes Dolmányt 
Lajos úr foglalta el a társelnöki széket és a tanácskozás tovább folyt. 

A kerületi gyűlés a törvény 114-ik §-ának p. pontja 
értelmében a kerületben lévő 101 lelkészi állás után. a 
kerületi rendes elnökség mellett 12 megbízó levelekkel 
ellátott kiküldöttet választ az egyetemes gyűlésre és pedig 
a lelkészek közül: Janoška György (napidíjjal), Šimkovic 
János (napidíjjal), Zoch Pál, Boor Lajos, Krčméry Miloslav 
és Laco János; a világiak közül: Dohnányi Lajos, Mudroú 
Pál, dr. Vanovič János, Fajnor István, Dula Máté és Országh 
József urakat. J. 

S O . Beterjesztetnek a n. m. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumnak következő rendeletei: 

1. 1892. évi augusztus 6-ról 1703. ein. sz. a. Magyarország 
czim- és névtára ajánltatik. 

2. 1892. évi augusztus 4-ről 1670. ein. .sz. a. Külföldre szóló 
hivatalos levelek bérmentesítésére vonatkozó m. kir. kereskedelmi 
ministeri rendelet. 

3. 1892. évi augusztus 14-ről 32485. sz. a. Félegyházai városi 
kath. gymnasium V. osztályának nyilvánossági jogáról. 

4. 1892. évi október 14-ről 43734. sz. a. Heinlein Emil zsolnai 
katechetának elfogadtatik. 

5. 1892. évi szeptember 7-ről 38170. sz. a. A soproni Láhne-
féle 6. oszt. gyrnnasiumnak 1892/'3, 1893/4 és 1894/5 tanévekre 
a nyilvánossági jog folytatólagosan megadatik 

6. 1892. évi szeptember 11-ről 39441. sz. a. Hábel Bertalan 
szentesi gymn. VII. oszt. tanuló fegyelmi vizsgálat elől megszökvén, 
sem rendes, sem magántanulónak fel nem veendő. 

7. 1892. évi szeptember 29-ről 34794. sz. a. A keszthelyi kath. 
gyrnnasiumnak 4 osztálya fokozatosan 1892—1896. évig 8 osztá-
lyúvá kiegészíttetik s neki a nyilvánosság joga megadatik. 

8. 1892. évi október 8-ról 38166. sz. a. A váczi kath. gymna-
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siumnak megadatik a nyilvánossági és az érettségi vizsgálat meg-
tarthatásának joga 1892/3. évre. 

9. 1892. évi október 9-ről 44629. sz. a. »Jó egészség naptára« 
ajánltatik. 

10. 1892. évi október 14-ről 41583. sz. a. Stock Rezső gymn. 
tanuló bizonyitványhamisitás miatt az ország összes középiskoláiból 
kizáratik. 

11. 1892. évi október 17-ről 39410. sz. a. Kiss Vilmos az 
ország összes középiskoláiból kizáratik. 

12. 1892. évi október 8-ról 44000 sz. a. A kisdedóvásról. 
13. 1892. évi október 24-ről 43496. sz. a. A tanulóifjúságnak 

fürdőhelyekre leszállítótt áru vasúti menetjegyek engedélyeztetnek. 
14. 1892. évi október 25-ről 47230. sz. a. »Grundriss der 

Geographie und Geschichte etc. von Professor Wilhelm Pütz« czimü 
tankönyv kitiltatik. 

15. 1892. évi november 12-ről 49463 sz. a. A telekkönyvi be-
tétekhez szükséges anyakönyvi kivonatok bélyegmentes kiadatásáról. 

16. 1892. évi november 22-ről 27015. sz. a. A vármegyék 
iskolai fali térképeinek megvétele meghagyatik. 

17. 1892. évi november 21-ről 53239. sz. a. Kisdedóvodai 
naplók az egyetemi nyomdában kaphatók. 

18. 1892. évi november 21-ről 53240. sz. a. Tanköteles gyer-
mekek összeírásáról. 

19. 1892. évi november 19-ről 30157. sz. a. Az iskoláknak 
járvány és ragály esetén való bezárásáról szóló belügyministeri 
rendelet. 

20. 1892. évi november 30-ról 53531. sz. a. Pályázathirdetés 
Jettim-féle ösztöndíjra. 

21. 1892. évi novemb. 17-éről 44.238. sz. a. A hajdúnánási 
ev. ref. gymnasium V. és VI. osztályainak a nyilvánossági jog 1892/3. 
évre is megadatott. 

22. 1892. évi novemb. 28-áról 54.728. sz. a. Pályázathirdetés 
a tanitó- és tanítónőképző intézeti növendékeket illető Bésánféle 
ösztöndijakra. 

23. 1892. évi novernb. 29-éről 54.901. sz. a. Pályázathirdetés 
»Első Ferencz Császár«-féle ösztöndíjra. 

24. 1892. évi novemb. 30-áról 55.248. sz. a. Pályázathirdetés 
Mária-Terézia-féle ösztöndíjra. 

25. 1892. évi novemb. 29-éről 54.902. sz. a. Ösztöndijpályázat 
a polgárosított magyar halárőrvidék tanulmányi alapjából rendszere-
sített ösztöndíjra. 

26. 1892. évi deczember 24-éről 56.534. sz. a. Brettschneider 
Gyula az ország összes középiskoláiból kizáratik. 

27. 1893. évi január 6-áról 60.027. sz. a. A »Pallas« által ki-
adott »Nagy Lexikon« ajánltatik. 

28. 1893. évi január 12-éről 49.363. sz. a. Ellátási illetmények-
ben részesülő katonai özvegyek és árvák elhalálozását illető rendelet. 
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29. 1893. évi január 27-éről 4.668 sz. a. 5%-os kötvényeknek 
4%-os koronajáradékra való becserélését illető ministeri rendelet. 

30. 1898. évi január 8-áról 1743. sz. a. A sátoralja-ujhelyi 
kalh. főgymnasiumnak a nyilvánosság és az érettségi vizsgálat tar-
tásának joga az 1892/3-ik tanévre megadatott. 

31. 1893. évi február 14-éről 301. ein. sz. a. A statisztikai hi-
vatal rendes évi közleményeire előfizetési felhívás. 

32. 1893. évi február 23-áról 361. ein. sz. a. Értesítés, mely 
szerint a magyar országos központi takarékpénztár által kibocsátott 
záloglevelek biztosítékul elfogadhatók. 

33. 1893. évi márczius 8-áról 10.664. sz. a. Pályázathirdetés 
katonai alapítványokra. 

34. 1893. évi márczius 19-ről 639. sz. a. A budapesti Rőser 
János-féle magán gymnasium I. és II. osztályának az 1892/3. tan-
évre a nyilvánosság joga megadatolt 

35. 1893. évi márczius 23-áról 699. ein. sz. a. A magyar ta-
nulók második országos tornaversenye. 

36. 1893. évi márczius 24-éről 8520. sz. a. Uj térképek 
ajánl latnak. 

37. 1893. évi márczius 23-áról 9071. sz. a. A nagykárolyi kath. 
főgymnasium számára a nyilvánosság és az érettségi vizsgálat tar-
tásának joga az 1892/3-ik tanévre megadatott. 

38. 1893. évi márczius 23-áról 13.044. sz.a. Ilochfelder Jenő III 
oszt. gymn. tanuló Losonczon lopás miatt az ország összes közép-
iskoláiból kizáratott. 

39. 1893. évi április 7-érői 15.821. sz. a. Pályázathirdetmény 
hadapród-iskoiákba való felvétel tárgyában. 

40. 1893. évi április 2-áról 15.290. sz. a. Pályázathirdetmény 
a Ludovica-akadémiai alapítványi és fizetéses helyekre. 

41. 1893. évi április 8-áról-533. ein. sz. a. Marhatüdőlob irtá-
sában a lelkészek és tanítók közreműködése kéretik. 

42. 1893. évi április 25-éről 8520. sz. a. A magyar korona 
országainak hegy és vízrajzi térképe; kézi térképe és Palesztina 
térképe középiskolák használatára ajánltatik. 

43. 1893. évi április 25-éről 16.534. sz. a. A Dr. Szemák István 
tanár által készített középiskolai ifjúsági könyvtárak számára tájé-
koztató könyvjegyzék ajánlása. 

44. 1893. évi április 30-áról 18.524. sz. a. Ferenczy Zoltán VII. 
oszt. gymn. tanuló Hódmezővásárhelyen az ország összes közép-
iskoláiból kizáratott. 

45. 1893. évi április 30-áról ad 15.461. sz. Az 1891. évben 
52.266. sz.-ban meghatározott g. kel. tanulók szabad ünnepnapjai 
közé a g. kel. nagypéntek is felvétetik. 

46. 1893. évi április 17-éről 14.893. sz. a. Franczia országi 
születésű s Magyarországban tartózkodó s elhalt — s viszont — egyé-
nekre vonatkozó anyakönyvi kivonatokról. 

3 
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47. 1893. évi április 25-éről 5445. sz. a. Néptanítók közremű-
ködése a betegsegélyző ker. egyesületeknél. 

48. 1893. évi május 13-árót 18.240. sz. a. Rendkívüli rajztan-
folyamokról. 

49. 1893. évi május 21-érői 21.801. sz. a. Pályázathirdetés 
a fiumei kereskedelmi akadémiánál rendszeresített ösztöndíj állo-
másokra. 

50. 1893. évi junius 3-áról 12.367. sz. a. Novits László az 
ország összes középiskoláiból kizáratott. 

51. 1893. évi junius 6-áról 11.916. sz. a. A középiskolai torna-
tanitók számára Budapesten berendezett játék tanfolyamra jelent-
kezzenek. 

52. 1893. évi junius 23-áról 27.142. sz. a. A félegyházi kath. 
gymnasium VI. osztályának 1892/3. tanévre a nyilvánossági jog 
megadatott. 

53. 1893. évi junius 25-éről 27.444. sz. a. Fekete József buda-
pesti algymnasiumi magánintézetének az 1882/3. tanévre a nyilvá-
nossági jog megadatott. 

54. 1893. évi május 16-áról 970. ein. sz. a. A hatóságok ipari 
és más terménybeli szükségleteinek beszerzésénél, valamint az ipari 
munkálatok kiadásánál követendő, szabályok. 

55. 1893. évi május 23-áról 8077. sz. a. Izrael vallású tanulók 
szombati napokon az irás-, számolás- és rajzolástól felmentendők. 

56. 1893. évi junius 25-éről 28.089. sz. a. Pályázat a csász. és 
kir. tengerészeti hadapród jelöltek helyeire. 

57. 1893. évi május 26-áról 21.078. sz. a. A »Néptanítók Lapja 
1868—1892. évi folyamainak Repertóriuma« ajánltatik. 

58. 1893. évi junius 23-áról 26.459. sz. a. A Rosonovszky 
Frigyes praeparatoriumában készült praeparatumok és tanszerek 
ajánltalnak. 

59. 1893. évi junius 29-éről 1£>08. ein. sz. a. Az ezeréves ki-
állítás számára műtörténeti emlékek kiadandók. 

60. 1893. évi junius 30-áról 1235. sz. a. Az orgonák hazánkban 
beszerzendők. 

61. 1893. évi julius 21-éről 31.805. sz. a. Felhívás a millennium 
alkalmából a középiskolák történetének megírására. 

62. 1893. évi julius 26-áról 19.836. sz. a. Felhívás a méhészet 
okszerű üzésére. 

63. 1893. évi augusztus 3-ról 34.358. sz. a. A birság alapból 
ösztöndíjban részesülő tanulók csakis a vall. és közokt. ministerium-
nak kimutalandók. 

64. 1893. évi julius 31-ről 35.917. sz. a. Jaksics Vazul érett-
ségi bizonyítványának másodlata. 

65. 1893. évi julius 31-éről 35.915. sz. a. Hegedűs Zoltán érett-
ségi bizonyítványának másodlata. 

66. 1893. évi augusztus 8-áról 1897. ein. sz. a. »Magyarország 
tiszti czim- és névtára ajánltatik. 



Mindezen rendeletek a netaláni szükséges intézkedések 
megtétele végett már körözve lévén, itt is tudomásul vé-
tetnek. B. 

21. A n. m. vallás- és közoktatásügyi m. kii*, ministerium által 
1893. évi június 30-án 29.751. sz. a. »A tanitói állomásokkal egybe 
kötőit és a nyugdíjba számítható tisztcin tanitói javadalmak ki-
derítése tárgyában«, — és az 1893. évi május hó 26-án 17.143. 
sz. a. »Az utólagos anyakönyvi bejegyzéseket vagy kiigazításokat 
illetőleg« kibocsátott rendeletek fontosságuk n ál fogva egész terjedel-
mükben jegyzőkönyvbe iktattatni határoztatnak: 

Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak és az erdélyi 
róm. kath. status mélt. igazgatótanácsának! 

A tanítói állomásokkal egybekötött és a nyugdíjba 
számítható lisztán tanítói javadalmak kiderítése tárgyában 
1891. évi 56.167. sz. a. kelt körrendeletem folytán be-
érkezett kimutatások adatai a hasonló czélból 1890. évben 
3245. sz. a. kiadott körrendelettel bekivánt adatoktól, valamint 
az előforduló nyugdíjazások alkalmával beterjesztett kimu-
tatásokban foglaltaktól, a legtöbb esetben eltérők s nem 
ritkán oly lényeges mértékben, hogy az adatok hitelessége 
meginogván, azoknak felhasználását lehetetlenné teszi és 
önkéntelenül annak látszatát kelti; mintha a központi ható-
ság szándékos félrevezetése czéloztatnék oly végből, hogy 
figyelemmel az 1891. 43. t.-cz. ama rendelkezésére, mi-
szerint a végellátás a legutolsó évben élvezett tisztán tanítói 
javadalom után alapítandó meg — a jogosság ellenére 
a tanítók javára rendes tanítói javadalmukat meghaladó 
végellátás bizlosítlassék. 

Különösen szembeszökő, hogy mig az idézett' törvény 
hatályba lépte előtt majdnem minden alkalommal a tanítói 
állomásoknál a javadalom tetemesb része kántorinak nyil-
váníttatott, addig újabban a kántor javadalmául sokszor 
épen semmi, legtöbb esetben pedig csupán a stoláris jöve-
delmek vétetlek. 

Az adatok megbízhatlansága arról tesz tanúságot, hogy 
a hitközségek, illetve azok megbízott iskolaszéki elnökei 
és az érdekelt tanítók az érintett adatokat mindenkori 
érdekeiknek megfelelőleg módosítják, már pedig sem az 
adatok hitelességét aláírásukkal bizonyító iskolaszéki elnökök 
— rendszerint a lelkészek, — állásával, sem az iskola-
fentartók érdekével nem egyeztethető meg, hogy a tényleges 
valóságtol eltérő adatok érvényesíttessenek. 

Az iskolafentartó hitközség érdekével nem, mert az 
1870. év előtti szolgálatok után igényelhető végellátások 
esetleg jogosulatlanúl terhelnék, a miből számos panasz 
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és a hamis adatok hitelesítőinek nemcsak szavatos el-
marasztalása következnék, hanem mint hamis közokirat ki-
állítói súlyos következményekkel járó megtorlást vonhatná-
nak magokra. 

Az előadott tapasztalatok után meggyőződtem, hogy 
a felekezeti iskolák tanítói javadalmáról az eddig követett 
eljárás szerinl, minden tekintetben teljes, hiteltérdemlő 
adatok nem szerezhetők, már pedig úgv a tanítók vég-
ellátási igényének megállapítása, mint a tanítói fizetések 
törvényes rendezésének végrehajtása czéljából feltétlenül 
szükséges, hogy az országban létező összes tanitói állomások-
kal egybekötött javadalmakról megbízhaió részletes adatok 
álljanak rendelkezésre, mi végből egyidejűleg utasítottam 
a közigazgatási bizottságokat: 

1. hogy a kerületek szolgabiráit illetve a városok illetékes 
közegeit haladéktalanul utasítsák, miszerint kerületüknek 
összes községeiben általuk, idejekorán kitűzendő napon 
megjelenvén, a községi elöljáróság állal a kitűzött határ-
napról értesítendő iskolaszéki elnökök s községi elöljáró-
ságok közreműködésével, az egyes tanítói állomásokkal 
egybekötött és a jelenben alkalmazott tanító által tényleg 
élvezett és tételenként részletesen megnevezett javadalom-
ról a lehető legrészletesebb jegyzőkönyvet vétessenek fel, 
melyből világosan kitűnjék, hogy a tanító mióta élvezi 
jelenlegi fizetését, mely tétel vagy forrásból mennyit élvez, 
mennyi ebből az alapfizetés és mennyi az esetleges kor-
pótlék. A természetbeni szolgálmányok azon minőségben 
veendők fel, a melyben azok tényleg adatnak, mint buza, 
rozs stb., egyúttal ezeknek a legközelebbi piacz 10 évi 
hatósági bizonylattal igazolandó átlag értéke is felveendő. 

A tandijból folyó jövedelem az 1891 : 43. t.-cz. 4. §-a 
szerint 5 évi átiag alapján, a földjövedelem pedig a ka-
taszteri becsű szerint tüntetendő ki. 

2. A tényleges állapotról szóló jegyzőkönyv az illető 
tisztviselő, iskolaszéki elnök, vagy az illető iskola fentartója, 
illetve hitközség megbízoltja és az alkalmazott tanító, esetleg 
a községi előljáró által hitelesítendő. Előzetesen azonban az 
aláírók figyelmeztetendők, hogy a jegyzőkönyvben foglalt 
állításokért nemcsak szavatolnak, hanem az adatoknak 
valótlansága esetén, mint hamis közokirat kiállítói, a fenn-
álló törvények értelmében súlyos következményekkel járó 
megtorlást vonhatnak magokra. 

3. A jegyzőkönyvben foglalt tételek igazolása végett 
mindazon okmányok hiteles másolatai csatolandók, melyeken 
a tanítónak fizetésére vonatkozó igénye alapúi mint a canonica 
visitatio, hivány, díjlevél, községi határozat, alapító levél stb. 

E helyütt szükségesnek tartom megjegyezni, hogy utóbbi 
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időben egyes hitközségek, önző czélok által vezettetve, 
tanítóik részére új díjleveleket állítottak ki, melyekben, az 
eredetiektől eltérőleg, a hatóság félrevezetése végett, az 
összesített kántortanítói javadalmat, majd kizárólag tanítói-
nak nyilvánítják, majd minden tüzetesebb indokolás nélkül 
a javadalmi tételeket érdekeiknek megtelelő módon oszt-
ják meg. 

Minthogy ily visszaélés meg nem engedhető, az 1891.: 
43. t.-cz. hatályba lépte előtt érvényben volt díj levél, vagy 
a fizetésre vonatkozó egyéb okmány másolata is feltétlen 
bemutatandó. 

4. A canonica visitatio, hivány, díjlevél stb. azon 
források, illetve fizetési tételek igazolására szolgálnak, me-
lyekből valamely tanítói javadalom alakúi, mig a jegyző-
könyv adatai az alaptétenlekek idők folytán miként történt 
alkalmazkodásáról tesz biyonyságot: így példáúl a canonica 
visitatio meghatározza, hogy minden párbérfizetésre köteles 
mit és mennyit tartozik a kántortanító részére fizetni, hogy 
azonban a párok száma és ennélfogva a párbérből befolyó 
tényleges jövedelem mennyit tett, ezt a jegyzőkönyv tünteti 
ki. Hasonló szempont alá esnek a tankötelesek által fize-
tendő díjak és több más tétel is. 

5. Egybegyűjtvén az érintett adatokat, mindenekelőtt 
meghatározandó s pedig a legszigorúbb eljárás mellett, hogy 
valamely tanító ebbeli minőségén kívül kántori, sok helyütt 
harangozói levita vagy az 1868 : 38. t.-cz. 141. § értelmé-
ben megengedett más hivatalt vagy tisztséget is visel-e, 
mely esetben, ha az 1891.: 43. t.-cz. hatályba lépte előtti 
okmányokból világosan kitűnik, mi illette a tanítót mint 
ilyent és mi egyéb minősége után, a fentebbi értelemben 
megállapított összfizetés az okmány szerint osztandó fel, 
ellenkező esetben az együttes összes fizetésből mindama 
tételek levonandók, melyek természetüknél fogva kizárólag 
tanítói minőség utánra vallanak, minő pl. a tandíj, ismétlő 
oktatásért járó díj, úgyszintén az egyéb minőség utánra 
valló, minő pl. a kántort illető stola, ostya-sütés stb. a fen-
maradó összeg közös jövedelemnek tekintendő és két 
egyenlő részre osztva, a kizárólag tanítói minőségben él-
vezett fizetéssel kiegészítve képezi azon összeget, melyet 
minden körülmények között tisztán tanítói fizetésnek lehet 
tekinteni. 

6. Figyelemmel az 1891. 43. t.-cz. 4. §-nak e) pont-
jában foglaltakra, a jegyzőkönyvbe ugyan felveendő, de 
a tisztán tanítói fizetés megállapításánál számításba nem 
vehető a természetbeni lakás, lakbér, a rendszeresített fizetés 
kiegészítő részét nem képező kegyúri adomány, helyi vagy 
drágasági pótlék, iskola fűtésére szolgáló fajárandóság, 
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irodaátalány, segéd tartására szolgáló javadalom és pedig 
nemcsak annak készpénzfizetése, hanem esetleges tartásá-
nak egyenértéke, a mi tüzetesebb meghatározás hiányában, 
a helyi viszonyoknak megfelelőleg alapítandó meg. 

7. Az összes fizetést külön választása körül merülnek 
fel a legtöbb visszaélések, miért is az eljáró közegek uta-
sitandók, hogy a legóvatosabb körültekintéssel és követ-
kezetes szigorral járjanak el, mert laza vagy részrehajló 
eljárásuk következtében felmerülhető bonyodalmak, esetleg 
jogsérelmek, illetve az orsz. tanítói nyugdi j intézet vagy 
állampénztár megkárosításáért felelősségre vonhatók. 

8. A javadalom külön választására nézve fentebb 
részletezett útmutatás szigorú foganatosítása szükséges az 
igazságtól eltekintve már azért is, mert valamely felekezeti 
iskolának államivá vagy községivé nyilvánítása esetén a 
tanítóitól külön választandó kántori állás javadalom nélkül 
nem maradhat, miért is nem mérlegelhet ők az egyik vagy 
másik minőségben teljesített szolgálatok arányai, miként 
azt utóbbi időben egyesek érvényesíteni óhajtanák. 

9. Az izraelita lanitóknál gyakran előfordul, hogy 
metszői vagy egyéb hitközségi teendőket is végeznek, mely 
körülményről minden egyes esetben tudomás szerzendő és 
a fentebbiek értelmében való elbírálás alá vonandók. 

10. Az állami iskoláknál alkalmazott tanítók fizetésé-
ről a kinevezési okmány, a községi iskoláknál alkalmazot-
takéról pedig az 1878 : 28. t.-cz. végrehajtása tárgyában 
20311/876. sz. a. a közigazgatási bizottságok számára 
kiadott ulasitás 9. §-. értelmében a közigazgatási bizottság 
által megerősitett dijlevelek tanúskodván, érintett iskolák 
tanitóira nézve helyszíni eljárásnak szüksége nem forog 
fenn. Amennyiben azonban javadalmuk egy részét természet-
beni járulmányok vagy földilletmény képezi, ezen tételek 
pénzbeli értékére vonatkozó és az 1. pontban foglaltak 
értelmében meghatározandó hatósági bizonylat a dijlevél 
másolatával felterjesztendő. 

11. Jelen rendeletem hatálya alá vonandók nemcsak 
a népiskolák, hanem a kisdedóvók és általában úgy az 
1868 : 38. t.-cz. 1. és 2. §§., mint az 1891 : 43. t.-cz. 1. 
§-ban érintett tanintézetek tanítói és tanítónői. 

12. Hogy mely tanitézetek tanítói birnak ujabb tüze-
tes meghatározást nem igénylő rendes dijlevéllel, azt a meg-
felelőleg egyidejűleg utasított kir. tanfelügyelő tartozik az 
illető köztörvényhatósági tisztviselőnek rendelkezésére bo-
csátani és minden felmerülő kérdésben a közvetlenül hozzá 
intézendő megkeresésre kellő útmutatást nyújtani. 

13. A jegyzőkönyvek és azok csatolmányai az illető 
iskolaszék által, amennyiben a tanitó alkalmas ez által, 3 
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példányban lemásolandók és a jelenvoltak által aláirandók. 
Az egyik példány az illető iskola közvetlen hatóságának 
átadandó, a másik két példány pedig a kir. tanfelügyelőhöz 
küldendő, ki azokat késedelem nélkül átvizsgálni tartozik, 
és az esetben, ha a jelen rendelet követelményeinek meg-
felelnek, egy példányt saját irattára, illetve törzskönyve 
számára visszatart, a másik példányt pedig ide felterjeszti, 
ellen esetben megjelelve a hiányokat, azoknak pótlását 
kellő útmutalás kíséretében követeli s szükség esetén a 
közigazgatási bizottsághoz tesz jelentést. 

14. Ha valamely községben létező tanintézetek tanító-
ira vonatkozó adatok egybegyűjtettek, azok késedelem nélkül 
azonnal elküldendők a kir. tanfelügyelőhöz, a kinek köte-
lessége a munkálatok haladásáról a közigazgalási bizott-
ságnak minden hónapban jelentést tenni és netáni aka-
dályok elhárítását erélyesen szorgalmazni, eredménytelen-
ség esetén pedig ide jelentést tenni. 

15. Tekintettel arra, hogy a jelzett czélok elérése szem-
pontjából az adatoknak nemcsak minél tökéletesebb, hanem 
mielőbbi feldolgozása is szükséges, felhívom a közigazg. 
bizottságot, hogy közegeit utasítsa, miszerint a szóban 
forgo munkálatokat folyó évi október hó végéig mulhatla-
nul fejezzék be, a munkálatok haladásáról és netáni aka-
dályokról pedig a közigazgatási bizottsághoz havonként 
jelentést tegyenek. 

16. Minthogy a tanítói fizetésekről ilyetén módon ez 
alkalommal beszerzendő adatok, a tanítói fizetések körül 
előfordulható bármily kérdésben jövőben irányadók lesznek, 
már a tárgyalás alatt kijelentendő úgy a tanitó, mind az 
illetékes iskolaszéki kiküldött előtt, hogy a tanítói állomás-
sal egybekötött, s most megállapított javadalomnak bármily 
tekintetben való módosítása legott bejelentendő, azon kö-
rülmény megjelölésével, vagy okmány, illetve községi, hit-
községi határozat másolatának kíséretében, melylyel a fize-
tés emeltetett, vagy módosult, mert ellenesetben az itt 
őrzött adatok lesznek az irányadók, miből a tanítókra nem 
ritkán tetemes kár hárulhat. 

Midőn a közigazgatási bizottságokhoz intézett rendelete-
met a főtiszt, főhatóságnak megküldeni szerencséltetem: 
egyúttal tisztelettel felkérem, hogy annak tartalmát a fen-
hatósága alá tartozó illetékes közegekkel, különösen az 
1876 : 28. t.-cz. 9. §. értelmében alakítandó iskolaszékkel 
kellő útmutatás kíséretében közölni, egyben őket oda uta-
sítani méltóztassék, hogy az illetékes köztörvényhatósági 
tisztviselő által idejekorán kitűzendő határnapon a tárgya-
láson megjelenvén, a tanítói állomással egybekötött teen-
dőket és azokért járó javadalmakra vonatkozó adatokat 
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lelkiismeretes. ,hűséggel vallják be, illetve a javadalmak 
alapjájul szolgáló okmányok hiteles másolataival együtt 
szolgáltassák be. 

Különösen figyelmeztetni méltóztassék az iskolaszéki 
elnököket, kik rendszerint lelkészek is, állásuk méltóságá-
val össze nem egyeztethető és az eddigi tapasztalatokon 
nyugvó ama eljárásra, mely szerint specialis érdektől ve-
zetve, talán jó indulatból, de az igazsággal ellenkezően, az 
adatokat mindenkori czéljaiknak megfelelően szolgáltatták 
ki, miből számos visszaélés származott nem ritkán azon 
iskola fentartó hitközség karára, melynek a hamis adatok 
bejelentésével java czéloztatott előmozdittatni. 

Tekintve pedig, hogy az iskolaszéki elnökök által hi-
vatalos használatra kiállított és aláírásukkal hitelesített bi-
zonylatok közokirat jellegével birnak, a valóságtól eltérő 
adatok igazolói ellen a hamis közokirat kiállítóira nézve 
fennálló törvényes intézkedések szigorúan foganatosíttatni 
fognak. 

Budapest, 1893. junius 30-án. 
Fogadja kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását 

Gróf Csáky Albin, s. k. 

Méltóságos és főtiszteletű püspök úr! 
Azon már több egyház megyében illetve kerületben 

felmerült eset alkalmából, hogy egyes lelkészek, az anya-
könyvekben elő nem forduló születési, esketési vagy halá-
lozási eseteket, felsőbb egyházi, illetve politikai hatóságuknak 
előzőleg kikérendő intézkedése nélkül saját belátásuk szerint 
utólagosan anyakönyvezik, van szerencsém Méltóságodat 
szives tudomás végett arról értesíteni, hogy az ily anya-
könyvi pótlólagos bejegyzések körül általam eddig követett 
azon eljárás, mely szerint a pótlólag bejegyzendő születési, 
esketési vagy halálozási esetek kiderítése és megállapítása 
az illetékes közigazgatási hatóságokhoz intézett megha-
gyások utján eszközöltetik, kik és a szükséges adatokat 
az érdeklett egyházi hivatalokkal egyetértőleg illetőleg ezek 
közreműködése mellett szerzik meg, mig az ilykép előállított 
és felterjesztett tárgyalási anyag alapján az illető anya-
könyvi bejegyzés foganatosítása iránt közvetlenül a vezeté-
sem alatt álló ministerium rendelkezik, nemcsak közjogi 
és administraiio szempontból helyesnek, hanem gyakorla-
tilag is czélszerünek mutatkozott, s ezen eljárás ellen azért 
eddig semmi oldalról felszólalás nem is tétetett. Minthogy 
pedig az anyakönyvek vezetése és az azok felett gyakor-
landó felügyelet ügyében úgy is egy általános törvényho-
zási intézkedés vált szükségessé, melynek bekövetkeztéig 
az általam életbe léptetett fentebbi eljárást megváltoztatni, 
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vagy arra nézve egyes egyházmegyékben vagy kerületekben 
eltérő gyakorlatnak helyt adni czélszeríí nem lenne, van 
szerencsém Méltóságodat az iránt felkérni, hogy a hatósága 
alatt álló összes anyakönyvvezető lelkészi hivatalokat uta-
sítani szíveskedjék, miszerint minden, tudomásukra jutó oly 
esetről, midőn valamely születési, esketési vagy halálozási 
esetnek utólagos anyakönyvi bejegyzése, vagy az annak 
idején hibásan történt bejegyzés utólagos kiigazítása válik 
szükségessé, azonnal Méltóságodhoz tegyenek jelentést, me-
lyet azután Méltóságod a fentebb leirt módon megejtendő 
vizsgálat elrendelése, s az utólagos anyakönyvi bejegyzés 
vagy kiigazítás eszközölteté^e végett hozzám bemutatni 
szíves leend. 

Önként értetik, hogy minden nemű utólagos anya-
könyvi bejegyzés vagy kiigazítás megtörténte után az illető 
bejegyzési tétel szabályszerű kivonata a törvényhatósági 
levéltárban őrzött anyakönyvi másodpéldányok kiegészítése 
végett szokott módon az illető törvényhatósághoz is be-
mutatandó. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását. 

Budapest, 1893 évi május hó 26-án. 
Gróf Csák y. 

22. Olvastatik: »Jelentés a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház-
kerület népiskoláinak állapotáról az 1892,3 tanévben«, mely kö-
vetkezőleg hangzik: 

1. Arva i esperesség. Lakosainak száma 7012. 6—12 éves 
tanköteles fiu 385, 6—12 éves tanköteles leány 377, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 762; 13—15 éves tanköteles fiu 141, 13—15 
éves tanköteles leány 136, 13—15 éves tanköteles gyermek 277; 
6—15 éves tanköleles íiu 526, 6—15 éves tanköteles leány 513, 
6—15 éves tanköteles gyermek 1039. Ezek közül járt: helybeli 
elemi iskolába 356 fiu, 356 leány, összesen 712 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 108 fiu, 109 leány, összesen 217 gyermek; idegen 
elemi iskolába 12 fiu, 19 leány, összesen 31 gyermek; idegen 
ismétlő iskolába 3 fiu, 3 leány, összesen 6 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába 2 fiu; magánintézetbe 1 fiu, 1 leány, összesen 
2 gyermek; középtanodába 6 fiu. Iskolába járt 488 fiu, 488 leány, 
összesen 976 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 94%-a. Iskolába 
nem járt 38 fiu, 25 leány, összesen 63 gyermek. Félnapi mulasztás 
volt 1663. Mulasztásokért megbüntettetett 2 szülő. A helybeli elemi 
iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 10 fiu, 10 leány, ösz-
szesen 20 gyermek. 

Tanitó volt 10. Ezek mind képesítettek és rendesek. Egyházi 
iskola volt 10, mely mind az egyház tulajdona s jó karban van. 



— 34 — 

Tanterem volt 11, tanitólak 10, faiskola 4, testgyakorló 1, fekete 
irótábla 19, fali olvasótábla 361, fali térkép 113, földgömb 13, ter-
mészetrajzi eszköz 165, természettani eszköz 80, kötet könyv 736. 
Épült 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 2412 frt, terményekben 
1943 frt, összesen 4355 frt. Az ingatlan vagyon értéke 450 frt 
s ennek évi jövedelme 35 frt; tőkepénz 1100 frt s ennek évi ka-
matja 82 frt; tandíjból bejött 910 frt, községi segélyből 26 frt, egy-
házi segélyből 3302 frt, összes évi jövedelem 4355 frt. — Ebből 
fordittalott: rendes tanitók fizetésére 4094 frt, javitásra 37 frt, tan-
szerekre 128 frt, egyebekre 96 frt, összes évi kiadás 4355 frt. 

2. Liptói esperesség. Lakosainak száma 24.968. 6—12 éves 
tanköteles fiu 1640, 6—12 éves tanköteles leány 1702, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 3342; 13—15 éves tanköteles fiu 558, 13—15 
éves tanköteles leány 581, 13—15 éves tanköteles gyermek 1139; 
6—15 éves tanköteles fiu 2198, 6—15 éves tanköteles leány 2283, 
6—15 éves lanköteles gyermek 4481. Ezek közül járt: helybeli 
elemi iskolába 1411 fiu, 1500 leány, összesen 2911 gyermek; hely-
beli ismétlő iskolába 396 fiu, 398 leány, összesen 794 gyermek; 
idegen elemi iskolába 88 fiu, 52 leány, összesen 140 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 4 fiu, 4 leány, összesen 8 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába 35 fiu, 34 leány, összesen 69 gyermek; ma-
gánintézetbe 1 leány, közép tanodába 15 fiu. Iskolába járt 1949 fiu, 
1989 leány, összesen 3938 gyermek, vagyis a tankötelesek 88°/o-a. 
Iskolába nem járt 249 fiu, 294 leány, összesen 543 gyermek. Fél-
napi mulasztás volt 38270, ezek közül 30.501 kimentve. A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 40 fiu, 59 leány, 
összesen 99 gyermek. 

Tanitó volt 40. Ezek közül 30 képesitett, 10 nem képesitett; 
32 rendes, 8 segéd. Egyházi iskola volt 32, községi vagy állami 1. 
Az egyházi iskolák közül 30 az egyház tulajdona, 2 bérelt; mind a 32 
jó karban van. Tanterem volt 41, tanitólak 36, faiskola 12, test-
gyakorló 20, fekete irótábla 70, fali olvasótábla 418, fali térkép 95, 
földgömb 23, természetrajzi eszköz 596, természettani eszköz 56, 
kötet könyv 1973. Épült 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 10.674 frt., terményekben 
7761 frt., összesen 18.435 frt. Az ingatlan vagyon értéke 18.435 frt 
s ennek évi jövedelme 2201 frt; tőkepénz 5200 frt s ennek évi 
kamatja 272 frt; tandíjból bejött 3234 frt, községi segélyből 1260 
frt, egyházi segélyből 11.184 frt, egyebekből 284 frt, összes évi jöve-
delem 18.435 fit. Ebből fordíttatott: rendes tanitók fizetésére 16.455 
frt, segédtanítók fizetésére 740 frt, javitásra 427 frt, tanszerekre 150 
frt, egyebekre 663 frt, összes évi kiadás 18.435 frt. 

3. Mosonyi esperesség. Lakosainak száma 7966. 6—12 éves 
tanköteles fiu 506, 6—12 éves tanköteles leány 488, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 994; 13—15 éves tanköteles fiu 170, 13—15 
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éves tanköteles leány 168, 13—15 éves tanköteles gyermek 338; 
6—15 éves tanköteles fiu 676, 6—15 éves tanköteles leány 656, 
6—15 éves tanköteles gyermek 1332. Ezek közül jár t : helybeni 
elemi iskolába 501 fia. 485 leány, összesen 986 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 168 flu, 168 leány, összesen 336 gyermek; idegen 
elemi iskolába 1 fiu, 2 leány, összesen 3 gyermek, középtanodába 1 
fiu. Iskolába járt 671 fiu, 655 leány, összesen 1326 gyermek, vagyis 
az iskolakötelesek 100°/°-a. Iskolába nem járt 5 fiu, 1 leány, ösz-
szesen 6 gyermek. Félnapi mulasztás volt 15.790. Mulasztásokért 
megbüntettetett 2 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallású járt 7 fiu, 6 leány, összesen 13 gyermek. 

Tanitó volt 12. Ezek mind képesítetlek és rendesek. Egyházi 
iskola volt 9, mely mind az egyház tulajdona és jó karban van. 
Tanterem volt 12, tanitólak 11, faiskola 5, fekete irótábla 21, fali 
olvasótábla 159, fali térkép 41, földgömb 9, természetrajzi eszköz 
257, természettani eszköz 64, kötet könyv 562. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 5318 fit, terményekben 
3027 frt, összesen 8345 frt. Az ingatlan vagyon értéke 13.200 frt 
s ennek évi jövedelme 975 frt, tőkepénz 4100 frt s ennek évi ka-
matja 208 írt, tandijból bejött 419 frt, községi segélyből 1664 frt, 
egyházi segélyből 4938 frt, egyebekből 141 frt, összes évi jövedelem 
8345 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 7566 frt, javí-
tásra 407 frt, tanszerekre 71 frt, egyebekre 301 frt, összes évi ki-
adás 8345 frt. 

4. Nyi t ra i esperesség. Lakosainak száma 52.303. 6 - 12 éves 
tanköteles flu 3268, 6—12 éves tanköteles leány 3338, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 6606; 13—15 éves tanköteles flu 1231, 13—15 
éves tanköteles leány 1186, 13—15 éves tanköteles gyermek 2417; 
6 — 15 éves tanköteles flu 4499, 6—15 éves tanköteles leány 4524, 
6—15 éves tanköteles gyermek 9023. Ezek közül járt: helybeli elemi 
iskolába 2606 fiu, 2599 leány, összesen 5205 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 397 flu, 336 leány, összesen 733 gyermek; idegen 
elemi iskolába 62 flu. 62 leány, összesen 124 gyermek; idegen ismétlő 
iskolába 37 fiu, 10 leány, összesen 47 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába 24 fiu, 30 leány, összesen 54 gyermek; magánintézetbe 7 
leány, középtanodába 30 fiu. Iskolába járt 3156 fiu, 3044 leány, 
összesen 6200 gyermek, vagyis a tankötelesek 69%-a. Iskolába 
nem járt 1343 fiu, 1480 leány, összesen 2823 gyermek. Félnapi 
mulasztás volt 95.577. Mulasztásokért megbüntettetett 24 szülő. A 
helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 37 fiu. 
34 leány, összesen 71 gyermek. 

Tanító volt 71. Ezek közül 43 képesített, 28 nem képesített; 
41 rendes, 30 segéd. Egyházi iskola volt 63, községi vagy állami 
4. Az egyházi iskolák közül 52 az egyház tulajdona, 11 bérelt, 52 
jó, 11 rossz karban van. Tanterem volt 73, tanitólak 56, faiskola 
32, testgyakorló 11, fekete irótábla 103, fali olvasótábla 711, fali 

* 



térkép 129, földgömb 40, természetrajzi eszköz 416, természettani 
eszköz 119, kötet könyv 624. Épült 4, javíttatott 8 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 21 262 frt, terményekben 
9183 frt, összesen 30.445 frt. Az ingatlan vagyon értéke 29.190 frt 
s annak évi jövedelme 1481 frt; tőkepénz 5000 frt, s ennek évi 
kamatja 250 frt, tandíjból bejött 3920 frt, állami segélyből 1341 
frt, községi segélyből 2346 frt, egyházi segélyből 20.621 frt; egyebek-
ből 486 frt, összes évi jövedelem 30.445 frt. Ebből fordíttatott: ren-
des tanítók fizetésére 19.996 frt, segédtanítók fizetésére 2432 frt, 
javításra 6748 frt, tanszerekre 298 frt, egyebekre 971 frt, összes évi 
kiadás 30.445. 

5. Pozsonyvárosi esperesség. Lakosainak száma 8744 6—12 
éves tanköteles fiu 589, 6—12 éves tanköteles leány 494, 6—12 
éves tanköteles gyermek 1083; 13—15 éves tanköteles fiu 227, 
13—15 éves tanköteles leány 211, 13—15 éves tanköteles gyermek 
4 3 8 ; 6—15 éves tanköteles fiu 816, 6—15 éves tanköteles leány 
705, 6—15 éves tanköteles gyermek 1521. Ezek közül járt: hely-
beli elemi iskolába 577 fiu, 485 leány, összesen 1062 gyermek; 
helybeli ismétlő iskolába 73 fiu, 94 leány, összesen 167 gyermek; 
idegen elemi iskolába 17 fiu, 21 leány, összesen 38 gyermek; idegen 
ismétlő iskolába 51 fiu, 1 leány, összesen 52 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába 37 leány; magánintézetbe 58 leány, középtanodába 
89 fiu. Iskolába járt 807 fiu, 696 leány, összesen 1503 gyermek, 
vagyis a tankötelesek 99%-a. Iskolába nem járt 9 fiu, 9 leány, 
összesen 18 gyrmek. Félnapi mulasztás volt 30.257. Mulasztásokért 
megbüntettetett 192 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallású járt 59 fiu, 45 leány, összesen 104 gyermek. 

Tanitó volt 19. Ezek mind képesítettek; 18 rendes, 1 segéd. 
Egyházi iskola volt 6, mely az egyház tulajdona s jó karban van. 
Tanterem volt 17, tanitólak 4. testgyakorló 3. fekete irótábla 27, fali 
olvasótábla 102, fali térkép 46, földgömb 6, természetrajzi eszköz 
471, lermészeltani eszköz 125, kötet könyv 410. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 15.214 frt, termények-
ben 310 frt, összesen 15.524 frt. Az ingatlan vagyon értéke 1000 
frt s ennek évi jövedelme 40 frt; tőkepénz 1700 frt s ennek évi 
kamatja 134 frt, tandíjból bejött 2020 frt, egyházi segélyből 13.300 
frt, egyebekből 30 frt, összes évi jövedelem 15.524 frt. Ebből fordít-
tatott: rendes tanítók fizetésére 14.380 frt, segédtanító fizetésére 400 
frt, javításra 275 frt, tanszerekre 216 frt, egyebekre 253 frt, összes 
évi kiadás 15.524 frt. 

6. Pozsonymegye i esperesség. Lakosainak száma 15.044. 
6—12 éves tanköteles fiu 1059, 6—12 éves tanköteles leány 1007, 
6—12 éves tanköteles gyermek 2066; 13—15 éves tanköteles fiu 
379, 13—15 éves tanköteles leány 366, 13 —15 éves tankötes 
gyermek 745; 6—15 éves tanköteles fiu 1438, 6—15 éves tan-
köteles leány 1373, 6—15 éves tanköteles gyermek 2811. Ezek 
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közül járt: elemi iskolába helyben 791 fiu, 749 leány, összesen 
1540 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 223 fiu, 238 leány, ösz-
szesen 461 gyermek; idegen elemi iskolába 251 fiu, 246 leány, 
összesen 497 gyermek; idegen ismétlő iskolába 94 fiu, 82 leány, 
összesen 176 gyermek; felső vagy polgári iskolába 49 fiu, 31 leány, 
Összesen 80 gyermek; magánintézetbe 1 fiu, 1 leány, összesen 2 
gyermek; középtanodába 17 fiu, 1 leány, összesen 18 gyermek. 
Iskolába járt 1426 fiu, 1348 leány, összesen 2774 gyermek, vagyis 
az iskolakötelesek 99%-a. Iskolába nem járt 12 fiu, 25 leány, ösz-. 
szesen 37 gyermek. Félnapi mulasztás volt 35.155, ezek közül 
27.326 kimentve. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású járt 66 fiu, 47 leány,összesen 113 gyermek. 

Tanitö volt 31. Ezek közül 28 képesített, 3 nem képesített; 
30 rendes, 1 segéd. Egyházi iskola volt 18, községi vagy állami 3. 
Az egyházi iskolák mind az egyház tulajdona; 16 jó, 2 rossz 
karban van. Tanterem volt 26, tanitólak 23, faiskola 5, testgyakorló 
1, fekete irótábla 41, fali olvasótábla 362, fali térkép 73, földgömb 
19, természetrajzi eszköz 1204, természettani eszköz 120, kötet 
könyv 1492. Épült 1, javíttatott 3 iskola. 

\ 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 9689 frt, terményekben 
4064 frt, összesen 13.753 frt. Az ingatlan vagyon értéke 22.340 frt 
s annak évi jövedelme 1086 frt, tőkepénz 30.664 frt s annak évi 
kamatja 1649 frt, tanpénzből bejött 1844 frt, községi segélyből 
1732 frt., 'egyházi segélyből 7269 frt, egyebekből 173 frt, összes 
évi jövedelem 13.753 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 
12.186 frt, segédtanítók fizetésére 545 frt, javításra 355 frt, tan-
szerekre 74 frt., egyebekre 593 frt., összes évi kiadás 13.753. 

7. Trencséni esperesség. Lakosainak száma 20 950. 6—12 
éves tanköteles fiu 1254, 6—12 éves tanköteles leány 1260, 6—12 
éves tanköteles gyermek 2514; 13—15 éves tanköteles fiu 501, 
13—15 éves tanköteles leány 492, 13—15 éves tanköteles gyermek 
993; 6—15 éves tanköteles fiu 1755, 6—15 éves tanköteles leány 
1752, 6—15 éves tanköteles gyermek 3507. Ezek közül járt: hely-
beli elemi iskolába 1052 fiu, 1010 leány, összesen 2062 gyermek; 
helybeli ismétlő iskolába 54 fiu, 28 leány, összesen 82 gyermek; 
idegen elemi iskolába 31 fiu, 27 leány, összesen 58 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 1 leány; felső vagy polgári iskolába 1 fiu, 
középtanodába I fiu. Iskolába járt 1139 fiu, 1066 leány, összesen 
2205 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 63%-a. Iskolába nem járt. 
616 fiu, 686 leány, összesen 1302 gyermek. Félnapi mulasztás volt 
44.661. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 
28 fiu, 12 leány, összesen 40 gyermek. 

Tanitó volt 30. Ezek közül 18 képesített, 12 nem képesített; 
19 rendes, 11 segéd. Egyházi iskola volt 26, községi vagy állami 1. 
Az egyházi iskolák közül 25 az egyház tulajdona, 1 bérelt; 24 jó, 
2 rossz karban van. Tanterem volt 28, tanitólak 27, faiskola 15, 
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testgyakorló 4, fekete irótábla 38, fali olvasótábia 417, fali térkép 
43, földgömb 16. természetrajzi eszköz 167, természettani eszköz 74, 
kötet könyv 307. Épült 2, javittatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 4770 frt, terményekben 
4547 írt, összesen 9317 frt. Az ingatlan vagyon értéke 18.200 frt 
s ennek évi jövedelme 1016 frt, tőkepénz 2690 frt s ennek évi 
kamatja 180 frt, tandíjból bejött 1421 frt, községi segélyből 62 írt, 
egyházi segélyből 6005 frt, egyebekből 633 frt, összesen 9317 frt. 

.Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 7995 frt, segédtanítók 
fizetésére 795 frt, javításra 230 frt, tanszerekre 69 frt, egyebekre 
228 frt, összes évi kiadás 9317 frt. 

8. Turócz i esperesség. Lakosainak száma 20958. 6—12 éves 
tanköteles fin 1346, 6—12 éves tanköteles leány 1250, 6—12 éves 
tanköt. gyermek 2596; 13—15 éves tanköteles fiu 516, 13—15 éves 
tanköt. leány 490, 13—15 éves tanköteles gyermek 1006; 6 —15 éves 
tanköteles fiu 1862, 6—15 éves tanköteles leány 1140, 6 — 15 éves 
tanköt. gyermek 3602. Ezek közül járt: helybeli elemi iskolába 1091 fiu, 
957 leány, összesen 2048 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 45 fiu, 
41 leány, összesen 86 gyermek; idegen elemi iskolába 36 fiu, 63 
leány, összesen 99 gyermek; idegen ismétlő iskolába 3 fiu, 3 leány, 
összesen 6 gyermek; felső vagy polgári iskolába 6 fiu, 16 leány, 
összesen 22 gyermek ; magánintézetba 3 fiu, 2 leány, összesen 5 
gyermek; közép iskolába 17 fiu. Iskolába járt 1211 fiu, 1086 leány, 
összesen 2297 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 64°/0-a. Iskolába 
nem járt 651 fiu, 654 leány, összesen 1305 gyermek. Félnapi mu-
lasztás volt. 12.502. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású jart 212 fiu, 165 leány, összesen 377 gyermek. 

Tanitó volt 40. Ezek közül 19 képesített, 21 nemképesített; 
31 rendes, 9 segéd. Egyházi iskola volt 39, melyek közül 36 az 
egyház tulajdona, 3 bérelt, 20 jó, 10 rosz karban van. Tanterem 
volt 41, lanitólak 37, faiskola 9, testgyakorló 2, fekete irótábla 52, 
fali olvasótábia 614, fali térkép 70, földgömb 24, természetrajzi esz-
köz 325, természettani eszköz 116, kötet könyv 400. Javíttatott 1 
iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 6497 frt, terményekben 
6488 frt, összesen 12.985 frt. Az ingatlan vagyon értéke 17.950 frt, 
s ennek évi jövedelme 838 frt, tőkepénz 350 frt, s ennek évi ka-
matja 17 frt, tandíjból bejött 5037 frt. községi segélyből 105 frt, 
egyházi segélyből 6884 frt, egyebekből 104 frt, összes évi bevétel 
12.985 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 10.623 frt, 
segédtanítók fizetésére 1669 frt, javításra 322 frt, tanszerekre 78 
frt, egyebekre 293 frt, összes évi kiadás 12.985 frt. 

összegezés . A kerület lakosainak száma 157.945. 6—12 éves 
tanköteles fiu 10.047, 6—12 éves tanköteles leány 9916, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 19.963; 13—15 éves tanköteles fiu 3723, 13—15 
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éves tanköteles leány 3630, 13—15 éves tanköteles gyermek 7353; 
6 —15 éves tanköteles fiu 13.770, 6—15 éves tanköteles leány 13.546, 
6—15 éves tanköteles gyermek 27.316. Ezek közül járt: helybeli 
elemi iskolába 8385 fiu, 8141 leány, összesen 16.526 gyermek; 
helybeli ismétlő iskolába 1464 fiu, 1412 leány, összesen 2877 gyer-
mek ; idegen elemi iskolába 498 fiu, 492 leány, összesen 990 gyer-
mek; idegen ismétlő iskolába 192 fiu, 104 leány, összesen 296 
gyermek; felső vagy polgári iskolába 127 fiu, 152 leány, összesen 
279 gyermek; magánitézetbe 5 fiu, 70 leány, összesen 75 gyermek; 
középtanodába 177 fiu, 1 leány, összesen 177 gyermek. Iskolába 
járt 10.847 fiu, 10.372 leány, 21.219 gyermek, vagyis a tankötelesek 
78%-a. Egyes esperességek szerint az arány a következő : Mosony-
ban járt 100%, Pozsonyvárosban és Pozsonymegyében 99%, Árvá-
ban 94°/°, Liptóban .88%, Nyitrában 69%, Turóczban 64%, Tren-
csénben 63%. Iskolába nem járt 2923 fiu, 3174 leány, összesen 
6097 gyermek. Félnapi mulasztás volt 273.875, ezek közül 57.827 
kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 397 szülő. A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vállásu .járt 459 fiu, 378 le-
ány, összesen 837 gyermek. Tanitó volt 253. Ezek közül 179 képe-
sített, 74 nemképesíteít: 193 rendes, 60 segéd. Egyházi iskola volt 
203, községi vagy állami 9. Az egyházi iskolák közül 186 az egy-
ház tulajdona, 17 bérelt; 178 jó, 25 rosz karban van. Tanterem 
volt 249, tanitólak 204, faiskola 82, testgyakorló 62, fekete irótábla 
371, fali olvasótábla 3144, fali térkép 610, földgömb 150, termé-
szetrajzi eszköz 3601, természettani eszköz 754, kötet könyv 6504. 
Épült 9, javíttatott 13 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 75.836 frt, terményekben 
37.323 frt, összesen 113.159 frt. Az ingatlan vagyon értéke 160,664 
frt, melynek évi jövedelme 7.672 rt, tőkepénz 50.804 frt, melynek 
évi kamatja 2.792 frt, tandijból bejött 18.805 frt, állami segélyből 
1341 frt, községi segélyből 7195 frt, egyházi segélyből 73.503 frt, 
egyebekből 1851 frt, összes évi jövedelem 113.159 frt. Ebből fordít-
tatott rendes tanitók fizetésére 93.295 frt, segédtanítók fizetésére 6.581 
frt, javításra 8801 frt, tanszerekre 1.084 frt, egyebekre 3.398 frt, 
összes évi kiadás 113.159 frt. 

Tudomásul vétetik. B 

33. A mult évi jegyzőkönyv 15-ik pontjánál — jelen jegyző-
könyv 13-ik pontjával megbízott Krčméry Miloslav előadónak az ez 
ügyre vonatkozó ügyiratok szóvali rövid ismertetése után — felol-
vastatott az 1890 évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 27 pontjában 
a Turócz-Szt.-Márlonban felállítandó tót tannyelvű ág. hitv. ev. 
gymnásium ügyében kiküldött bizottságnak jelentése. 

A bizottság jelentése szerint folyó évi augusztus hó 15-ig alap 
tőkékben 69.940 frt, adományokban 532 frt 50 kr.. összesen 70.472 
frt 50 kr. folyt be. És miután a kerületi gyűlés által elfogadott gy.mna-
siális alapszabályok értelmében a. gymnásium vagyonát azon alaptőkék 
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is képezik, melyek a feloszlatott turócz-szt.-mártoni patronátusi gymná-
sium után maradtak, s melyek részint a kerület, részint a turóczi 
esperesség, részint pedig a turócz-szt.-mártoni egyház őrizete alatt 
vannak, s ennélfogva a tervezett gymnásium vagyona: 

1. A fentebb érintett 69.940 frtnyi alaptőkék a folyó évi junius 
hó 30-ig kiszámított 832 frt 30 kros kamatokkal együtt 70.772 irtot; 

2. Adományok 532 frt 50 krnyi összegben, melyek a folyó évi 
junius hó 30-ig kiszámított 45 frt 04 krnyi kamatokkal, de 142 frt 
69 krnyi levelezési és nyomtatványi kiadások levonása »után 434 
frt 85 krt; 

3. A kerület őrizete alatt lévő alaptőkék: 3834 frt 56 krt; 
4. Alaptőkék a turóczi esperesség őrizetében: 2546 frt 41 kr t ; 
5. Alaptőkék a turócz-szt.-mártoni egyház őrizetében: 769 frt 

11 krt; 
Összesen: 78.384 frt 23 krt tenne ki. 
Miután továbbá az ezen adatok helyességét igazoló okmányokat 

a bizottság jelentéséhez csatolja, melyek szerint az ezen gymnásium 
felállításához szükséges előkészületeket pénzügyi tekintetben megtette, 
tekintettel egyrészt arra, hogy tót tannyelvű középiskolának hazánkban 
való felállilása az ev. egyház érdekében feltétlenül szükséges, tekintettel 
másrészt arra, hogy az összegyűlt tőke az egyelőre 2 osztályú gymná-
sium megnyitására elégséges és a többi osztályok megnyitásánál az 
eddigi alapítók és jótevők bebizonyilolt áldozatkészségénél fogva 
ujabb alaptőkék és áldozatok teljes biztossággal várhatók, annyival 
is inkább, hogy sokan előbb a gymnásium megnyitását várják s csak 
azulán járulnak majd alaptőkéikkel és áldozataikkal hozzá; végül 
tekintettel arra is, hogy a megfelelő volt négy osztályú patronátusi 
gymnásium által használt épület már a gymnásium rendelkezésére 
Turócz-Szt.-Mártonban fennáll: a bizottság azon javaslatát terjeszti 
a kerületi gyűlés elé, miszerint a gymnásium az 1894/5 iskolai 
év elején nvittassék meg és a nyilvánossági jog kieszközlésére 
szükséges lépések tétessenek meg. 

Miután végül a bizottság az 1883: 30. t.-cznek, nevezetesen 
pedig az ezen t.-cz: 3., 7., 16 és 54 §-aiban foglalt intézkedéseknek 
eleget akarván tenni, csalolja: 1. a gymnásium alapszabályait magyar 
és tót nyelven, 2. a tanrend tervezetét, 3. az iskolaépület tervrajzát 
és 4. a taneszközök és tanárok számának tervezetét. 

A kerületi gyűlés a bizottság jelentését tudomásul veszi 
és javaslatát magáévá téve helyesli, hogy az 1894/5 iskolai 
év elejével tót tannyelvű ág. hitv. ev. gymnásium egyelőre 
két osztálylyal Turócz-Szt.-Mártonban állittassék fel és pedig 
olykép, hogy azután minden évben fokozatosan egy felsőbb 
osztály nyittatik addig, míg az intézet legalább négy osz-
tályúvá nem fejlesztetik. 

A gyűlés egyúttal elhatározza, hogy az 1883: 30. t.-cz. 
értelmében a gymnásiumra vonatkozólag a bizottság által 



felmutatott okmányok az egyetemes gyűlés elé terjesztes-
senek azon kérelemmel, hogy egyrészt az egyházi törvény 
150. és 191-ik §-ai értelmében a gymnásium felállítását 
ez is jóváhagyja, másrészt a magas vallás- és közoktatás-
ügyi ministeriumnál annak számára a nyilvánossági jogot 
kieszközölje. Végül megbízza a gyűlés az eddigi bizottságot, 
hogy a gymnásium ügyében, nevezetesen uj alaptőkék és 
áldozatok gyűjtése körül tovább is buzgólkodjék és kéri 
a ft. püspök urat, hogy ezen ügyet az esperességeknek és 
egyházaknak kerületünkben hathatós támogatásra ajánlja. 

J. 

24. Tegnap megválasztott és a gyűlésen mai napon meg-
jelent Šimkovic János jegyző a gvülés szine előtt meghiteltetett. J. 

25. A mult évi jegyzőkönyv lő. pontjánál felolvastatott az 
idegen iskolákba járó ev. gyermekek vallásos oktatásának, előmene-
telének és felügyeletének biztosítása czéijából kiküldött bizottságnak 
jelentése. Ezen jelentés a következő javaslatokat tartalmazza: 

1. A tan itókát illetőleg. Oly anyaegyházakban, melyek kebelében 
idegen iskolák vannak, ev. vallás tanítója legyen a helybeli lelkész 
vagy tanitó; hol több ilyen iskola van és az egyház viszonyai ezt 
megengedik, kívánatos, hogy külön hitoktató alkalmaztassák; tisztán 
vagy túlnyomóan ev. lakosságú községekben (leányegyházakban) az 
állami iskolákban az állammal, a községi iskolákban a községgel kö-
tendő szerződésben biztosíttassák az ev. tanitónakjmeghivása és ekkép 
a vallástanitása; oly községekben, hol az evangélikusok kisebbségben 
vagy elszórtan élnek, a vallás tanításáról tehetséghez képest az anva-
egyház gondoskodjék. 

2. Tananyag, tantárgyak, tanórák száma és a tannyelv 
tekintetében az elemi iskolákban az illető esperesség; gymnasiumok-
ban, tanitóképezdékben, reál- és más idegen iskolákban az egyen-
rangú evangelikus tanintézetek tanrendje legyen érvényes. 

3. A felügyeletet illetőleg. Ezt az egyházakban és községekben 
az esperesség (lelkész, dékán, esperes), gymnasiumokban és egyéb 
a középiskolákkal egyenjogositott iskolákban a kerület (az esperesség 

* területén lévő iskolákban az esperes, — püspök) gyakorolja. 
4. Anyagi szükségletek fedezésének forrásául szolgáljanak : 

állami segély, továbbá az alakulóban lévő kerületi és egyetemes hit-
oktatási alap és végre a hitoktatásért járó tandijak. 

A gyűlés ezen jelentést tudomásul veszi, az abban 
foglalt javaslalokat az esperességeknek nyilatkozatra meg-
küldi s az eddigi bizottságot hatáskörében továbbra is meg-
hagyja. J. 

26. Ezzel összefüggésben jelenti a ftő püspök úr, hogy az egyes 
esperességektől hozzá érkezett jelentések szerint a mult iskolai évben 
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a következő idegen iskolákban ev. gyermekek taníttattak: Liptóban 
16, Mosonyban 2, Ny Urában 21, Árvában 3, pozsonymegyei espe-
rességben 7, pozsonyvárosi esperességben 11, trencséni esperesség-
ben 13 és turóczi esperességben 11 iskolában. Az árvái és a két 
pozsonyi esperesség tői nem érkeztek adatok arra nézve, hogy hány 
ev. tanuló járt idegen iskolába, minélfogva az egész kerület statisz-
tikája e tekintetben lehetetlenné vált. . 

Tudomásul vétetik és kimondatik, hogy a jövőre nézve 
az idegen iskolákba járó és ott vallásunkban oktatott 
tanulóink száma az összes esperességek által közöltessék. 

J. 
27. Kapcsolatban a mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 

17 pontjával a felállítani szándékolt felsőbb leányiskola ügyében 
kiküldött bizottság beterjeszti jelentését, mely szerint két Írásban 
foglalt ajánlatot kapott, még pedig a liptó-szt.-rniklósi és a modori 
mindkét egyháztól. A modori egyházak ajánlata sokkal előnyösebb. 
mini a liptó-szt.-miklósi egyházé s azért a bizottság ezt ajánlja 
további munkálatok alapjául. A modori egyházak ajánlata a kö-
vetkező: felajánltatik az egykori gymnasiumi, jó karban lévő eme-
letes épület és egy 11.000 frtnyi alapítványi tőke, mely közös vagyon 
felett a két egyház igy határozott; a német község kész az egész 
gymnasiumi épületet, az egész közös tőkét és íiz éven át 200 frtot 
fizetni; a tőt egyház akar adni gymnasiumi épületet (kivéve azon 
helyiségeket, melyek népiskolája számára szükségesek) a tőkének felét 
s kész azonkívül erejéhez képest kellő áldozatokat hozni. Modor 
városa felajánlja az építésekhez és az átalakításokhoz szükséges 
anyagot, részint igen mérsékelt áron, részint ingyen is. 

Az egyházkerületi gyűlés a modori evang. egyházak 
és Modor városának ajánlatát örvendetes és hálás tudo-
másul veszi; az eddigi bizottságot felkéri, hogy a szóban 
lévő iskola ügyét a modori egyházakkal továbbá is fejleszsze, 
az eredményről a jövő kerületi gyűlésnek jelentést tegyen, 
mely azután — más egyházak esetleges ajánlatai tekimet-
bevétele mellett, amennyiben azok a felállítandó iskola ér-
dekeinek és kívánalmainak megfelelnének — ez ügyben 
végképen határozni fog. J. 

2 S . Beterjesztetnek egyházkerületünk kebelében fennálló cd-
iami tanító- és tanítónőképző intézetekben a vallásoktatásról szóló 
következő jelentések. 

1 A pozsonyi állami tanítónő- és óvónőképző intézetről jelenti 
nagyi. Trsztyénszky Ferencz pozsonyvárosi esperes és egyházkerületi 
biztos úr, hogy a nagym. vallás- és közoktatásügyi ministeri ur in-
tézkedése szerint a tanítónőképző intézeteknél felváltva egy évben 
a tanítónőképző I. osztálya, más évben az óvónőképző I. osztálya 
állíttatik be, minél fogva a folyó évben a pozsonyi tanítóképző inté-



zetben az óvónői I. osztály nyittatott meg s a tanítónőképző I. 
osztály hiányzott. Ezen intézkedés eleinte zavarólag hatott a vallás-
tanitásra, s csak miután a minisíerium még egy órát engedélyezett 
a vallástanilásra, lehetővé vált a tananyag czélszerü feldolgozása 
s az elért eredmény különösen Schmidt Károly Jenő lelkész és 
vallástanár ur ügybuzgalmának köszönhető. Közös tantárgy volt: 
keresztyén hit- és erkölcstan, tankönyv Luther kis kátéja, Győri 
Vilmos átdolgozásában. Az osztály és tanképesitő vizsgálat f. é. május 
hó 19-én lett megtartva. Eredmény a tanítónőképző évfolyamban: 
I. osztály nem volt; lí. osztály 5 növendék, mind kitűnő, III. osz-
tály 7 növendék, 1 jeles, 6 kitűnő, IV. osztályban 4 növendék, 2 
jeles, 2 kitűnő. A IV. osztálylyal megtartott tanitónőképesitő vizsgát 
1 növendék jelesen, 3 növendék kitűnően állotta meg. Az óvónő-
képző tanfolyam 11 nyilvános és 2 magántanulója közül 1 jő, 3 
jeles és 9 kitűnő osztályzatot nyert. Korcsek Zsigmond tanító ur 
vezetése alatt álló képző intézeti gyakorló iskola protestáns növen-
dékei ugyanakkor tettek vallásyizsgát szép eredménynyel. 

2. A modori állami tanitóképezdéről jelenti tiszt. Hollerung 
Károly leikész ur mint hitoktató, hogy« az intézetet 18 növendék 
látogatta. Az első három osztályban, melynek növendékei ez évben 
együtt tanittattak, a hit- és erkölcstan volt a tantárgy. Tankönyvül 
szolgált Bereczkv hit- és erkölcstana. A IV. osztály tantárgya volt 
a vallásoktatás módszertana Kiss Aaron túlságos rationálistikus tan-
könyve szerint. Itt helyén volna hitoktató ur nézete szerin1, ha 
egyházegyetemünk egy hilelveinkkel megegyező tankönyvről gondos-
kodnék. A IV. osztálybeli tanulók gyakorló iskolában vallásoktatásban 
gyakorolták magukat. A vizsgálat junius 16-án tartatott meg nagy-
tiszteleíü Ritter Károly főesperes ur elnöklete alatt. A növendékek 
osztályzata a következő: I. osztályban 2 kitűnő, 1 jeles; II. osztályban 
3 kitűnő. 5 jeles; III. osztályban 4 kitűnő, IV. osztályban 3 kitűnő. 
— A IV. osztálybeliek ugyanazon a napon tették le a tanképesitő 
vizsgálatot. Az orgonálásban és templomi énekben egész éven át 
hetenkinti egy órában tek. Lenhard Károly igazgató ur tanította 
a 3 negyedéves növendéket ingyen. A vizsgálat az orgonálás és 
éneklésbői a templomban tartatott meg 1 növendéknél jeles, 2-nél 
jó eredménynyel. A növendékek erkölcsi magaviselete ellen nem 
volt kifogás, a vasárnapi istentiszteletet szorgalmasan látogatták, az 
intézetben naponta reggel és este közös imára összegyülekeztek. 

3. A zniováraljai állami tanítóképző intézetről jelenti tiszt. Klirno 
Vilmos ág. hitv. ev. lelkész mint hitoktató, hogy az általa előadott 
tantárgy az egyháztörténelem volt, és pedig folytatólag Luther ha-
lálától a legújabb korig Haendel Vilmos tankönye alapján és az er. 
egyház története Magyarországon saját füzetei szerint, hetenk nt 
1 órában. 

Ág. hitv. e.v. növendék volt 9, kik közül 1 az év vége felé el-
távozott. Az évi vizsgálat junius hó 12-én tartatott meg, melynél 1 
növendék kitűnő, 1 jeles, 1 jó és 2 elégséges osztályzatot nyert. A 
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tanképesítő vizsgánál, mely junius hó 19-én lett megtartva, a 3 
intézeti növendéken kivül még egy segédtanító is megvizsgáltatott, 
1 kitűnő, 1 jeles és 2 elégséges eredraénynyel. Mindkét vizsgálaton 
jelen volt a kerületi biztos, nagytiszt. Horvát József főesperes úr. Az 
egyházi zenetanítás a legszigorúbb ministeri rendelet mellett sem fe'el 
meg a kívánalomnak, mert négy év óta a zenetanárok folyton vál-
toznak. Nagyon kívánatos volna, ha itt az egyházkerület közbenjá-
rására s kérelmezésére a nagym. vallás-és közoktatásügyi ministerium 
által egy állandó rendes zenetanár alkalmaztatnék. Hitoktató úr kí-
vánatosnak tartja, hogy egyházkerületünk az állami tanitóképezdék 
számára a vallásoktatás egyöntetűségének elérése czéljából egy nor-
mativumot dolgoztatna ki s a tankönyveket jelölné meg, melyekhez 
azuíán minden hitoktató magát tartani köteleztetnék; nem tartja 
elégségesnek a vallástanítás! hetenkinti csak egy órában s kész a 
vallástanitást tantervileg engedélyezett hetenkinti két órában is ma-
gára vállalni az évenkinti 50—60 frtnyi fuvarbér megtérítése ellenében. 

Mind ezen jelentések tudomásul vétetnek. Az állami 
tanitóképezdei hitoktató urak, kiknek ügybuzgóságukérl 
köszönet szavaztat!k, egyszersmind megkerestetnek, mi-
szerint a vallásoktatás egyöntetűségének elérése czéljából 
egy tantervet — belefoglalva a tankönyvek jegyzékét is — 
dolgoznának ki, és azt az 1894. évi május hó l-ig főtiszt, 
püspök úrhoz juttatnák, ki erről a jövő évi kerületi gyű-
lésnek jelentést leend. A zniováraljai és a turócz-bellai fi-
liális egyház hitoktatójának fuvarbéri ügye elintézés végeit 
az illetékes esperességhez szállíttatik le. Š. 

3 » . Kapcsolatban a mult évi kerüleli gyűlés jegyzőkönyvének 
19. pontjával beterjesztetett tiszt. Várady Bálint, lipótvári magy. 
kir. fegyintézeti ref. lelkész úrnak jelentése az 1892. évi fegyintézeti 
lelkészi működéséről, mely szerint: volt 167 ref. és 99 ag. hitv. ev. 
összesen 266 Iii ve; részleg szabadult 24 ref., 12 ág. ev. összesen 
36; feltételes szabadságra bocsáttatott 16 ref., 10 ág. ev., össz. 36 ; 
feltételes szabadságra bocsáttatott 16 ref., 10 ág. ev., összesen 26; 
meghalt 8 ref., 3 ev., össz. 11. Az összes létszámból a közvetítő 
intézetben volt. 23 rel',. 11 ev., össz. 34. Maradvány az 1893. évi jan. 
1-én 119 ref., 74 ev., összesen 193; beszállittatott 32 ref., 36 ev., 
össz. 68, ebből 30 éves koron alúl 41, felül 27; nőtlen 37, nős 28, 
özvegy 3, össz. 68; büntetlen előéletű 40, büntetett 28, össz. 68; 
irni, olvasni tud 52, iskolázatlan 16, össz 68. Istentisztelet rendesen 
tartatott vasár- és ünnepnapokon, délelőtt egyházi beszéddel, délután 
könyörgéssel, mindkétszer énekléssel összekötve; van az intézetben 
26 tagból alló összhangzatos énekkar. Uri szentvacsora háromszor 
szolgáltatott ki, és pedig húsvétkor, pünkösdkor, újkenyérkor; ka-
rácsonykor a lelkész súlyos betegsége miatt kimaradt. Az Ur aszta-
lához járult 261 ref., 148 ev., összesen 409 fegyencz. Szabó József 
fegyházi igazgató úr egy értékes úrasztali teritővel ajándékozta meg 
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az egyházat, a hitoktató pedig a látogató közönség, a tisztviselők és 
fegvenczek hozzájárulásával az Ur asztalára egy abroszt és két tö-
rülközőt szerzett. Az iskolában a keresztyén erkölcstanra fektetett a 
fősúly ; tankötelesek csak a 30 éven aluliak; volt pedig I. osztályban 
5 kitűnő, 5 dicséretes, 3 jó; II. osztályban 7 kitűnő, 2 dicséretes, 4 
• ó és 1 elégtelen; III. osztályban 4 kitűnő, 4 dicséreles, 4 jó; IV 
osztályban 2 kitűnő, 4 dicséretes; V. osztályban 10 dicséretes és 6 

jó. Mindenik osztályba járt azonkívül bizonyos számú aránylag fel-
osztott hallgató az iskolát végzettek és nem tankötelesek közül; a 
magánzárkások és betegek szorgalmasan láiogaltatlak. 

Tudomásul vétetik. Š. 

30. Olvastatott az illavai magy. kir. fegyintézet ev. ref. lel-
készének, tiszt. Hajdú András urnák évi jelentése, mely szerint a 
vasár- és ünnepnapokon tartott istentiszteleten a fegyenczek köfele-
zőleg jelednek ugyan meg, de azért sokan áldoznak az Urnák töre-
delmes -szívvel és alázatos lé!ekkel, s járulnak évenkint a három 
sátoros ünnepen az Ur asztalához, mely a betegeknek soha sem 
tagadtatik meg. A vallás erkölcsi oktatáson mindenki hetenkint egy-
szer jelenik meg. Az újonnan beszállítottak tanulták a hit-és erkölcs-
tant, a haladók hallgatták a reformátorok életrajzát s a hazai pro-
testáns egyházak t örténetét. Az ág. hí t v. ev. fegyenczek létszáma 40, 
mely számból ez egy év alatt 6 uj lett beszállítva. Mint megjavult-
nak tartott a közvetítő intézetbe szállíttatott 3; feltételesén szabad-
ságoltatott 1; elbocsáttatott 1; meghalt 2. A beszállított 6 uj fegyencz 
közül meghalt 1; a többi 5 közül 19—21 éves 2; 30 éves 2; 3(> 
éves 1. A büntettek oka kettőnél zavart családi viszony, 2-nél teljes 
neveletlenség, 1-nél javi hatlan romlottság. 

Tudomásul szolgál. Š. 

31. Á Zsedényi-alapitványból a hagyományozó végakaratának 
és a hatályban lévő határozatok értelmében az esperességi javaslatok 
tekintetbe vételével főtisztelendő püspökvár az alapítvány ösztöndi-
jaiban a következő tanítókat részesiti: Árvából Valtini Pál, nagy-
bysztereczi, Liptóből Tréger Péter Pál, alsó-boczai, Mosony-
ból Pahr János, német-járlalvi, X y Urából Zlocha József, 
csasztkói, Páles Károly, assakürthi, Pozsony városból Porub-
szky Ágost, pozsonyi, Pozsony megyéből Polacsek Rezső, 
nagy-szombati, Trencsénből Krafta Nándor, kochanóczi, Tu-
róczból Zgúth Péter Pál, mosóczi tanítókat; a tizedik szabad 
helyen pedig Zsarnoviczky Gábor tót-prónai (turóczi esp.) tanítót. 

Tudomásul vétetik. S. 

3 2 . Főtisztelendő püspök úr jelenti, miszerint a fennálló sza-
bályrendelet értelmében, az illető tanári karok ajánlatára a Xémeth-
féle ösztöndijalapitványból az egyetemes theologiai akad. dijat Raiter 
János IV. éves theologusnak, a pozsonyi lyccumi ösztöndijat Har-
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math István V. osztálybeli tanulónak adományozta, a GreŐMlyOr 
mim ösztöndíjban pedig Dingha Sándor I. éves theologus részesült. 

Tudomásul véve a jelentést az egyházkerületi gyűlés 
határozatilag kimondja, hogy az illető tanári karok az 1887. 
évi ker. gyűlés 31. és 34. pontjai értelmében a Németh- és 
Geduly-féle ösztöndijak mindegyikére ne csak egy-egy, de 
több tanulót indokoltan ajánljanak, hogy a püspöknek 
utalványozási és kinevezési jo^a illusórissá ne váljék. Š. 

Az 1891. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 29. pont-
jánál, melyben a néhai Németh István tábornok által tett alapít-
ványnak esedékessé vált 4200 frt járulékaiból álló jalapitványrész 
rendezése, gondnok választása, úgyszintén a 15.750 frtnyi örökségi 
váromány kezelésére érdekeltségi értekezlet hivatott egybe, melyhez 
kerületünk részéről Dr. Matuska Péter teljhatalmú megbizottúl kül-
detett ki, jelenti főtisztelendő püspök úr, hogy ez ügyben hozzá 
semmiféle jelentés nem érkezett. 

A kerületi gyűlés ez értesítést tudomásul véve az ér-
tekezlet intézkedéséről szóló jelentést elvárja. S. 

3 - 4 . Az 1891. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 36. pontjá-
ban nevezett ker. pénztári számadások és ker. pénztár megvizs-
gálására kiküldött bizottság. 1893. évi aug. 10-én Pozsonyban kelt 
jegyzőkönyvével a ker. gyűlés tudomására hozatott: 

1. A ker. pénztáros, tek. Günther M. V. úr évi jelentése, mely 
szerint: a ker. pénztár állal kezelt alapííványok összesen 823 frt 09 
kr. szaporodást tüntetnek fel; bennt foglaltatik ezen összegben 336 
frt 84 kr., mint az államsegély és Baldácsyanumnál három év alatt 
magtakarított időközi kamat, mely összeg deczember végével foiyó. 
síttatván, a kerületi papi és tanítói özvegy-árva intézet javára könyvel-
tetelt el. Értékpapirainkból 15.900 frt 5°/°-os magyar papirjáradék-
kölcsön jutván conversió alá, a kezelés előnyösebbnek tartotta ezen 
járadékkölcsönt eladás utján, jóval a conversióra kitűzött határidő 
előtt értékesíteni és a befolyt összeget 41/2°;°-os jelzálog hitelbank 
községi kötelezvényeket vásárolni. Ezen művelet sikeresnek bizonyult, 
a mennyiben ezen értékpapírok akkor még párin alól voltak meg-
szerezhetők, mig később azok árfolyama 101—102 írttal, tehát párin 
felöl jegyeztetett. 

A mult év folyamán értékpapirainkból kisorsoltatott 1000 frt 
5V>%-os kisbirtokosok — és 200 frt éVs'/o-os földhitelintézeti zálog-
levél, mely összeg beváltás alá került 2200 frt erdélyi vasúti rész-
vényekkel koronajáradékban lett elhelyezve. Megemlítendő még, hogy 
a turóczi esperességnek az államsegélyből megszavazott 285 frt 
helyett a m. é. egyházkerületi jegyzőkönyvben előforduló sajtóhiba 
következtében 290 frt, tehát 5 írttal több lett kiutalványozva, ennél-
fogva a kerületi pénztárnak utalt 310 frt helyett csak 305 frt volt 
kiszolgáltatható, mely összeg bevételeinek rovatában szerepel. 
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A pénztáros úr ezen jelentését a közgyűlés helyeslő 
tudomásul veszi. 

2. Az 1892-ik naptári évről tett számadásokból kitűnik: 

I. Kezelési eredményben: Bevétel . 3545 frt 58 kr. 
Kiadás . 3616 » 16 » 

fedezetlen hiány 70 frt 58 kr. 
mely hiány az egyházkerületi vagyonból fedeztetett. 

II. Vagyonállds: 1892. évi deczember 31-én: 

Betétekben: értékpapírokban kölcsön-
számlán 62321 frt 10 kr. 

Teheralapítványokban 29352 » 92 » 
Tőkeegyenleg 32968 frt 18 ~kr. 

1891. évi vagyon . . . . . . . 33038 » 76 » 
Mutatkozik apadás 70 frt 58 kr. 

A kerületi gyűlés a számadásokat tudomásul veszi; 
a volt ker pénztáros, tek. Günther M. V. úrnak a pénztár 
kezelése körül kifejteit buzgó és szakavatott munkásságáért 
őszinte köszönetet mond s neki az 1892. évben vezetett, 
megvizsgált és helyeselt számadásokra nézve a szokásos 
felmentvényt megadja. Š. 

3. A kerületi számvevő bizottság jelenti, hogy a volt turócz-szt-
mártoni algymnasium vagyona a ker. pénztáros úr által bemutatott 
takarékpénztári könyvecskék szerint az 1892. év végén a következő: 

1. Kuzmányi-féle alapítvány 261 frt 14 kr. 
2. Štúr Lajos-féle 351 » 29 » 
3. Paulinyi-Tóth-féle 176 » — » 
4. Zeneszerek alapja 70 » 83 » 
5. Suhajda-féle alapítvány 1355 » 08 » 
6. Intézeti orvos díjazási alap . . . . 371 » 30 » 
7. Tápinlézeti alap . 1155 » 55 » 

Összesen 3741 frt 19 kr. 

A kerületi gyűlés a számadásokat tudomásul veszi 
s a vagyont, haszonélvezet czéljából a beterjesztett kére-
lemhez képest a Turócz-Szt.-Mártonban felállíttatni czélzott 
ág. hitv. evang. tót nyelvű gymnasium igazgatóságának 
a gymnasiumnak megnyitása után átadandónak véli ő 
Felsége a király az 1883. évi XXX. t.-cz. 50. §-ának 3. 
bekezdésében jelzett legfelsőbb felügyeleti jogának épségben 
tartása mellett.. S. 
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4. A bizottság jelenti továbbá, hogy a letétben lévő özv. Kvačala 
Jánosné szül. Konečný Julia alapítványa az 1892. év végével 1105 
frt 91 krt tett ki. 

Tudomásul vétetik. Š. 

5. Az 1894. évre szóló költségvetési előirányzatra nézve a ke-
rületi számvevő bizottság a kerületi pénztáros úrral egyetértve, 
indítványozza, hogy tekintettel a leszállt kamatlábra az alapítványok 
kamatai 4%-al számíttassanak a Zsedényi-féle alapítvány kivételével, 
melynek kamatai 41/2%-kal volnának felveendők, úgy hogy 1894. 
évben 9 tanítót egyenkint 100—100 frttal lehetne részesíteni az 
alapitvány kamataiban; egyúttal beterjesztetik az előirányzati tervezet. 

A kerületi gyűlés az előirányzatot, az eddigi négy ker. 
jegyző helyett hat lévén megválasztva, következőleg álla-
pítja meg: 

I . S z ü k s é g l e t : 

Püspöki tiszteletdij 1200 frt — kr. 
» irodai átalány 400 » — » 

Hat kerüleli jegyző tiszteletdija . . 300 » — » 

Levéltáros tiszteletdija 50 » — » 

Pénztárosi könyvelő tiszteleidija 100 » — » 2500 frt — kr. 
Theologiai akadémiának . . . . 250 » — » 

Pozsonyi lýceum és tápintézet . . 250 » — » 

Váczi hitoktatónak 37 » — » 537 » — » 
Kerületi hitoktató alapítványnak 23 » 28 » 

» felsőbb leányiskola alapitv. 13 » 44 » 
Zsedényi Ede alapítványnak . . . 900 » — » 

Szimay Ádárnné alapítványnak . . 50 » 40 » 
Zsinati útiköltségek 24 » 25 » 1269 .» 25 » 
Vegyes kiadások 400 » — » 

Útiköltségek 800 » — » 1200 » 25 » 
5056 frt 25 kr. 

I I . F e d e z e t : 

Takarékpénztári kamalok . . . . 240 frt — kr. 
Értékpapírok kamatai : 

a) 100 frt földhitelintézeti zálogl. 5 frt — kr. 
b) 8700 » földteherm. kötvény . 348 » — » 
c) 2800 » 4%-os magy. állami 

« 
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vasúti kötv 126 
d) 1300 frt 412%-os földhitelintéz. 58 
e) 1100 » 51/2%-03 kisbirtokosok 

záloglevél . 60 
f) 8900 frt 4%-os magyar arany-

járadék 356 
g) 11200 frt 41/a0/o-os egységes pa-

pirjáradék 
h) 16000 frt 4V»%-os magy. jel-

záloghilelb. kötv 
400 frt 4 1 2 0 / O - O S Budapest fő-
városi kötv 

3250 frt 4%-os korona járadék 
kölcsön 
100 frt turócz-szent-mártoni 
nyomdarészvény 

i) 

k) 

1) 

470 

720 

18 

130 

4 

50 

50 

3235 frt magánköfelezvények kamatai 
2296 frt — kr. 

161 frt 75 kr. 

Esperességek évi járulékai: 
Árva 
Li p tó 
Mosony . . . . 
Nyitra 
Pozsonyváros . . 
Pozsonymegye . . 
Trencsén . . . . 
Turócz . . . . 

71 frt 53 kr. 
. . . . 334 
. . . . 78 
. . . . 547 
. . . . 87 
. . . . 87 
. . . . 215 
. . . . 268 

Államsegélyből a hiány fedezésére 

A többihez pedig következőleg határoz 

08 
46 
03 
25 
25 
46 
34 1758 frf 50 kr. 

600 » — » 
5056 frt 25 kr. 

1. Az alapítványok kamatai 4%-kal vétettek számí-
tásba a Zsedényi-féle alapítvány kivételével, melyek 4VaVo-
kal számítattak. És minthogy ennek következtében az 
eddigi 1000 frt helyett csak 900 frt folyt be a Zsedényi-
féle alapítványból, a jövő 1894. évben csak 9 tanitó lesz 
100—100 frttal jutalmazható. Utasíttatik azonban a szám-
vevő bizottság, derítse ki az alapítványi levélből, mi felelne 
meg jobban az alapító intenciójának: hogy 9 tanitó 100—100 
frttal, vagy pedig 10 tanitó 90—90 frttal jutalmaztassék? 
Miről jelentése a jövő kerületi gyűlésre elváratik. 

2. A Németh István-féle évenkint kiosztatni szokott 
2 ösztöndijat tőkeszaporitás érdekében egyenkint 28 frtban 
állapítja meg. Š. 

$ 5 . A zsinati törvény 293. §-a értelmében az egyházkerület 
hatáskörébe tartozó háztartási ügyeknek közgyűlési tárgyalás végett 

7 
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való előkészítésére s esetleg elintézésére a következő urakból álló 
pénzügyi bizottságot alakított, melynek törvény ér!elmében tagjai 
a pénztáros, az ellenőr és a számvevő is, még pedig : 

Miko Péter elnök, Ivmeti János alelnök, Langboffer Károly, 
Kállav Adolf, Škripeň János, Vitális Péter, Kalenda János, 
Ritter Károly, Miňich Dániel,- Günther Mihály Vilmos, Mi-
chaelis Vilmos tagok és Cimrák János jegyző. B. 

516. A kerületi számvevő bizottság a zsinati kiadások fede-
zésére nézve következő indítványt terjeszt be: -A püspök úr által 
beterjesztett kimutatás szerint a dunáninneni egyházkerület esperes-
ségeinek összes zsinati költségei 4913 frt 53 krt tesznek. 

Tekintve, hogy a tavalyi államsegélyből megszavazott 1000 frtból 
mindenek előtt a zsinati közös kiadásokból a kerületünkre eső részletet 
728 írt 38 krnyi összegben kellelt íedezni, úgy hogy a kamatok 
hozzászámitásával még csak 301 Irt 84 kr áll rendelkezésre, indít-
ványozza a bizottság, hogy a fennti 4913 frt 13 kr részbeni behaj-
tására az államsegélyből 1200 frt utalvánvoztassék és ebből az 
esperességek követelésének 25%-a azonnal fedeztessék; miután azon-
ban ezen kulcs szerint 1228 frt 38 kr. szükségeltetik, a hiányzó 28 frt 
38 kr a meglevő 301 frt 84 krnyi zsinati alapból fedeztessék. 

A kerületi gyűlés ez indítványt magáévá teszi, de te-
kintettel arra, hogy a zsinati költségek véglegesen megálla-
pítva nincsenek, végrehajtását egyelőre függőben hagyja. Š. 

517. Ugyanazon törvény és § alapján az egyházkerületi szám-
vevőszékbe választattak: 

.Főtisztelendő püspök úr elnöklete alatt tagokul: Bella 
István, Novák Pál, Makovický Péter, Bobrovniczky László 
és Janoška György mint jegyző B. 

518. Az egyházkerületi pénztár átvételére 

Főtisztelendő püspök úr elnöklete alatt: Dohnányi 
Lajos, Dr. Minich Jaroslav, Dr. Štefanovič Miloš, Dr. Stodola 
Emil, Hollerung Károly és Minich Daniel urakból álló bizottság 
küldetik ki a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház egyidejű fel-
hívása mellett, hogy a maga részéről is hasonló átadó 
bizottságot nevezzen. B. 

519. A Beischel Károly alapítványt kezelő bizottság benyújtja 
az 1892. évről szóló jelentését, mely szerint 

1. 1892. évi január 1-től deczember 31-ig volt: 



» 
» 
« 

I. Kezelési eredményszámia szer int: 
Tartozik: 

Vegyesek számlának . . . 12 írt 70 kr. 
Theol. akad. folyó számlának 1500 » — 
Költségek számlának . . 215 » 99 
Segélyezések » . . . 4400 » — 
Alapitvány vagyon (szaporulat) 1414 » 48 » 

7543 frt 17 kr. 
Követel: 

Ingatlan vagyon számla . . 226 frt — kr. 
Kamat . 7317 » 17 » 

7543 írt 17 kr. 

II. Mér leg számla. 
Vagyon : 

Főkönyv 1. Kölcsön számla . . . . . . . 
» 3: Takarékpénztári betét számla . . . 
» 4. Értékpapír számla: 

23000 M. Á. V. kötv. . . 22672 — 
19800 földteherm. kötv. . 19800'— 

4000 hitb. zál. lev. . . .4000"— 
14100 föld hiteim t. kötv. 14100"— 
15000 arany járadék kötv. 15000"—-

3200 italmérési » » 319F30 
37000 m. jelz. hit. bank 

köz. kötv. . . . 36798 — 
10000 m. jelz. hit. bank 

zál. levél . . . 10025"— 
9 db nagyszombati tak. p. r. 10800" — 
4 db budapesti bankegyl. r. 400"— 
x\i db m. nyer. kölcsön sorsj. 50"— 
1 db Windischgrátz » 35'— 
5. Kamatszámla függő kamatok . . 
17. Pénztári számla 

Teher : 
Főkönyv 2. Theol. akad. tart. alap számla . . 

9. Alapítványi vagyon 

Egybevetve, a jelen vagyonállást . 
A mult évi vagyonállással . . . 

Mutatkozik szaporulat 

600 írt — kr. 
8326 » 83 » 

136871 frt 30 kr. 
820 » 54 » 
391 » 63 » 

152410 frt 30 kr. 

5400 » 30 » 
147010 » — 
152410 frt 30 kr, 
147010 » 30 
145595 » 52 

1414 frt 48 kr. 

Az évi segélyezést illetőleg jelentik, hogy 1892. évi szept. 28-án 
tartott bizottsági ülésen a hátralevő 2250 frtnyi segélyösszeg 43 
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segélyzett közöli lelt felosztva (A. táblázat). A folyó évre ismét 6000 
frt vétetett fel, melyből a theologiai akadémiát illető fü-nek 1500 
írtnak levonásával a felmaradt 3U rész, 4500 frt, az alapítvány segély-
zeteinek javára fordittatott s ez összegből az áprilisi határidőn 43 
segélyzett között 2250 frt lett felosztva (B. táblázat). 

Alapitvánvi pénztáros tekintetes Günther M.. V. úrnak hálás 
köszönettel a felmentvény megadatott. 

Tudomásul vétetik. . B. 

4 : 0 . A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 32. ponijánál 
főtisztelendő püspök úr jelenti, hogy Maier József és neje sz. Schnell 
Zsuzsánna azon 9000 frtot, melyet a Reischel Károly alapitvány 
nagyszombati birtokaért a nevezettek mult éve adósok maradtak volt. 
lefizették, minek következtében az erre vonatkozó telekkönyvi bizto-
sitás töröltetett. 

Helyeslő tudomásul vétetik. B. 

41. Az eyyetemes egyház pénztári számadásainak átnézése 
czéijából, jelen jegyzőkönyv 4.' pontjával kiküldött bizottság jelenti, 
hogy azokat számitásilag rendben találta. 

Tudomásul vétetik. B. 

4 2 . Jelen jegyzőkönyv 5. pontjával kiküldött a báró Baldácsy 
alapítványi ügyiratok átvizsgálására s esetleg javaslattételre felhívott 
bizottság beadja jelentését, mely szerint: 

a) Az alapítványnak 1892. évi bevétele . . 81607 frt 55 kr. 
kiadása 51857 » 68 » 

"maradék 29749 » 87 » 
b) Az 1893. évre előirányozva van bevételben 79771 frt 10 kr. 

kiadásban 48660 » 46 » 
" marad 31110 frt 64 kr. 

c) A danáninueni ág. hiv. ev. egyházkerületnek 2500 frtnyi 
osztalék ez évre i s^e t t megállapítva. 

A kerületi gyűlés e jelentésnek tudomásul vétele mellett 
határozza, hogy ezen kerületünkre eső 2500 frtnyi összeg 
a megállapított kulcs szerint osztassék el, úgy azonban, 
hogy az egyes esperességek jutalékaiból az ezen jegyző-
köny 16. pontja szerint a zsinati törvények 140 §-a értel-
mében egyelőre egy évre alkalmazandó püspöki irodavezető-
jének fizetésére szánt 600 frtnyi összeg vonassék le. B. 

4 3 . Főtisztelendő püspök úr beterjeszti a n. m. vallás és köz-
oktatásügy m. kir. miniszter úrnak 1892 évi deczember 28-án 
56131 sz. a. kelt leiratát, melvlyel a püspök urat értesíti, hogy az 
1892 évi 2248 sz. rendelettel utalványozott 2083 frt s az ugyancsak 
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1892 évi 31082. sz. alatt folyósított 3917 fr t : államsegélyből be-
mutatott számadás helyesnek találtatott, minélfogva az ekként el-
számolt s fentebb számjelzet előlegek a nyilvántartásból töröltettek. 

Tudomásul szolgál. B. 

44. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti a n. mélt. vallás és 
közoktatásügyi m. kir. minisleriumnak 1893 évi május 26-án, 24622 
sz. a. kelt rendeletét, melylyel kerületünknek államsegélyül 6000 frt 
lett kiutalványozva. 

Örvendetes tudomásul szolgál. B. 

45. Fentebbiekkel kapcsolatban benvujtatik a jelen jegyző-
könyv 6 pontjával az államsegély elosztási tervezetének elkészíté-
sére kiküldött bizottság munkálata, mely is elfogadtatván, a kerületi 
gyűlés a 6000 frtnyi államsegély elosztására nézve következőleg 
intézkedik: 

I. Egyetemes pénztárba 250 frt. 
II. Esperességi özv.-árva-intézeteknek . . 1600 . 

III. Nyolcz esperesnek költségtérítés . . . 800 » 
IV. A ker. katechetai alap függőben hagyatik. 
V. Kerületi pénztárnak előre nem látott szük-

ségletekre 605 » 3255 frt. 
VI. Egyes esperességek szerint 

1. Árvái esperesség: a kubini kate-
cheta 40 frt, Hroboú János zázrivai 
vallástanitásért 10 frt, zsaskói egy-
ház 45 frt 95 » 

2. Liptói esperesség: segédlelkészi alap-
nak 20 frt, esperess. pénztárnak 20 
frt, Bella István, szent-péteri lelkész 
50 frt, Kovalevský Imre, rózsahegyi 
lelkész 30 írt, rózsahegyi egyháznak 
vallástanitásért 20 frt, királv-lehotai 
egyház 30 frt, nagy-palugyai egyház 
24 frt * 194 » 

3. Mosonyi esperesség: bruck-ujfalvi 
szórvány 20 frt, orosz vári leány egy-
ház 34 frt. magyar-óvári egyház 34 frt. 88 » T /̂y 

4. Nyitrai esperesség: szakolczai ka-
techeta 50 frt, vágujhelyi katecheta 
50 frt, nyitrai katecheta 40 frt, sze-
mezi katecheta 40 frt, salgói egy-
ház 40 frt, Novomestský László, sal-
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377 

320 » 

88 » 

165 » 

200 » 

195 » 1345 frt. 

1400 frt. 
összesen 6000 frt.. 

B. 
4 6 . Fenlebbiekkel kapcsolatban a pozsonymegyei esperesség-

nek mult éve beterjesztett s a kerületi gyűlés által szabályszerű 
tárgyalás és határozal-hozatal czéljából az esperességekre leszállított 
azon indítványát illetőleg, hogy ezentúl az államsegélyből a kebel-
beli egyházmegyék özvegy-árvaintézetei között egyenlően elosztatni 
szokott 1600 frtnyi összeg, ne az eddig divó kulcs szerint, hanem 
az esperességek rendes lelkészeinek, mint özvegy-árvaintézeti tagok-
nak számaránya szerint osztassák el, 

az egyházkerületi gyűlés az esperességi -szavazatok többségé-
vel elhatározta, hogy a szóbanlevő összeg jövőre a kebelbeli 
esperességek özvegy-árvainlézetei között az illető egyház-
megye rendes lelkészi állomásai arányában elosztatni fog. 

B. 
47. A kerületi özvegy-árvaintézetre nézve főtisztelendő püs-

pök úr jelenti, hogy fejlesztését mult évben is egész erejéből elő-
mozdította. 

gói lelkész 50 frt, Štefánik Pál. ko-
sariszkói lelkész 50 frt 

5. Pozsonyvárosi esperesség: Polevko-
vics Gusztáv, récsei lelkész 88 frt. . 

6. Pozsonymegyei esperesség: kerül, 
biztos útiköltsége 20 frt, nagyszom-
bati katecheta 50 frt, Sc.hárbert Ar-
min, limbachi lelkész 50 frt, puszta-
födémesi egyház 25 frt, taksonyi 
fiókegyház 20 frt 

7. Trencséni esperesség : felső-ozori 
egyház 20 frt, ksinnai egyház 20 
frt, trencséni kaiecheta 50 frt, zay-
ugróczi katecheta 50 frt, trebichnai 
katecheta 20 frt, Švehla Ferencz. la-
azi lelkész 20 frt, puchói katecheta 
20 frt 

8. Turóczi esperesség : ruttkai katecheta 
15 frt, turócz-szt.-mártoni katecheta 
50 frt, zniováraljai katecheta 50 frt, 
ker. biztos útiköltsége 20 frt, Hodža 
János, szucsánvi lelkész 20 frt, Po-
lerecký András, mint Bella községi 
katecheta 20 frt, Konček Antal 20 frt. 

VII. Zsinati költségekre ker. pénztárnak külön 
gyümölcsöző kezelés mellett . . . 



— 55 

A kerületi gyűlés e jelentést tudomásul véve tervbe 
vett, az intézetet továbbá is a főtisztelendő püspök úr elő-
mozdító gondozására bizza. B. 

4 8 . Jelen jegyzőkönyv 7. pontjával kiküldött bizottság jelenti, 
hogy bár menyire kívánatosnak látja, hogy a lelkészek, tanárok és 
tanitók, valamint ezek özvegyei és árváinak állásokhoz illő ellátás-
ról egyetemes nyugdíjintézet állal gondoskodjunk, s bár mennyire 
meg van győződve arról, hogy főtisztelendő Zelenka püspök úr által 
a zsinati értekezletből kiküldött bizottság elé terjesztett javaslat sze-
rint e részbeni követelményeknek eleget tenni lehetne, még is egy-
házi tisztviselőink anyagi viszonyait mérlegelve, az egyetemes nyug-
díjintézetnek ezen javaslat szerinti létesítését lehetetlenek látja, 
amennyiben a biztosiiási illetékek csak végrehajtások útján és sok 
család tönkrelétele mellett volnának beszedhetők. 

A kerületi gyűlés az egyetemes nyugdíjintézetnek fő-
tiszteléndő Zelenka Pál püspök úr javaslata szerinti léte-
sítését merő lehetetlenségnek tartván, felkéri az egyetemes 
gyűlést, miszerint ily értelemben határozni és az intézetnek 
más alapokon való létesitését kedvezőbb jövőnek fenntartani 
méltóztatnék. B. 

49. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti az 1892/3. évben há-
zassági felmentvényben részesült kerületünkbeli egyháztagok név-
jegyzékét, melyből kilátszik, hogy díjmentesen 19-en, díj mellett pedig 
a következő 30-an nyertek házassági felmentvényt: 1. Almán Mátyás 
(Dechtárból, Liptó) 10 frt. 2. Brezina Mátyás (Szt-Andrásról, Liptó) 
10 frt. 3. Pivko Péter (Hibbéről, Ljptó) ^10 frt. 4. Hofer György 
(Rajkáról, Mosony) 10 frt. 5. Pollreisz Pál (Gálosról, Mosony) 10 frt. 
6. Valdhauser András (Télényről, Mosony) 10 frt. 7. Bzduch Márton 
(Brezováról. Nyitra) 10 frt. 8. Csúvala Pál (Brezováról. Nyitra) 5 írt. 
9. Hizsa György (Szobolistről, Nyitra) 10 frt. 10. Horvát György 
(Felső-Zelléről, Nyitra) 10 frt. 11. Mieska János (Berencsváraljáról, 
Nyitra) 10 frt. 12. Neczkár Mihály (Szakolczáról, Nyitra) 10 frt. 13. 
Petrás János (Hlubokáról, Nyitra) 10 frt. 14. Podmajersky János 
(Szobotistről. Nyitra) 10 frt. 15. Szandtner Ernő (Románfalvárói, 
Nyitra) 40 frt. 16. Szinák János (Felső-Zelléről, Nyitra) 10 frt. 17. 
Susztek János (Verbóczról. Nyitra) 5 frt. 18. Zsák Pál (Kunóról, 
Nyitra) 10 frt. 19. Karner Lajos (Pozsonyi) 10 frt. 20. Kipsz Mihály 
(Csatajról, Pozsony) 15 frt. 21. Lázár József (Modori. Pozsony) 20 frt. 
22. Szlaný János (Bázini, Pozsony) 5 frt. 23. Lendvav Mihály (Le-
zserről, Trencsén) 10 frt. 24. Tuchina János (Krásznáról, Trencsén) 
10 frt. 25. Viszkup András (Puchóról, Trencsén) 10 frt. 26. Bakos 
György (Hájról. Turócz) 10 frt. 27. Bella János (Podhragyról, Turócz) 
10 frt. 28. Hallgas András (Hájról, Turócz) 5 frt. 29. Nemec György 
(Alsó-Stubnyáróí Turócz) 10 frt. 30. Szelko Mihály (Hájról, Turócz) 
10 frt., összesen: 325 frt. 
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A kerületi gyűlés e jelentés tudomásul vétele mellett 
elhatározza, hogy az összeg a kebelbeli esperességek lelkészi 
özv. árva intézetei között a rendes lelkészi állomások ará-
nyában osztassék el. B. 

50. Benyujtatott és olvastatott a kerületi gyámintézet jelen-
tése, melylyel tudomásra hozatik, hogy -

1. a kerületi gyámintézet közgyűlését Liptó-Szt-Miklóson f. é. 
augusztus 22-én tartotta meg. 

2. Az elmúlt évnek eredménye volt: 
a) Bevételben: A kerületben 3 frt. 96 kr.; az esperességekben: 

Árvában 41 frt.; Liptóban 187 frt 62 kr.; Mosonyban 142 frt 33 
kr.; Nyitrában 93 frt 68 kr.; Pozsonyváros és lyceumban 802 frt 
02 kr.; Pozsony megyében 407 frt 88 kr.; Trencsénben 93 frt 82 
kr.; Turóczban 115 frt. 13 kr.; kerületi offertoriumból 51 frt 62 kr. 
összesen: 1939 frt. 04 kr. 

b) Kiadásban-. Az egyetemes alaphoz 1 frt 95 kr., Leopoldia-
numra 99 frt 77 kr., szeretetadomány 335 írt 83 kr., Gusztáv-Adolf 
egyletnek 41 frt 30 kr., közvetlenül kiosztatott 528 frt 18 kr., tőké-
síltetett 44 frt 79 kr., visszatartatott 6 frt 49 kr., folyó költségekre 
fordíttatott 58 frt 50 kr., szabad rendelkezésre a kerületi pénztárba 
átadatott 822 frt 23 kr., összesen 1939 frt 04 kr. 

3. A kezületi gyámintézeti pénztárba szabad rendelkezésre be-
szolgáltatott 822 frt 23 kr. következőleg lett elosztva: Leopoldianum-
nak 50 frt, a kerületi gyámintézeö elnök útiköltségére 50 írt, folyó 
költségekre 1 frt 12 kr., új iskolát építő Kis-Palugyának 50 frt, po-
zsonyi diakonisszaintézetnek 50 frt, egyházközségeknek: Isztebnének, 
Magyar-Óvárnak, Grináduak, Laaznak, Kis-Jeszennek 35—35 írtjával, 
egyetemes gyámintézetnek szabad rendelkezésére 411 frt 11 kr., ösz-
szesen 822 frt 23 kr. 

4. A 400 frtos szeretetadományra ajánltatik: az elhamvasztott 
templom helyett ujat épitő Alsó-Kubin; kissebb segélyre: Nagyfalu, 
Rózsahegy, Oroszvár, Turolúka, Duna-Szerdahely, Ligetfalva, Kis-Sztan-
kócz és Turány. A Guszláv-Adol f'-egyletnek, mint már az évt segélye-
zési tervezetbe (Unterstützungsplan) felvettek: Beczkó, Oroszvár, Kosa-
riszko, Ksinna, Laaz, liptói missió, Nyitra-Szerdahely, Felső-Zele, 
Kis-Bobrőcz, Pribócz, Rajecz, Rózsahegy, Salgó, Turócz-Szt-Márlon, 
Trencsén, Csácsó, Vágújhely, Vázsecz, Duna-Szerdahely, összesen 19 
egyház. 

5. A Dr. Palló Sándor alapítvány ez idén kerületünkre eső 
segélyére ájánllatnak: Vazsecz, új templomának 27.000 frtnyi költ-
séggel való felépítése következtében reá háramlott 5000 frtnyi adó-
sága törlesztésére; Felső-Zele, 6000 frtnyi költséggel véghezvitt tem-
plomjavításból eredő 3000 frtnyi adóságára; Ksinna, mely kétszeri 
tűzvész és többrendű építkezés következtében elszegényedett. 

A kerületi gyűlés a gyámintézeti jelentést kedves tudo-
másul veszi; a szeretetnek ezen művére Istennek áldását 



c. n 
— o7 — 

kéri; a gyámintézet szent ügyét ez egyházmegyéknek, egy-
házközségeknek és egyes jóltevőknek buzgó pártfogásába 
ajánlja és a gyámintézeti szónoknak, tisztelendő Cobrda 
Pál úrnak őszinte köszönetet mond B. 

51. Belerjsztetik kerületi levéltáros úrnak főtisztelendő püspök 
úrhoz intézett következő jelentése: »A püspöki levéltárra legyen 
szabad megjegyeznem, hogy minden az év folytán beérkezett ügy-
darabot a iegvzékbe bevezettem s azonfelül boldogult Geduly püspök 
úr levéltárának 1861., 1862., 1863., 1864., 1865. évi okmányait tel-
jesen rendeztem. Az évről-évre szaporodó ügydarabok elhelyezése 
czéljából egy szekrényt készíttettem s két vonalozott jegyzőkönyvet 
szereztem be.« 

Az egyházkerületi gyűlés ezen jelentést tudomásul 
véve, Korcsek Zsigmond volt levéltáros úrnak tisztjében 
való hű és szorgalmatos működéseért őszinte köszönetet 
mond; az ezen jegyzőkönyv 38. pontjával az egyházkerületi 
pénztár átvételére felhatalmazott bizottságot az egyházke-
rületi levéltárnak átvételével is megbizza s kérve fordul 
a iiptó-szt-miklósi ág. hitv. ev. egyházgyülekezethez, hogy ezen 
levéltár biztos elhelyezését magára vállalni szíveskedjék. B. 

5 2 . A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 43. pontjánál 
a lelkészi és tanitó i özvegyárva-intézetek tőkéinek a kamatadó 
terhétől való felmentésére utasított liptói esperesség jelenti, hogy 
Ő cs. és kir. Felsége 1892. évi október hó 5-én kelt legfelsőbb el-
határozásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy 
a liptóvármegyei ág. hitv. ev. lelkészek és tanítók özvegyei és árvái 
segélyezésére alapit ott nyugdíjintézetnek az 1883., 1884., 1885. 1887. 
és 1888. években kifizetett 1478 frt 01 krnyi adóösszeg, kamat 
megtéritése nélkül visszafizettessék; mely összeg a n.-m. magy. kir. 
pénzügyministeriumnak 1892. évi október hó 14-én kelt 71.160. 
számú magas rendelete folytán a liptó-szt-miklósi adóhivatalnál az 
alsó-kubini m. kir. pénzügyigazgatóság 1892. évi okt. 23-án kelt 
19.796. számú átiratával kiutalványoztatott s az esperessógi özvegy-
árva intézetnek kiszolgáltatott. A nyitrai esperesség jelenti, hogy 
e nemű ügye eddig véglegesen elintézve nincsen. 

A kerületi gyűlés a liptói esperesség jelentését örven-
detes tudomásul veszi s a nyitrai esperességet utasítja, 
hogy ügye lefolyásáról a jövő évi kerületi gyűlésnek je-
lentést tegyen. S. 

53. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 44. pontjával 
kapcsolatban tárgyalás alá vétetik az ugyanazon évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 15. pontja, melyben a dunáninneni és bányai kerü-
letek ismét és hathatósan felszóllittatnak, hogy — tekintettel a the-

8 
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.ologiai akadémia sanyarú helyzetére — évi járulékaikat felemelni 
szíveskedjenek. 

Az egyházkerületi gyűlés az egyházegyetem ezen ké-
relmét ez idő szerint nem teljesíthetőnek találja. Š. 

5 4 . Az 1892. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 45. pontjánál 
a Tranovssky György alapítvány kezelésével megbizott liptói es-
peresség jelenti, hogy ez alapítvány eddig 414 frt 14 krt tesz ki. 

Tudomásul vétetik, s a liptói esperességnek, mely m. 
é. jegyzőkönyv 45. pontjával felhivatott, hogy ezen alapít-
vány kezelését tárgyazó alapszabály tervezetet dolgozzon 
ki, e munkálat elkészítésére kérelméhez képest egy évi ha-
lasztás engedélyeztetik. Š. 

5 5 . Ugyanazon évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 48. pontjánál 
főtisztelendő püspök úr beterjeszti a »Zpévník alapítvány«-nak az 
1892. évre szóló számadásait. Ezek szerint az alapítványi vagyon 
az 1892. év végével 9784 frttal 53 krral zárult. 

Kedves tudomásul vétetik. Š. 

5 ö . Kapcsolatban a mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
49. ponijával főtisztelendő püspök úr jelenti, miszerint néhai Dr. 
Palló Sándor végrendeletének végrehajtásában s alapítványának 
kezelésében a soproni ev. egyháztanács példaszerű buzgósággal jár el. 

Az-egyházkerületi gyűlés e jelentést örvendetes tudo-
másul veszi. S minthogy a végrendelet 9. pontjának d. 
betűje szerint a 400 frtnyi Palló-féle segélyt minden ne-
gyedik évben kerületünk valamely szűkölködő egyháza, 
nyeri el, a végrendelet ezen pontja jelen jegyzőkönyvbe is 
iktattatik. 

Kivonat dr. Palló Sándor 1890.. junius 10-ikén kélt végrendele-
téből. Fordítás. 9-ik pont d) betűje. 

Az alapítványi tőkéből évenként egy különösen szűkölködő ma-
gyarországi ág. h. evang. gyülekezetnek (Erdély kizárásával) 400 frt, 
azaz négyszáz forintnyi szeretet-adomány nyújtandó oly formán, 
hogy mindegyik egyházkerületre a következő sorrendben kerüljön 
a segélyezés: dunántúli kerület, dunáninneni kerület, bányai és végre 
tiszai kerület. Az előbb Erdélyhez tartozott esperesség gyülekezeteinek 
nem engedhetek igényt erre a segélyre, mivel ezen esperességnek az 
erdélyi egyházkerülettől való elválasztását és a magyarországi tiszai 
kerülethez csatol tatását az én egyházjogi felfogásom szerint megtá-
madhatatlan törvényes módon nem az egyetemes gyűlésnek, hanem 
a zsinatnak kellett volna szentesítenie, a mint ez az 1882-iki*) zsi-

*) A végrendelkező által sajátkezüleg irt és dr. T. K.-aál letétben volt másolatban 
hozzá van téve »reformált egyházi.« 
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liati törvények 46. és 89. szakaszaiban világosan elő van irva. Ha 
idők múltával az erdélyli egyházkerületet is bekebeleznék a magyar-
országi egyházba, akkor az is, mint ötödik, a segélyezési körbe 
belevonandó. 

A fenti szeretet-adományt elnyerhetik olyan szegény és erköl-
csösség, hitbuzgóság tekintetében kitűnő anya- vagy leány-gyülekezetek 
(de csak falusi gyülekezetek), melyek valamely elemi csapás állal, 
mint tűzvész, árvíz, földrengés, hegyomlás, tetemes kárt szenvedtek, 
de tűzkár ellen teljes értékben biztosítva voltak, a melyeknek továbbá 
templomra vagy iskolára, lelkész- vagy tanitólakra van szükségük és 
a melyek vagy — az építési lerv és költségvetés helybenhagyása 
után — az építkezéshez már hozzá is fogtak, vagy még a múltból 
ily czélokra nagyobb adósságot törleszteni kénytelenek, a melynek 
azonban nem szabad szabálytalan pénzkezelésből vagy nagvzási hó-
bortból származnia. Leány-gyülekezeteknek elválasztását eddigi anya. 
gyülekezetüktől részemről nem kívánom elősegíteni, mivel ez csak 
a teherviselési képesség gyöngítésére szolgál. Különösen tiltakozom 
azonban gyógy- vagy nyaralóhelyek segélyezése ellen, hol gazdag 
emberek sereglenek össze, a mint ily segélyezés pl. Uj-Tátrafüreddel 
már meg is történt. 

Az illető kerületben mindannyiszor pályázat hirdetendő ki és 
a beérkezett kérvények s hiteles mellékletek alapján a sorban levő 
kerüleli gyámintézeli bizottság részéről általános szótöbbséggel ala-
posan indokolt hármas kijelölés terjesztendő a soproni evangelikus 
prezbiterium elé, a mely utóbbi szinte általános többséggel a segélyt 
kiosztja. A gyülekezetekkel az ide vonatkozó pályázati hirdetésben 
végrendeletemnek ezen pontja teljes szövege szerint és különösen 
az általuk értett anyanyelven közlendő, hogy abból szándékaimat 
mindenkor pontosan szó szerint megérthessék. 

A szeretet-adomány megszavazására nézve elvi álláspontomat 
akkép határozom meg, hogy én ezt az emberbaráti, az általános 
protestáns-egyházi és művelődési érdeket szolgáló eljárást uralkodó 
politikai czélokkal és nemzetiségi áramlatokkal összekevertetni nem 
akarom, ellenkezőleg azt kívánom, hogy valamennyi népfajt ugyan-
azon evangeliumi szeretet karolja át, és hogy tekintve egyházunk 
soknyelvüségét, különösen pedig a nem magyar ajkú hívőknek a du-
nánnineni, valamint a bányai és tiszai kerületben túlnyomó többségét, 
az ottani tót és német nyelvű gyülekezetek szükséglete szám szerint 
igazságosan meghatározandó arányban vétessék figyelembe. 

A gyakorlati alkalmazásnál a következő szabályok tartandók 
szem előtt: 

a) Vezérelv gyanánt legfelül áll az egynyelvű gyülekezet, azaz 
először is oly gyülekezetekre kell figyelemmel lenni, a melyekben az 
isteni tiszteletet és a tanítást a régi átháramlott és örökölt anya-
nyelven tartják, a hol ez utóbbit félbeszakítás nélkül fentartották és 
kizárólag használják. Ha az illető kerületben a fenti kívánalmaknak 
megfelelő gyülekezet épen nem volna található, akkor oly gyiileke-

* 



zetek felé is fordulhal a figyelem, a hol jövőben tannyelv gyanánt 
mást, nem az eredetit alkalmazzák, az isteni tiszteletnél azonban a 
gyülekezet feltétlenül és kizárólag ősi népnyelvéhez ragaszkodik. De 
ha még ily gyülekezet sem léteznék, illetőleg nem folyamodnék, akkor 
ez utolsó esetben vegyes nyelvű gyülekezeteket is szabad tekintetbe 
venni 

b) Feltétlenül kizárandók oly gyülekezetek, melyek iskolájukat 
az államnak vagy a politikai községnek adták át (állami vagy köz-
ségi iskolák); úgyszinte, ha az egyházközség vagy a lelkész vagy 
a tanitó az államtól vagy (a mint néhol szokásban van) úgynevezett 
kegyúrtól, vagy valami politikai egyesülettől akár csak ideiglenes 
segélyt is vagy úgynevezett jutalmat élvez. 

c) A segélyzés azon elengedhetetlen feltételhez kötendő, hogy 
az illető gyülekezet már tettleg bebizonyította légyen, hogy szorúlt 
állapolán áldozatkész önsegélylyel könnyíteni és a m. e. e. e. gyám-
intézet czéljáira is tehetsége szerint adakozni törekszik; nevezetesen 
pedig építkezések elodázhatlan szükségének esetén (lásd ezen pont 
elejét) egész hitelesen, az illető főpásztor által is bizonyítva, ki kell 
mutatnia, hogy az előirányzott építési költségeknek legalább is fele 
készletben van. J. 

57. Beterjesztetik a Luther-társaságnak 1892. évről szóló 
jelentése, azon felhívással, hogy a kerület e társaságot pártfo-
gásában részesítse. 

A kerületi gyűlés a Luther-társaság ügyét a kebelbeli 
esperességek, egyházközségek és egyes hivek buzgó párt-
fogásába melegen ajánlja. Š. 

5 8 . Mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 51. pontjánál 
főtisztelendő püspök úr bemutatja tek. Dohnányi Lajos, trencséni 
esperességi felügyelő úr jelentését Baltík-alapitványra vonatkozó 
szabálytervezetével, mely felolvastatván, 

a kerületi gyűlés ezeket helyeslő tudomásul veszi, a beter-
jesztett szabály tervezetet levéltárba elhelyeztetni s egész 
szövegében jegyzőkönyvbe felvétetni határozza következő 
tartalmával: 

Baltik Frigyes alapítványra vonatkozó alapszabály. 

1. Az alapítvány mindenkoron Baltik Frigyes, dunáninneni ág. 
hitv. ev. püspök és liptó-szt.-miklósi egyházközségi lelkésznek nevét 
viselendi. 

2. Az alapszabály czélja: a népiskolai könyvtáraknak és szegény 
iskolás gyermekeknek tót nyelvű iskolai könyvekkel és más hason-
nemű taneszközökkel való ingyenes ellátása. 

3. Első sorban az úgynevezett szükségbeli, irtványos s egyáltalá-
ban diaszporális iskolák s azok növendékei, ezek után az elemi 
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iskolák és ezek növendékei láttatnak el,, és a mennyiben e részbeni 
minden szükséglet már fedezve volna a kerület egész területén, az 
alapitvánv anyagi erejéhez képest kiterjesztetik a részesítés a tanitó-
képző és Iheologiai intézetek, valamint azok növendékei s hallgatóira: 

4. Csak oly könyvek és taneszközök beszerzése s szétosztása 
engedélyezhető, melyek a kerületi hatóság jóváhagyását elnyerték, 
illetve az illető esperesség tantervébe felvétettek. 

5. Az alapítványi vagyon első alapvető magszemét képezi a turócz-
szt.-mártoni könyvnyomda részvénytársaságnak két részvénye, mely 
törzsvagyon elidegeníthetlen és csak évi osztaléka használható fel. 
De a mennyiben ezen társaság maga rendelkeznék e szabályzat 2. 
pontjában meghatározott czélnak megfelelő könyvekkel, úgy a jutá-
nyosság mint a kezelés egyszerűsítésére való tekintetből, ily könyvek-
nek a beszerzése nagyon ajánltatnék. 

6. Az alap növekedése az Űrra, — és az ifjúság vallás-erkölcsös 
nevelését szívükön hordó kegyes pártfogókra bizatik; gyűjtések, ada-
kozások, készpénzbeli s felhasználható más anyagból álló ajándékok-
kal szaporítható. 

7. Az alapítvány intézője Baltik Frigyes püspök életfogytiglan; 
ennek elhunytával a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület minden-
kori püspök utóda. Azon esetben pedig, ha a kerület beosztásában 
változás történnék, azon kerületnek püspöke, a kinek hatásköréhez 
a trencséni esperesség tartozand. Az alapítványi vagyon más kerületi 
alapítványok módjára kezeltetik. 

8. A részesítés esperességileg betűrendes sorban történik úgy, 
hogy a mely esperességben nem volna reá szükség, az ulána követ-
kező lép helyébe, és a nyitrai esperesség, tekintettel arra, hogy nagyon 
sok irtványos iskolája van, kétszer részesittetik a részesítés egy tur-
nusában (folyamában). 

9. Kerületünkben létező valamennyi elemi iskolai könyvtár 
látandó el ily módon helyben használt tankönyvek legalább két 
példányával, melyek közül szorgalmas, erkölcsös s szegényebb sorsú 
növendékek egy-egy példányt kapnak. 

10. A püspök bekövetelvén e czélból az illető esperes jelentését, 
annak alapján határoz, hol, mennyi és minő tankönyv- és egyéb 
taneszközre van szükség, a jelentéshez képest elrendeli a kiosztást 
s erről évi jelentésében röviden megemlékezik. 

11. Ugyanezen elvek tartandók figyelemben akkor is, ha a része-
sítés a tanítóképző- és theologiai intézetekre ki fog terjesztetni azon 
hozzáadással, hogy ily esetben a püspök sem az esperességekhez, 
sem a dunáninneni kerülethez, sem ezen szabályzat 4. poníjának 
intézkedéséhez kötve nem lehet, hanem magyar hazánk területén 
megtesz mindenütt £s mindent, a mit saját belátása szerint fót 
nyelvű híveink vallás-erkölcsi életének emelésére szükségesnek látand 
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12. Azon nem várt esetben, hogy a dunáninneni kerület egy-
általában megszűnnék létezni, vagy a tiszta evangyéliomszerü, az igaz 
ágostai bitvallás- és a többi symbolikus könyveken alapuló oktatás 
tekintetében az ő iskoláiban is változás történnék, ezen alapítvány 
azon kerület tulajdonába megy át, a mely Trencsénhez legközelebb 
esvén, lehetségessé teendi e szabályzat 2. pontjában kitűzött czélnak 
elérését a hit-oktatás tisztasága tekintetében. 

Kelt Trencsénben 1893. évi augusztus hó 15-én. 

Dohnányi Lajos János, s. k. 
B. 

59. Főtisztelendő püspök úr jelenti, hogy báró Steiger-Mün-
singen Albert Lajos szép tencz-u j falusi (Nyitravm.) nagybirtokos az 
1890 évben tett 2500 frtnyi alapítványához, melyek kamataiból a 
nyitra-szerdahelyi lelkész úr Szeptenczujfalu és a környékbeli köz-
ségben található evang. gyermekek vallásoktatásaért díjaztatik. 1893 
évi febr. 24-én a konversio uián femerült külömbözet kiegészítésére 
800 koronánvi (400 frt) adományt küldött. 

Hálás tudomásul vétetik s a nagylelkű adományozó-
nak e helyütt is forró köszönet mondatik. Š. 

ö ö . Beterjesztetik Oroszvár leányegyház párbér-sérelme. Ne-
vezett egyház hat ág. hitv. ev. tagja ugyanis évek óta végrehajtás 
útján kényszeríttetik az oroszvári r. kath. lelkésznek gabonaillet-
ményt fizetni a nélkül, hogy erre akár birtokaik átvételekor magukat 
kötelezték volna, akár a követelés birtokaikra telekkönyvileg be lett volna 
kebelezve; folyamodnak tehát a dunáninneni ev. egyházkerület köz-
vetítésével az egyetemes gyűléshez oly czélból, hogy ezen sérelmük 
orvoslását a magas kormányhoz és az országgyűléshez intézendő 
f öl I erj esztésé vei ki esz k öz ö 1 j e. 

Az egyházkerületi gyűlés az ezen ügy áttanulmányo-
zására jelen jegyzőkönyv 12 pontjával kiküldött bizottság 
véleményét, hogy az oroszvári ev egyházközség párbér-sérelme 
illetékes intézkedés czéljából az egyetemes gyűléshez pár-
tolólag felterjesztessék, magáéva téve, azt kerületi gyűlési 
határozattá emeli. Š. 

Öl. A nyitrai esperességnek a kerülethez megerősítés czéljából 
felterjesztett közgyűlési határozata, melylyel a salgói ev. leány-
gyülekezet anyasitása kimondatott, 

ezennel kerületi gyűlési határozattá emeltetik. B. 

ö S . A pozsonyvárosi esperesség azon» indítványát, hogy a ke-
rület jövőre a kerületi gyűlés tárgysorozatát kinyomássá és a meg-
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hívóval együtt az esperességi elnökségekhez megfelelő számban 
hűid je szél 

az egyházkerületi gyűlés nem fogadja el azon okból, mert 
a kerületi gyűlés tárgysorozata végérvényesen csakis a 

gyűlést megelőző napon tartani szokott értekezleten állapít-
tat i k meg. J. 

A nyitrai esperesség indítványa, hogy a főtisztelendő és 
méltóságos egyházkerületi elnökség tót esperességeket tót nyelvit 
átiratokkal liivja meg a kerületi gyűlésre, 

áttétetik az új kerületi rendszabályok alkotásával megbízott 
küldöttséghez. J, 

0 4 . A pozsonymegyei esperességnek a kerülethez megerősítés 
végett felterjesztett azon határozatát, melylyel a cziferi ág. hitv. 
ev. lakosok azon kérvényét, hogy a német-gurab-csataji egyházból 
kiválhassanak és a nagyszombati egyházhoz bekebelezi ethessenek, 
helyben hagyta, 

a kerületi gyűlés jóváhagyó tudomásul veszi. J. 

6 3 . A pozsonymegyei esperesség azon indítványát »kéressék 
fel az egyetemes gyűlés, hogy egy az egész magyarhoni ág. hitv. 
ev. egyház számára kiadandó közlönyről gondoskodjék,« 

a kerületi gyűlés magáéva nem teszi, mert nem tartja ta-
nácsosnak, hogy egyházközségeink uj terhek viselésére szo-
ríttassanak. J, 

6 6 . A pozsonymegyei esperesség következő indítványát: »Mi-
után a m. kir. vallás- és közoktatásügyi, ministernek 1893 évi 29751 
szám alatt kelt rendelete, mely a* felekezeti tanitók nyugdiját hatá-
rozza meg a felekezeti kántortanítók iránt igazságtalanságot tartal-
maz, a mennyiben a kántortanító fizetésének csak felét tekinti nyug-
díjba beszámítható javadalomnak, a hol a felekezeti tanitó épen ugy, 
mint a községi és állami tanitó mindenben kötelességét az iskolában 
teljesíti, és azonkívül még mint organista és kántor vasárnapon is 
templomban a vallás-erkölcsi élet emelésében közreműködik : 
méltatlannak tartatik, hogy kisebb nyugdíjban részesüljön, mint 
a községi vagy állami tanitó. Felhívandó ezeknél fogva az egyetemes 
gvülés, hogy eszközölje ki a nagyméltóságú ministeriumnál azt, mi-
szerint a felekezeti kántortanítóknak teljes fizetésük szerint határoz-
tassék meg nyugdijok« — 

az egyházkerületi gyűlés helyesléssel elfogadja s azt az 
egyetemes gyűléshez ajánlólag felterjeszti. J. 
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67. Göcz Károly és Göcz István kajali ev. lakosok folyamod-
ványának, melyben párbér sérelmi perük folytatbatására az egyház-
kerület anyagi támogatását kérik, 

anyagi források hiánvában sajnálattal helyt nem adhat. 
Š. 

6 8 . A tervbe hozott polgári házasságot és az anyakönyvek 
polgári vezettetését illető törvényjavaslatokkal szemben a nyitrai 
esperesség kijelenti, hogy a házasságot isteni szent intéz vénynek te-
kintvén, azt csak úgy tarthalja érvényesnek, ha az ezentúl is, mint 
mostanáig, egyházilag megköttetetl; a házasságkötés az .1868. évi 
53. t. czikkel szabályozott, eddigi módjával meg van elégedve s a 
polgári házassággal határozottan tiltakozó állást foglal el; — hang-
súlyozza, hogy az ág. hitv. ev. egyházban az anyakönyvek vezetése 
a legalkalmasabb s legmegbizhatóbb kezekre van bizva; hogy az 
eddigi vezetés mellett is minden lehető előnyben részesül és úgy az 
azok felel ti felügyelet, valamint a netáni kihágások megtorlása az 
1878: 5. és az 1879 : 40. t. cz. által eléggé biztosítva van; hogy 
a polgári anyakönyvvezetés által csak ujabb terhek nehezednének az 
adózók vállaira, az ev. papság pedig, mely eddig oly lelkiismeretesen 
és pontosan vezette e könyveket, hiványilag biztositott jövedelmétől 
elesnék, miért is az anyakönyvek eddigi vezetési módja fenntartandó, 
és felhívja az egyházkerületet, hogy a tervezett törvényjavaslatokkal 
szemben jelölje meg ő is álláspontját. 

Az egyházkerületi gyűlés a tervbe hozott polgári há-
zasság és az anyakönyvek polgári vezetésének kérdéseivel 
szemben kijelenti, hogy úgy a házasságkötés valamint az 
anyakönyvek eddigi vezetési módját állami és egyházi szem-
pontból czélszerűnek tartván, ezen intézmények továbbra 
is érvényben és tiszteletben tartását, valamint az 1868. évi 
53. t. cz. szigorú betartását óhajtja. 

66. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti Venetiáner Gusztáv, 
a »Bécsi biztosító társaság« főiigynökének az egyházkerületi tömeges 
biztositás ügyében tett ajánlatát. 

A jövő kerületi közgyűlésen történendő véleményadás 
czéljából nagytiszteletű Roy Pál, trencséni alesperes úrnak 
kiadatik. Š. 

T O . A liptói esperességnek indítványára, hogy a kerületi gyűlés 
jegyzőkönyve több példányban nyomattassék, 

elhatároztatott, hogy a jegyzőkönyvek ezentúl egy har-
maddal nagyobb számú példányban fognak kiadatni. Š. 
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71. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti Rózsahegy ev. egyhá-
zának kérvényét, melyben a dunáninneni egyházkerület erkölcsi és 
anyagi támogatásaért folyamodik, hogy az okvetlenül szükséges isko-
láját felállíthassa. 

A kerületi gyűlés késznek nyilatkozik a rózsahegyi ev. 
egyházat jelzett nemes czélja elérhetésében hathatósan tá-
mogatni. Š. 

72. A trencséni esperesség azon szomorú tapasztalatok alapján, 
hogy a pozsonyi akadémiát látogató tót theologusok a tót anya-
nyelvük és nemzetiségükhöz való tartozásuknak és hűségüknek leg-
kisebb és legártatlanabb nyilatkozata alkalmából panszlavismussal 
gyanusittatnak és vádoltatnak, és a reájuk fogott panszlavistikus 
üzelmek és nemzetiségi tüntetések miatt folytonosan és ismételten 
zaklattatnak és üldöztetnek, a mint legújabban is a katonai eskü 
letétele alkalmából, hol a tót theologusok nyelvüket jogosan és 
törvényesen használták, ezt az akadémiai tanári kar az akadémiai 
fegyelem körébe, habár oda nem tartozott, még is belevonszolta, és 
pánszláv üzelmek és nemzetiségi tüntetések üldözésének ürügye alatt 
az illető theologusokat érzékenyen megfenyítette; ennek meggátlása 
czéljából, hogy a tót theologusok az anyanyelv jogainak törvényes 
igénybe vétele miatt folytonos zaklatásoknak kitéve ne legyenek: 
indítványozza, hogy az akadémiai tanári karnak ezen, a tót theolo-
gusok iránt elkövetett eljárása következtében roszalás fejeztessék ki 
és a kerületi gyűlésből az egyetemes gyűlés megkerestessék, méltóz-
tatnék bölcs belátása szerint intézkedni, hogy a pozsonyi akadémián 
ily alaptalan gyanúsításoknak és ezek folytán szinre kerülő zaklatá-
soknak vége vettessék és hogy a tót theologusok anyanyelvük jogainak 
törvényes igénybe vétele miatt ne üldöztessenek. 

Ezen ügy az egyetemes gyűléshez, mint a theologiai 
akadémiának illetékes fórumához felterjesztetni határoztatott. 

B. 

73. A trencséni egyházmegye felügyelője által meghívja a ke-
rületet, hogy legközelebbi közgyűlését kebelében tartsa meg, mire 

kerületünk legközelebbi közgyűlésének helyéül Trencsén 
városát tűzi ki. B. 

74. Jelen jegyzőkönyvnek Rózsahegyen történendő hitele-
sítésére 

főtisztelendő püspök úr elnöklete alatt Kmeti János, Hor-
vát József, Škripeň János, Hroboft János, Novák Pál, 
Mudroň Pál, Dula Máté, Dr. Stodola Emil, Miko Péter és 
Ružiak János urakból álló bizottság küldetik ki. B. 
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A napirendre kitűzött ügyeknek letárgyalása után elnöklő fő-
tisztelendő püspök úrnak hálaimájával a közgyűlés berekesztetett és 
közönsége kölcsönös üdvkivánatok mellett szétoszlott. 

Kelt mint fent. 

Boor Lajos, 
egyházkerületi magyar jegyző. 

Janošha György, Simkövic János, 
egyházkerületi tót jegyző. egyházkerületi német jegyző. 

Hitelesíttetett Rózsahegyen 1893. évi szeptember hó 21-én. 

Baltik Frigyes, 
püspök. 

Mikó Péter, 

ílužiak János. 

Novák S. Pál. 

Dr. u. Stodola Emil. 

Hroboü János. 

Škripen János. 
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Ä DUNÁNINNENI 

ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET 

SZERVEZKEDŐ RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E , 
mely Pozsonyban 1894. deezember 19. és 20. napjain 

méltóságos és főtiszteletű B Ä L T I K F R I G Y E S kerületi 
püspöknek és nagyságos LASZKÁJ5Y G Y U L A nógrád-

megyei együázfelügyelőnek társelnöklete alatt tartatott. 

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

A b a r s i e g y h á z m e g y é b ő l : Kosztolányi Sándor egyházme-
gyei felügyelő; Raab Károly esperes, Liptay András, Rodó János 
egyházmegyei megbizottak; Bandy Endre. Bolemann József. Kasza-
niczky Kálmán kiküldöttek. 

A f e h é r - k o m á r o m i e g y h á z m e g y é b ő l : Sólymosy Ödön 
egyházmegyei felügyelő. Hering Lajos esperes; Payer Sándor. Gáncs 
Jenő, Nagy Vilmos megbizottak; Kirchner Mihály, Hauptmann János 
kiküldöttek. 

A h o n t i e g y h á z m e g y é b ő l : dr. Králik Lajos esperességi 
felügyelőhelyettes, Händel Vilmos esperes; Ivánka Zsigmond. Lasz-
káry Pál, Heincz Hugo, Ivánka István. Holuby Adolf. Scheffarovszky 
János, Fuchs János, Schulcz Sámuel megbizottak; Szliika János 
kiküldött. 

A m o s o n i e g y h á z m e g y é b ő l : Lepossa Dániel egyházmegyei 
felügyelő, Bodiczky Kálmán esperes; Hacker Károly. Ringbauer Gusz-
táv egyházmegyei megbizottak; Ulicsny Endre, Škrabák Géza. Nitsch 
Mátyás, Steinhöfer Pál. Schmidt Mátyás kiküldöttek. 

A n ó g r ád i e g y h á z m e g y é b ő l : Laszkáry Gyula egyházmegyei 
felügyelő, Simko Frigyes másodesperes; Pongrácz György, Szontágh 
Pál, Sztranvovszky Géza, Simonides János, Holles Dano, Wladár 
Victor, Biszkup Béla egyházmegyei megbizottak; Szentiványi József. 
Szontágh Antal, Büsbach Ádám, Okolicsányi Gyula. Kis István, 
Biszkup Lajos egyházmegyei kiküldöttek. 

1* 
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1. 2. A p o z s o n y i e g y h á z m e g y é b ő l : Ritter Károly esperes, Ka-
lenda János egyházmegyei felügyelő; Beniczky Kálmán, Lenhardt 
Károly, Schleiffer Károly, Schönviszner Kálmán megbizottak; Kercser 
Ede, Scharbert Ármin, Hollerung Károly, Endreffy János, Rásó Mi-
hály, Farkas Géza, Szandtner Ágost, Richter Ede, Vrchovszky Károly, 
Mittacsek Pál kiküldöttek. 

A p o z s o n y v á r o s i e g y h á z m e g y é b ő l : Trsztyenszky Ferencz 
esperes, Láng Lajos egyházmegyei felügyelő; Fürst János, dr. Dobrovits 
Mátyás megbizottak; Michaelis Vilmos, Hacker Károly, Ebner Gusztáv, 
Samarjay Mihály, Schmidt K. J., Polevkovits Gusztáv, dr. Masznyik 
Endre, Sziklay Otto, Günther M. W., Györik Márton, Slubeck Gyula 
kiküldöttek. 

A t h e o l . a k a d é m i a r é s z é r ő l : Schneller István igazgató. 
A p o z s o n y i L ý c e u m r é s z é r ő l : Zorkóczv Samu igazgató, 

dr. Samarjay Emil egyházi és iskolai felügyelő. 
A s e l m e c z b á n y a i L ý c e u m r é s z é r ő l : Jezsovits Károly 

igazgató. 
M i n t az e g y h á z k e r ü l e t t i s z t v i s e l ő i : Günther M. W. 

pénztáros, Richter Ede számvevő, Korcsek Zsigmond levéltáros. 

A gyűlés első napja: 
Reggel 8 órakor a szt. egyházban nt. Trsztyenszky Ferencz 

pozsonyvárosi esperes úr mély gondolatokban s megkapó részletekben 
gazdag szent beszédével isteni tisztelet tartatott, melynek végeztével 
a ker. gyűlés közönsége a lýceum könyvtártermében gyülekezett össze, 
a hol is a közgyűlés következőleg folyt le: 

1. Főtisztelendő Baltik Frigyes püspök úr a vallásos kebel mélyéből 
fakadó imában fordulván a kegyelem atyjához, közgyűlésünkre Istennek 
áldását és a szt. lélek segedelmét kéri. Majd a megjelenteket melegen 
üdvözölvén, jelenti, hogy kerületünk érdemekben gazdag felügyelője, 
Szentiványi Márton ő nagyméltósága gyengélkedése miatt nem jelen-
hetett meg; s az »Egyház alkotmány« ÍRJ. §-a értelmében felkéri a 
jelenlevő hivatal szerinti legidősebb egyházmegyei felügyelőt, nagyságos 
Laszkáry Gyula urat, a társelnöki szék elfoglalására. 

2. Ngos. Laszkáry Gyula űr a kérelemnek engedve, helyét elfog-
lalja s a közgyűlést a következő, eszmékben gazdag s a jelenlevők 
gyakori tetszésnyilatkozata által megszakított beszéddel nyitja meg: 

Mélyen tisztelt kerületi közgyűlés! 
Midőn a meg nem jelent kerületi felügyelő úr ő excel-

lenciája helyett az elnöki széket elfoglalom, megengedik, hogy 
egy pár szót szóljak, mielőtt a gyűlést megnyitnám. Igen 
fontos, nagyfontosságú gyűlése ez a dunáninneni egyház-
kerületnek, mert ez van hivatva, hogy mintegy alapkövét 
tegye le annak az épületnek, mely ezentúl a dunáninneni 
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kerületet képezni fogja. Mindnyájunk előtt ismeretesek az 1. 2. 
okok, a melyek egyházegyetemünket arra indították, hogy a 
kerületek új beosztását foganatba vegye. Ezen okok közül 
egyik s talán legnyomósabb az volt, hogy ebben a kerület-
ben a viszálykodás, az egyenetlenkedés oly mérveket öltött, 
hogy nemcsak közigazgatásunk békés menete vált lehetet-
lenné, hanem hogy már-már autonómiánkat fenyegette vég-
veszély. És itt mi ránk, kik ma lépünk eme testületnek 
kötelekébe, egy igen fontos, de nehéz feladatot rótt egyház-
egyetemünk. Kiküldött bennünket és ide csatolt a végett, 
hogy mintegy friss vért, új életet hozzunk ebbe a beteg 
testbe, hogy ezáltal igyekezzünk az itteni kórállapotokat meg-
gyógyítani. igyekezzünk a békét, az egyetértést meghonosítani. 
És mi meghajolva egyházegyetemünk akarata előtt, bár nehéz 
szívvel váltunk meg eddigi kerületünktől, megjelentünk itt 
Önöknél, testvéri jobbot nyújtva Önöknek. Kérjük, fogadják 
szívesen; magunkkal hozzuk a szeretetnek, a békességnek 
és türelemnek érzését. Arra kérjük Önöket, olvadjunk egygyé, 
működjünk vállvetve egyházunk javára, mert, mélyen tisztelt 
kerületi közgyűlés! nagyon igazak az írás ama szavai: »Itt 
az aratás ideje, de kevés a munkás kéz«. A mi protestáns 
egyházunknak szüksége van minden egyes hivének ernye-
detlen. önfeláldozó munkálkodására, ha azt akarjuk, hogy 
egyházunk felvirágozzék. 

Mélyen tisztelt kerületi közgyűlés! Igyekezzünk ezentúl, 
távol tartani egyházi életünktől a belpolitika minden árnya-
latát. Igyekezzünk azon. hogy egyházunk ne álljon semmiféle 
politikai árnyalatok szolgálatában. De viszont igyekezzünk 
és teljes erőből működjünk azon, hogy semmiféle külbefolvás, 
semmiféle idegen befolyás és nézet itt egyenetlenséget ne 
csináljon. Tartsuk meg a békét minden módon, bizonyítsuk 
be. hogy. ha a mi autonómiánknak bármily széles alapja 
van is. bármilyen demokratikus, összefér, megfér, édes ha-
zánk törvényeinek kerületén belül. Bizonyítsuk be. hogy 
annak a mi édes hazánknak hívebb fiai. a mi koronás ki-
rályunknak hivebb alattvalói nincsenek. Bizonyítsuk be azt, 
hogv jó protestánsnak és jó hazafinak lenni egy és ugyanaz. 
És ha ezt bebizonyítottuk, akkor biztosítjuk egyházunk sza-
bad fejlődését a törvény oltalma alatt, mert akkor belátja 
az állam, hogy mi oly culturalis missiot teljesítünk, mi pro-
testánsok. kiknek zászlajára a haladás, szabadelvűség és felvi-
lágosodottság van felírva, mi oly szükség vagyunk ebben a 
hazában, melyet az államnak előmozdítani, a melyet államnak 
segíteni kell. Nem akarok hosszas lenni, azért ezzel befejezem 
előadásomat és a közgyűlést megnyitom. 

Főtisztelendő püspök úr üdvözli ezután Laszkáry Gyula urat, 
mint elnöktársát, s a gyűlés nevében köszönetet mond remek meg-
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3 - 5 . nyitó beszédeért. Majd kijelentvén azt, hogy a »kerületek arányosí-
tásáról« szóló zsinati törvény intézkedése által a dunáninneni kerülethez 
csatolt egyházmegyékről elnöki jelentésében fog megemlékezni, most 
csak azt kivánja, hogy: »legyenek áldottak, a kik jöttek az Úrnak 
nevében«. 

3. Laszkáry Gyula elnök úr jelenti, hogy az eddigi kerületi jegyzők 
közül Jánoska György a tiszai kerülethez csatolt árvái egyházmegyéhez 
tartozván: ennek mandátuma magától megszűnt s így helye e köz-
gyűlésen végleg betöltendő leszen. Mivel pedig a többi jegyzők közül 
se jelent meg senki: ezeket ideiglenesen kell helyettesíteni. 

E jelentésre a közgyűlés rendes jegyzővé egyhangúlag 
megválasztja Händel Vilmos honti főesperes urat; a távol-
levő jegyzők helyettesítésére pedig felkéri egyházi részről 
Hering Lajos fehérkomáromi esperest, világi részről Laszkáry 
Pá! és Szontagh Antal urakat; kik is helyüket elfoglalván, 
Händel Vilmos úr az esküt leteszi s a közbizalmat melegen 
megköszönvén, ígéri, hogy törekedni fog hivatalos teendőinek 
leghívebb végzésére. 

4. Főtisztelendő püspök úr hazánk koronás királya, ő Felsége 
1. Ferencz József iránti tisztelettel, hódolattal és hálával teszi le a köz-
gyűlés asztalára a »kerületek arányosításáról«, az »egyetemes nyug-
díjintézetről« s az »e. e. e. gyámintézetről« szóló s egyházunk legfőbb 
védura által megerősített zsinati törvényeket. S midőn Isten szent 
áldását kéri apostoli királyunk fejére és neki hosszú életet kíván, egy-
szersmind kéri a bemutatott törvények kihirdetését tudomásul venni. 

A közgyűlés ő Felsége iránt érzett hálájának és hódo-
latának jeléül felállva hallgatja végig püspök úr fennkölt 
szavait. S míg egyrészről szívének egész hevével és lelke-
sedésével csatlakozik főpásztora jókívánataihoz, addig más-
részről a kihirdetett törvényeket tisztelettel veszi tudomásul. 

5. Olvastatott az egyetemes egyház f. 1894. nov.-hó 8. és köv. 
napjain tartott közgyűlési jegyzőkönyvének 55. p. a. foglalt határozat 
kivonata, mely szerint a kerületi elnökségek arra utasíttatnak, hogy 
a kerületek arányosításáról szóló törvény értelmében átcsatolt egyház-
megyéket f. évi november-hó 15. napján vegyék át. illetőleg bocsássák 
el s az egyes esperességeket hívják fel arra, hogy régi kerületük irá-
nyában fennálló mindennemű tartozásaikat az év végéig róják le. 
E határozat kapcsán főtiszt, püspök úr jelenti, hogy az árvái és tu-
róczi egyházmegyéket a kerület kötelékéből elbocsátotta, míg ellenben 
a rév-komáromi egyházközséggel erősített fehér-komáromi, honti, barsi 
és nógrádi egyházmegyéket és a selmeczi lyceumot felvette; a hívekhez 
főpásztori levelet intézett. Ezek szerint a végrehaj tandókat végrehajtotta; 
a nevezett egyházmegyék és főiskola megjelent képviselőit pedig me-
legen üdvözli. 

Püspök úr szavaira a honti egyházmegye nevében Händel Vilmos 
esperes úr válaszol. Előadja, hogy a mily fájdalommal szakadtak el 
előbbi kerületüktől, époly jói esett neki hallani azt a szivélyes »Isten 



hozott«-at. melylyel itt fogadva lettek. Örömmel fogadja a testvéri 
jobbot, annyival is inkább, mert hiszen volt idő, a mikor ezen espe-
rességek egy testet képeztek: abban a fényes és mégis gyászos kor-
szakban. mikor a felvidék a hazai protestantismusnak nemcsak vég-
vára. hanem védvára is voll. Ügy van meggyőződve, hogy idegenbe 
jöttek és mégsem idegenbe. A munkamező ugyanaz, csak a munkások 
változtak. Végül arra kéri a közgyűlést, fogadják szívesen őt és egy-
házmegyéjét s tartsák meg testvéri szeretetükben. 

Majd Raab Károly főesperes úr a barsi. Simkó Frigyes alesperes 
úr pedig a nógrádi egyházmegye nevében emelnek szót, s rövid, de 
lelkes szavakban köszönve meg a meleg fogadtatást, kijelentik, hogy 
bár fájó érzésekkel, de szívesen jöttek — szép múltjukhoz híven — 
új körben is folytatni az egyházépítés magasztos munkáját. 

Sólvmosi Ödön úr. a fehér-komáromi egyházmegye felügyelője, 
midőn a dunáninneni újjáalakult kerület közgyűlésén a nevezett egy-
házmegye képviselőivel először megjelent: szent kötelességet vél tel-
jesíteni. mikor a kerületnek s a főt. és inéit, elnökségnek hozzánk 
intézett megtisztelő üdvözletéért szívből fakadó köszönetet mond. 
s kijelenti, hogy e szívélyes fogadtatás után bizalmunk és ragaszko-
dásunk csak fokozódott. 

Igaz. így folytatja tovább, hogy fájó szívvel vettünk búcsút 
a dunántúli kerülettől, mert nemcsak a megszokott régi összetar-
tozandóság. hanem a szép múlt. mely egyházmegyénket a dunán-
túli kerülethez s annak két kiváló elnökéhez: méltóságos Karsay 
Sándor püspök és nagyméltóságú szentmártoni Radó Kálmán felügyelő 
urakhoz fűzte: a búcsúzás perczében mélyen érző és a ragaszkodásig 
szeretni tudó szívünkben mást, mint mély fájdalmat nem is kelthetett. 
De bízunk egy szép jövőben. S mikor új egyházkerületünk részéről 
a találkozás első perczében is oly szívélyes rokonszenvvel fogadtatánk: 
már is biztosítva látjuk a vigaszt nyújtó szép jövőt. Egyházmegyénk, 
melynek szívében a haza és egyházszeretet találkozik s mely mindig 
tud lelkesülni a szent czélokért: szem előtt fogja tartani jövőben is 
egyházunk és hazánk üdvét és felvirágzását, s összes tehetségeivel 
oda fog hatni, hogy az egyetértés és összetartás fegyvereivel küzdve, 
minden akadály legyőzésével kivívhassuk a diadalt. Midőn a testvéri 
szeretetre hivatkozva egyházmegyénk számára újra kikéri a kerület 
jóindulatát: közös munkánkra az ég áldásáért esdve ajánlja e szó 
követését: »Mindnyájan egyért, egy mindnyájunkért.« 

Végül a selmeczbánvai lýceum nevében Jezsovics Károly igaz-
gató úr mond köszönetet a testvéri fogadtatásért s igéri, hogy ne-
vezett főiskola régi traditióihoz és fényes múltjához híven egyházunk 
és a magyar kultúra szolgálatában fogja folytatni nemes munkáját. 

Mindezen köztetszéssel fogadott nyilatkozatok úgy, mint 
főtisztelendő püspök úrnak a kerület újjáalakúlása érdekéhen 
tett intézkedései helyeslőleg tudomásul vétetnek. 

6. Olvastatott az egyetemes-gyűlési jegyzőkönyv 8. pontjának 
kivonata, mely szerint az egyetemes gyűlés a dunáninneni kerület 
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püspökének azon eljárását, hogy a nevezett kerületnek f. évi aug.-hó 
16. és 17-én Turócz-Szent-Mártonban tartott közgyűlését, mely az 
egyetemes gyűlésre képviselőket küldeni nem akart, és így törvény-
telen határozatot szándékozott hozni: az első napon felfüggesztette, 
a második napon pedig berekesztette: tudomásul veszi s egyszersmind 
utasítja a kerület elnökségét, hogy a kerületek arányosításáról szóló 
zsinati törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével és ezek alapján 
új kerületi közgyűlést hívjon össze .és ezen a törvényben foglalt in-
tézkedéseket foganatba vétesse. 

A kerület az érintett zsinati törvény értelmében immár meg-
alakulván: az egyetemes gyűlés határozata tudomásul szolgál. 

7. Olvastatott főtisztelendő püspök úrnak nagyérdekű elnöki je-
lentése, a mint következik: 

Főtissteletű Egyházkerületi Gyűlés! 

Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében 
áldom és üdvözlöm az Urnák ezen új gyülekezetét, a melybe 
régi otthonukból jöttek az Urnák nemzetségei, követve a tör-
vény szavát, hogy a kik eddig három külön házban a szen-
teknek polgártársai és Istennek cselédei valának, most már 
mint egy család közösen építsenek maguknak szent hajlékot 
az Ur nevének tiszteletére, hitünk bizonyságára, a melyről 
kívánjuk, tanúskodjék majd egyházunk történelme a zsoltár-
íróval: »a Jerusalem szépen építtetett város, mely egybe-
szerkesztetett egyenlőképen«. (122, 3.) 

160 év előtt boldogult atyáink, a kik jöttek a nagy 
nyomorúságból, látván hogy pusztult el hatalmas Sionunk, 
három egykor nagv és dicső superintendentiának romjain, 
meghajolván a királyi szó előtt, ezen vidéken alkották új 
egyházkerületben az Urnák ama pitvarait, a hova helyezték 
Istennek oltárainál az ő fiaikat úgy, a mint a veréb is talált 
házat és a fecske fészket magának, s Istenben vetett bizo-
dalommal ezen alkotmányban megmentették őseik hitét. 

Most az országos közegyháznak zsinati határozatai sze-
rint, a melyekhez hozzájárult a király ő Felségének szente-
sítő szava, ezen dunáninneni egyházkerület újból három 
superintendentiának alkatrészeiből alakul. Nincs tagadás 
benne, hogy a volt egyházkerületben azoknak a száma na-
gyobb. a kik ezen új beosztást nem kívánták, és így az 
alakulásnak meg vannak a maga nehézségei; a más kerü-
letekből ide jött tisztelt testvéreink is, mint férfiak nyilván 
bevallották a maguk helyén, hogy kedves vala nékiek a régi 
kötelék. De a mint ők férfias elhatározással meghajoltak a 
törvényes rend előtt, s áldozatot hoztak ama közérdeknek, 
a mely miatt a régiek elmultak: úgy hiszem, hogy azok is, 
a kik bár megváltozott viszonyokban, mégis a régi hajlékban 
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megmaradtak, mint jó keresztyének az építés munkájától 7. 
állandóan távol nem maradnak, az apostol szava szerint 
»elszenvedvén egymást a szeretet által«. (Efez. 4, 2.) Mert 
ha mely jelvényre szüksége van ezen kerületnek, úgy szerin-
tem legyen jelképünk az, a miről tanúságot tesz az apostol 
(Efez. 4, 3.), a midőn kéri a gyülekezetet: »igyekezvén meg-
tartani a léleknek egységét a békességnek kötele által«. Az 
írástudók a békességnek kötelét a szeretetben találják, s 
mondják, hogy jobb a békességet mint a jogot megtartani. 
Kérdik azonban: elveszítjük-e Istennek országában a jogot, 
ha azt a szeretetben a békességnek feláldozzuk? Feleletük: 
hogy nem, ha a jognak hatalmát szivünkben az igazság ér-
zetével fékezzük. Ez pedig történik úgy, a mint mondá Jézus 
az ő tanítványainak: »ha ki akar én utánam jönni, tagadja 
meg magát és vegye fel az ő keresztét és kövessen engemet.« 
(Máté 16, 24.) A mit az ember Krisztusért elveszít is, meg-
találja azt Krisztusban. Ezen szellemben a nézetek különb-
sége mellett is lehet megtartani a léleknek egységét, ha az 
ember nem saját nézetére, hanem az egyház érdekére súlyt 
fektet; nem indul a majoritás és minoritás számtételei sze-
rint, hanem neki csak egy száma vagyon; ezt pedig az apos-
toloknak azon szavában találja: »egy test és egy lélek vagy-
tok, miképen hogy a ti hivatalotoknak egy reménységére is 
hivattattatok, — egy az úr, egy a hit. egy a keresztség, 
egy az Isten és mindeneknek atyjok, ki mindenek felett 
vagyon és mindenek által, és ti bennetek mindenitekben« 
(Efez. 4. 4—6.). Ezt pedig elérjük, ha az apostolnak a Filippi-
beliekhez írt levele második részének azon intését elfogadjuk, 
a mely a szeretetnek gyönyörűségéből, a szent Léleknek 
társaságából, a szívből való könyörületességből indúl, a hol 
teljesíttetik az apostolnak ama öröme: »egyenlő indulattal 
legyetek, egy szerelmetek legyen, egy értelemmel és egy 
akarattal legyetek.« E mellett természetesen kiki szabadon 
a Krisztustól adott ajándék szerint, külön munkálkodjék 
Krisztus országának felvirágzásán: a szeretetben a békes-
ségnek kötele által a léleknek egységét meg fogja tartani; 
— de ne nézze csak az ő hasznát, hanem a másokét is, 
és semmit sem cselekedjék versengés, vagy hiába való di-
csőség által (Filip. 2.). 

S nekünk főkép most arra nagy szükségünk van, hogy 
a mikor a kerület újjáépítését kezdjük, ott lássuk a zsoltár-
író szózatát (122, 7.): »legyen békesség a te kerítésedben 
és csendesség a te tornyaidban.« S ezen kérelemmel járulok 
én is ti hozzátok, mélyen tisztelt testvéreim az Úrban, tol-
mácsolván a ti saját szívetek szózatát a zsoltáríró szavaival: 
»az én atyámfiaiért, és az én barátimért kérem most, hogy 
legyen békesség te benned. A mi Urunknak Istenünknek 



házáért kívánok neked jót« (122, 8. 9.). Teljesítsük itt is 
a karácsonyi dicséretet, mondván: »Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az em-
berekhez jóakarat!« (Luk. 2, 14.). 

Mi építéni megyünk. Kezdjük azt a zsoltár ama éne-
kével: »ha az úr nem építi a házat, hiába fáradnak, a kik 
azt építik; ha az úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak 
az őrizők» (127, 1.). Halljuk a szent leczkét is e műnél: 
»más fundamentomot senki sem vethet azon kivül, a mely 
egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus« (I. Kor. 3, 11.). 
Szem előtt tartsuk erről az apostoli tant: »nem vagytok 
jövevények és zsellérek, hanem a szenteknek polgártársaik 
és Istennek cselédei, kik felépíttettetek a prófétáknak és 
apostoloknak fundamentomokon, melynek belső szegletköve 
a Jézus Krisztus, kiben az egész alkotmány szép renddel 
rakattatván, növekedik, hogy legyen az Úrnak szent tem-
ploma, melyen ti is együtt velünk építtettek, hogy legyetek 
Istennek hajléka szent Lélekben« (Efez. 2, 19—22.). S hall-
juk az apostoli intést is az ezen fundamentomon való mun-
kánál: »hogyha valaki épít a fundamentomra aranyat, ezüstöt, 
drágaköveket, fát, szénát, pozdorját, mindenkinek munkája 
nyilván lészen, mert a nap megmutatja, mert a tűz által 
megjelentetik, és mindennek munkája minemű legyen, a tűz 
megpróbálja, — ha kinek munkája, a melyet épített, meg-
marad, jutalmát veszi; a kinek munkája megég, kárt vall; 
ő maga pedig megtartatik, de úgy mint tűz által« (I. Kor. 
3, 12—15.). 

A mi mai munkánk pedig: feldolgozása mindazon el-
intézetlenül maradt ügyeknek a volt kerület munkateréről, 
a hol hivatalosak vagyunk mint testvérek megmutatni, hogy 
az igazság és méltányosság vezérel minket, nehogy valakinek 
jogos érdeke kárt valljon. 

Továbbá tisztünk az is, hogy az új törvény alapján 
az újonnan alakulandó kerület szervezkedési munkáját meg-
kezeljük, a hol be fogjuk bizonyítani, hogy itt nincs sem 
zsidó, sem görög, de mindnyájan egy vagyunk a Jézus 
Krisztusban; a ki pedig arra súlyt fektet, hogy ő első sorban 
zsidó vagy görög maradni akar, az fontolja meg, hogy ez 
nem e mennyei, de e földről való országnak az alkotmá-
nyához tartozik, — s a mint az édes haza őt egyaránt 
gyermekének vallja, zsidó-e vagy görög, — csak tisztelje 
ő is híven a hazában a jó földi közös anyát: úgy az apos-
tolnak intése szerint mi is az egyházban leszünk a zsidók 
között, úgy mint zsidó, hogy a zsidókat megnyerjük, — és 
a görögök közt, mint görög, alávetve mindig a Krisztus 
törvényének, hogy ezeket is megnyerjük. Ez nem gyengeség, 
de apostoli tan, Pál örömest tette magát mindeneknek szol-
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gájává, hogy többeket nyerhetne meg, — s azzal zárja be 
ezen intését: »mindeneknek minden lettem, hogy minde-
nestől fogva valakiket megnyernék« (I. Kor. 9.). 

Most pedig engedje a fő tiszteletű kerületi közgyűlés, 
hogy hivatalos jelentést tegyek arról, a mit az új zsinati 
törvények szentesítése után végeztem. — az ezen idő előtti 
működésemről lévén azon évi jelentésben szó, a mit a nyári 
berekesztett kerületi gyűlés asztalára tettem volt s ezen fő-
tiszteletű gyűlés tudomására itt is hozni kész vagyok. A no-
vemberi egyetemes gyűlés után, a hol a kerületek arányo-
sításáról szóló legújabb zsinati törvények életbeléptetése 
foganatosíttatott, úgy az egyházkerületi elnökségek, valamint 
a püspökök is tartottak értekezletet, a melyen megállapo-
dások történtek oly irányban, hogy máris f. évi november 
15-én a püspökök vegyék át az egyes egyházmegyék kor-
mányzatát az új zsinati beosztás szerint. Ennek következtében 
elbúcsúztam november 13-án tartott átiratomban, úgy a tu-
róczi, mint az árvái espereségektől, melyeknek elseje a bányai, 
másika pedig a tiszai egyházkerületbe csatoltatott át. Az akkor 
betegen fekvő kerületi felügyelő úr ő Nagyméltóságának 
beleegyezésével fordultam a bányai kerületből ide átkebelezett 
barsi, nagyhonti és nógrádi, valamint a dunántúli egyház-
kerületből ide átcsatolt fehér-komáromi egyházmegyék mélyen 
tisztelt elnökségeihez, s átküldvén nekik a zsinati törvény 
példányait, üdvözöltem ezen nagytiszteletű esperességeket 
mint már a dunáninneni egyházkerület tagjait s felhívtam 
őket mindannak megtételére, a mi szükséges, hogy a köz-
igazgatás november 15-ével már a dunáninneni kerület kö-
telékében megkezdhető legyen, a volt egyházkerületek irá-
nyában pedig a f. évi deczember 31-ig érvényes tartozások 
törlesztessenek. Üdvözlő elnöki iratot küldtem oda közigaz-
gatási szempontból, úgy az esperes urakhoz, valamint a 
selmeczbányai lýceum tisztelt igazgatóságához. S mert a 
dunántúli püspök úrnak hozzám küldött jelentése szerint 
a rév-komáromi városi gyülekezet az illető egyházmegyével 
a zsinati alkotmány értelmében, még nem egyesíttetett, 
intéztem úgy ezen városi egyház tisztelt elnökségéhez, 
valamint a fehér-komáromi egyházmegye esperesi hivata-
lához főpásztori leveleket, felkérvén őket, hogy az egyesítést 
eszközölni szívesek legyenek. Bemutattam hivatalos üdvözlő 
tiszteletemet átiratilag az új esperességek mélyen tisztelt 
felügyelő urai irányában is. Nagyméltóságú kerületi felügyelő 
úr nevében is meghívtam a nagy tiszteletű egyházmegyéket 
és az illető képviselő urakat ezen kerületi gyűlésre; s álta-
lában igyekeztem megtenni mindazt, a mi bizonyítékául 
szolgált az új egyházmegyéknek, hogy mint testvérek jönnek 
a testvérekhez, mint a szenteknek polgártársai társaikhoz. 



S örömmel jelenthetem a főtisztelendő egyházkerületi 
gyűlésnek, hogy ezen új egyházmegyék elnökségeinek, hi-
vatalainak, valamint egyeseknek részéről oly testvéri sze-
retetteljes választ kaptam, hogy én, a kinek eddigi kerületi 
működése többnyire csakis bonczkés alá szokott vétetni, 
egészen megújultam, ily kedves testvéri szózatok olvasása 
közben, — s ezen nagy tiszteletű egyházmegyék mélyen 
tisztelt elnökségeinek s képviselőinek e helyről is köszönetet 
mondok: »áldunk titeket, kik az Úrnak házából valók 
vagytok,« — s mint testvéreinket az Úrban, a midőn itt 
dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerületi képviselői mi-
nőségükben először megjelenni szívesek voltak, tisztelettel-
teljesen üdvözlöm, mely üdvözletemet az összes egyház-
megyék s tudományos intézetek tisztelt képviselői irányában 
is ezennel kiváló szeretettel tolmácsolom. 

»S most már kérlek, Uram, tarts meg most. Kérlek, 
Uram, adj jó előmenetelt!« (Zs. 118, 25.). Ámen. 

Á közgyűlés e jelentést köszönettel veszi tudomásul, 
s midőn annak egész terjedelemben jegyzőkönyvbe foglalását 
elhatározza, egyszersmind püspök úr apostoli buzgóságáért 
hálás elismerésének ad kifejezést. 

8. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti nagyméltóságú Szentiványi 
Márton kerületi felügyelő úrnak átiratát, melyben hivatkozva magas 
korára, lemond felügyelői hivataláról, melyben az egyház szolgálatában 
eltöltött 60 év keretén belől 35 évig híven sáfárkodott. 

Ő Nagyméltóságának lemondásába a közgyűlés fájó 
szívvel nyugszik bele s egyszersmind megemlékezvén nagy 
érdemeiről, melyeket egyházunk felvirágoztatása körül hosszú 
60 éven, közelebb pedig mint kerületi felügyelő 35 éven át, 
sokszor válságos időkben, de mindig bölcsességgel, tapin-
tattal, hithűséggel, egyházszeretettel, buzgó áldozatkészséggel 
s ha kellett: rendületlen szilárdsággal és törhetlen bátor-
sággal is szerzett ; nagyságos Laszkáry Pál úr indítványára, 
iránta hálás elismerésének és köszönetének kifejezést ad; 
elévülhetetlen érdemeit jegyzőkönyvében az utókornak buz-
dításul és követendő például megörökíti, s felkéri az elnök-

^ séget, hogy erről ő Nagyméltóságát értesíteni szíveskedjék. 
9. Ő Nagyméltóságáriak lemondása folytán a kerületi felügyelői 

állás megürülvén, 
a közgyűlés a választást az »Egyház alkotmány« 137. 

és köv. §§-ai értelmében elrendeli; a szavazatok beküldésére 
határnapul jövő 1895. évi május 15-két tűzi ki. A szava-
zatok felbontása végett, főtiszt, püspök úr elnöklete alatt ki-
küldött bizottság tagjaiul: Simko Frigyes, Sólymosi Ödön, 
Kosztolányi Sándor, Trsztyenszky Ferencz és Bodiczky Kál-
mán, jegyzőjéül pedig dr. Samarjai Emil urakat megválasztja. 
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10. Jelenti főtiszt, püspök úr, hogy egyetemes felügyelővé ujolag 10-
is méltóságos Prónay Dezső báró választatott meg. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
11. Főtiszt, püspök úr beterjeszti Eötvös Lóránt báró átiratát, 

melyben kerületünket vallás és közokt. ministerré lett kineveztetéséről 
értesíti. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
12. Olvastatott főtiszt. Müller Frigyes úr átirata, melyben a ke-

rületi elnökséggel tudatja, hogy az erdélyrészi kerület püspökévé ő 
választatott meg. 

Tudomásul szolgál. 
13. Főtiszt, püspök úr kegyeletes szavakban emlékezik meg id. 

Vay Miklós báró koronaőrnek, a magyarhoni ev. ref. egyetemes kon-
vent világi elnökének elhunytáról, a ki nemcsak a testvér ref. egyház-, 
hanem általában a magyarhoni protestantismus szolgálatában is her-
vadhatatlan érdemeket szerzett magának, s indítványozza, hogy emléke 
jegyzőkönyvünkben megörökíttessék. 

A közgyűlés meghatva veszi tudomásul br. Vay Miklós 
elhunytát, s hálájának és kegyeletének jeléül emlékét jegyző-
könyvében megörökíti. 

14. Jelenti továbbá főtiszt, püspök úr, hogy egyházkerületünk 
jeleseinek sorából is kidőlt egy hű munkás, erős oszlopférfiu: dr. 
Samarjay Károly kir. tanácsos, a pozsonyvárosi egyházközség és es-
peresség érdemekben gazdag világi felügyelője, a dunáninneni kerület 
ügyésze, ki 1859 óta meleg egyházszeretettel és ernyedetlen buz-
gósággal érvényesítette az egyházépítés nemes munkájában fényes 
tehetségeit. 

A közgyűlés dr. Samarjay Károly elhunyta felett mély 
fájdalmának ad kifejezést; érdemeit jegyzőkönyvileg meg-
örökíti és elhatározza, hogy a gyászoló családhoz részvét-
iratot intéz. 

15. Olvastatik Bobrovniczky László, a liptói esperesség felügyelő-
jének a püspök úrhoz intézett azon jelentése, hogy a f. évi deczember 
10-én Liptó-Szent-Miklósra általa egybehívott gyűlést, mely túlnyomó 
többségében a képviselők kiküldetését a f. évi deczember 19-én s kö-
vetkező napjain Pozsonyban megtartandó kerületi közgyűlésre a leg-
hevesebben ellenezte, a törvénytipró vak indulat tomboló kitöréseit 
meg nem fékezhetvén, elnöki jogánál fogva feloszlatta. 

Sajnos tudomásul szolgál. 
16. Olvastatik a trencséni esperesség folyó évi deczember • 5-én 

Trencsénben megtartott közgyűléséről szóló tót jegyzőkönyvének 5-ik 
pontja hiteles fordításban, melyben nyiltan kijelenti, hogy reá nézve 
bekövetkezett azon időpont, melytől kezdve inkább kell Istennek en-
gedelmeskedni, mint az embereknek; kijelenti továbbá, hogy az egy-
házkerületek arányosításáról szóló törvény ellen »alkotmányos úton«-
fog küzdeni s megváltoztatását vagy visszavonását fogja szorgalmazni. 
Mindezeknél fogva, a kerületi elnökség felhívása ellenére, nem küld 
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17—20. képviselőket a Pozsonyban f. évi deczember 19-én s következő nap-
jain megtartandó kerületi szervezkedő közgyűlésre. 

Olvastatik továbbá a nyitrai esperesség f. évi deczember 13-án 
Turolukán megtartott esperességi közgyűlési jegyzőkönyvének 1-ső 
pontja, melyben ugyanilyen megokolással, mint a trencséni esperességi 
közgyűlés, megtagadja a képviselők kiküldését a kerületi közgyűlésre, 
s a kerületi elnökség eljárását jogtalannak jelenti ki. 

A közgyűlés mély felháborodással hallgatta a megbot-
ránkoztató nyilatkozatokat, a trencséni s nyitrai esperességek 
törvénytelen eljárását nyiltan rosszalja, megróvja s azon el-
tökélését adja tudomásukra, hogy a törvényes engedelmesség 
további megtagadása esetében, megindítja ellenök a törvé-
nyes eljárást. 

17. A nyitrai esperesség f. évi deczember 13-án Turolukán tar-
tott közgyűlése jegyzőkönyvének 2-ik pontjában, nemcsak hogy bizo-
dalmát megvonja a püspök úrtól, de rosszalását is fejezi ki jeljárása 
és magatartása fölött. 

Ezen merénylettel szemben, általánosan kitörő lelkese-
déssel s egyhangúlag feltétlen bizodalmat szavaz a közgyűlés 
tisztelt és szeretett püspökének, s odaadó ragaszkodását 
jelenti ki. 

18. Boór Lajos és dr. Minich Jaroszlav, mint a kerület jegyzői, 
felhivatnak a kerületi közgyűlésből való elmaradásuk igazolására, 

melynek elmaradása esetében, megindíttatik ellenök a fe-
gyelmi eljárás. 

19. Az egyház kerületi törvényszék a kerületek arányosításáról 
szóló törvény 36. §-a értelmében újra alakítandó lévén: 

Kerületi törvényszéki bírákul megválasztattak: a) a lel-
készi karból 1. Fürst János, 2. Schleiffer Károly, 3. Simkó 
Frigyes, 4. Hering Lajos, 5. Hollerung Károly, b) a világiak 
közül: 1. Samarjay Emil, 2. dr. Tomasevics Ferencz, 3. Kal-
már Lajos, 4. dr. Nagy Vilmos, 5. Sztranyovszky Géza. c) 
a tanári, illetve tanitói karból: 1. Zorkóczy Sámuel, 2. Biszkup 
Lajos. A törvényszék jegyzőjévé megválasztatott dr. Sziklay 
Otto. A hivatalos esküt a gyűlés szine előtt letették: Fürst 
János, Schleiffer Károly, Simkó Frigyes, Hering Lajos, Zor-
kóczy Sámuel, Biszkup Lajos, dr. Tomasevics Ferencz, dr. 
Nagy Vilmos és Sztranyovszky Géza. 

20. A kerületi és egyházmegyei szabályrendeletek javaslatainak 
•elkészitésével megbizta a közgyűlés: 

Láng Lajos és Händel Vilmos elnöklete a l a t t / a z egy-
házmegyék elnökeit, Michaelis Vilmos, Schneller István, Payr 
Sándor, Holles Danó, Bella István, Holuby Adolf, Jezsovics 
Károly, Korcsek Zsigmond bizottsági tagokat; munkálataik 
beterjesztése a legközelebb tartandó kerületi közgyűlésre,|tár-
gyalás czéljából, elváratván. 
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21. A népiskolai bizottságba megválasztatnak: 21.22. 
Kosztolányi Sándor és Raab Károly elnöklete alatt. Mi-

chaelis Vilmos, Samarjay Mihály, Korcsek Zsigmond, dr. 
Dobro Vits Mátyás, Jezsovics Károly, Biszkup Lajos, Phila-
delphi Mór, Riesz Károly, Bogyai Antal, Rásó Mihály, Ring-
bauer Gusztáv, Payr Sándor. 

22. A püspök úr felolvassa következő évi jelentését : 

Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés! 
A zsinati törvények következtében egyházunk terén beállt üj kor-

szaknak első közigazgatási évéről azon törvények 135. §-a szerint 
jelentést kell tennem, a főtiszt, egyházker. közgyűlésnek. 

A dolog természeténél fogva kell, hogy az egyházkerület életében 
a lefolyt évben felmerült legnevezetesebb mozzanat, az azon törvények 
szerinti szervezkedés munkája legyen, a melyet Pál apostolnak ama 
szavával: »A régiek elmultak, imé mindenek megujultak« (II. Kor. 5. 
17.) akartam volna bemutatni. 

Mindnyájan azonban tudjuk, hogy a mult évi közgyűlésen elkezdett 
szervezkedés után nyomban bekövetkezett a meghasonlás, hasonló az 
Apóst. Cselek. 6. részében ecsetelt panaszkodáshoz a görögök és zsidók 
közt, minek következtében a munkások egy része a további munkától 
távol maradt; s tudjuk azt is, hogy magának a szervezkedési mun-
kának egy része, az egyetemes gyűlésen történtek következtében, életbe 
nem vala léptethető; s végül hogy a zsinati munkánál újból beállt a 
meghasonlás s ott is, megfordított arányban, úgy mint a kerületi 
gyűlésen, kerületünk munkásainak egy része a további működésben 
nem vett részt. 

A midőn tehát kerületünk ügyeiben olvnemű versengés állott be, 
mint a minőről az írás Mózes 1. könyve 13. rész. 9. v. tanúbizony-
ságot tesz, Ábrám és Lót. népe közt, hogy köztünk is hallatszik ama 
szózat: »ha balkézre menendesz. én jobb kézre megyek; ha pedig 
jobb kézre menendesz, én balkézre megyek«: ott a közös munka nagy 
eredményt nem mutathat fel. Sőt ellenkezőleg tudjuk, hogy a zsinati 
határozatok következtében közel állunk annak a megvalósulásához: 
»A háznép, a mely meghasonlik magában, meg nem maradhat« (Máté 
12., 25.), a midőn kerületünknek máskép való beosztása már is ki 
van mondva. 

Ily viszonyok közt évi jelentésemet bemutatandó ezen főtiszt, 
kerületi gyűlésen, hasonló helyzetben vagyok, mint a miről Pál apostol 
a korinthusbeliekhez szól (II. Kor. 12., 20.) »félek azon, hogy mikor 
oda menéndek, valami módon nem olyanoknak talállak titeket, a mi-
némieknek akarnálak, és én is olyannak találtatom tőletek, mine-
műnek lenni, engem ti nem akarnátok, hogy t. i. valami módon ne 
legyenek versengések« . . . 

De ezen félelmem eloszlik, a midőn egy részt a Trencsénben 
tartott rendkivüli ker. gyűlésünk ellentétes bár, de békés lefolyását 
jelentésemben megemlítem, a hol ezen terület összességében -újból 
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együtt valánk mint atyafiak, s atyafiak a munkakörben elválhatnak, 
de köztük versengés nincs; másrészt pedig eloszlik félelmem, a midőn 
most a kerület tisztelt képviselőihez az apostollal (Filip 22.) azon ké-
relmemet intézem: »teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő 
indulattal legyetek, egy szerelmetek legyen, egy értelemmel és egy 
akarattal legyetek«, mert mindnyájan hivatva vagyunk, hogy a Krisztus 
országának építésén, mint hivatalos szolgái az Úrtól vett. ajándékok 
szerint munkálkodjunk, tudván, hogy.egyházi szolgálatokban is különb-
ségek vannak, de ugyanazon Űr, s mindennek adatik a léleknek nyil-
vánvaló ajándéka haszonra, tudván, hogy az egy testnek tagjai, noha 
sokak, mindazáltal azok egy test (I. Kor. 12). 

Mire annál is inkább szükségünk van, mert egyházunk testét 
más bajok gyengítik. Itt a régi ellenség: a reversálisok és elkeresz-
telések kora le nem járt, sőt új erővel, újból állott be, bizonyítják azt 
a hivatalomhoz mind erről gyakrabban beérkező jelentések; ehhez 
járul a secták terjedése, főkép a baptismusnak területünkben való 
rohamos terjedése. Bizony, bizony, tisztelt testvéreim az Úrban, pa-
naszunk hasonló Jezsaiás próféta ama szavaihoz (1. 6.): »Talpától 
fogva tetejéig, nincsen e testben épség, hanem mindenestől seb«. 

Ez arra indít engem megkérni a tisztelt testvéreket, hogy tanul-
mányozván az idők jeleit, menjünk be kamránkba s dolgozzunk az 
egyház belügyeinek rendezésén, intézményeit fejlesszük, a hitéletet 
ébresszük, szent vallásunk kincseit a hivők szivére kössük, hogy 
mindenek ékesen és jó renddel legyenek köztünk (I. Kor. 14., 40.) 

Ezt pedig főkép elérjük a jó közigazgatással, s itt tanúbizonyságot 
tehetek, hogy a közigazgatás kerületünkben meg nem akadt s jó 
renddel vala köztünk. Itt meg kell emlékeznem a kerületnek volt 
érdemdús pénztárosáról, Günther Mihály Vilmos úrról, a ki az egye-
temes gyűlési határozatok után beállt kivételes helyzetben is, teljes 
készséggel, pontosággal és szakavatottsággal, területünk vagyonát ke-
zelte. Köztem és az esperesi hivatalok közt, a mint az új törvények 
következtében szaporodtak a közigazgatás teendői, úgy mindenben a 
kellő elintézést nyerték is. De éppen mert a belügyi kormányzat 
igénybe vette időmet, s más részt a külmunka is nehezedett hiva-
talomra, ez évben kevés új mozanat merült fel, az egyházi alkotások 
s a hivatalos eljárás terén. 

A főbb események közül megemlítem, hogy Morva-Lieszkón szep-
temberben személyesen jártam el, a hol a hívek nagy áldozatával 
csinosan átépített templomot felszenteltem. A liptó-jamníki leány egyház 
imaházában, megbízásomból a liptói esperes úr uj oltárt adott át hi-
vatásánk januárius havában. 

Ugyancsak szeptemberben meglátogattam az illavai fegyintézetet 
s az igazgatóság engedélyével három nyelven vallási exhortácziókat 
intézhettem a fegyenczekhez, s oda, valamint a lipótvári fegyintézetbe 
s a nyitrai fogházba vallásos könyveket küldtem. 

A szórványügy szervezése végleges megoldást még nem nyerhetett, 
bár örömmel megjegyzem, hogy a külföldi evang. samaritanus inté-
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zetek szórványainkról most még jobban érdeklődnek, mint annak 
előtte, segélyezték is bőven szórványainkat, miről esperességekként 
kimutatás teendő. 

Örömmel jelenthetem, hogy a pozsonyvárosi német egyház lel-
készi kara a trencséntepliczi fürdői isteni tiszteletet ez évben is vezette. 
Az ezen czímen a trencséni egyháznál kezelt vagyon 210 frt. 73 kr. 

A nem evang. tanintézetekbe járó ifjúságnak vallásoktatása ez 
évben rendezettebb viszonyok közé lépett, a miről a gyűlés külön 
pontjában szólunk. E téren nehézségeket okoz gyakrabban a közép-
iskolai katachéták alkalmazása. így Rózsahegyen az ottani lelkésztől 
megvonatott az engedély, hogy az ottani róm. kath. gymnasiumon 
evang. hitoktató lehessen. Helyét ideiglenesen Czimrák János szielniczi 
lelkész töltötte be. A Trencsénben katachétának elismert, de eltávozott 
Argay György segédlelkész helyére, mint hitoktató küldetett oda, Hein-
lein Emil zsolnai helyettes lelkész. 

Sajnálom, hogy az 1893. évi XXVI. t.-cz. által a népiskoláknál 
beállott uj helyzetről a főtiszt, kerületi gyűlésnek jelentést nem tehe-
tek, a mennyiben a ker. esperességekből csak töredékesen vettem 
a tanitók fizetési minimumával egybekötött változásokról az annyira 
érdekes és következményeiben fontos kimutatásokat. 

A belmissiót tekintve ez évben is hálával jelezhetem, hogy egy 
magát megnevezni nem akaró, most azonban már az Űrban boldogult 
külföldi hitrokonunk 200 frtot bocsátott volt rendelkezésemre, a mely 
összeg akaratához képest úgy osztatott szét, hogy egyházaknak, illetve 
egyeseknek, főkép a szórványokban, számra nézve összesen 121-nek 
332 darab vallásos könyv adatott. 134 frt 62 krnyi árban, a hol ki-
emelendő, hogy az általam tót nyelven kiadott ágostai hitvallástétel 
minden ezen istentiszteleti nyelvű egyháznak lett megküldve; továbbá 
3 egyház és 5 egyházi közeg segélyezésére fordíttatott 44 frt 28 kr.; 
valamint 2 lelkésznek s egy esperesnek a szórványban való utazásra 
adatott 21 frt 10 kr. Ezen igaznak s jókedvű adakozónak, a kinél, 
a midőn osztogatott a bal keze nem ludta, mit cselekszik a jobb 
keze, s neve az igazak könyvébe már be van jegyezve, emléke áldott 
legyen köztünk! 

Szépen fejlődik a liptói missió alapítványa. A tavaly már közzé-
tett szeretetadományokon kivül az 1893. évben kapott még a mecklen-
burgi Gotteskasten-től 93 frtot és a Palló-féle hagyatékból a soproni 
egyháztól 35 frtot, úgy hogy 1893. év deczember 31-én ezen missiö-
nak vagyona kamatokkal együtt 1712 frt 79 kr. vala. Folyó 1894. 
évben kapott pedig ezen liptói missió a wiesbadeni Gusztáv Adolf fő-
egylettől 100 márkát és a königsbergitől 50 márkát, mi összesen 
92 frt 12 kr. A Gusztáv Adolf-egylet lipcsei központi bizottságától jött 
300 márka 183 frt 96 krjával; úgy hogy a félévi kamatoknak bele-
vonásával és a katachétákra adott kisebb segélyeknek levonásával 
a liptói missió vagyona f. é. julius l-re 2003 frt 65 krt teszen; mi-
hez járul a legújabb adománv, a württembergi Gusztáv A. főegvlettől 
30 frt 65 kr. és a lipcsei Gusztáv A. főegvlettől 122 frt 70 kr. 
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22 A Palló-féle 400 frtnyi szeretetadományt a soproni egyház Vá-
zsecznek adta. 

Boldogult Markusovszky Lajos, ministeri tanácsos hagyatékából, 
özvegye a csorbái egyháznak 600 irtot fizetett ki. 

Dunaszerdahely a gyámiiitézettől kapott 400 frtot, mely összeg 
mint lelkészfizetési alap a pozsonymegyei esperesség által fog kezel-
tetni, mihez járult még a Gusztáv Adolf-egyletnek 46 írt 06 kr. és 
92 írt 12 krnyi adománya. 

Az egyetemes gyámintézettől megkapta a nagy szeretetadományt 
Alsó-Kubin 887 frt 91 krt s ugyancsak az egyetemes gyámintézettől 
a kerületi felsőbb leányiskolái alap 125 frtot; és 50—50 irtot Nagy-
falu. Rózsahegy, Oroszvár, Turoluka, Rajecz, Ligetfalu. 

Sajnálom, hogy a Gusztáv Adolf és a Gotteskasten egyletektől 
egyes egyházakba érkezett segélyeknek jegyzékét nem vettem, s így 
az összkimutatást közzé nem tehetem; az egyes egyházaknál azonban 
némely tételek lesznek bevezetve, a többi az egyetemes gyámintézeti 
jelentésekből nyivánvaló lesz. 

Az Eisenach városában Luthernek emelendő érczszoborra a múlt 
évi ker. gyűlés után adakoztak még a következő egyházak: Pribócz 
2 frtot, Tót-Próna 2 frt 23 krt, Záturcs 10 frtot, Récse 1 frtot, 
Modor német egyháza 7 frtot, Ivankófalu 3 frt 65 krt, Pribilina 
2 frtot, Tarnócz 4 frtot, Vázsecz 1 frtot, Nagy-Palugya 1 frtot, Sziel-
nicz 1 frtot, Király-Lehota 50 krt, Vichodna 1 frtot, Szent-Iván 1 frtot, 
Csorba 50 krt, Rózsahegy 3 frtot, Szent-Péter 2 frtot, Német-Lipcse 
2 frtot. Boczabánya 1 frtot, öszszesen 45 frt 88 krt. mely összeg, 
valamin! a mull évi 68 frt 81 kr., tehát összesen 114 frt 69 kr. az 
egyetemes gyámintézet pénztárába beküldetett. 

Hamburg városában a cholerajárvány után maradt szegény 
evangelikus árvák menedékhelyére ez évben adott Laáz egyháza 
1 frt' 20 krt. 

A baúja-lukai egyházra beküldött a vágujhelyi egyház 2 frtot. 
Az újpesti evang. templomra a verbicza-szent-miklósi egyház 45 

frt 75 krt, Nagyfalu 2 frtot, Mosócz 9 frt 30 krt, Nyitra-Szerdahely 
2 frtot, Szent-Péter 3 frtot, Ó-Tura 2 frtot, Vágujhelv 2 frtot, összesen 
66 frt 5 kr. Az újpesti lelkészi hivatalnak most vett jelentése szerint 
azonban a dunáninneni egyházkerületből 36 egyház küldött Újpestnek 
segélyt, élén Pozsonvváros ev. gyülekezete 60 írttal, úgy, hogy ne-
vezett egyház kerületünkből 305 frtot kapott. 

A Glosianum élvezetében van Csáder Károly, nyug. lelkész. 
Az egyes esperességekből a következő események adattak tudtomra: 

r 

Arvai esperesség. 

I s z t eb ne. Egyházi épületeinek javítására adott 80 frtot. Ivat-
reniak János az egyháznak 50 frtot hagyományozott. — Alsó-
K u b i n . Építi új templomát 30.000 frtnyi költséggel. A kapott sze-
retetadományok jegyzékéből jelentette. hogy Alsó-Kubin városi községtől 
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3 holdnyi erdőterületnek fáját kapta, mi 18(16 frton adatott el. 
L e s t in e. Iskolaépületét javította 100 írttal. 

Liptói esperesség. 

B o c z a b á n y a . Szeretetadományt gyűjtött 80 frt 92 krt. Kállay 
Adolf felügyelőjétől kapott könyvtárra 5 frtot; szorgalmas tanulók 
jutalmazására könyvekben 12 frtot. A felsőboczai nők gyűjtemé-
nyéből két oltári terítőt kapott. — C s o r b a . Adománygyűjtése 
165 frt 62 kr. Űj orgonája 1350 írtba fog kerülni. A dr. Marku-
sovszky Lajos 600 frtnyi hagyománya az egyházi épületek terüle-
tének tisztán tartására fordítandó. i f i b b e . Ružiak János fel-
ügyelője új oltárra 100 frtot adott. Adományt gyűjtött 133 frt 46 krt. 
Egyházi épületeit javítja. — Ki r á l y - L e h o t a . Iskolája a közműve-
lődési egylettől kapott 150 frtot. A közbirtokosságtól templomának 
építésére 200 frtot. — X a g y - P a I n g v a . Adományt gyűjtött 143 frt 
91 krt. Egyházi épületeit javította 300 írttal. Kapott állami segélyből 
24 frtot. liptó-szent-miklósi takarékpénztártól 20 frtot. a tnrócz-szent-
mártoni takarékpénztár liptó-szent-miklósi fiókjától 25 frtot; Platthv 
Irma úrnőtől oltári terítőt és imazsámolyt. — Xérne t - L i p e s e . 
Adományt gyűjtött 44 frt 72 krt. Szegények karácsonyfájára gyűjtött 
28 frt 30 krt s ruhaneműt. — P r i b i l ina . Iskolaépületét javította: 
adományt gyűjtött 81 frt 43 krt. — R ó z s a h e g y . Gyűjtésekből 
165 írtért templomcsillárt vett. Alapítandó iskolájára a Gusztáv Adolf-
egylettől kapott 316 frt 66 krt. a Gotteskastentől 104 frt 40 krt és 
az egyetemes gyámintézettől 50 irtot. — S z e n t - I v á n . X é m e t -
P o r u b a leányegyháza iskolaépületét 124 írttal javította. S z i él-
ni c z. Adományt gyűjtött 124 frt 15 krt. A liptó-esperességi gyám-
intézettől kapott 30 frt 84 krt. — S z m r e c s á n . Üj iskolát épített 
6000 írt költséggel. Javításokra adott 60 frtot. Adományt gyűjtött 
170 frtot. tornyának kiépítésére s a lelkészi lak átalakítására 25.000 
téglát készít. —- T a r n ó c z. Matúska Péter felügyelőjétől kapott új 
orgonára 50 frtot és lelkészfizetési alapra 50 frtot: adományt gyűjtött 
53 frt 54 krt. Savrnoch György és Bohus Anna házastársak iskolai 
harmoniumra adtak 125 frtot. K i s - B o b r ó c z leányegyháza a wei-
mári Gusztáv Adolf-főegvlettől kapott 168 frt 38 krt és a szászországi 
Gotteskastentől 61 frtot. — S z e n t - P é t er. J a m n i k leányegyháza 
imaházát javította 246 frt 75 krral. Telket vett 410 írtért. Szochor 
Zsófia hagyatékából kapott 80 frtot. Vitális Antal adománya 5 frt. 
Pottornyai Miklóstól 5 frt. Thuránszkv Tamástól 5 frt. Ruži a k Já-
nostól ÍO tri. V a v r i s s ó leányegyháza Szochor Zsófia hagyatékából 
kapott 50 frtot. J a k a b f a l u leányháza iskoláját tanszerekkel látta el. 
Maga az egyház a konfirmandusoktól kapott 15 frt 96 krt. — V á-
z s e c z . Javításokra adott 50 frtot. A Palló-féle 400 frton kivi.il az Ol-
denburg! Gusztáv Adolf-egvlettől kapott 30 frt 60 krt. — Viel) o dna . 
Egyesektől kapott 70 Irtot. — Y e r b i c z a - S z e n t - M i ki ó s. Egyházi 
épületeinek javítására fordított 1256 frt 59 krt. külmissióra gyűjtött 
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22. 45 frt 85 krt. Egyeseknek adott 59 frt 50 krt; szegények karácsony-
fájára gyűjtést rendezett 60 irtot; a nők gyűjtéséből két oltári ezüst-
gyertyatartót kapott 262 frt 57 krnvi értékben; a hollandi Gusztáv 
Adolf-egylettől jött 42 frt 99 kr.; a liptó-szent-miklósi takarékpénz-
tártól 20 frt; Zsuffa testvérektől 25 frt; Bodiczky Dánieltől 25 frt; 
szeretetadományt gyűjtött 595 frt 57 krnyi összegben; Matyasovszky 
Wilhelmina hagyatékából 70 frtot kapott. K i s - P a l u g y a leány egyháza 
kapott Benko Jánostól 14 frt 63 kr.t; »Tatran« dalegylettől 106 frtot; 
kerületi gyámintézettől 50 frtot; Baldácsy-alapítványból 32 frt 99 krt; 
mind iskolájára. Azonkivül tanítókatachetai állomására az egyes Gottes-
kasten-egyletéktől, ú. m. az ó-poroszitől 15 frt 35 krt; Bajorországból 
60 frt 86 krt; a szászországitól 91 frt 47 krt; a württenbergitől 
30 frt 60 krt; a mecklenburgi Gotteskastentől pedig 91 frt 80 krt. 
Iskolaházának belberendezésére adott 605 frt 85 krt. 

Mosoni esperesség. 

G á l o s . Egyházi összes tartozásait teljesen visszafizette; a gyám-
intézet tőkéjére egy házaspár 100 frtot adott. — H e g y e s h a l o m . 
Telekbirtokadósságát 800 frttal apasztotta. — N é m e t - J á r t a i n . Te-
lekbirtok tartozásából 300 frtot törlesztett; egyházi épületek javítására 
180 frtot költött. — O r o s z v á r leányegyháza adósságát 200 frttal 
törlesztette; templomjavitására 80 frtot adott ki. Szeretetadományokat 
kapott: egyházmegyei gyámintézettől 15 frt 41 krt, az államsegélyből 
34 frt, a Baldácsy alapból 14 frt 59 krt, az egyetemes gyámintézettől 
50 frtot, a Gusztáv Adolf-egylettől 18 frtot. — Levé l . Templom-
építési alapja 21 frttal. oltárdíszítési 11 frttal. szegények alapja 34 
frttal gyarapodott. A konfirmandusok gyűjtése 21 frt 60 krt tett. 
Második iskolája építésére 1000 frt folyt be; iskolakútra 150 frt és 
különféle javításokra 100 frtot fordított. — M a g y a r - Ó v á r leánv-
egyháza magyar-óvári takarékpénztártól 20 frtot, Hutflesz Páltól 30 
frtot kapott; azonkívül az egyházmegyei gyámintézettől 15 frt 41 krt, 
a ker. gyámintézettől 35 frtot. az államsegélyből 34 frtot, a Baldácsy 
alapból 15 frt 69 krt; a schwarzenbergi Gusztáv Adolf-fiókegylettől 
48 frtot. Adósságát 200 írttal apasztotta. — M i k l ó s f a l v a . Építi 
második iskoláját; Falb Mihály hagyatékából 200 frtot, a konfirman-
dusoktól 14 frt 94 krt kapott. Adósságából 900 frtot törlesztett. A 
hiványszerű fogatok megváltattak a lelkésznél 50 frt, a tanítónál 43 
frt kárpótlási összeggel. — R a j k a . Szeretetadományokban kapott 
özv. Maixner Teréztől 100 frtot; Polz Erzsébet hagyatékából 100 frt; 
kisebb adományokban 52 frtot. karácsonykor 30 szegény iskolás gyer-
meket ruhanemüekkel látott el. Egyházi épületek javítására fordított 
200 frt. — Z u r á n y . Maixner Mátyás emlékére rokonai egy úrva-
csora! ezüst kannát 151 frt 35 kr. értékben ajándékoztak. Szeretet-
adományokat adott a házi gyűjtésekből: a felső-lövői tanintézeteknek 
30 frtot, a veszprémi egyháznak 30 frtot, Alsó-Kubinnak 22 frtot. 



Nyitrai esperesség. 

B r e z o v á . Egyházi épületeire fordított 460 irtot, adósságot tör-
lesztett 800 irtot, könyöradományokat adott 34 frtot; toronyalapítványa 
növekedett 300 frttal egyes hívők adományából. — B u k ó c z . Tem-
plomát új fedéllel látta el 811 frton, más javításokra fordított 25 frtot, 
templomi csillárra gyűjtött 27 frtot, szeretetadományokra adott 18 frt 
30 krt. — B o d f a l u . Új írtványi iskolát épített 900 frton a tanítói 
fizetést -400 frtra emelte; felső-bodfalvi községi elöljáróság 21 frtot 
adományozott. — C s á c s ó . Mikulik Pál Luther-alapítványra 10 frtot 
adott. — C s a s z t k ó . Iskolai czélokra házat és kertet vett 930 frton, 
javításokra adott 45 frtot; Koprla János küldött Amerikából 40 frtnyi 
gyűjtést s ugyanonnét Praszkács János adott 7 frtot. — H l u b oka . 
Egyházi épületét javítatta 117 frttal, szeretetadományokra adott 20 
frtot. — H o l i c s . Sírkertjét rendezteö 10 frttal; egyházi épületeit javí-
totta 400 frttal. Rieben Karolina Gődingből borkannát adományozott 
az úri szt. vacsorához 40 frtnyi értékben és szegény gyermekek szá-
mára adott 10 frtot. Segélyegylet adományozott 20 frtot, azonkívül 
kisebb adományokat több hívek. — Á s s a k ü r t h . Templomának feldí-
szítésre fordított 229 frtot; iskolájának javítására 100 frtot. Makis Pál 
és Jursza István egyházi alapítványra egy szántóföldet vettek. — 
K o s z t o l n a . Leányegyházi iskoláját javította 120 frttal; a lelkészi 
kertre fordított 60 frt. — K r a j na. Karlik Sámueltől Amerikából egy 
feszületet kapott 40 frt értékben. — L u b i n a . Egyházi épületei javí-
tására fordított 125 frtot. Pasko Károly orgonára adott 30 frtot. — 
M i a v a . Adósságait törleszti. — Vág ú j h e l y . Temploma javítására 
fordított 1540 frtot. — S z e n i c z . Segélyegylettől kapott 10 frtot. Simkó 
Lajos szegény iskolai gyermekeknek könyvekre adott 10 frtot. Egyes 
hajadonok adományoztak új albát 60 frt értékben. Alsó-Kubinnak 
adományoztak 32 frtot, Banjalukának 17 frt 50 krt. Újpestnek 5 frtot. 
S z a k o l c z a . Egyházi épületeinek javítására fordított 86 frtot; alapít-
ványaihoz csatolt 111 frtot. Vindeck Tódor szegény gyermekeknek 
adott 10 frtot, Vöröskereszt-egylet 20 frtot. Teifinger Anna 20 frtot. 
Luther-alapítványra adott Szolnicska Ferencz 5 frtot. — S z o b o ti sd. 
Egyházi épületeinek javítására adott 137 frtot; özv. Jankovich Tamásné 
Luther-alapítványra adott 10 frtot; konfirmandusok adtak kehelyre 11 
frt 22 krt; szeretetadományok gyűjtettek 77 frt 57 kr. — Ó - T u r a . Ta-
nítói lakot javított Uubraván 150 frttal; egyházi épületeire fordított 
80 frtot, telket vett 1045 frton, szeretetadományokat kapott 80 frtnyi 
összegben. — N y i t r a - S z e r d a h e 1 y. Egyházi épületeire fordított 320 
frtot, adósságaiból törlesztett 150 frtot; br. Steiger Albert adományozott 
50 frtot és br. Edelsheim-Gyulai 50 frtot. — S a l g ó . Lelkésztanítói lakot 
emelt. — T u r o l ú k a . Templomát alapjaiból javította 6650 frton; sze-
retetadományok gyűjtettek összesen 140 frt, Amerikából a hívek küldtek 
14 frtot. — V e r b ó . Új tornyot épít 4200 frtnyi költséggel; Lajda 
József adott lo frtot, Halaksova Anna napszámosné 5 frtot. — 
F e l s ő - Z ele. Szekercso János adott 17 frtot, Szinák János 12 frtot. 



Pozsonyvárosi esperesség. 

A p o z s o n y v á r o s i egyházközségben hagyományok: Pisztóry 
Mór özvegye, szül. Schmidt Ida, férjének hagyományából kifizetett 
jótékony czélokra 10.000 frtot; Greiner Henrik hagyományozott 2000 
frtot; özvegy Kiffory Mária életjáradék kikötése mellett a diakonissa-
iiitézet czéljaira átadta kétemeletes lakóházát. A kórházra rendezett 
hangversenyből begyült 358 írt 35 kr. Oltárterítőket ajándékoztak: 
özv. Valko Katalin és Dorn Jánosné, A magyar-tót lelkésznek lakása 
5000 frtnyi költséggel átalakíttatik. A virágvölgyi temetőben a sírásó 
lakása és halotti kamra építtetik 1800 frtnyi költséggel. A tanári 
fizetések évi 50 frttal felemeltettek. A diakonissa-intézetben jelenleg 
9 testvér működik; a kórházban 209 beteg gondoztatott; a leány-
árvaházban 9 leány, a fiúárvaházban 9 fiú nyert ellátási, az egyházi 
ápolóban 8 férfi és 9 nő talált menedéket. — A r é c s e i gyüleke-
zetben egy új tanítói állomás szervezi etik. 

r Pozsonymegyei esperesség. 

B az i n német egyház. Smogrovics Károly, Erzsébet és Zsuzsanna 
testvérek 500 frtnyi értékű négy oltári ezüstgyertyatartót adtak; a bel-
városi halottvivő-egylet, fennállása 100 évi ünnepén 200 frtot az újon 
beszerzendő énekeskönyvek alapjára és ugyan e czélra több egyháztag 
62, frt 40 krt; Szloboda Sámuel kar- és halotti énekesalapra 10 frtot 
adományozott. A városi község az egyházi épületeket kijavíttatta. Ön-
kéntes adományul begyült 319 frt 15 kr. és 1096 liter bor. 
B az i n tót egyház. A Luther-alapítvány 800 frt 21 krra emelkedett; 
a tót halottvivők egylete adott ez alapra 48 frt 23 krt; az egyház-
beli nők oltárterítőt stb. 65 frt 4 krnyi értékben ajándékoztak. Ön-
kéntes egyházi adománya voll 181 frt 20 kr. és 1068 liter bor. 
Gr i n á d . Takarékpénztárba elhelyezett 400 frtot; Wallinger János és 
neje szül. Krajcsovics Zsuzsanna hagyományozott 66 frt 72 krt. 
Szlezák Jánosné szül. Wittich Anna 5 » frtot. — N é m e t - G u r a h -
C s a t a j . Izsó János örökösei 32 frtot, Szakáll János 12 frtot, Kozsik 
József 7 frtot, Steinhühel Mihály 10 frtot. Brindza Borbála 10 frtot 
ajándékoztak; egyházi épületeit javította 202 frt 57 krnyi költséggel; 
takarékpénztári lag tőkésít 60 ) frtot. — S z e n t - G y ö r g y. Szalava 
József a lelkész és tanító fizetésére 400 út. Szalava Amália a temető 
jó karban tartására 200 frtnyi alapítványt tett. Petlicsek Zsuzsanna 
örökösei 50 frtot adtak, egyelőre (30 évig) a nevezett elhunyt, nő 
sírjának ápolására; Zachhuber-Luptovics Katalin oltári terítőt adott. 
Az egyház tőkesített 800 frtot; jótékony czélokra adott 93 frt 20 krt: 
egyházi adományul bejött 173 frt és 3242 lile]' bor. — M o d o r -
K i r á l y f a. Adósságból 700 frtot törlesztett. Özvegy Pukanszky-Kubán 
Mária 500 frtot adományozott. — L i m b a c h . Oharek István 50 frtot. 
Hedeker Lajos örökösei 39 frtot, özv. Schmidt Györgyné 10 frtot, 
Förster András harangalapra 25 koronát, a konfinnandusok 7 koronát 
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adtak. Az egyház 700 frtot tőkesített; iskolaépületének megújítására 22. 
880 frtot, két kútra 160 frtot fordított. — M is é r d . Adósságát 15Ö 
Írttal apasztotta. — M o d o r német egyház. Rácz Károly tanítónak 
sírkövet emelt. Rehling Mátyás tanítót rendkívüli szolgálataiért 100 
Írttal díjazta. Kegyes adományok czímén begyült 195 frt 50 kr. 
és 126 liter bor. — M o d o r tót egyház. Stetka-Dörda Mária örököséi 
100 frtot, egvéb egyháztagok 28 frtot ajándékoztak. — S ö m ö r j a. 
Malek Krisztina oltárterítőt adott. — A l s ó - S z e l i . Tűzkár elleni biz-
tosítás czímén befolyt 23 frt 65 kr. A magtári készlet 207 métermázsa 
árpa; a harangalap tőkéje 540 frt; a Gampert Lajös-afap 4 6'80 frt 
1 kr.; iskolaépítési alapja 2250 frt 72 kr.; a nmgtári árpa' tőkésítve 
1015 írtban. — F e l s ő - S z e l i . Popp Géza adott 10 frtot, Szabó 
Ferencz 25 frtot. Új tőkésítés 1219 frt. magtári tőke 1059 frt 76 kr.; 
magtári gabona 731 métermázsa árpa, 187 mérő rozs; iskolaalap 
4000 frt, egyházi tőke 2635 frt; a harmadik tanterem kiépítése 
1209 frt 31 krb a került. — D u n a - S z e r da h e l y . A két takarék-
pénztártól kapott 20 frtot, Gusztáv Adolf-egylettől ezüstkelyhet es 
91 frt 52 krt, a gyámintézettől 400 frtot. Magtári árpa 1283, búza 
81 pozsonyi mérő. — N a g y - S z o m b a t . A szűkölködő egyháztagok 
245 írttal, az árva gyermekek 175 írttal segélyezi ettek. Karácsonykor 
32 szegény gyermek kapott ruhát, mire a nőegylet 157 frt 76 krt 
adott. Templomépítési álap 30.891 frt 16 kr. A takarékpénztári egylet 
adolt 100 frtot; a temetői kápolnai harmóniumra egyesek 10 frtot 
ajándékoztak. Önkéntes évi járulékul begyült 392 frt 05 kr., a tem-
plomálapra 129 frt, szegény iskolai gyermekekre 102 frt 17 kr. 

E g y é b a d o m á n y o k az e s p e r e s s é g b ő l : A pozsonyi theol. 
akad. tanárok fizetésének javítására a bazini tót egyház 5 frtot, 
a felső-szelii 4 frtot; a tűzkárosult veszprémi és alsó-kubini egyhá-
zaknak: a bazini német egyház 47 frtot, a bazini tót egyház 32 frt 
30 krt, a modori német egyház 61 frtot, a somorjai 16 frtot, a duna-
szerdahelyi 11 frtot adott. Az újpesti egyház templomára adomá-
nyoztak: Modor-Király fa 20 frtot, Grinád 2 frtot, Jamniczky Péter 
1 frtot, Krahulecz Aladár 1 frtot, Limbach 5 frtot, modor német 
egyház 10 frtot, Német-Gurab 6 frtot, bazini tót 1 frtot, Somorja 
18 frt 40 krt, Duna-Szerdahely 8 frt 70 krt. 

Trencséni esperesség. 

M o r v a - L i e s z k ó . Templomát újból építette s új toronynyal 
látta el, 800 frtnyi adósságát törlesztette, tanítói országos nyugdíj 
czímén 500 frtot fizetett. S z r n i e leányegyháza új iskoláját rendel-
tetésének átadta. — N e m e s - P o d h r á g y . Új oltárterítőt kapott az 
ifjúságtól. — P u c h ó . Egyházi épületeit javította 170 írttal, adós-
ságait törlesztette 100 frttal. — F e l s ő - O z o r . Lelkészi lakát javí-
totta 74 frttal; adósságát törlesztette 89 frttal. — K i s - S z t a n k ó c z . 
Iskoláját átépítette. Újhelyi István hagyományából az egyház 2000 
frtnyi értékű teleknek birtokába jutott. — K o c h a n ó ez. Zeneegyletétől 
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22. oltári edényeket kapott 60 frtnyi értékben. — L a á z . Adósságaibői 
140 frtot törlesztett. — Z á r j e c s n e k V i d r n a leány egyháza a mi-
nisteriumtól tanszereket kapott. 

A n é m e t h o n i j ó t é k o n y e g y l e t e k t ő l k a p t a k a t r e n -
c s é n e s p e r e s s é g i e g y h á z a k , és pedig a G. A.-egylettől: Beczkó 
61 frt 41 krt, Ksinna 30 frt 71 krt, Laáz 104 frt 40 krt, azonkívül 
a laázi lelkész 122 frtot, Rajecz 110 frt 50 krt, esperességi lelkészi 
özvegy árvaintézet 30 frt 71 krt, trencsénvárosi egyház 300 márkát; 
a Gotteskasten-szövetkezettől: a zsolnai helyettes lelkész fizetésére 
6 0 frtot, a nagy-szlatinai lelkész-tanító fizetésére 260 frtot, Rajecznek 
100 márkát, Ksinna 50 márkát. 

Turóczi esperesség. 

B1 a t n i c z a. Lelkészi lakát javította 150 írttal. — H á j . Egyházi 
• tőkére 12 fit 55 krt gyűjtött. — N a g y - J e s z e n . Lelkészi lakát ja-

vította 68 frttal. Egyes híveitől oltári terítőt kapott. — S z t . - M á r t o n . 
Egyházi épületeit javította 6 frttal; a turócz-szt.-mártoni takarékpénz-
tártól kapott 500 frtot. »Tátra« banktól 1 0 frtot; kereskedelmi hitel-
banktól 100 frtot; G. A.-egylettől 79 frt 83 krt; szeretetadományokat 
templomépítésre gyűjtött 138 frtot. — M o s ó c z . A Gotteskastenegy-
lettol kapott 5<> márkát; Kollár János születésének 100. évfordulója 
alkalmából a helybeli úrbéri birtokosoktól kapott 1 Oo frtot; iskola-
építési adósságát törlesztette s második tanítói állomást alapított. — 
P r i b ó c z . Egyházi tőkéje 6000 frtra emelkedett. A G. A.-egylettől 
400 márkát s híveitől 5o htot kapott. Egyházi épületeinek javítására 
100 frtot fordított. — S z u c s á n y . Az úri szt. vacsorához ciboriumot 
vett 16 fitért; itjusága díszítette az oltárt 12 frttal. — T ó t - P r ó n a . 
Harangra 15 frt 56 krt gyűjtött. — T u r á n y . Iskolájára 4000 frtot 
fordított; egyházi épületeit javította 337 fittal; Halassa András fel-
ügyelőjétől kapott 50 frtot, gyűjtött 150 frtot; Kralovánszky János 
adományozott 20 frtot. — Z á t u r c s . Gyűjtött 50 frtot, melyből oltári 
terítőre 40 frtot fordított s torony alapjára 1 i frtot adott. 

Az e g y h á z i s z e m é l y z e t b e n a k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k 
t ö r t é n t e k : M e g h a l t a k : Dr. Samarjay Károly, a pozsonyvárosi 
esperesség és a pozsonyvárosi egyházközség felügyelője; Újhelyi István, 
a trencséni esperesség gyámintézetének elnöke; Hrusovszky István, 
vágújhelyi felügyelő; Trokan János, nyítrai esperes, kosztolnai lelkész; 
Bogyai Pál, Murányi lelkész; Krizsan István, kis-sztankóczi lelkész; 
Cserno Károly, trencséni lelkész s esperességi gyámintézeti elnök; 
Fuchs Albert, a pozsonyi lýceum nyugalmazott, tanára; Grósz Sándor, 
szt.-györgyi kántor és vallás-tanító; Hibjan János, csorbái tanító; 
Medzihraclszky Károly, lestinei tanító; Krcs János, miavai, Páles Károly, 
assakerthi tanítók. — Áldott legyen emiékök mi közöttünk! 

V á l t o z á s o k az e s p e r e s s é g i k o r m á n y z a t b a n : Pozsony-
városi esperességi felügyelővé lett dr. Láng Lajos, volt államtitkár, s 
jelenleg a budapesti tudományos egyetemnek ny. r. jogtanára. Ugyan-
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azon esperesség másodfelügyelővé választatott Hacker Károly. Nyitrai 
esperességi felügyelővé lett Fajnor István s másodfelügyelővé dr. Šte-
fanovi č Milos. Ugyanazon esperesség fő esperesévé újból Leska 
János választatott. Mosonyi esperessé lett Bodiczky Kálmán a lemon-
dott Schuh Ágost esperes helyére. Pozsonyvárosi alesperessé választatott 
Fürst János. A trencsénesperességi gyámintézet elnökei lettek Holuby 
József és Krupecz Rudolf. 

E g y h á z k ö z s é g i f e l ü g y e l ő k l e t t e k : Pozsony városban dr. 
Sámarjay Emil. Modorban a tót egyháznál dr. Minich Jaroszlav; s 
ugyanott másodfelügyelő Stetka András, Hrivnák Mihály. Mosóczon a 
leköszönt Hrianka János helyett. Krajcsovics Pál, Felső-Ozoron a le-
mondott Ottlík Miklós helyett; Kulisek Miloslav Vägujhelyt, Fajnor 
István Prietrzseü. 

V á l t o z á s o k a l e l k é s z i k a r b a n : Droba Dániel megválaszta-
tott zsaskói lelkésznek a Turányba távozott Jurkovics Vladimir lelkész 
helyett; Langhoffer Károly tarnóczí lelkész Kiszácsra távozott. 

P a p i v i z s g á t t e t t : Pelikán János és Vargha Emil Károly. 
L e l k é s z s z é a v a t t a t o t t : Pelikán János, Baltik Pál, Vargha Emil 

Károly. 
S e g é d l e l k é s z i a l k a l m a z á s t n y e r t e k : Baltik Pál a püspök 

oldala mellett, Pelikán János Modorban és Vargha Emil Károly Ksinnán. 
Ellenben Argay György, trencséni káplán kerületünkből távozott. 

A p o z s o n y i l y c e u m o n k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k t ö r t é n t e k : 
dr. Kvacsala János, lyceumi tanár az oroszországi dorpati egyetemre 
theol. tanárnak hivatott el; Pecsenye István megszűnt tornatanító lenni, 
dr. Serédi P. Lajos Eperjesről Pozsonyba lyceumi tanárnak ment át. 

V á l t o z á s o k a t a n í t ó i k a r b a n : Csáder Gyula, Pozsony vá-
rosi igazgató-tanító nyugalomba vonult ; helyébe mint igazgató-tanító 
Korcsek Zsigmond lépett; Cserno Sámuel zsitnai tanító nyugdíjaztatott. 
Bartos Mór, kajalilevita-tanító távozott; Csaják János Király-Lehotáról 
Bácsujfalura, Krajcsovics István Német-Lipcséről Assakürthre; Ada-
movics György Szú Ivóról Hodhisbányára, Krizsan Ernő Boczabányáról 
Szúlyóra. 

Á l l o m á s a i k a t e l h a g y t á k : Kellenberger Mihály Grinádon. 
Felczan András Rudnón, Boor László Berencs-Váraljáról lávozott 
Amerikába. 

Meg v á l a s z t a t t a k t a n í t ó k k á : Nitschinger Pál Pozsonyban, 
Kostyál Sándor Modorban, Szlávy Emil N.-Szombatban. Welsz Lajos 
Felső-Szeliben, Jurányi Miklós Poruba-Zabrezen, Pisko János Nedo-
zoron, Kunst János Hegyeshalmon, Simko Mária Szucsányban, Kraj-
csovics István Assakürthön, Jeszenszky Emil Lubinán, Amminger 
Gerhard Károly vallástanító és kántor lett Szent-Györgyön. 

M i n t s e g é d t a n í t ó k a l k a l m a z t a t t a k : Ravav Lajos Gri-
nádon, Institoris Lajos Pribilinán, Janik János Kokován, Kozsehuba 
János Csorbán, Matús Pál Király-Lehotán, Ondreska Emil Kocha-
nóczon, Siinonovics Mihály Miaván. 
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27. Amidőn ezen évi jelentésemet bezárom, kérem a jó i s t en t , áldja 
egyházunk minden munkását s az ő kegyelme legyen velünk a most 
elkezdendő munkánknál is. Amen. 

23. A felebbezési bizottságba megválasztatnak: 
Hacker Károly, Bodiczky Kálmán mint elnökök; továbbá 

Wladár Victor, Sziklay Otto, Schönwieszner Kálmán, Okolk 
csányi Gyula. 

24. A pénzügyi bizottság megalakult a közgyűlés megbízásából 
Laszkáry Gyula s Baltik Frigyes püspök elnöklete alatt, 

az egyházmegyei elnökökből, a jegyzői karból, Günther M/V. 
pénztárosból, Michaelis Vilmos s dr. Samarjay Emil tagokból. 

25. Olvastatván Pongrácz György, nógrádi esp. kiküldött írásban 
benyújtott következő indítványa: Mondja ki a kerületi közgyűlés ha-
tározatilag, hogy tárgyalási s ügykezelési nyelve ezentúl kizárólag 
a magyar, 

ez nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadtatván, hatá-
rozatikig kimondatik. 

26. A püspök úr azon élő szóval előterjesztett indítványára vo-
natkozólag, hogy a kerületi jegyzőkönyv az egyházközségek nyelvén 
is tétessék közé, a közgyűlés következőleg határoz: 

A kerületi közgyűlés felhatalmazza a püspök urat, hogy 
mindazon közleményeket, melyeket az egyházakhoz, azok 
közistentiszteleti nyelvén akar juttatni, lefordíttathatja megfe-
lelően, a magyar eredeti okmányokból, a kerületi pénztár 
terhére. 

27. Főt. püspök úr bemutatja az összes ministeri rendeleteket 
és hatóságoktól érkezett átiratokat. 

Felolvasottaknak vétetnek és a fontosabbak jkvbe ik-
tattatni rendeltetnek. 

1. A vallás s közokt. m. kir. ministertől, 19,649. sz. a. Szepes-
Mindszent 1893. aug. 14. gr. Csáky Albin. 

»Felmerült azon eset, hogy a VIII. osztályt kellő eredménnyel 
végzett tanuló az osztályt önként megismételte, az ismétlés évében meg-
bukott, új osztálybizonyítványt kapott s ennek alapján, bár a megelőző 
évben kielégítő előmenetelről szóló bizonyítványnak jutott birtokába, 
érettségi vizsgálatra nem bocsáttatott. Az ily helytelen eljárás elkerü-
lése végett rendelem, hogy az olyan középiskolai tanulók, kik a VIII. 
osztályt kellő eredménynyel végezték és azt önként ismétlik, ezen 
önkéntes osztályismétlés évében többé nem osztályozandók és nekik 
bizonyítvány nem adandó«. 

2. A vallás s közokt. m. kir. ministertől 35,774. sz. a. Szepes-
Mindszent 1893. aug. 14 gr; Csáky Albin. 

»A bécsi és német nagykövetségnek a közös külügyminiszter úrhoz 
intézett jegyzék irata szerint az itteni lelkészi hivatalok által kiállított 
és Németországban való használatra szánt anyakönyvi kivonatok gyak-
ran nincsenek ellátva az anyakönyvvezető feletti felügyeletre hivatott 
illetékes első fokú politikai közigazgatási hatóság hitelesítési záradé-
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kával, a mit pedig a hatóságok és közhivatalnokok által kiállított vagy 
hitelesített okiratok hitelesítése tárgyában a német birodalommal 
1880. február-hó 25-én kötött és u. a. évi XXXVI. t. czikkel beczik-
kelyezett szerződés III. czikke kötelezőleg előír, s mely hitelesítési 
záradék hiányából az illető, különösen házasulni kivánó felekre nézve 
gyakran csak hosszadalmas és költséges utánjárással pótolható jog-
hátrány háramlik. Ily esetek jövőben ismétlődhetésének megakadályo-
zása czéljából szükségesnek látom a főt. Főhatóságot tiszteletteljesen 
aziránt megkeresni, hogy a lelkészi hivatalokat az idézett törvény 
pontos megtartására utasítani méltóztassék«. 

. -3. A vallás s közokt. m. kir. ministertől. 36,521. Ajánltatik Höl-
czel s társa, magy. földrajzi intézetnek következő kiadmánya: Középkor. 
Europa a magyarok honfoglalása s a Frank birodalom szétbomlása 
idejében. Tervezte dr. Márki Sándor; rajzolta Kogutovicz Manó 1893. 
Ára; magyarázó szöveggel 7 frt 50 kr. — Tanulók kézi használatára 
egy példány 12 kr. 

4. A vallás s közokt. m. kir. ministertől. 38.543. sz. a. 1893. 
aug. 20. Ezentúl magok a tankerületi igazgatók lesznek kötelesek az 
érettségi bizonyítványok másodlatainak kiadására. 

5. A vallás s közök. m. kir. ministertől. 43,760. sz. Bpest 1893. 
szept. 25 gr. Csáky Albin. 

»A magyar nyelv tanításáról szóló 1879. évi XVIII. t. ez. pontos 
végrehajtása tárgyában ismételten kiadott rendeletek daczára a nép-
oktatási tanintézetek 1891/2. tanévi működéséről beérkezett adatokból 
megállapítottam, hogy az említett tanévben az ország 25.505 tanítója 
közül 1601 nem bírta a magyar nyelvet oktató képességgel és 2387 
népiskola volt. melyben a magyar nyelv sikertelenül vagy egyáltalában 
nem taníttatott, sőt ugyanakkor 2984 tanítói oklevéllel nem biró egyén 
alkalmaztatott tanítói állomásokra. Ezen adatok kétségtelenné teszik, 
hogy az említett törvényczikk rendelkezéseinek végrehajtása iránt az 
iskolafentartók és a hatóságok még most sem tették meg mindazon 
intézkedéseket, melyeket a törvény és a rendeletek szigorú kötelessé-
gükül szabtak meg. Felhívom ennélfogva a bizottságot, hogy az 1885. 
évi május-hó 28-án 20.301. sz. a. kiadott körrendelet alapján gon-
doskodjék arról, mikép a tapasztalt bajok orvosoltassanak. E végett 
az idézett számú körrendelet szerint állapítsa meg, hogy a törvény-
hatóság területén működő összes népiskolai tanítók közül melyik ma-
gyarul nem tudó tanító alkalmazása tekintendő semmisnek és érvény-
telennek. Értesítse arról az érdekelt iskola fentartót, illetőleg annak 
iskolai főhatóságát s ha a kifogásolt tanitó helyett a közigazgatási 
bizottság által kitűzendő határidő alatt nem alkalmaztatnék magyarul 
tudó kellő képesítéssel bíró tanító, akkor az illető magyarul nem tudó 
tanítónak a tanítástól való eltiltása iránt azonnal tegyen jelentést hoz-
zám. Hasonlóan kell eljárni az 1868. év óta tanítókul alkalmazott, de 
tanképesítő oklevéllel nem biró egyénekre nézve. Felhívom továbbá a 
közigazgatási bizottságot, hogy állapítsa meg, mely népiskolákban nem 
felel meg, a magyar nyelv tanításának eredménye az 1879. évi XVIII. 
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t. cz. követelményeinek s azután szóllítsa fel az érdekelt iskola fő-
hatóságát, hogy a közigazgatási bizottság által megálapítandó határidő 
alatt tegye meg a szükséges intézkedést a magyar nyelv tanításának 
eredményesebbé tétele iránt. Ha a kivánt intézkedés ez alatt meg nem 
történnék, vagy a magyar nyelv tanításának azontúl sem lenne több 
sikere, akkor a közigazg. bizottság tegyen hozzám jelentést, hogy az 
1879. évi XVIII. t. cz. 6. §-ának 3, pontja értelmében eljárhassak. 
A kir. tanfelügyelőt egyidejűleg megbíztam, hogy az említett körül-
ményekre vonatkozó és birtokában levő adatokat a közigazgatási bi-
zottság rendelkezésére bocsássa. Jelen rendeletem végrehajtása iránt 
teendő összes intézkedéseiről f. é. deczember végéig az egész törvény-
hatóságra vonatkozó általános jelentést tegyen hozzám.« 

6. A vallás s közokt. rm kir. ministertől. 46,463. sz. Bpest 1893. 
okt. 13. Tanulmányi utazások alkalmával, az ország valamennyi nyilvá-
nos tanintézetének tanárai és tanulói, a m. kir. államvasutak vonalain, 
menetdíj kedvezményben részesülnek. Személy s vegyes vonatokon a 
II. kocsi-osztályban, III. osztályú egész, illetőleg a III. kocsi-osztályban 
III. osztályú féljegy váltása mellett utazhatnak, oly feltétel alatt, hogy 
egy ily kirándulási csoportban, a vezető tanáron vagy tanárokon kí-
vül, legalább 10 tanulónak kell részt venni. 

7. A vallás s közokt. m. k. ministertől. 38,495. sz. Bpest 1893. 
nov. 5. A középiskolák igazgatói vegyék a beiratások alkalmával szi-
gorúan számba a tanulók életkorát, a mennyiben az illetőkről, akár 
az I. osztályra, akár a többi osztályokra való jelentkezés alkalmával 
kiderülne, hogy az 1883. évi XXX. t. cz. 10. §-nak nem felelnek meg, 
mindenkor utasítsák őket vissza. 

8. A vall. s közokt. m. kir. ministertől, 53,380. sz. Bpest 1893. 
nov. 14. Az ország összes tanintézeteiből kitiltatnak, a következő tér-
képek: 1. Politische Übersicht von Deutschland, Stulpnageltol. Gotha. 
Justus Perthes. 2. H. Kieperts, pol. Schulwandkarte von Europa. Berlin, 
bei I). Reimer. 

9. A vallás s közokt. m. k. ministertől. 31,801. sz. Bpest 1893. 
decz. 9. AjánItatnak: G. Gerolds Sohn. Einhundert und fünf Wand-
tafeln für den naturgeschiflichen Anschauungs-Unterricht. 

10. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 60,997. sz. 1893. 
decz. 23. A tényleges szolgálatban elhúnyt vagyontalan csendőrök 
tetemei díjtalanul temettessenek. 

11. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 100,000. sz. Bpest 1894. 
márcz. 2. gr. Csáky Albin. Rendelet az 1893. évi XXVI. t.-cz. végre-
hajtása tárgyában. A tanítói illetményekre vonatkozik. 

12. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 15,008. sz. Bpest 1894. 
ápril 4. Rendelet a görög nyelv helyett választott irodalmi tanulmány, 
mint érettségi vizsgálati tárgy ügyében. 

13. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 33,868. Bpest 1894. 
márcz. 30. gr. Csáky Albin. Az elemi iskolákban használandó író-
füzetek tárgyában kiadott szabályról. 

14. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 21,890. Bpest 1894, 
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ápril 29. Ajánltatik a hazai orgonaipar az egyházi hatóságok figyel-
mébe. . 

15. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 13,033 sz. Bpest 1894. 
máj. 4. Elrendeltetik, hogy mindazon helyeken, a hol iparos- s ke-
reskedőtanoncz, — továbbá kereskedelmi középiskolák vannak, azok-
ban a hit- és erkölcstan osztályonkint heti 1—1 órában az 1894/5. 
tanév kezdetétől kötelező módon taníttassék: Az egyházi hatóságok 
felhivatnak, hogy erről saját hatáskörükben gondoskodjanak. 

16. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 2» >,028. sz. Bpest 1894. 
máj. 1, Ajánltatik dr. Lendl Adolf műegyetemi magántanárnak s oki. 
középiskolai tanárnak természetrajzi praeparatoriuma s tanszerkészítő 
intézete beszerzési forrásul. Budapest II. Donáti-utcza 7. sz. 

17. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 23,964. sz. Bpest 1894. 
jún. 2. Ajánltatik »Az osztrák-magyar monarchia fali térképe.« Raj-
zolta Kogütovicz Manó. Kiadja Holzel és társa. Bpest 1894. 

18. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 1180, ein. sz. Bpest 
1894. máj. 22. A hivatalos levelek alakjára vonatkozó minist, ren-
delet. a) 22 cm. hosszú s 13 cm. széles, b) 23 cm. hosszú s 19 cm, 
széles, c) 35 cm. hosszú s 15 cm. széles borítékok használandók, jó 
minőségű tartós papirosból. 

19. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 51,421. sz. Bpest 1894. 
okt. 15. Eötvös. 

»Méltóságos és íotiszteletű püspök úr! Ő cs. és ap. kir. Felsége 
f. évi október-hó 10-én Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásával a 
magyarországi ág. hitv. evang. egyház országos zsinata által f. évi 
június-hó 7. napjától azon hó 10. napjáig tartott üléseiben az egy-
házkerületek arányosításáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, 
továbbá az egyetemes evangelikus egyházi gyámintézetről és végül az 
egyetemes nyugdíjintézetről készített törvényeket legkegyelmesebben 
megerősíteni és legmagasab aláírásával ellátva megfelelő további in-
tézkedés végett hozzám visszaküldeni méltóztatott. Egyszersmind 
ugyanekkoron legkegyelmesebben engem megbízni méltóztatott, hogy 
az árvái, nvitrai. trencséni és turóczi ágost. hitv. evang. egyház-
megyék nevében az említett törvények megerősítése ellen intézett 
kérvényt saját hatáskörömben elutasítólag intézzem el. Van sze-
rencsém erről Méltóságodat a szóban lévő felségfolyamodvány és 
mellékleteinek ide zarasa mellett folyamodók szíves értesítése czél-
jából tudósítani. Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását. 

20. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 1851. ein. sz. Bpest 
1894. szept. 20. Eötvös. A népfölkelési szolgálat alóli ideiglenes föl-
mentésre vonatkozó utasítás. 

21. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 43,421. sz. Bpest 1891. 
szept. 3. Pulszkv államtitkár a minister helyett. Figyelmeztetés a fenn-
álló illetéki szabályok pontos betartására, a család-értesítők kiszolgál-
tatásánál. 

22. A vall. s közokt. m. k. ministertől. 35,63-2. sz. Bpest 1894. 
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szept. 12. A minister helyett Pulszky államtitkár. A lelkészi javadal-
mazás rendezése czéljából kéretik a lelkészi állások javadalmainak 
kimutatása. 

23. A vallás s közokt. m. kir. ministertől 1787. ein. sz. Bpest 
1894, aug. 30. Lipótvár állami fegyintézet] telep közigazgatásilag Galgócz 
községhez csatoltatik. 

2.4. A vallás s közokt. ím, kir. ministertől 40,601. sz. Bpest 1894. 
aug. 17. A minister helyett Pulszky-államtitkár. A középiskolai tanulók 
félvételénél az 1883. évi XXX. t. cz. 17. §-t szigorúan kell betartani. 
Oly osztályoknál, melyeknél a tanterem területe a 60 O métert meg-
haladja, megengedtetik, hogy a felveendő tanulók száma, a törvényes 
maximális számot még 8-al meghaladhassa. 

•;"• 25. A vallás s közokt. m. kir. ministertől 24,164. sz. Bpest 1894. 
jun. 21. Eötvös, Balmady. Győző »Hazafias költeményei« 1856—1894. 
ajánltatnak jütalomkönyvül s ifjúsági könyvtárak részére, az összes 
feépóktatási intézeteknek. • : • i.-

26. A'vallás s közokt. m. >kir. ministertől 17,260. sz. Bpest 1894. 
jun. 5. gr. Csáky: Albin: Ha valamely esetben indokolva lenne, hogy 
a lelkész a tanítói teendők végzésével megbízassák, erre nézve elő-
zetesen ministeri engedély kieszközlendő. 

28. Főtiszt, püspök úr a népiskolai állapotokról szóló jelentését 
mutatja be. 

Átadatik a jegyzői karnak azzal, hogy abhól a szükséges 
számadatokat vezesse be a jegyzőkönyvbe, mint következik: 

Jelentés a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület népiskoláinak 
állapotáról 1893—94. tanévről. 

1. Liptói esperesség. Lélekszám 33409. 6—12 éves tanköteles 
fin 1631, leány 1712, összesen 3343 tanköteles gyermek; 13—15 éves 
tanköteles flu 570, leány 634, összesen 1204 tanköteles gyermek; 
6—15 éves tanköteles fiu 2201, 6—15 éves tanköteles leány 2346, 
összesen 6—15 éves 4547 tanköteles gyermek. Ezekből járt a hely-
beli népiskolába 1441 fiu, 1479 leány, összesen 2920 gyermek; is-
métlő iskolába helyben 383 fiu, 426 leány, összesen 809 gyermek; 
idegen népiskolába 58 fiu, 55 leány, összesen 113 gyermek; idegen 
ismétlő iskolába 7 fiu, 6 leány, összesen 13 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába 20 fiu. 19 leány, összesen 39 gyermek; magáninté-
zetbe 1 fiu; középtanodába 46 fiu, 8 leány, összesen 54 gyermek. 
Iskolába járt tehát: 1956 fiu, 1993 leány, összesen 3949 gyermek, 
vagyis a. tanköteleseknek 87 %-a. Iskolába nem járt: fiu 245, leány 
353, összesen 598 gyermek. Iskolába járók mulasztottak 38872 fél-
napot. Mulasztásokért lett megbüntetve 55 szülő. A helybeli népisko-
lába idegen illetőségű vagy vallású járt: fiu 31, leány 23, összesen 
54 gyermek. •.., . . . . . . 

Tanítók száma volt 41; ezek közül képesített 33, nem képesített 8; 
rendes 33, segéd 8, Felekezeti iskola volt 36, községi vagy állami 1; 
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a felekezeti iskolák közül az egyház tulajdonát képezte 35. bérelt volt 1; 28 
valamennyi jó karban volt. Tanterem volt 4-1,. Tanítólak >38,< faiskola 
11, testgyakorló 23, fekete írótábla 68, fali olvasótábla 444, fali tér-r 
kép 86, földgömb''23, természetrajzi eszköz 567,, természettani eszköz 
144. kötet könyv 1888.-Uj iskola épült: 1. javíttatott. 2. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 11201 frt, terményekben 
7944 frt, összesen 19145^frt. Ingatlan vagyon értéke 60747 frt, évi 
jövedelme 2197 frt; iskolai tőkepénz 5680 frt,. melynek évi kamata 
357 frt, tandíjakból befolyt 356o frt, községi segélyből .1271 frt,. egy-
házi segélyből 11851 frt, egyebekből 170 frt. Az összes évi jövedelem 
volt tehát 10145 frt. Ebből kiadatott rendes tanítók fizetésére 1 631,8.frí, 
segédtanítók fizetésére 1401 frt, javításokra 372 frt, taneszközökre 48 
frt, egyebekre 016 frt, összes évi kiadás 10145 frt.- : 

2. Mosohyi esperesség. Lélekszám 7738. 6—12 éves tankö-
teles hu 505, leány 405, összesen 1000; 13—15 éves tanköteles 
fiu 172, leány 187, összesen 359; 6—15 éves tanköteles fiu 67.7:, 
leány 682, összesen 1350. Ezek közül járt a helybeli népiskolába 
405 fiu, 402 leány, összesen 987 gyermek; ismétlő iskolába 164 fim 
185 leány, összesen 340; felső vagy polgári iskolába 3 fiu;. magán-
intézetbe 1 leány; középtanodába 1 fiu. Iskolába járt 663 fiu, 678 
leány, összesen 1341, azaz majdnem 100 /o-a a tanköteleseknek. Isko-
lába nem járt 14 fiu. 4 leány, összesen 18; az iskolába járók niu-
lasztottak 11533 félnapot. A helybeli népiskolába járt idegén illetőségű 
vagy vallású 16 fiu, 5 leány, összesen 21 gyermek. •:. 

Tanító volt 12, s valamennyi képesített és rendes. Iskola volt 
10, s.ezek mind az egyház tulajdonát képezik s jó karban vannak: 
Tanterem volt 12, tanítólak 11, faiskola 5, fekete írótábla 22-, fali 
olvasótábla 119, fali térkép 55, földgömb 9, természetrajzi eszköz 232, 
természettani eszköz 44, kötet könyv 580. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 5307 frt, terményekben 
2926 frt, összesen 8323 frt. Ingatlanok értéke 152oO frt, ennek évi 
jövedelme 1067 frt, iskolai tőkepénz 4100 frt, melynek évi kamata 
207 frt, tandíjakból befolyt 419 frt, községi segélyből 1692 frt, egy-
házi segélyekből 4938 frt, összes évi jövedelem 8323 frt. Ebből ki-
adatott rendes tanítók fizetésére 7639 frt, javításokra 430 frt, tan-
eszközökre 54 frt, egyebekre 200 frt, összes évi kiadás 8323 frt. 

3. NyitrcU esperesség. Lélekszám 53,158. 6—12 éves tanköteles 
fiu 3278, leány 3362, összesen 6640; 13—15 éves tanköteles fiu 
1337, leány5 1296, összesen 2633;- 6—15 éves tanköteles fiu 4615, 
leány 4658, összesen 9273. Ezek közül járt a népiskolába helyben 
2312 fiu, 2245 leány, összesen 4557 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 435 fiu, 426 leány, összesen 861; idegen népiskolába 122 
fiu, 124 leány, összesen 246; idegen ismétlő iskolába 23 fiu, 15 leány, 
összesen 38; felső vagv polgári iskolába 28 fiu, 31 leány, összesén 
59; magánintézetbe 3 leány; középtanodába 20 fiu. Iskolába/;járt 
2940 fiu, 2844 leány, összesen 5784 gyermek, vagyis .az iskolaköte-
lesek 62 %-a. Iskolába nem járt 1675 fiu, 1814 leány, összesen 3489 
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28. gyermek. Mulasztott félnap volt 74881. Mulasztásokért megbüntettetett 
71 szülő. Helybeli népiskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 28 
fiu, 37 leátiy, összesen 65 gyermek. 

Taiiító volt 57; ezek közül 44 képesített, 13 nem képesített; 
43 rendes, 14 segédtanító. Felekezeti iskola volt 52, községi vagy 
állami 4. A felekezeti iskolák közül 49 az egyház tulajdonát képezte, 
3 bérelt; 45 volt jó karban, 7 rossz karban. Tanterem volt 53, ta-
nítólak 52, faiskola '29, testgyakorló 10, fekete írótábla 8G3 fali ol-
vasótábla 761, fali térkép 145. földgömb 34, természetrajzi eszköz 
459, természeti ani eszköz 173, kötet könyv 713. Új iskola épült 2, 
javíttatott 8. 

Až iskolák évi jövedelme: készpénzben 15,606 frt, terményekben 
10,111 frt, összesen 25,717 frt. Ingatlan vagyon értéke 26,i90 frt, 
176s frt évi jövedelemmel. íokepéité 4 i frt, kamatja 209 frt, tan-
dijakból befolyt 3 i 32 frt, állami segélyből 741 irt, községi segélyből 
2208 frt, egyházi segélyből 16,9 0 frt, egyéb forrásokból 679 frt, 
összes évi jövedelem 25,7 i7 frt. Ebből kiadatott: rendes tanítók fize-
tésére 21,793 írt, segédtanítók fizetésére 1134 frt, javításokra 1690 frt, 
taneszközökre 99 frt, egyebekre 1001 frt, összes évi kiadás 25,717 frt. 

4. jAľvai esperesség. Lélekszám 7145. 6—12 éves tanköteles 
fiu 3G<̂  leány 376, összesen 744; 13—15 éves tanköteles fiu 118, 
leány 129, összesen 247; 6—15 éves tanköteles fiu 486, leány 505, 
összesen 991. Ezek közül járt: a helybeli népiskolába 327 fiu, 328 
leány, összesen 655; idegen népiskolába 14 flu, 23 leány, összesen 
37; ismétlő iskolába helyben 106 flu, 104 leány, összesen 21 ; 
idegen ismétlő iskolába 6 flu, 1 leány, összesen 7; felső vagy polgári 
iskolába 7 flu, 5 leány, összesen 12; magániskolába 5 flu, 1 leány, 
összesen 6; középtanodába 5 flu. Iskolába járt 470 flu, 4 62 leány, 
összesen 932 gyermek, vagyis a tanköteleseknek 94 %-a. Iskolába nem 
járt 16 flu, 43 leány, összesen 59. Iskolába járók mulasztottak 1907 
félnapot. Mulasztásokért volt megbüntetve 23 szülő. A helybeli nép-
iskolába járt idegen illetőségű vagy vallású flu 16, leány 23, összesen 
39 tanuló. 

Tanító volt 10, mind képesített és rendes. Felekezeti iskola volt 
10 és mind jó karban vannak. Tanterem volt 11, tanítólak 10, fa-
iskola 4, fekete írótábla 17, fali olvasótábla 372, fali térkép 98, föld-
gömb 11, természetrajzi taneszköz 109, természettani taneszköz 109, 
természettani eszköz 66, kötet könyv 825. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 3385 frt, terményekben 
1956 frt, összesen 5341 frt. Ingatlan vagyon értéke 50) frt, 43 frt 
évi jövedelemmel; iskolai tőkepénz 1400 frt, melynek évi kamatja 
110 frt• tandijakból befolyt 1262 frt, községi segélyből 25 frt, egy-
házi segélyből 3717 frt, egyebekből 184 frt; összes évi jövedelem 
5341 frt. Ebből kiadatott: rendes tanítók fizetésére 5163 frt, javítá-
sokra 110 írt; taneszközökre 8 frt, egyebekre 60 frt, összes évi ki-
adás 5341 frt. 
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5. Pozsony városi esperesség. Lélekszám 9047. 6—12 éves tan- 28. 
köteles fiu 616, leány 532, összesen 1148; 13—15 éves tanköteles 
fiu 246, leány 183, összesen 429; 6—15 éves tanköteles fiu 862, 
leány 715, összesen 1577. Ezek közül járt a helybeli népiskolába 
566 fiu, 480 leány, összesen 1046 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 
83 fiu, 78 leány, összesen 161 tanuló; idegen népiskolába járt 14 
fiu, 35 leány, összesen 49; idegen ismétlő iskolába 71 fiu, felső vagy 
polgári iskolába 34 leány; magánintézetbe 60 leány; középtanodába 
102 fiu. Iskolába járt: 859 fiu. 710 leány, összesen 1569, vagyis 
100%-a a tanköteleséknek. Iskolába nem járt 3 fiu, 5 leány, összesen 
8. Az iskolába járók mulasztottak 29,619 félnapot. Mulasztásokért 
megbüntettetett 101 szülő. Helybeli elemi iskolába járt idegen illető-
ségű vagy vallású 78 fiu. 66 leány, összesen 144 gyermek. 

Tanító volt 19 s mind képesített; 18 rendes, 1 segédtanító. Is-
kola volt 18, ezek mind az egyház tulajdona; 17 jó karban van. 
Tanterem volt 18, tanítólak 4, testgyakorló 3, fekete irótábla 30, fali 
olvasótábla 173, fali térkép 40, földgömb 5, természetrajzi eszköz 336, 
természettani 42, kötet könyv 677. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 16,334 frt, terményekben 
270 frt, összesen 16,601 frt. Ingatlan vagyonértéke 1000 frt, melynek 
évi jövedelme 40 frt. Iskolai tőkepénz 1700 frt, melynek évi kamata 
131 frt; tandíjakból befolyt 1750 frt, egyházi segélyből 14,650 frt, 
egyéb forrásból 30 frt, összes évi jövedelem 16,604 frt. — Kiadás: 
rendes tanítók fizetésére 14,830 frt, segédtanítónak 400 frt, javítá-
sokra 330 frt, taneszközökre 64 frt, egyebekre 930 frt, összes kiadás 
16,604 frt. 

6. Pozsony megyei esperesség. Lélekszám 15,044. 6—12 éves 
tanköteles fiu 1067, leány 1026, összesen 2093; 13—15 éves tan-
köteles fiu 395, leány 336, összesen 731; 6—15 éves tanköteles fiu 
1462, leány 1362, összesen 2824. Ezek közül járt: a helybeli elemi 
iskolába 796 fiu, 781 leány, összesen 1577 tanuló; helybeli ismétlő 
iskolába 237 fin, 22L leány, összesen 458 tanuló; idegen elemi isko-
lába 251 fiu, 227 leány, összesen 478 tanuló; idegen ismétlő iskolába 
106 fiu, 86 leány, összesen 192; felső vagy polgári iskolába 45 fiu, 
40 leány, összesen 85; középtanodába 20 fiu, 2 leány, összesen 22. 
Iskolába járt 1455 fiu, 1357 leány, összesen 2812 tanuló, azaz majd-
nem 100°/o-a a tanköteleseknek. Iskolába nem járt 7 fiu, 5 leány, 
összesen 12. Az iskolába járók mulasztottak 31,681 félnapot. Mulasz-
tásokért lett megbüntetve 325 szülő. Helybeli népiskolába járt idegen 
illetőségű vagy vallású fiu 74, leány 46, összesen 120 tanuló. 

Tanító volt 28; ezek közt 26 képesített, 2 nem képesített, 27 
rendes, 1 segéd. Felekezeti iskola volt 18, községi vagy állami 3. A 
felekezeti iskolák közül 16 jó karban, 2 rosz karban volt. Tanterem 
volt 27, tanítólak 23, faiskola 5, testgyakorló 1, fekete írótábla 42, 
fali olvasótábla 344, fali térkép 72, földgömb 19, természetrajzi tan-
eszköz 2082, természettani 115, kötet könyv 1630. Javíttatott 6 iskola, 
épült 1 iskola. 

3 
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28. Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 13.810 frt, terményekben 
3617 frt, összezen 17,427 frt. Ingatlan vagyon értéke 2-1 ,S90 frt, 
ennek évi jövedelme 1150 frt, iskolai tőkepénz 36,720 frt, melynek 
évi kamata 2039 frt, tandíjakból befolyt 1683 frt, községi segélyből 
4229 frt, egyházi segélyből 8207 frt, egyéb forrásokból 119 frt, ösz-
szes évi jövedelem 17,427 frt. Kiadás: rendes tanítók fizetésére 
14,327 frt, segédtanító és lelkész-tanító fizetésére 905 frt, javításokra 
982 frt, taneszközökre 216 frt, egyebekre 952 frt, összes évi kiadás 
17,427 frt. 

7. Trencséni esperesség. Lélekszám 20,753. 6—12 éves tan-
köteles fin 1357, leány 1321, összesen 2678; 13—15 éves tanköteles 
fiu 450, leány 473, összesen 923; 6—15 éves tanköteles fiié 1807, 
leány 1794, összesen 3601. Ezek közül járt: a helybeli elemi iskolába 
1150 fiu, 11 24 leány, összesen 2274 tanuló; helybeli ismétlő iskolába 
44 fiu, 49 leány, összesen 93; idegen elemi iskolába 32 fiu, 26 leány, 
összesen 58; idegen ismétlő iskolába 15 fiu; felső vagy polgári isko-
lába 2 fiu, 18 leány, összesen 20; középtanodába 24 fiu. Iskolába 
járt 1267 fiu, 1217 leány, összesen 2481 tanuló, vagyis a tanköte-
lesek 69 %-a. Iskolába nem járt 540 fiu, 577 leány, összesen 1117 
tanuló. Mulasztott félnap volt 39,052. Mulasztásokért büntettetett 36 
szülő. A helybeli elemi iskolába járt idegen illetőségű vagy vallású 
fiu 25, leány 9, összesen 34. • 

Tanító volt 30; azok közt 19 képesített, 11 nem képesített, 20 
rendes, 10 segéd. Felekezeti iskola volt 29, községi vagy állami 1 ; 
a felekezeti iskolák közül 26 volt az egyház tulajdona, 1 bérelt; 27 
jó karban, 2 rossz karban. Tanterem volt 29, tanítólak 29, faiskola 
14, testgyakorló 8, fekete írótábla 38, fali olvasótábla 412, fali tér-
kép 44, földgömb 17, természetrajzi eszköz 327, természettani 65, 
kötet könyv 235. Javíttatott 4 iskola. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 6585 frt, terményekben 
3468 frt, összesen 10,053 frt. Ingatlan vagyon értéke 1%838 frt, 
melynek évi jövedelme 1056 frt, iskolai tőkepénz 2591 frt, ennek 
kamata 200 frt, tandíjakból befolyt 1608 frt, községi segélyből 51 frt, 
egyházi segélyből 5578 frt, egyéb forrásból 1560 frt; összes évi jöve-
delem 10,053. Kiadás; rendes tanítók fizetésére 8439 frt, segédekre 
1155 frt, javításokra 299 frt, taneszközökre 24 frt, egyebekre 136 frt, 
összes évi kiadás 10,053 frt. 

8. Túróc&i esperesség.Lélekszám 20,958. 6—12 éves tanköteles 
fiu 1305, leány 1231, összesen 2536; 13—15 éves tanköteles fiu 425, 
leány 415, összesen 840; 6—15 éves tanköteles fiu 1730, leány 1646, 
összesen 3376. Ezek közül járt helybeli elemi iskolába 1092 fiu, 947 
leány, összesen 2039; helybeli ismétlő iskolába 35 fiu, 30 leány, 
összesen 65; idegen elemi iskolába 44 fiu, 60 leány, összesen 104; 
felső vagy polgári iskolába 18 fiu, 17 leány, összesen 35; magánin-
tézetbe 8 fiu, 7 leány, összesen 15; középiskolába 9 fiu. Iskolába'járt 
1206 fiu, 1061 leány, összesen 2267 tanuló, vagyis 67 %-a a tan-' 
köteleseknek. Iskolába nem járt 524 fiu, 585 leány, össz-esen 1109' 



gyermek. Mulasztott félnapok száma 6710. Helybeli elemi isko-
lába járt idegen illetőségű vagy vallású fiu 184, leány 143, össze-
sen 337. 

Tanító volt 39; azok közt 19 képesített, 20 nem képesített; 29 
rendes, 10 segéd. Felekezeti iskola volt 38, ezek közt 36 az egyház 
tulajdona, 2 bérelt, 32 jó karban, 6 rosz karban. Tanterem volt 31, 
tanítólak 29, faiskola 9, testgyakorló 2, fekete írótábla 53, fali olvasó-
tábla 738, fali térkép 86, földgömb 29, természetrajzi eszköz 290. 
természettani 137, kötet könyv 788. Épült 1 iskola, javíttatott 2. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 14,364 frt, terményekben 
2122 frt, összesen 1.6,486 frt. Ingatlan vagyon értéke 28,630 frt, 
ennek é\ i jövedelme 8 3 frt; tőkepénz 590 frt, évi kamatja 27 frt; 
tandijakból befolyt 5020 frt; községi segélyből 106 frt, egyházi segély-
ből 10,055 frt, egyéb forrásokból 475 frt, összes évi jövedelem 
16,486 frt. Kiadás: rendes tanítóknak 9800 frt, segédeknek 1828 frt, 
építésekre és javításokra 4266 frt, taneszközökre 90 frt, egyebekre 
502 íit, összes évi kiadás 16,486 frt. 

Ö s s z e s e n : Lélekszám 167,152. 6—12 éves tanköteles fiu 10,127, 
leány L ,055, összesen 20,182; 13—15 éves tanköteles fiu 3713, leány 
3653, összesen 7366; 6—15 éves tanköteles fiu 13,840, leány 13,708, 
összesen 27,548. Ezek közül járt: népiskolába helyben 8179 fiu, 7876 
leány, összesen 16,055 tanuló; ismétlő iskolába helyben 1487 fiu, 
1519 leány, összesen 3006 tanuló; idegen elemi iskolába 535 fiu, 
550 leány, összesen 1085 tanuló; idegen ismétlő iskolába 251 fiu, 
131 leány, összesen 382; felső vagy polgári iskolába 132 fiu, 164 
leány, összesen 287; magánintézetbe 14 fiu, 72 leány, összesen 86; 
középtanodába 227 fiu, ló leány, összesen 237. Iskolába járt fiu 
10,816, leány 10,322, összesen 21,138, vagyis a tanköteleseknek 
77 %-a. Egyes esperességek szerint a következő viszony áll: a mo-
sonyi, pozsonyvárosi és pozsonynregyei esperességben járt 100 0'0, az 
árvaiban 94%, a liptóiban 87%, a treneséniben 69%, a turócziban 
67%, a nvitrai esperességben 62%,. Iskolába nem járt 3024 fiu, 
3386 leány, összesen 6410 gyermek. Az iskolába járók mulasztottak 
234,255 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 611 szülő. A hely-
beli elemi iskolába járt idgen illetőségű vagy vallású fiu 462, leány 
349. összesen 811. 

Tanító volt: 236; ezek közül 182 képesített, 54 nem képesített; 
192 rendes, 44 segéd. Felekezeti iskola volt 211, községi vagy ál-
lami 9. A felekezeti iskolák közül 2,»2 az egyház tulajdonát képezte. 
7 bérelt; 194 volt jó karban, 17 rossz karban. Tanterem volt 222. 
tanítólak 206; faiskola 77; testgyakorló 47; fekete írótábla 356; fali 
olvasótábla 3363; fali térkép 626, földgömb 147; természetrajzi tan-
eszköz 4402, természettani 786; kötet könyv 6346. Űj iskola épült 5, 
javíttatott 22. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 86.682 frt. terményekben 
32,414 frt, összesen 119,<;96 frt. Ingatlan vagyon értéke 178,095 frt. 
8124 frt évi jövedelemmel. Iskolai tőkepénz 56,242 frt, melynek évi 
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29-35. jövedelme 3279 frt, tandijakból befolyt 18,43S frt, állami segélyből 
741 frt, községi segélyből 9582 frt, egyházi segélyből 75,706 frt, 
egyéb forrásokból 3226 frt, összes évi jövedelem 119,096 frt. Ebből 
kiadatott rendes tanítók fizetésére 9^,350 f fE segédtanítók fizetésére 
6913 frt, javításokra 8479 frt, taneszközökre 601 frt, egyebekre 4747 
frt; összes évi kiadás 119,096 frt. 

29. Főt. püspök úr bemutatja az egyetemes gyűlés jkönyvi kivo-
natát a t.-szt-mártoni t ó t gymnasium tárgyában: 

Az egyetemes gyűlés határozata tudomásul vétetik s az 
annak idejében kerületileg kiküldött gymnasiumi bizottság 
mandátuma megszűntnek jelentetik ki, 

30. Főt. püspök úr bemutatja az idegen iskolába járó ág. ev. 
gyermekek vallástanítása tárgyábani jelentését: 

Ezen jelentés egyelőre tudomásul vétetik és az újonnan 
alakult tanügyi bizottsághoz utasíttatik és a tanügyi bizottság 
elnökségéhez nyomban áttétetik. f 

31. Kapcsolatosan a mult évi jkönyv 27. pontjával a tervbe vett 
leányiskola tárgyában kér főt. püspök úr határozatot: 

Az ügy a tanügyi bizottsághoz utasíttatik illetékes -el-
járás czéljából azért, mert a kerület újból szerveztetvén ezen 
ügynél az új esperességek megkérdezése sem mellőzhető. 

32. Főt. püspök úr bemutatja a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 
központi bizottmányának 1894. évi okt. 31-én 734. szó a. kelt át-
iratát, mely szerint a szervezendő felsőbb leányiskolára 125 frt utál-
ván voztatott. 

A pénz el lévén helyezve a pénztárba, az átirat köszö-
nettel tudomásul vétetik. 

33. Főt. püspök úr bemutatja az állami tanító s tanítónő-kép-
zőkben való vallástanításról szóló jelentését: 

Ezen jelentés a tanügyi bizottsághoz utasíttatik, hogy 
azt tanulmányozza át és jelentését a legközelebbi gyűlésnek 
terjeszsze elő. 

34. Főt. püspök úr bemutatja a lipótvári m. k. orsz. fegyintézeti 
ref. lelkésznek Várady Bálint úrnak jelentését, mely szerint hálás kö-
szönetet mond a püspök úrnak, ki hivatását magasztos értelemben 
gyakorolva megemlékezett a fegyintézeti szerencsétlenekről s a fegyencz-
könyvtárt a mult évben is magyar, német s tót tanulságos müvekkel 
gazdagította, és az illavai m. kir. fegyházi ev. ref. lelkész úrnak Hajdú 
Andrásnak jelentését, melyben hálás köszönettel s az elismerés leg-
melegebb kifejezéseivel kiemeltetik a püspök úr személyes látogatá-
sának áldásos hatása s kéretik annak a jövőben való ismétlése. 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek. 
35. Kapcsolatosan a mult évi ker. közgyűlés jkönyvének 34. §> 

1. pontjában kimondott határozattal a Zsedényi-féle alapítvány kiosz-
tása tárgyában válván határozat szükségessé: 
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a pénztárnok jelentése és indítványa nyomán 10 tani-36. 37. 
tónak 90—90 frt ösztöndíj kiutalása határoztatik. 

Főt. püspök úr bejelenti, hogy ezen ösztöndijat a jelenben Vavra 
János jaszenovai, Rumann Jenő pribilinai, Matthesz Sándor zurányi, 
Gáspár Pál szeniczi, Kulisek György verbóczi, Degendorfer Károly 
főrévi, Winkler Sándor somorjai, Gőrik Lajos zarjecsi, Jeszenszky 
Zsigmond pribóczi. Aninger János mosoni (levita) tanítóknak fogja 
kiutalni; de a jövőre nézve a kiosztás mikéntje iránt kell határoza-
tilag intézkedni: 

A jelenre nézve főt. püspök úrnak eljárása és jelentése 
helyeslőleg tudomásul vétetik, a jövőre nézve azonban uta-
síttatik a tanügyi bizottság, hogy a kiosztás mikéntjére nézve 
indokolt tervet és javaslatot készítsen el s azt a legközelebbi 
közgyűlésnek mutassa be. 

36. A Geduly- és Németh István-féle alapítvány kamatainak ki-
osztására vonatkozólag főt. püspök úr bejelenti, hogy a Geduly-féle 
ösztöndijat Dingha Sándor III. éves theologusnak, a Németh István-
féle ösztöndijat pedig Vargha Emil IV. éves theologusnak osztotta ki; 
a Németh István-féle lyceumi dijat pedig Harmath István VI. oszt. 
tanulónak adta: 

Főt. püspök úrnak ezen intézkedése tudomásul vétetik. 
1. A Németh István-féle alapítványra vonatkozólag kerületi pénz-

tárnok úr indítványozza: 
Miután a Németh István-féle alapítvány utólagosan befolyt 990 

frt 34 krral szaporodott, lehetővé vált. hogy az eddigi 27—27 frt 
helyett egy theologus és lyceista számára 40—40 frtos ösztöndijat 
fizessen, és az idei jövedelem 99 frt lévén, a felesleg tőkésíttessék: 

A kerületi közgyűlés a folyó tanévre nézve megmarad 
a régi osztásmódozat mellett, a jövőre nézve pedig ezen 
ügyet a tanügyi bizottsághoz utasítja oly felhívással, hogy 
az alapító levelek nyomán és azoknak kellő méltatásával 
a kiosztás mikéntjére vonatkozólag tekintettel a selmeczbányai 
lyceumra is. terjeszszen elő a jövő gyűlésre javaslatot. 

2. Vladár Viktor szügyi lelkész nógrádi kiküldött azon indítványt 
terjeszti elő. hogy miután a bányakerület által a selmeczbányai f'ő-
gynmasium a Németh István-, Mokossínyi- és Zsedényi-féle alapítvá-
nyokhői segélyeztetett. a kerület fenntartja jogigényeit: 

Főt. püspök úr felkéretik, hogy e tárgyban a bánya-
kerületi elnökséggel lépjen érintkezésbe. 

37. Olvastatott a mult évi ker. gyűlés jkönyvének 38. pontja, 
melynek kapcsán főt. püspök úr jelenti, hogy az egyházker. pénztár 
átvételére az ő elnöklete alatt kiküldött bizottság feladatának nem 
felelhetett meg. mert a pozsonyvárosi, pozsonymegyei és mosonyi 
esperesség felebbezésére az egyetemes gyűlés határozatilag kimon-
dotta. hogy a pénztár és levéltár a ker. szabályrendeletek elkészültéig 
Pozsonyban, az eddigi kezelés alatt maradnak. 
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Főt. püspök úr ezen jelentésére határozatilag kimon-
datik, hogy a kerületi pénztár és levéltár ezentúl is Po-
zsonyban lesz kezelendő; püspök úrnak megbízatása önma-
gától megszűnt s a fentemlített bizottság feloszlattatik. Püspök 
úrnak azon eljárása, hogy a múlt évi ker. gyűlés jkönyvének 
5. p. a. megválasztott pénztárnoknak és levéltárnoknak fize-
tését, miután hivatalba tényleg nem léptek, nem utalta ki, 
helyeslőleg tudomásul vétetik s a jelenlegi kezelőknek a tisz-
teletdíj úgy a múltra, mint a jövőre nézve kiutaltatik. Günther 
M. V. kerületi pénztáros úr iránt pedig a közgyűlés köszö-
netének ád kifejezést. 

38. Felvétetett a Reischel Károly alapítványt kezelő bizottság 
.1893. évről szóló jelentése, melyben kegyelettel emlékezik meg dr. 
Samarjay Károly urnák, a kezelő bizottság alelnökének haláláról, a ki 
a bizottságnak kezdettől fogva véglehelletéig ügybuzgó tagja volt s 
a ki mint az alapítvány ügyésze, az alapítvány jogviszonyainak tisz-
tázása körül nagy érdemeket szerzett magának. 

A bizottság f. évi april 3-án tartotta meg az 1893. évre vonatkozó 
számadást s a pénztárt megvizsgálván, kitűnt, hogy az alapítvány 

10 » 40 » 
1500 » 

200 » 
4495 » — » 

276 » 13 » 

I. Kezelési eredmény számla szerint: 
T a r t o z i k : 1892. évi többletből theol. akad. tanároknak 297 frt 04 kr. 

Vegyesek számlának 
Theol. akadémia folyó számlának . 
Költségek számlának 
Segélyezések » 
Alapítványi vagyon számlának . . 

6778 frt 57 kr. 
K ö v e t e l : Kamat számlán. 6778 frt 57 kr. 

il. Mérleg- és vagyonkimidatás 1893. dcczember 31-én. 
V a g y o n: 

Főkönyv lapsz. i. Kölcsön számla 1000 frt — kr. 
3. Takarékpénztári betétszámla 8758 » 90 » 

» 4. Értékpapír számla: 
5250 frt koronajáradék p. é. . . 4992-75 

23000 » államvas. köles. p. é. . 2 2 6 7 2 -
19800 » földteherm. kötv. » » . 1977583 
32()() » italmérés! » » » . 3191-30 
400() » kisbirt. záloglevél n. é. 44 >00-

14100 » földhitelint. kötv. » » 14100 — 
15000 » m. aranyjáradék » » 15000"— 
37000 » jelz. hitelb. k. kötv. p. é. 36798-— 
10000 » » » záloglev. » » 10025 — 
9 drb nagvszombati tptári részv. 10800-— 
4 » Bpest bankegyleti » 400 — 
7. » m. . nyereménykölcsön . . 50*— 
1 » Windischgriitz-sorsjegy . . 35'— 
Pénztári számla . . . . . 

141839 » 88 
275 » 43 

18. Kamat számla 820 » 54 
152694 frt 75 kr. 
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T e h e r : 
Főkönyv lapszám 2. Theol. akad. tart. alapja . 5408 frt 62 kr. 

» » 19. Alapítv. vagyonszámla . . 146394 » 99 » 
» » 19. Segélyezettek tart. alapja . 891 » 14 » 

152694 frt 75 kr. 
A bizottság a pénztárt rendben találván, tek. Günther M. V. ala-

pítványi pénztáros urnák háladatos köszönet mellett az 1893. évre a 
felmentvényt megadta. 

A segélyezést illetőleg a bizottság az 1893. évi októberi határidőn 
43 segélyezett között 2245 frtot osztott ki. A folyó évre pedig segély-
összegül 6000 frtot vett fel. melyből a theol. akadémiát illető 1li-nek 
1500 írtnak levonásával megmaradó 3L részből, 4500 írtból a f. évi 
áprilisi határidőn 2250 írtban 45 segélyezettet részesített. 

Végül jelenti a bizottság, hogy Csáder Gyula pozsonyi tanító úr, 
a ki a bizottságnak szintén kezdettől fogva tagja volt. nyugdíjaztatván, 
a bizottságból kilépett, s felkéri a közgyűlést, hogy úgy dr. Samarjay 
Károly, mint Csáder Gyula helyét — és pedig ez utóbbiét a tanítói 
karból — választás útján töltse be. 

A közgyűlés a kezelő-bizottság jelentését úgy egészében, 
mint részleteiben tudomásul veszi, s midőn dr. Samarjay 
Károly úr érdemeiről e helyen is hálás szívvel emlékezik 
meg és Csáder Gyula úrnak köszönetet mond: helyükbe 
Dr. Samarjay Emil és Freismutli Frigyes urakat választja 
meg. Egyúttal — a kerületek arányosítására vaió tekintettel 

elhatározza, hogy azon — a két más kerülethez csatolt 
egyházmegyéhez tartozó. segélyezettek, kik eddig az alapít-
ványból gyámolítva lettek: a segélyt halálukig húzni fogják; 
míg a most hozzánk csatolt egyházmegyék tagjai csak a 
csatlakozás napjától kezdve nyernek jogigényt. Végül, hogy 
a dunáninneni kerület kötelékébe újonan felvett egyház-
megyék a Reischel Károly alapszabályaival megismerked-
hessenek. azokat a közgyűlés egész terjedelemben jegyző-
könyvbe foglalni rendeli, azzal a megjegyzéssel, hogy a 11. 
és 19. §§. további intézkedésig hatályon kivül helyeztetnek. 

Az alapszabályok itt következnek: 

A Reischel Károly alapítvány szabályai. 

í. Az alapítvány eredete és czélja. 
1. 1879. évi márczius 24-én Nagyszombat városában Istenben elhunyt 

Reischel ".Károly következő végintézkedést tett: 
»Als Universalerben setze ich meine Stiftung zur materiellen 

Unterstützung durch Alter oder sonst ohne ihr Verschulden dienst-
unfähig gewordener evang. Pfarrer und Lehrer Augsb. Confession 
jenes ungarischen Kirchendistrictes, in dessen Superintendentur die 
Städte: Pressburg, Tirnau, Modern, Bösing und St. Georgen zugetheilt 
sind. Bezüglich dieser Stiftung erläutere ich meinen Willen folgen-
dermassen ausführlicher: 
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1. Dieselbe soll den Namen führen: »Carl-Reischel-Stiftung« 
für deficiente evang. Pfarrer und Lehrer Augsb. Confession. dann zur 
Unterstüztung von Pfarrerswitwen im evang. Kirchendistricte dies-
seits der Donau; 

2. die den deficienten Lehrern durch die administrirende Com-
mission behufs Betheiligung zuzuweisende Quote soll jedoch den 
vierten Theil des Reinerträgnisses dieser Stiftung nicht übersteigen: 

3. Lehrerswitwen haben eine Anwartschaft auf diese Stiftung 
nur eventuell nach der Verfügung im 4. Punkte dieses Stiftungs-
briefes; 

4. nach erfolgter Betragsfeststellung ist von der obigen Stiftung 
jedoch vorerst ein Vierttheil der Capitalssumme zu einem Fonde 
zur Errichtung einer theologischen Akademie A. C. mit der Bestim-
mung pupillarsicher anzulegen, dass die hievon entfallenden Inter-
essen diesem Fonde bis zur Errichtung der Akademie auch zuge-
schlagen werden und demselben zufallen; 

5. sollte jedoch die Errichtung der theologischen Akademie 
während eines Zeitraumes von zehn Jahren nach meinem Tode nicht 
zu Stande kommen, so soll dann auch dieser Theil meiner Stiftung 
sammt Interessenzuwachs dem in Punct 1 bestimmten Hauptver-
mächtnisse anheimfallen, und es haben in diesem Falle dann auch 
bedürftige Lehrerswitwen des oberwähnten Kirchendistrictes auf eine 
durch die Administrations-Commission zu bestimmende jährliche 
Unterstützung aus diesem Erträgnisse Anspruch; 

6. die gewissenhafte zweckentsprechende Verwaltung dieser 
ganzen Stiftung wird zur obsorglichen pupillarischen Behütung der 
hochw. Superintendentur A. C. des löbl. hochw. Kirchendistrictes 
diesseits der Donau, welche ihren Sitz in Pressburg zu haben pflegt, 
unter Beziehung zweier Pfarrer, zweier weltlichen Kirchen-Inspectoren 
und zweier Lehrer, welche durch den löbl. Districtualconvent als ad-
ministrative Commitémitgliedér hierzu auserwählt werden, anvertraut, 
welche auch die jährlichen Beträge der vorkommenden Unterstützun-
gen aus dem Stiftungserträgnisse in gerechter und gewissenhafter 
Weise zu bestimmen, alljährlich aber dem Districtualconvente "den 
Rechnungsausweis über Einnahme und Ausgabe, sowie über den 
Vermögensstand vorzulegen haben werden.« 

2. Az alapítónak ezen akarata szerint az alapítványnak következő 
czéljai vannak: 

a) Aggkor miatt vagy más okokból, de önvétkök nélkül, szolgálatképtele-
nekké vált lelkészek és iskolatanítóknak: 

b) lelkészi s illetőleg iskolatanítói özvegyeknek gyámolítása; 
c) egy theologiai akadémia a legközelebbi tíz év alatt teendő felállításá-

sának elősegítése. 

II. Az alapítvány tőkeösszege és ennek kitűzött czéljaira való felosztása. 

3. Az alapítvány áll ingatlanokból, többféle vállalati részvényekből, 
magánkötelezvényekből és néhány sorsjegyből, melyeknek összes értéke, ha pénzzé 
fognak tétetni, illetőleg behajtatni, körülbelül 100,000 forintot teend. 

4. §. Ezen tőkéből, szintúgy körülbelül 5000 frt évi jövedelem várható. 
Szabatosan ez csak akkor lészen meghatározható, ha az alapítvány végképen 
tisztázva s olyképen lesz elhelyezve, hogy évenkint rendes kamatokat adand. 

5. Ha a végelszámolásnál a fent kitett értéken és évi jövedelmen felül 
némi többlet mutatkoznék, az a tőkéhez fog csatoltatni: ellenben, ha hiány 
tűnnék elő, az úgy a tőkéből, mint az évi jövedelemből le fog vonatni. 

0. Az egész alapítványi vagyonnak, valamint évi jövedelmének egy 
negyede, mint az alapítványnak a theol. akadémia felállítására szánt negyed-
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része elkülönözendő s külön kamatoztatandó; az évi jövedelemnek többi három 38 . 
negyedrésze pedig az alapítvány főczéljára t. i. az illetők gyámolítására for-
dítandó. 

7. §. A kezelő bizottság által az illetők gyámolítására fordítható évi jöve-
delem az alapító akarata szerint akkép osztandó fel, hogy annak egy negved-
része szolgálatképtelen tanítók, három negyedrésze pedig szolgálatképtelen lel-
készek s lelkészi özvegyek gyámolítására használtassák. 

III. Gyámolítás. 

8. §. A lelkészek, iskolatanítók és a lelkészi özvegyek részint nyugdíja-
zással. részint segélyezéssel gyámolíttatnak. 

a) L e l k é s z e k. 
9. §. A lelkészek nyugdíja 300 írtban állapíttatok meg. Ez összeget az 

évi jövedelem nagysága s a nyugdíjazandók szániához és szükségéhez képest 
általában és egyénenként emelni és leszállítani, esetleg beszüntetni, a kezelő 
bizottságnak az alapító által neki adott jogaihoz tartozik. 

10. §. A nyugdíjra képesítettek: 
a) kik 70 évöket túllépték s hivataluktól végképen visszavonultak; 
b) kik lelki vagy testi gyógyíthatlan betegség, vagy más ok miatt, de ün-

vétkök nélkül szolgálatképtelenekké lettek. A betegség vagy a szolgálatkép-
telenséget előidézett más ok teljes hitelű bizonyítványokkal igazolandó. 

11. §. A kik, noha már előhaladott korúak, de hivatalukat káplán segít-
ségével még folytathatják, vagy a súlyosan betegek, de kiknek felgyógyulása 
még remélhető, káplán tartására 150 frt évi segélypénzt kapnak. 

12. Az ezen alapból nyert ily nyugdíj vagy segélypénz nem zárja ki 
az illetőnek saját egyházközsége által való nyugdíjaztatását vagy segélyeztetését 
avagy más forrásokból jövő gyáinolíttatását. 

b) L e l k é s z i ö z v e g y e k. 
13. A lelkészi özvegyek évi segély illetéke 100 forint o. é. Ez összeget 

is az évi jövedelem nagyságához s a nyugdíjazandók szániához és szükségéhez 
képest, általában és egyénenként emelni és leszállítani, esetleg beszüntetni a 
kezelő bizottság joga. 

14. §. Segélyilletékre jogosultak azon özvegyek, kiknek férjeik mint a dunán-
inneni ág. liitv. evang. egyházkerületben működő vagy nyugalmazott lelkészek 
haltak meg s férjeikkel legalább két évig házasságban éitek. 

15. Más forrásokból kapott gyániolítások a lelkészi özvegyeket az ezen 
alapból való segélyezésre képtelenekké nem teszik. 

IÖ. §. Ha azonban valamely özvegy uj házasságra lépne, vagy erkölcstelen 
életet élne. vagy az evangyeiiomi hittől elszakadna, segélyeztetése megszűnik. 

c) I s k o l a t a n í t ó k . 
17. k- Az iskolatanítók évi nyugdíja 150 forint, mely összeg a körülmé-

nyekhez képest a kezelő bizottság által általában és egyénenként szintúgy emel-
hető vagy leszállítható, sőt be is szűntethető. 

18. Nyugdíjra azon tanítók minősítettek: 
a) kik valamely egyházkerületbei i hitfelekezeti iskolánál vannak alkal-

mazva: 
b) kiknek a tanítói (esetleg kántorsággal és orgonistasággal összekötött) 

hivatás kizárólagos foglalkozásuk, melyre az országos és egyházi törvények 
által kiszabott kellő készültséggel is bírnak: 

c) kik 70. évöket túllépve, hivataluktól végképen visszavonulnak: 
d) kik lelki vagy testi gyógyíthatlan betegség, vagy más ok miatt, de ön-

vétkük nélkül, mit teljes hitelű bizonyítványokkal keli igazolniok, hivatalos-
kodásra képtelenek lettek. 
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19. §. A kik még további hivataloskodásra, ha segéd adatik melléjük, elég 
erőt éreznek magokban, vagy betegek lévén, idővel erejüket visszanyerhetni 
remélik, azoknak a szükségelt segéd tartására 100 frt évi segélypénz nyujtatik. 

20. §. Az ez alapítvány jótéteményében való részesülés szintén nem zárja 
ki az egyházközségek által való, vagy más forrásból jüvő gyámolítást. 

21. §. A nyugdíjban vagy segélyben részesülni kívánók, az illető esperes 
utján a superintendensnél nyújtják be kellően felszerelt folyamodványaikat, ki 
azokat a kezelő bizottságnak terjeszti elő elintézés végett. 

22. §. A nyugdíjak és segélypénzek, az elmúlt számadási évben kimutatott 
jövedelemből, félévenkint április és október hónapokban fizettetnek, az illetékes 
lelkésznek abbeli bizonyítványával, hogy a nyugdíjas vagy segélypénzes életben 
van, ellátott, — s az élvező által hitelesen kiállított nyugtákra. 

23. §. A nyugdíjasok és segélyezettek halála esetén a nyugdíj vagy segély-
pénz azok hátrahagyottjainak azon, április illetőleg október-hó utolsó napjával 
végződő félév végéig fizettetik ki, melyben a nyugdíjas vagy segélypénzes meghalt. 

IV. Kezelés. 

24. §. Az alapítvány egy bizottság által kezeltetik, mely áll a súperinten-
densből mint elnökből; továbbá az egyházközségi felügyelők, a lelkészek és 
tskolatanítók sorából az egyházkerületi gyűlés által választott két-két tagból, 
kiknek egyike egyszersmind a jegyzői tisztet viseli: végül pénztárnokból és 
ügyészből. 

25. §. Az e l n ö k hivja össze a bizottság üléseit, vezeti a tanácskozásokat, 
gondoskodik a végzések foganatosításáról, magánál tartja az alapítvány levél-
tárát és pecsétjét, utalványozza a nem rendes kiadásokat, képviseli kívülre az 
alapítványt, s felügyel, hogy ez. az alapító akaratához képest czélszerüen. lelki-
ismeretesen s vagyonát illetőleg árvaszerü biztossággal (»pupillarsicher«) ke-
zeltessék. 

26. §. A j e g y z ő szerkeszti az ülések jegyzőkönyveit, hitelesítésük után 
egy külön könyvbe írván azokat, a kivonatokat az illetőknek kiadja s megküldi: 
az egyházkerületi gyűlésnek adandó évi jelentéseket fogalmazza, s a bizottság-
beleegyezésének vétele után a superintendensnek átadja. 

27. A p é n z t á r n o k , kit a kezelő bizottság választ, kezeli közvetlenül 
a pénztárt, gondoskodván a jövedelmek pontos befolyásáról, s a bevételekről 
és kiadásokról rendes számadást vezetvén, melyet minden naptári év végével 
befejez, s minden szükséges okmányokkal ellátva, a kezelő bizottságnak meg-
vizsgálás végett előterjeszt. Pénzeket csak a bizottság tudtával s utalványozására 
helyez ki. mindig árvaszerü biztosság mellett. 

28. íj. Ezen alapítványi, továbbá az egyházkerületi és a Zsedényi-féle alapít-
ványi pénztárak számára, közös költségen egy tűzbiztos szekrény szereztetik, 
melyben mindháromnak kötelezvényei és értékpapírosai őriztetnek; a szekrény 
egyik kulcsa a pénztárnoknál, a másik a kezelő bizottság elnökénél lévén. 

29. §. Az alapítvány vagyonának egy jelentékeny része Nagyszombat vá-
rosában és annak környékén lévén elhelyezve, a kezelő bizottságnak ott lakó 
tagja egyszersmind az alapítvány meghatalmazott képviselője; teendőihez tar-
tozván az alapítvány ottani vagyonára felügyelni, az alapítványt illető fizetéseket 
az azon vidéken lakóktól beszedni, s az alapítványt azon ottani társulatoknál, 
melyeknél érdekelve van, képviselni. 

30. íj. Az ü g y é s z a kezelő bizottság által választva, az alapítvány jogaira 
felvigyáz, s annak peres ügyeit viszi. Rendes fizetése nincsen; egyes fáradozá-
saiért azonban illő jutalomban részesül. 

31. §. A kezelő bizottság az egyházkerületi gyűlésnek évenkint számadási 
kimutatást terjeszt elő, az alapítvány bevételeiről s kiadásairól és vagyoni 
állásáról. 
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39. Olvastatott a m. kir. vall. és közöld, min. 59,040/1893. sz.39 42. 
átirata, mely szerint az 1893. évi államsegélyről szóló számadás he-
lyesnek találtatván, a nyilvántartásból töröltetett. 

Tudomásul szolgál. 
40. Főt. püspök úr beterjeszti az egyetemes pénztáros 82/1894. 

sz. átiratát, mely szerint az 1894. évi államsegélyből kerületünk 6000 
frtnyi jutalékát a ker. pénztárosnak megküldte. Günther M. V. pénz-
táros úr pedig szóval jelenti, hogy a fentemlített összeget megkapta 
és gyümölcsöző leg elhelyezte. 

Helyeslőleg tudomásul szolgál. 
41. A létesítendő ker. özvegy árva-intézetre vonatkozólag jelenti 

főt. püspök úr, hogy a házassági felmentvényi dijak időközi kamatait, 
26 frt 10 krt az említett intézet javára adta. 

Hálás köszönettel tudomásul vétetik; nevezett intézet 
pedig továbbra is főt. püspök úr kegyes figyelmébe ajánltatik. 

42. Főt. püspök úr jelenti, hogy a felfüggesztett t.-szt-mártoni 
gyűlés napjáig házassági akadály alól felmentettek: a) díjmentesen 
19-en, b) díj melleit 27-en; azóta pedig a kerület uj beosztásáig: o) díj-
mentesen 4-en, b) díj mellett 12-en. A felmentvényi dijakból befolyt 
összesen 345 frt. mely összeg felhasználására nézve intézkedést kér. 
A díj mellett felmentett egyháztagok névsora az általuk fizetett díj 
kitüntetésével itt következik: 

1. Velics Vendel (Lászlófalva, Turócz) 20 írt, 2. Pavlik Mihály 
(Felső-Ozor, Trencsén) 10 frt, 3. Svok János (Lubina, Nyitra) 10 frt, 
4. Janotka András (Vavrisső, Liptó) 10 frt, 5. Sintaj János (Dovalló. 
Liptó) 10 frt, 6. Mátyás János (Nagy-Szlatina, Trencsén) 10 frt. 7. Va-
lovics István (Kálnicz, Trencsén) 5 frt. 8. Badur János (Ivanócz. Tren-
csén) 10 frt, 9. Almán Vendns (Szent-Anna, Liptó) 10 frt. 10. Kremcsik 
Márton (Vichodna, Liptó) 10 frt. 11. Handel Mátyás (Kis-Poruba, Liptó) 
5 frt, 12. Uhrik-Kubek János (Jaszenova, Árva) 10 frt, 13. Gavacs 
István (Miava, Nyitra) 10 frt, 14. Pancsák István (Miava, Nyitra) 10 frt, 
15. Vrabec János (Turánv, Turócz) 5 frt. 16. Klimko Mátyás (Jalócz. 
Liptó) 10 frt, 17. Kadlecsik János (Modor. Pozsony) 5 frt. 18. Vravis 
János (Kosztolna, Nyitra) 5 frt. 19. Dianis János (Károlyfalu, Turócz 
5 frt, 20. Kunaj János (Csorba, Liptó) 10 frt, 21. Chodur Márton 
(Szobotisd, Nyitra) 10 frt. 22. Cserny Sámuel (Brezová. Nyitra) 10 frt; 
23. Had János (Kralován, Árva) 5 frt. 24. Durecz János (Miava, Nyitra) 
15 frt, 25. Zeman János (Miava, Nyitra) 10 frt, 26. Bucsko János 
(Morva-Lieszko, Trencsén) 5 frt, 27. Haberem László (N.-Lipcse, Liptó) 
15 frt, 28. Prazniak György (Vázsecz. Liptó) 5 frt, 29. Lang Péter 
(Szt-Miklós, Liptó) 20 frt, 30. Zajac András (Podluzsan, Trencsén) 
5 frt. 31. Hniliczky József (Turánv, Turócz) 5 frt, 32. Bella György 
(Podhrágy, Turócz) 5 frt. 33. Kaprinyi József (Király-Lehota, Liptó) 
10 frt, 34. Uradnicsek Dániel (Miava, Nyitra) 5 frt, 35. Viszkup János 
(Miava, Nyitra) 5 frt, 36. Uher János (Lubina, Nyitra) 10 frt, 37. Mé-
száros Ádám (Felső-Zele, Nyitra) 5 frt, 38. Rásó János (Csataj, Pozsony) 
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15 írt, 39. Beringer Mátyás (Főrév, Pozsony-város) 5 frt, összesen 
345 frt. 

A közgyűlés püspök úr jelentések tudomásul vétele mel-
lett a mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 49. pontja szerint 
elhatározza, hogy a felmentvényi díjakból befolyt 345 frtnyi 
összeget a kerület újjáalakulásáig kerületünket alkotott egy-
házmegyék lelkészi özvegy-árva intézetei között a rendes 
lelkészi állomások aránya- szerint felosztja ; a jövőben pedig 
az e czimen befolyó összeget az ezentúl „kerületi gyám-
oldá"-nak nevezendő ker. özvegy-árva intézet tőkéjének gya-
rapitására fogja fordítani. 

43. Olvastatott a ker. gyámintézet jelentése, mely szerint a) a mult 
évi ker. gyámintézet 6 p. alatt kiküldött bizottság a lelépő pénztárnoktól 
a számadások megvizsgálása után a számadó könyvet s a kimutatott 
2 frt 43 kr. pénztári maradékot átvette s a főtiszt, és mélt. egyházi 
elnöknek átadta; s a közgyűlés Michaelis Vilmos urnák a felmentvényt 
megadta; püspök úr pedig a neki 5 kr. postaköltség levonásával kül-
dött 2 frt 38 krt az új pénztárosnak, Kmeti János úrnak adta át 

b) Az 1894-ik évben befolyt : a kerületben 2 frt 38 kr., Árvában 
33 frt 91 kr., Liptóban 174 frt 55 kr., Mosonyban 251 frt 55 kr. 
Nyitrában 62 frt 66 kr., Pozsony város és lyceumbaii 859 frt 96 kr. 
Pozsonymegyében 430 frt 44 kr., Trencsénben 100 frt 98 kr., Turóczban 
144 frt 17'/a kr., ker. gyámint. offertorium 37 frt 42 — 2098 frt 2 kr. 

c) Kiadatott: Egyetemes tőkére 102 frt 52 kr., Leopoldiánumra 
96 frt 50 kr., szeretetadományra 222 frt 34V2 kr., Gusztáv A.-egyletnek 
42 frt 95 kr., egyházi intézeteknek 14 frt, közvetlenül kiosztatott 554 
frt 31 kr., tőkesíttetett 62 frt 16 kr., fentartatott 55 frt 3 kr., folyó 
költségekre fordíttatott 50 frt 89 kr., a ker. gyámintézet pénztárába 
beszolgáltatott 897 frt 32 kr., összesen, mint fent 2098 frt 2 kr. 

d) Az egyes egyházmegyei gyámintézetek utasíttatnak, hogy szám-
adásaikat az alapszabályokhoz alkalmazkodva készítsék el és hogy 
offertoriumokat tartsanak. 

e) A ker. gyámintézet pénztárába szabad rendelkezésre befolyt 
897 frt 32 kr. következőleg osztatott ki: Leopoldiánumra 50 frt egy-
házi elnöknek útiköltség 50 frt, folyó költségre 2 frt 66 kr., pozsonyi 
diakonissa intézetnek 50 frt, Švehla Ferencz lázi lelkésznek 40 frt, 
továbbá: Zsaskó, Kir.-Lehota, Oroszvár, Vágújhely, Récse, Pusztafö-
démes, Szúló, T.-Szt.-Márton egyházaknak egyenként 32 frt = 448 frt 
66 kr., egyetemes gyáinmtézetnek 448 frt 66 kr. összesen 897 frt 
32 kr. 

f ) A 400 frtos szeretetadományra ajánltatik Felső-Zele temploma 
újjáalakításából fenmaradt adóssága törlesztésére; kisebb adományokra: 
Liszkófalu, Salgó, Kajal, Jaszenova, Főrév, Ksinna, Pribócz, Magyar-
óvár. A G. Adolf-egyletnek ajánltatnak: Alsó-Kubin, Beczkó, Csácsó, 
Duna-Szerdahely, Oroszvár, Kis-Bobrócz, Kis-Palugya, Kosariszkó, 
Ksinna, Láz, liptói missió, Nyitra-Szerdahely, Felső-Zele, Pribócz, 
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Rajecz, Rózsahegy, Salgó, Turócz-Szt.-Márton, Trencsén, Vázsecz me-44 
lyek a segélyezési tervbe fel vannak véve, és Szúló egyházközség. 

g) A bibliákért és szt. edényekért a kérvények az elnökséghez 
szept. 15-éig nyújtandók be. 

h) Salgó az Aczendorf-féle 100 frtos jótéteményt 1894—96-ra is 
megkapja. 

•i) A liptói missió vagyona 1893. decz. 31-én 1712 frt 79 krt 
tett ki. 

j) Több kérvényező külföldi egyház segélyforrás hiány miatt gyá-
molítható nem volt. 

kJ Az okt. hó 13-án s köv. napjain Orosházán tartandó e. e. e. 
gyámint. közgyűlésen küldöttekül azok tekintetnek, kik ottan kerüle-
tünkből meg fognak jelenni. 

I) A bányai gyámintézet elnökségének azon felhivása, hogy a 
templomokban gyámint. gyűjtő perselyek állíttassanak fel, a hívek 
figyelmébe ajánltatik. 

A ker. gyámintézetnek ezen részletes jelentése örvendetes 
tudomásul szolgál, s a gyámintézet szt. ügye a hitrokonok 
áldozatkész pártfogásába ajánltatik. 

44. Olvastatott Korcsek Zsigmond ker. levéltáros jelentése, mely 
szerint a beérkezett ügy darabok jegyzékbe lettek vezetve. A Reischel-
féle két rendbeli pecsét a levéltárban őriztetik. 

Tudomásul szolgál. A levéltár áthelyezésének ügye (mult 
évi közgyűlés jkv. 51. p.) e jkv. 37. p. a. meghaladva lett. 

45. Olvastatott a mult évi kerületi gyűlés jkv-nek 53. pontja, 
mely szerint az egyetem felhivja kerületünket theol. akadémiai járu-
lékának felemelésére. 

A pénzügyi bizottságnak oly utasítással adatik ki, hogy 
ezen ügyet tartsa evidentiában s majd ha pénzügyeink en-
gedik, vegye figyelembe. 

46. Felvétetett a mult gyűlés jkvnek 54. p. kapcsán a Tranovszky 
György alapítvány kezelésével megbízott liptói esperesség jelentése, 
mely szerint az alap ez idő szerint 530 frt 90 krra rúg. Az esperesség 
azon megbizatásának, hogy ezen alapítvány kezelésére alapszabályokat 
dolgozzon ki, mindezideig nem tehetett eleget. 

Tudomásul szolgál. A megbízatás a legközelebbi ker. 
gyűlésig kiterjesztetik. 

47. A püspök úrnak azon jelentése, hogy a Zpevnik alapítvány 
1893. év végével 10,016 frt s 96 krral záródott le, 

örvendetes tudomásul szolgál. 
48. A Luther társaságnak az 1893. évről szóló jelentése, 

tudomásul szolgál s ügye, a legmelegebben ajánltatik az 
egyházmegyék, egyházközségek s egyes hívek buzgó párt-
fogásába. 

49. Püspök úr a »Baltik« alapítvány javára felajánlja a turócz-
szt.-mártoni nyomda-részvénytársaság 709. sz. részvényét s azt a gyűlés 
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-53.szine előtt által is adja a kerületi pénztárosnak Günther V. M. úrnak. 
Az alapítvány kezelési alapszabályait lásd az 1893. évi kerületi jkv. 
58. pontjában. 

Az adományért kifejezi a közgyűlés hálás s elismerő 
köszönetét. 

50. U. a. jkv. 59. p.-nak kapcsán beterjesztetett a Steiger-Mün-
singen-féle alapítvány állapotáról szóló jelentés, melyből kitűnik, hogy 
annak tőkéje az 1893. évi decz. 31-én 2G75 frt 11 kr. volt. 

Örvendetes tudomásul szolgál. Mivel pedig a nemeslelkű 
alapító elhalálozott, a közgyűlés elhunyta felett mély részvé-
tének ád kifejezést s emlékét jegyzőkönyvében megörökíti. 

51. U. a. jkv. 69. p. a. olvastatott Roy Pál alesperes úr jelentése 
a »bécsi biztosító társaság« tömeges biztosításra vonatkozó ajánlata 
tárgyában. 

Jelentéstétel végett kiadatik a pénzügyi bizottságnak. 
52. U. a. jkv. 70. p. kapcsán elhatározza a közgyűlés, 

hogy jegyzőkönyveit 600 példányban fogja kinyomatni. 
53. Főt. püspök úr beterjeszti özv. Kvacsala Jánosné, szül. Ko-

necsny Julianna 1000 frtról szóló alapító levelét s jelenti, hogy ő az 
alapítványi tőkét felvette, »özv. Kvacsaláné alap« czím alatt a liptó-
szt.-miklósi takarékpénztárba elhelyezte s a takarékpénztári könyvecskét 
a ker. pénztáros úrnak a gyűlés szine előtt átadja. Végül pedig indít-
ványozza, hogy a nagylelkű alapítónak, neki kivonatilag megküldendő 
jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák; az alapító levél pedig egész terje-
delmében jegyzőkönyvbe foglalíassék. 

A közgyűlés az alapítványt hálás szívvel fogadja s el-
rendeli, hogy az az alapító akarata szerint kezeltessék. Özv. 
Kvacsala Jánosné asszonynak jegyzőkönyvileg köszönetet 
mond s erről őt kivonatilag értesíteni rendeli. Az alapító 
levél egész terjedelmében jegyzőkönyvbe foglaltatik az aláb-
biakban. 

Alapító levél. 
Alólírot.t szarvasi ág. hitv. ev. lakosnő, özvegy Kvacsala Jánosné. született 

Konecsny Julianna, Istenben megboldogult férjemnek kijelentett akaratát be-
váltani akarva, 1000, szóval egyezer o. é. forintot alapítványozok. mely alapít-
ványt első sorban a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületben , felállítandó 
ág. hitv. ev. tót tannyelvű gymnasiumnak szántam. 

Az alapítványi tőke érintetlenül hagyatván, évi kamatai azon "gymnasium 
közpénztárába lesznek beszolgáltatandók. A tőke biztosítása és gyümölcsöztetése 
azon egyházkerület pénztárnokának gondjaira bízatik. ki az alapítvány állásáról 
a bizományos dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületi közgyűlésnek évenként 
számot adni tartozik. 

Az időközi kamatok a tőkéhez csatolandók s annak idején a létesülendő 
gymnasium pénztárába egyszerre átteendők lesznek. 

Ha a fent említett jellegű gymnasium 10 éven belül nem létesül. 1904. 
évi január-hó 1-én az alapítvány tőkésített kamatai a trencséni ág. hitv. ev. 
esperesség esperesének rendelkezése alá bocsátandók, még pedig úgy. hogy . az 
eredeti 1000 frtot haladó szaporulat a trencséni ág. h. ev. esperesség pénz-
táránál nevem alatt mint külön alapítvány kezelendő, melynek kamataiból az 
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esperes belátása szerint oly katecheták fognak díjaztatni, kik azon esperesség 54^ 55 . 
szórványban lévő s rendes vallástani oktatásban nem részesülhető hitfelekeze-
tünkbeli gyermekeknek hirdetik evang. hitünk szent tanait. — megjegyeztetvén, 
hogy a tőke járuléka egy kateclietának is kiadható, s hogy az esperes ez irányú 
eljárásáról úgy a trencséni esperesség!, valamint a dunáninneni kerületi gyűlé-
seknek jelentést tenni évenként köteles. 

Az 1000 frt alapítványi tőkének 1904. év január-hó 1-től esedékes kama-
tait tartozik az egyházkerületi pénztáros a trencséni ág. hitv. ev. esperesnek 
évenként s egyszerre átszolgáltatni, a ki ez összeget azon esperességbeli árva 
és szegénysorsu ág. h. ev. népiskolai tanulók segélyezésére, még pedig az espe-
ressége által alkotandó szabályrendeletek értelmében, fogja fordítani, s eljárá-
sáról köteles lesz a trencséni esperességnek s ennek útján az egyházkerületi 
közgyűlésnek jelentést tenni — felelőség terhe alatt. 

Ha idővel a kerületek és esperességek uj beosztása állana be, vagy ha a 
dunáninneni kerület más nevet kapna, az alapítvány azon egyházkerület pénz-
tárában őriztetik s a kijelentett értelemben kezeltetik, melyhez a trencséni ág. 
h. ev. esperesség csatolva lesz. 

Ha a kerületek s esperességek mostani beosztása mellett, vagy bármikép 
leendő alakulása esetében a tót tannyelvű ág. h. ev. gymnasium nem a du-
náninneni, hanem bármely más egyházkerület területén lesz felállítva s meg-
nyitva, az alapítvány kamatai azon tanintézet javára lesznek fordítandók, 
melyben olyan intézet létezni fog, változatlanul hagyatván a trencséni ág. h. 
ev. esperességre vonatkozólag előbb kifejtett intézkedéseim az 1904. év január 
l-ig, vagy azon túl befolyandó kamatok hováfordítására nézve. 

Alapítványomra vonatkozó minden jogi magyarázat és rendelkezés, ha 
ilyennek szüksége valaha felmerülne, a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerületre, 
esetleg azon kerületre ruháztatik, melyben a gymnasium létre jön, illetve, 
melyhez a trencséni esperesség beosztva lesz. 

A kegyelem Istene árassza ki szent áldását ezen szeretetadományra az 
Úr Jézus Krisztusban. Amen. 

Kelt Szarvason, 1894-iki julius-hó 5-én. 
Özv. Kvacsala Jánosné 

szül. Konecsny Julianna. 

54. Felvétetett a pozsonyi ev. egyházközségnek a kerülethez in-
tézett kérvénye, melyben a kerület 250 frtos adományát a főgynmásium 
részére oly módon kéri lekötni, hogy az álammal kötendő szerződés 
alkalmával a pozsonyi egyház erre mint állandó évi jövedelemre hi-
vatkozhassék. Ezzel kapcsolatban olvastatott az .1894. évi nov. hó 
8—11 napjain tartott egyetemes gyűlés jkvének 22. p. mely szerint 
az egyetemes gyűlés megadja az engedélyt arra, hogy a pozsonyi egy-
házközség az államsegélyért folyamodhassék, illetve az államsegély 
iránti szerződést a bemutatott tervezet értelmében megköthesse. 

Az engedély megadása tudomásul vétetik; a pozsonyi 
egyház kérvénye pedig áttétetik a pénzügyi bizottsághoz, 
jelentése beváratván. 

55. Olvastatott Bobrovniczkv László úrnak, a liptói egyházmegye 
világi felügyelőjének felebbezése, melyben az ő tiltakozása daczára 1894. 
jul. hó 18-ra törvénytelenül összehívott egyházmegyei közgyűlés azon 
határozatának, hogy a kerületek arányosításáról szóló zsinati törvény 
szentesítése ellen felségfolyamodvány adassék be, megsemmisítését kéri. 

A felebbezésnek hely adatik s az említett törvénytelenül 
összehívott egyhm. közgyűlésen, valamint az 1894. évi jut: 
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56 64. hó 30-án tartott rendes gyűlésen hozott s a fellebbezésben 
neheztelt határozatok megsemmisíttetnek. 

56. Főt. püspök úr bemutatja dr. Markovich levelét, melyben 
elvtársai nevében is kérdést intéz püspök úrhoz: mit értett ő a zsinaton 
tett azon kijelentése alatt, hogy a dunáninneni kerületben nincs 
minden rendben? 

A közgyűlés e kérdés felett egyszerűen napirendre tér. 
57. Olvastatott dr. Stefanovich Milosnak a nyitrai esperesség ne-

vében benyújtott azon indítványa, hogy a kerületi gyűlés foglaljon 
állást a három hazafias esperesség ellen a zsinaton tanúsított maga-
tartása miatt. 

Ezen indítvány egyszerűen ad acta tétetik. 
58. Felvétetett a mosonymegyei esperesség indítványa a süppli-

c.átíó eltörlése tárgyában. 
Áttétetik a tanügyi bizottsághoz. 

59. Olvastatott a pozsonymegyei esperesség indítványa egyetemes 
hivatalos közlöny kiadása tárgyában. 

Kiadatik véleményes jelentéstétel végett a tanügyi és 
pénzügyi bizottságnak. 

60. Főt. püspök úr bemutatja Michaelis Vilmos ny. lyc. igazgató 
úr levelét, melyben az aug. 14-én T.-Szt.-Mártonban tartott ker. bizott-
sági ülésen lett részvételekor felmerült fuvardíjainak, 13 frt G0 krnak 
megtérítését kéri. 

Michaelis Vilmos úrnak a kért összeg a ker. pénztárból 
kiutal ványoztatik. 

61. Olvastatott a rév-komáromi ev. egyházközségnek a fehér-
komáromi ev. egyházmegye közgyűlése által pártolólag felterjesztett 
azon indítványa, hogy a dunáninneni kerület közgyűlése ezentúl 
mindenkor Pozsonyban tartassék. 

Az indítvány azon módosítással fogadtatik el, hogy ke-
rületünk közgyűlése »rendszerint« Pozsonyban tartatik. 

62. Felvétetett a nógrádi esperességnek az egyetemes közgyű-
léshez intézett folyamodványa, melyben a losonczi vallásoktatás czél-
jaira az államsegélyből G00 frt évi segélyt kér. 

A pénzügyi bizottságnak kiadatik, jelentése a legköze-
lebbi közgyűlésre beváratván. 

63. Előterjesztetett a selmeczbányai tanítóképző intézet kérvénye 
évi segély megajánlása tárgyában. 

A selmeczbányai tanítóképző intézet oda utasíttatik, 
hogy kérvényét, mely véleményezés végett a tanügyi és 
pénzügyi bizottsághoz lesz átteendő, a jövő közgyűlésre fel-
szerelve nyújtsa be. 

64. Olvastatván az egyetemes közgyűlés 54. jkönyvi pontjának 
1. sz. alpontja, melyben utasítja a kerületeket, hogy az egyházi köz-
alap létesítésének előkészítése czéljából, hívják fel az egyházközséget, 
az egyházmegyék útján arra, miszerint a zsinati törvény 306. §-ának 
a) betűje alatti rendelkezéséhez képest, mutassák ki tagjainak egyenes 
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állami adóját, mely adatok kerületenként egybegyűjtve, az egyetemes 64 - 69. 
szabályrendeletek megalkotására kiküldött bizottsághoz lesznek át-
teendők, 

elrendeltetik a kerület összes egyházközségeiben, az 
egyházmegyék útján, az egyenes államadó személyenkénti 
összeírása. Ezen határozat mielébbi foganatosítására felké-
retik a püspök úr. 

65. Olvastatott a felső-almási ev. egyházközségnek felebbezése 
a honti esperesség közgyűlésének azon határozata ellen, melyben 
a föesperes úrnak azon eljárását, hogy tiszt. Lacziák Mihály leikész 
urat a f.-almási lelkészi hivatalra candidáltak sorába fel nem vette: 
helybenhagyta. 

A honti esperesség neheztelt végzése indokainál fogva 
helybenhagyatik. 

66. Olvastatik Schleiffer Károly következő indítványa: Felkérendő 
az egyetem elnöksége, hogy a zsinati törvény 312. s 315. §. értel-
mében, a már legközelebb szükségelt nyomtatványokról gondoskodjék, 
nehogy az alantas testületek erre, a törvény ellenére, kényszerítve 
legyenek. 

Erre vonatkozólag kijelenti a közgyűlés, hogy ezt az 
ügyet az egyetemes közgyűlés jogköréhez tartozónak tekinti. 

67. Olvastatik Schleiffer K. következő indítványa: Kéressék fel 
a főt. s mélt. püspök úr, hogy a zsinati törvény 27. §-át foganatosítsa. 

Ezen indítványra vonatkozólag, melynek értelmében: 
»A magyar állam területén levő összes polgári községek, 
területi, népességi és közlekedési viszonyokra való tekintettel 
az illető egyházkerületek által, anyaegyházakba s ott, a hol 
annak szüksége fennforog, missiói körökbe osztatnak be,« 
— ez idő szerint határozatot nem hoz. 

68. Jurenka Pál miavai lakos felebbezése a nyitrai esperesség 
azon határozata ellen, melylvel a miavai egyház felügyelőjének s két 
gondnokának választása megerősíttetik, 

elutasíttatik s az esperesség megerősítő határozata a ke-
rületi közgyűlés által helybenhagyatik. 

69. Olvastatik a br. Baldácsy-alapítvány kerületünkre eső tiszta 
jövedelmének elosztása tárgyában kiküldött bizottság jegyzőkönyve: 

2. Bemutattatolt a Baldácsy-akpítványt kezelő bizottság jelentése, 
mely szerint az 1893-iki bevétel volt 87,533 frt 80 kr. 

kiadás . . 56,493 » 38 » 
maradvány. 31,040 frt 42 kr. 

Tudomásul vétetett. 
3. Ugyanazon bizottság jelentése szerint az 1894-iki költségelő-

irányzat szerint a bevétel . . 59,936 frt 97 krban, 
a kiadás . . 26,051 » 14 » van feltüntetve, 
a maradvánv , 33.885 frt 83 kr., melyből keriile-

J 7 7 J 

tünknek, mint eddig 2500 frtnyi osztalék jut. 
3 
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70. Javasoltatik, hogy a püspöki irodavezetőnek járó 600 frt 
innen, az államsegély terhére vezettessék át, a 2500 frt 
pedig az eddigi szokásos módon utoljára osztassék fel, 
úgy, hogy % a főt. püspök urnák, % pusztuló Jegyházaknak, 
78 szegény lelkészeknek, 2/8 lelkészözvegyeknek és árváknak 
adassék; megjegyeztetvén, hogy a Vs-ból 'egy-egy lelkészi 
állomásra 18 frt 38 kr. jut. A jövőre nézve javasoltatik, 
hogy a Baldácsyánum ne osztassék fel az egyházmegyék 
között, kimondatván, hogy ezen segélyért az arra jogosított 
és szorúlt egyházaknak és egyeseknek a folyamodványok, 
kellő felszerelése mellett, minden évben az egyházmegye út-
ján újra és újra kell a kerületi gyűléshez folyamodniok. 

A bizottsági jegyzőkönyvben előterjesztett javaslatokat 
a kerületi közgyűlés elfogadva határozattá emeli; utasítja 
egyúttal a pénztárost, hogy a megszavazott összegeket, annak 
értelmében szolgáltassa ki. Jövőben pedig a folyamodványok 
szerkesztésénél a következők veendők figyelembe: 

1. Az egyházak folyamodványainál: 
a) Lélekszám. 
b) Bevétel s kiadás. 
cj A kért segély czélja. 
d) A jelzett czélra kapott segély. 
ej Az egyházbeliek állapota s kiválóbb foglalkozási módja. 

2. A lelkészek folyamodványainak kellékei: 
a) Életkor. 
b) A szolgálati évek száma. 
c) Családi állapot. 
d) Jövedelem. 
e) A kivánt segélyezés czélja. 

3. Az özvegyek folyamodványainál jelzendő: 
a) Az életkor. 
bj Hány év óta özvegy? 
cj Családi állapot. (A családtagok száma, kora, netaláni hi-

vatása s foglalkozása.) 
d) Jövedelem. 
ej Hol s kinél tartózkodik? 

70. Az 1893. évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 45. pont-
jánál az 1894. évi állami segély felosztására vonatkozó előterjesztett 
következő bizottsági javaslat: 

Egyetemes pénztárnak . . 250-— 
Özvegy-árva (esp.) intézeteknek 1600"— 
8 ésperesnek költségtérítés . 800 •— 
Kerületi pénztárnak . . . 600•— 
Püspöki irodavezetőnek . . 600"— 3850 frt — kr. 

Átvitel . 3850 frt — kr. 
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Áthozat . 3850 frt — kr. 
Árvái esp< 
Liptói 
Mosonyi 
Nyitrai 
Pozsonyvárosi 
Pozsonymegvei 
Trencsénm egyei 
Túróczi 
Zsinati költségekre 

esperesšégnek 
» 
» 
» 
» 
»-
» 

53 — 
107 — 
49 — 

1 8 0 - — 
49 — 
90-— 

1 1 2 — 
105 — 745 » — » 

1405 » — » 
6000 frt — kr. 

jóváhagyólag elfogadtatik. 
71. Olvastatván a volt egyházkerületi pénzügyi bizottság 1894. 

julius 27-én Pozsonyban megtartott üléséről szóló jegyzőkönyv. 

Jegyzőkönyv 
a dunáninneni ág, hitv. evang. egyházkerület pénzügyi bizottságának 

1894. julius-hö 27-én Pozsonyban tartott üléséből. 

Jelen voltak: Nagytiszteletű Kmety János liptói esperes elnöklete 
alatt: Millich Dániel, Stodola Emil. Günther M. V., Kesztler Tivadar 
és Korcsek Zsigmond urak. 

1. Nagytiszteletű Kmety János liptói esperes úr üdvözölvén a 
megjelent bizottsági tagokat, egyszersmind jelenti, hogy Mikó Péter 
bizottsági elnök úr a karlsbadi fürdőben időzvén, nem jelenhetett meg 
és így ő. mint a bizottság alelnöke foglalja el az elnöki széket. 

2. Elnök úr jelenti, hogy Czimrák János bizottsági jegyző úr sem 
jelenhetvén meg, Korcsek Zsigmond levéltáros úr kéretett fel a jegyzői 
tisztség elfogadására, a mit ez készséggel el is vállalt. 

3. Tekintetes Günther M. V. kerületi pénztáros úr felolvassa évi 
jelentését, melynek alapján határoztatik, hogy: 

a) a turócz-szt.-mártoni és liptó-szt.-miklósi takarékpénztárakban 
elhelyezett Kvacsala-féle alapítvány, nemkülönben a turócz-szt.-mártoni 
gymnásium tőkéje utáni kamatok a takarékpénztári könyvecskékbe 
még a kerületi gyűlés megtartása előtt bevezettessenek; e czélból nt. 
Kmety János elnök úr a 8 darab betéti könyvecskét magához vette 
s azokat az eszközölt kamatbeirás után Pozsonyba visszaküldeni 
tartozik. 

bj Tekintetes Günther M. V. pénztáros úr felhatalmaztatik a ke-
rületi gyűlés utólagos jóváhagyása mellett, hogy a takarékpénztárban 
elhelyezett tőke egy részét magasabb kamatoztatás czéljából értékpa-
pirokban elhelyezze. 

4. Átvizsgáltatván a kerületi pénztárban elhelyezett összes értékek, 
valamint a mérleg és kezelési eredmény számla, melyeknek minden 
egyes tétele a fő- és mellékkönyvekkel összhangzónak találtatván: 
kellemes tudomásul szolgál, hogy az 1893-ik évi kezelési eredmény 
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309 frt 82 kr. felesleget mutat fel, mely összeg a kerület törzsva-
gyonához csatoltatott s így az az 1893-ik év végével 33,278 frtra 
emelkedett. 

Az államsegély és Baldácsy-alapítvány járuléka után megtakarított 
118 frt 22 kr. időközi kamat az év végével a papi és tanítói özvegy-
árvaalap javára könyveltetett. 

5. Beterjeszti továbbá kerületi pénztáros úr, báró Steiger Albert 
alapítványának külön számlakivonatát a végből, hogy a főtisztelendő 
püspök úr állal az alapító okmány 6. pontja értelmében a szeptencz-
ujfalusi iskola jelenlegi kegyurának átküldessék. 

6. A vizsgálat eredménye minden tekintetben a legszigorúbb kö-
vetelményeknek megfelelvén, a bizottság javaslatba hozza, hogy a 
kerületi pénztár mintaszerű kezeléseért a kerület részéről köszönet 
szavaztassák s pénztárosnak a szokásos fölmentvény megadassék. 

7. A bizottsági gyűlésnek további folyamán beterjeszti kerületi 
pénztáros úr az 1895-ik évi előirányzatot, mely szerint a szükséglet 
5244 frt 34 kr. a fedezet 4626 frt 34 kr.; a hiány tehát 609 frtot 
tesz, melynek fedezésére indítványozza, úgy mint tavaly, az állam-
segélyt 6u0 frt erejéig igénybe venni, míg az ezután felmaradó csekély 
9 frtnyi hiányt megtakarítások által véli fedezhetni. 

8. Az esperességek és a pozsonyi lýceum zsinati költségeinek 
részbeni fedezésére kerületi pénztáros úr indítványozza, hogy az állam-
segélyt felosztó bizottságtól ez idén is 1400 frt kéressék, mely összeg 
a már meglevő 1700 forinttal az érdekeltek között 9 egyenlő részben 
követeléseik részbeni behajtására utalványoztassék akként, hogy a já-
randó összeget az államsegélylyel együttesen fölvehessék. 

9. Különös tekintettel a f. é. május havában megtartott egyetemes 
gyűlés azon határozatára, hogy az államsegély jövőre az egyes espe-
rességeknek a központból lesz kifizetve, s ezek erre vonatkozó igé-
nyeikel. i I lei ve szükségleteiket előzetesen tartoznak az egyetemes bi-
zottsághoz beterjeszteni: javasolja kerületi pénztáros úr, hogy az 
1895-ben felosztás alá kerülő államsegélyből a kerületi pénztár szá-
mára kéressék: 

1600 Irt zsinati költségekre. 
600 frt a kerületi előirányzatbeli hiány fedezésére, és 
200 fit a kerületi alap gyarapítására, összesen 

2400 frt. IIa a fenti 1600 fit megadatik, az esperességek és 
a lýceum, illetve pozsonyi egyház, még fennmaradó zsinati költségeik 
részlete. 1896-ban az államsegély újbóli igénybevétele mellett végle-
gesen ki lenne egyenlíthető. 

10. Kerületi pénztáros úr fenti indítványát, valamint a Zsedényi-
és Németh István-féle alapítványok jövedelmének felosztására vonat-
kozó s a »Jelentésben« foglalt javaslatát a bizottság magáévá teszi 
s azokat a kerületi gyűlésnek elfogadás végett ajánlja. 
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11. Elnök úr. egyéb tárgy nem lévén, a jelenlevő bizottsági 72.73. 
tagoknak köszönetet mond s a gyűlést bezárja. 

Kelt P o z s o n y b a n. 1894. július-hó 27-én. 
Kmety János, Kövesek Zsigmond, 

ker. pénz bizottsági alelnök. jegyző. 

Minich Dániel, Dr. Stodola Emil. 
bizottsági tag. 

Kesztler Tivadar, 
ker könyvelő. 

az tudomásul vétetik, a pénztáros úrnak pedig meg-
adja a közgyűlés az ajánlott felmentést s önzetlen fárado-
zásaért megszavazza őszinte elismerő köszönetét. 

72. A volt turócz-szt-mártoni algymnasium vagyona 1893. decz. 
31-én a következő volt: 

Tápintézeti alap 
Suhajda-féle alapítvány . 
Zeneszerek alapja . . 
Stúr Lajos-féle alapítvány 
Paulíny-Tóth-féle alapítvány 
Intézeti orvos díj azasara szolgáló alap 
Kuzmányi-féle alapítvány 

121 L frt 52 kr. 
1420 

74 
368 
184 
389 
273 

» 
» 
» 
» 
» 

75 
19 
26 
49 
27 
75 

összeg: 3922 frt 23 kr. 
Tudomásul vétetik. 

73. A pénzügyi bizottság által az 1895. évre kiterjedő költség-
vetés, mely szerint 

L Előirányzott szükséglet: 
Püspöki tiszteletdíj 1200'— 

» irodai átalány 400 ' -
Kerületi jegyzők tiszteletdíja 300'— 
Levéltáros » 50'— 
Könyvelő » 100' — 
Theologiai akadémiának 250'— 
Pozsonyi lýceum és tápintézetnek . . . 250'— 
Váni hitoktatónak 37 — 2587 frt. 
Püspöki útiköltségek és egyebekre . . 500.— 
Vegyes kiadásokra 600'— 
Esperességek útiköltségeire s napi dijakra 1500'— 2600 » 
Alapítványok kamataira . . . . 1357 » 

Összesen . 6544 frt. 
II. Fedezet: 

Kamatok 356.— 
Értékpapírok kamatai 2357 -— 
Magánkötv. » 163'— 2876 frt — kr. 

Átvitel 2876 frt — kr. 
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Áthozat . 
Esperességek járulékai • 

Liptó . . . . Lélekszáma 33,408 50112 
Mosony . . . » 4,486 11769 
N y i t r a . . . . » 54,703 820-54 
Pozsonymegye . » 15,635 234-52 
Pozsony város . » 8,725 130,87 
Trencsén . . . » 21,546 323 19 
Nógrád . . . » 49,590 743-85 
Hont . . . . » 26,892 403-38 
Bars . . . . » 3,030 45-45 
Fehér-Komárom » 9,224 138 36 
Az államsegélyből . . . 

Összesen 
I. Szükséglet o 6544 frt. 

II. Fedezet . . 6934 » 

2587 frt — kr, 

3458 » 91 

6934 frt 91 kr. 

Remélhető felesleg 390 frt. 
Pozsony, 1894. évi deczember 19. 

Günther M. V. 
ker. pénztáros. 

Jegyzőkönyv, 
felvétetett a dimáninneni ág. hitv. ev. kerület pénzügyi bizottságának 

1894. deczember 19-én tartott ülésében. 
Főtiszt, és mélt. Baltik Frigyes és ngs. Laszkáry Gyula elnöklete 

alatt jelen voltak: tek. Láng Lajos, Solvmossy Ödön ehm. felügyelők, 
Trsztyenszky Ferencz, Händel Vilmos, Hering Lajos, Bodiczky Kálmán, 
Ritter Károly esperesek, Günther Vilmos egyházker. pénztáros és alól-
írott mint jegyző. 

1. Az egyet, egyháznak 1893-ik évről szóló számadásai meg-
vizsgáltatván, 

számadásilag rendben találtattak. 
4. Tárgyalás alá vétetvén a 6000 frtnyi államsegély elosztása, a 

pénzügyi bizottság mindenekelőtt javasolja, hogy a renitens liptói, tren-
cséni és nyitrai egyházmegyékre eső jutalék a kerületi pénztárban tar-
tassák vissza mindaddig, míg a törvényes útra vissza nem térnek; 
az árvái és túróczi jutalék átküldetik az illetékes kerület pénztárába. 
Maga a felosztás pedig következőleg állapíttatott meg: 

az egyet, pénztárnak 250 frt 
az egyházm. özvegy-árvaintézeteknek, a 

lelkészi állomások száma szerint. . 1600 
a nyolcz esperesnek 800 
a püspöki irodavezetőnek 600 
a kerületi pénztárnak 600 

Átvitel . 3850 frt. 
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Áthozat . 3850 frt. 74.75. 
az árvái egyházmegyének . . . 52 » 
a liptói » . . . 107 » 
a mosonyi » . . . 49 » 
a nyitrai » . . . 180 » 
a pozsonyvárosi » . . . 49 » 
a pozsonymegyei » . . . 90 » 
a trencséni » . . . 112 » 
a turóczi » . . . 105 » 

Összesen . 4595 frt. 
Az előbbi évekből a zsinati költségekre megtakarított összeggel 

együtt 3195 frt 50 krnyi összeg fordíttassák a zsinati költségek fede-
zésére. 

Az egyes egyházmegyék jutaléka 65 %: 
Árva kap 222 frt 30 krt, Liptó 230 frt 75 krt, Mosony 338 frtot, 

Nyitra 690 frt 95 krt, Pozsony város 296 frt 40 krt, Pozsonyi lýceum 
423 frt 15 krt, Pozsonymegye 353 frt 60 krt, Trencsén 311 frt 35 krt, 
Túrócz 325 frtot, összesen 3191 frt 50 kr. 

5. Az 1895-ik évi költségvetés megállapítása 
magának a közgyűlésnek hagyatott fenn. 

6. Az állandó ker. pénzügyi bizottságba a következő tagok ajánl-
tatnak. Elnökök: Láng Lajos, Baltik Frigyes. Tagok: Günther Vilmos, 
Fürst János, Richter Ede, Hacker Károly, Kalenda János, Solymossy 
Ödön, Vitális Péter, báró Buttler Ervin, Wladár Viktor, Raab Károly, 
Händel Vilmos, Kosztolányi Sándor, és Schleiffer Károly mint jegyző. 

7. A kerületi számvevőszék ekkép javasoltatik összeállíttatni. 
Elnökség: Laszkárv Gyula és Trsztyenszky Ferencz. Tagok: dr. Sa-
marjay Emil, Hering Lajos, Simko Frigyes, Ritter Károly, Bella István, 
Bobrovniczky László és dr. Sziklay Otto. 

Jegyezte: Raab Károly. 
A kerületi közgyűlés által elfogadtatik, egyúttal kimondja, 

hogy a kerületbeli hívek lélek szerint egy s fél (IV2) kraj-
czárral vagyis egyénenként 3 fillérrel volnának megterhe-
lendők, hogy az előirányzott kerületi szükséglet fedezetét 
találja; mely javasolt megadóztatás, a zsinati törvények 
értelmében az egyházakhoz leszállíttatik megszavazás végett. 

74. Felhivatnak a kerületi egyházmegyék esperesei, hogy a f. évi 
ápril végéig mutassák ki szűkölködő egyházaik szükségleteit s ezen ki-
mutatásokat terjeszszék be a püspök úrhoz, mint az állandó pénzügyi 
bizottság egyik elnökéhez. 

75. Olvastatott a pozsonyi theol. akadémia tanári karának fize-
tésük szabályozása tárgyában benyújtott kérvénye. 

Miután az egyetemes gyűlés az akadémiai tanárok fize-
tésének rendezését kilátásba helyezte: közgyűlésünk ezen 
ügyet az egyetem intézkedéséig függőben tartja. 
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76 78. 76. A tanügyi bizottság megalakulásáról szól a következő jkönyv: 

A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület tanügyi bizottsá-
gának f . é. deczember-hó 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve. 

Jelen voltak nagytiszteletű Raab Károly barsi esperes úr és ns. 
Kosztolányi Sándor elnöklete alatt: Samarjay Mihály, nyugalmazott 
reáliskolai igazgató, Michaelis Vilmos, nyugalmazott lyceumi igazgató, 
Biszkup Lajos tanító és Korcsek Zsigmond igazgató tanító urak. 

1. Nagy tiszteletű Raab Károly bizottsági elnök úr megnyitván az 
ülést, üdvözli a megjelenteket s felhívja Korcsek Zsigmond igazgató-
tanítót a jegyzőkönyv vezetésére; ami t ez azonnal készséggel elvállal. 

2. Bizottsági előadókul megválasztatnak, még pedig: a középis-
kolák és képezdék számára Michaelis Vilmos, a népiskolák részére 
pedig Korcsek Zsigmond. 

3. Elnöklő főesperes úr felkérvén a bizottsági tagokat ernyedetlen 
munkálkodásra s az elnökség buzgó támogatására, az ülést berekeszti. 

Pozsony, LS9L deczernber 20. 
Korcsek Zs i g m ond 

bizottsági jegyző. 
Tudomásul szolgál. 

77. A közgyűlési jkönyv hitelesítésére felkéri a közgyűlés az 
elnökséget, Simko Frigyes, Wladár Victor, Sztranyovszky Géza, Ho-
luby Adolf urakat. 

78. A közgyűlés összes tárgyainak elintézése után, elnöklő Lasz-
káry Gyula nógrádi egyházmegyei felügyelő úr a közgyűlést bere-
kesztette. 

Hitelesíttetett Romhányban, 1895. évi január-hó 30. napján. 

Baltik Frigyes, Laszkáry Gyula, 
püspök. tttáyi ilnök. 

Simko Frigyes. Händel Vilmos, 

Sztranyo vszky Géza. 
JeffffčU. 

Hering Lajos, 
Wladár Viktor. helyeUes jegyző. 



TARTALOM 
Jkohyvi Lap-

pont szám 

1. A püspök úr felkéri helyettes társelnökül ngs. Laszkáry Gyulát . . . 4 
2. A helyettes felügyelő megnyitó beszéde - . - . . 4 
3. Jegyzőválasztás és helyettesítés 6 
4. Az utolsó zsinati törvények bemutatása és kihirdetése 6 
5. Egyházmegyék elbocsátása és felvétele 6 
6. Az új kerületi közgyűlés összehívásának s a szervezkedésnek elrendelése 7 
7. A püspök úr elnöki jelentése 8 
8. A kerületi felügyelő úr lemondása 12 
9. Szavazás elrendelése a kerületi felügyelői állásra . . . . . . •• . . 12 

10. Jelentés báró Prónay Dezső megválasztásáról 13 
Ili Báró Eötvös Loránd kinevezése vallás- és közoktatásügyi ministerré . 13 
12. Müller Frigyes megválasztása erdélyrészi püspökké 13 
13. Báró Vay Miklós az ev. ref. egyet. convent világi elnökének elhunytáról 13 
14. Samarjay Károly a pozsonyvárosi egyház s esperesség világi felügyelő-

jének elhalálozásáról 13 
15. A liptói esp. felügyelő jelentése az esp. közgyűlés feloszlatásáról . . 13 
16. A trencséni s nyitrai esperességek megtagadják a törvényes engedel-

mességet 13 
17. A nyitrai esp. nyilatkozata a püspök úrral szemben roszaltatik . . . 14 
18; Boór Lajos és dr. Minich Jaroszlav. mint jegyzők, felhivatnak elmara-

dásuk igazolására 14 
19. A kerületi törvényszék megválasztása .< 14 
20. Bizottság kiküldése a szabályrendeletek javaslatainak elkészítésére... . 14 
21. A népiskolai bizottság megválasztása 15 
22'. A püspök úr évi jelentése . . . . . . • • • • 15 
23. Fellebbezési bizottság 26 
24. Pénzügyi bizottság 26 
25. A kerületi közgyűlés tárgyalási s- ügykezelési nyelve 26 
26. A magyar eredeti okmányok fordítása tárgyában 26 
27. Néhány ministeri rendelet s hatósági átirat 26 
28. Népiskolák állapotáról • szóló jelentés . . . - . . 30 
29. A túrócz-szent-mártoni tót gymnasium tárgyában . 36 
30. Az idegen iskolákba járó gyermekek vallástanítása ügyében . . . . 36 
31. A kerületi leányiskola tárgyában 36 
32. Gyámintézeti adomány a ker. leányiskola javára 36 
33. Jelentés a vallástanításról a tanítóképzőkben . . . . . . . . . 36 
34. Jelentés a lipótvári s iliavai fegyenczékről 36 
35. A Zsedényi-féle alapítvány kiosztása tárgyában 36 
36. A Geduly- s Németh István-féle alapítvány kamatainak kiosztásáról; 

indítvány a Németh István-féle alapítványra vonatkozólag; jog-
igénveink fenntartása a Németh-. Mokossínvi- és Zsedényi-féle. 
a bányakerület által kezelt alapítványokra nézve 3/ 

37. A kerületi pénztár s levéltár Pozsonyban marad . . . . . . . 38 
38. Jelentés a Reischel Károly alapítványt kezelő bizottságtól s az alapít-

vány szabályai . - . . . . 38 



Jkönyvi Ijap. 
pont s/.i'im 

39. Az 1893. államsegélyről szóló számadás . 4 3 
40. Az 1894. államsegély átvételéről 43 
41. Felmentvényi díjak időközi kamatairól 43 
42. Beszámolás a felmentvényi díjakról: ezek jövőben a kerületi gyámolóra 

fordítandók 43 
43. Jelentés a kerületi gyámintézet működéséről 44 
44. A kerületi levéltáros jelentése 45 
45. A theol. akadémiai járulék felemelése tárgyában 45 
46. Tranovszky György-féle alapítványról 45 
47. Zpevnyik-alapítványról 45 
48. A Luther-társaság jelentése 45 
49. Baltik-alapítvány 45 
50. Steiger-Münsinger-féle alapítvány 46 
51. A bécsi biztosító-társaság ajánlata 46 
52. A jegyzőkönyv példányainak száma 46 
53. Özv. Kvacsala Jánosné szül. Konecsny Julia alapítványa 46 
54. A pozsonyi egyház kérvénye a 250 frtnyi kerületi adomány állandósí-

tása ügyében 47 
55. Bobrovniczky László egyházmegyei felügyelő felebbezése 47 
56. Dr. Markovich levele felett a gyűlés napirendre tér 48 
57. Dr. Stelanovich indítványa ad acta tétetik 48 
58. A mosoni egyházmegye indítványa a supplicatio tárgyában . . . . 48 
59. Egyetemes hivatalos közlöny kiadása tárgyában 48 
60. Michaelis Vilmos fuvardíjainak megtérítése 48 
61. A. ker. közgyűlések rendszerint Pozsonyban tartandók 48 
62. A nógrádi esp. kér segélyt a losonczi vallásoktatásra 48 
63. A selmeczbányai tanítóképző kérvénye 48 
64. Elrendeltetik az egyenes államadó személyenkénti összeírása . . . . 48 
65. A felső-alniási felebbezés tárgyában 49 
66. Indítvány a szükséges nyomtatványok tárgyában 49 
67. Sürgettetik a zsinati törvény 27. ipának foganatosítása 49 
68. A miavai .lurenka Pál felebbezése ügyében . 4 9 
69. A Baldácsy-alapítvány jövedelmének elosztása. Jövőben a folyamodvá-

nyok a kérdőpontok szerint szerkesztendők 49 
70. Az 1894. évi államsegély felosztásáról 50 
71. Az 1894. évi julius 27-én Pozsonyban megtartott pénzügyi bizottság 

jegyzőkönyve . . . . . . . . 50 
72. A túrócz-szent-inártoni algymnasium vagyona 52 
73. Költségvetés az 1895. évre. 52 
74. A szűkölködő egyházak szükségleteinek kimutatása . 5 5 
75. A theol. akad. tanárok kérvénye fizetésük szabályozása tárgyában . i 55 
76. A tanügyi bizottság megalakulásáról . . 55 
77. A jegyzőkönyv hitelesítéséről . 56 
78. A közgyűlés berekesztéséről : . . 56 



A dunán innen i ág. hitv. ev. egyházkerü le t 

1894. évi május hó 16-án Trencsénben 
főtisztelendő és méltóságos B a l t i k F r i g y e s püspök és előbb tekin-
tetes B o b r o v n i e z k y L á s z l ó , liptói esperességi felügyelő, később 
tekintetes D o h n á n y i L a j o s , trencséni esperességi felügyelő urak 

társelnöklete mellett tartott 

rendkívül i közgyűlésének 
jegyzőkönyve. 

A közgyűlés megnyitása előtt tagjainak, s ugv a helybeli vala-
mint vidéki érdeklődők nagy közönségének jelenlétében az Úrnak 
házában istentisztelet tartatott, melyen buzgó éneklés után nagy-
tiszteletü Holuby József, trencséni főesperes úr Zsid. 10, 24—25. v. 
alapján ihletetten, buzgóan s szivrehatólag hirdette az Isten igéjét. 
Szent beszéde s áhitatos imája után Krizán Zsiga, kis-sztankóczi 
lelkész által elmondott ároni áldással az istentisztelet befejeztetett. 

Š. 

1. Végeztével főtisztelendő püspök úr a gyűlésnek buzgó fohász-
szal s szívélyes üdvözlettel történt m e g n y i t á s a után jelenti, hogy 
nagyméltóságú Szentiványi Márton, kerületi felügyelő úr a gyűlésen 
részt venni akadályozva van. 

A zsinati törvények értelmében a jelenlevő legidősebb 
egyházmegyei felügyelő, tekintetes Bobrovniezky László úr 
foglalja el a társelnöki széket. 

Következett a gyűlés megalakulása. 

Az egyházkerületi közgyűlésnek tagjai a zsinati törvény 112. 
§-ának alapján: 

A) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi 
tisztviselők: Baltik Frigyes, püspök; 

i 
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Inšlitoris József, Kovalevský Imre, Laco János, Čulík Lajos, Dala 
Máté, Kállay Adolf, dr. Vanovíč János, Sokolík András, az egyház-
kerületi törvényszék bírái; 

Boor Lajos, dr. Minich Jaroszláv, Janoška György, dr. Štefano-
vič Miloš, Šimkovic János, dr. Dérer József, egyházkerületi jegyzők; 

Ružiak János, egyházkerületi ügyész; 
B) Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei és 

iskolai képviselők: árvái esperességből: Janoška György; 
liptói esperességből: Kmeti János, Bobrovniczky László: mosonyi 
esperességből: Bodiczky Kálmán; nyitrai esperességből: Leška 
János, Fajnor István; pozsonyvárosi esperességből: Trsztvénszky 
Ferencz, Hacker Károly; pozsonymegyei esperességből: Ritter Károly, 
Kalenda János; trencséni esperességből: Holuby József, Dohnányi 
Lajos; turóczi esperességből: Horváth József, Mudron Pál, mint az 
egyházmegyék elnökei; a kerület területén levő theologiai aka-
démia felügyelője: . . .Schneller István, igazgató; pozsonyi lýceum 
felügyelője: dr. Dobrovits Mátyás, igazgatója: Zorkóczi Samuel, 
mint iskolai képviselők; 

C) Választás alapján : a) Megbízó levéllel: árvái espe-
rességből: Novák Pál, alsókubini lelkész; liptói esperességből: Bella 
István, szentpéteri, Čobrda Pál, szmrecsáni lelkészek, Kállay Adolf, 
csorbái felügyelő; mosoni esperességből: . . . ; nyitrai esperes-
ségből: Štefánik Pál, kosariszkói, Semian Lajos, turólukai. Sekerka 
Pál, hlubokai lelkészek, Kulišek Miloszláv, vágujhelyi felügyelő, dr. 
Šimko Milos, ügyvéd és dr. Markovié Gyula, orvos; pozsonyvárosi 
esperességből: Fürst János, pozsonyi lelkész, Beck Vilmos; pozsony-
megyei esperességből: Scharbert Ármin, limbachi, Schleiffer Károly, 
misérdi lelkészek. Beniczky Kálmán, esperességi másodfelügyelő, 
Vrchovszky Károly, esp. törvényszéki elnök; trencséni esperességből: 
Zoch Pál, záriecsi, Križan Zsiga, kis-sztankóczi lelkészek, Buéek 
Mihály, Bórik Károly; turóczi esperességből: Hodža János, szucsáni 
lelkész, Polerecký András, esperességi jegyző, -Halasa András, egy-
házi felügyelő és dr. Šimko János; b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 
árvái esperességből: Hroboň János, Droba Dániel, lelkészek, Chor-
vát György és Vávra János; liptói esperességből: . . . , mosoni es-
perességből: . . . , nyitrai esperességből: Borszuk Károly, Trokan 
Sándor, Galláš Pál, Novomestský László, lelkészek, Polaéek István, 
Jurenka Samu, dr. Slabej János, Slezaéek Mihály, dr. Krno János; 
pozsonyvárosi esperességből: Richter Ede; pozsonymegyei esperes-
ségből: Endreffy János, felsőszeli lelkész, Richter Ede, misérdi és 
bazini felügyelő; trencséni esperességből: Roy Pál és Balent István, 
lekészek, Mikeska István, Porubský István és Figura János; turóczi 
esperességből: Konček Antal, lelkész. B. 

2. Mielőtt a közgyűlés a napirend tárgyalásához fogott volna, 
a mult évi rendes közgyűlésen megválasztott s most először meg-



jelent kerületi jegyzők: dr. Dérer József és dr. Minich Jaroszláv 
urak a gyűlés szine előtt meghiteltettek. Š. 

Mivel a szent beszéd, melyet nagytiszteletü Holuby József, 
trencséni főesperes úr a közgyűlési istentiszteleten tartott, mint épitő 
s gazdag tartalmával, ugy remek formájával is a hallgatóságra ki-
vétel nélkül a legmélyebb benyomást gyakorolta, 

a kerületi közgyűlés elhatározza, hogy e szónoknak jegyző-
könyvileg hálás köszönet nyilvánittassék, szent beszéde 
pedig a kerületben divó mind a három nyelven — és 
pedig tótul 1500, magyarul és németül 1000—1000 pél-
dányban — adassék ki, s az egyes egyházközségek lélek 
aránya szerint a hivek közti szétosztás czéljából a kerület 
összes lelkészeinek küldessék meg. - Š. 

4. A püspök úr Ő Méltósága felolvastatja Prónay Dezső báró 
s egyetemes felügyelő úr Ő Méltóságának s főtisztelendő Karsay 
Sándor püspök úr Ő Méltóságának 1894. Április 12-iki 31/94 szú 
következő levelét: »Főtisztelendő Püspök Ur! Magyarhoni á. h. ev. 
egyházunk egyetemes közgyűlését ezennel f. é. május hó 23-ik nap-
jára d. e. 10 órára Budapestre összehivjuk. Midőn íőtisztelendőségedet 
ezen gyűlésre tisztelettel meghívjuk, egyúttal felkérjük, hogy a zsinati 
törvények értelmében az egyetemes gyűlés összehívására vonatkozó 
további intézkedéseket saját hatáskörében megtenni méltóztassék, 
stb., stb. Függelék: A gyűlés főbb tárgyai: Az egyetemes felügyelő 
jelentése. Az egyházkerületek másként leendő beosztására vonatkozó 
javaslat és ezzel kapcsolatos intézkedések. 

Továbbá felolvastatik dr. Győry Elek egyetemes főjegyző Ő 
Nagyságának 1894. április 28-iki 17/94 szú az érintett javaslatra 
vonatkozó átirata. 

Ennek utána az utóbbi átirat mellékletéül beküldött kerület-
beosztási törvényjavaslat egy példányát a püspök úr ő Méltósága a 
közgyűlés asztalára teszi, továbbá megállapítja, hogy a törvény-
javaslat egy-egy példányát az egyházmegyéknek tudomás — és véle-
ményezhetés végett megküldötte, — s erre a javaslatnak I. fejezetét, 
illetve 1—14. §-át, mint a melyekben »az egyházkerületek arányo-
sítása« általánosságban szabályoztatik, felolvastatván, e felett a tár-
gyalást megnyitja s az egyházkerületi gyűlést hozzászólásra szólítja fel. 

Dr. Dobro vi ts Mátyás, pozsonyi lýceum felügyelője pozsony-
vcirosi egyházmegye nevében a következő határozati javaslatot 
terjeszti elő : 

»Mondja ki az egyházkerületi gyűlés, miszerint 
1. a kerületek arányosítását égető szükségnek tekinti, 
2. az egyetemes bizottságnak jelen törvényjavaslatban foglalt 

felosztási tervét nem fogadja el, — s 
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3. magarészéről a kövelkező felosztási tervet javasolja, u. m.: 

a) a dunáninneni kerület: a pozsonvvárosi, pozsony-, mo-
sony-, nyitra-, bars-, hont-, zólyom-, nógrád- és trencsénmegyei egy-
házmegyék 218.300, 

b) a tiszai kerület: a mostani egyházmegyéin kivül az árvái-, 
liptói-, és turóczmegyei egyházmegyék 225.766, 

c) a dunántúli egyházkerület: a mostani egyházmegyéi 
217.098, és 

d) a bányai kerület: a budapesti-, pestpilissolt-, békés-, bács-, 
és torontálmegyei egyházmegyék 296.212 lélekszámmal képezzék.« 

Ellenben Holuby József, a trencsénmegyei egyházmegye főespe-
rese, ugyanannak nevében a következő határozati javaslatot adja elő: 

»Mondja ki az egyházkerületi gyűlés, miszerint ezt a törvény-
javaslatot mint ártalmasat és a mai mozgalmas s a hitéletre nézve 
veszedelmes időkben, csakis uj zavarok és békétlenségek felidézésére 
alkalmasat, csupán politikai s nem egyházi érdekekből eredettet, 
egyházunkba a politikát bevivőt, s ekként egyházunknak a symbolikus 
könyvekben lerakott alaptanaival határozottan etlenkezőt, egyesegyedül 
a dunáninneni egyházkerület természetes és törvényes többségének 
megsemmisítésére irányúiét elveti és ellene óvást emel. És miután a 
javaslat felülről jön. s ekként a zsinati törvényekben biztosított ön-
kormányzati rendszerünkkel ellenkezik, — s az egyházba az elnyomás 
és ráerőszakolás rendszerét viszi be: az egyházkerület tiltakozik az 
ilyen és ehhez hasonló eljárás ellen: s azon esetre, ha bármely felsőbb 
egyházhatóság ezen, vagy ehhez hasonló törvényjavaslatot jóváhagyná: 
az egyházkerület épségét a végső konsequenciákig védeni kész, — 
és sohasem engedi meg, hogy az egyházkerület kötelékéből akár 
egyházmegyék akár egyházközségek — a nélkül, hogy azt maguk 
kívánnák, kibocsáttassanak, vagy ahhoz csatoltassanak. — Azonban 
fentebbiektől ellekintve, minthogy a liptói egyházmegye feldarabolásával, 
s az árvái egyházmegye megszüntetésével, egyszersmind az egyes 
egyházközségeknek a saját egyházmegyéikhez való jövendőbeli viszonya 
felett határoztatik, — ez esetben pedig a zsinati törvény 80. §-a 
értelmében az illető egyházközségeket kihallgatni kell, holott ezen 
egyházaknak nyilatkozattételre nem nyújtatott alkalom és lehetőség: 
kijelenti ez egyházkerület, hogy ezen egyházak kihallgattatása előtt, a 
saját véleménye nyilvánítására törvényszerűen fel sem volt hívható, 
— és e miatt ezen kezdeményezett eljárás ellen a saját egyes egy-
házközségeinek önkormányzata érdekében és védelmében is a zsinati 
törvény 15. és 87. §§-ai értelmében óvást emel.« 

Mindkét határozati javaslathoz, ugy az egyes tagok részéről, 
mint az egyházmegyék nevében számos, kimerítő és beható hozzá-
szólás történt, s minekutána a pozsonyvárosi indítványt négy, — a 
prencséni egyházmegyei indítványt pedig tizennégy felszólaló indokoltan 
tártolta volna, többé szólásra senki sem jelentkezvén, püspök úr 



Ő Méltósága a vitát berekesztette és egyrészt a beérkezett egyetemes 
bizottsági törvényjavaslatot, — másrészt a pozsonyvárosi, — s har-
madrészt a trencsénmegyei esperességi határozati javaslatokat ekként 
csoportosítva bocsátja szavazás alá: 

1-ső kérdés: a dunáninneni egyházkerület az egyetemes bizott-
ságnak az egyházkerületek arányosításáról szóló leérkezett és tárgyalt 
törvényjavaslatát elfogadja-e vagy sem? 

2-ik kérdés: a dunáninneni egyházkerület a pozsony városi egy-
házmegye javaslatát, s ennek 3. pontjában jelzett felosztási tervét 
elfogadja-e vagy sem? 

3-ik kérdés: a dunáninneni egyházkerület a trencsénmegyei 
esperességnek fennebbfoglalt határozati javaslatát egész terjedelmében 
elfogadja-e vagy sem? 

A kérdések ekkénti feltevése közhelyesléssel fogadtatván, az 
1-sőre nézve, minthogy az az egyházmegyékkel tudomásvétel és vé-
leményezhetés végett közölve lett, az egyházmegyénként, a 2-ra és 
3-ra a fejenként való szavazás rendeltetett el. A szavazás nyomban 
megejtetvén a következő eredményre vezetett, u. m: 

az 1-ső kérdésre mind a nyolcz egyházmegye képviselete nemmel 
válaszolván, az elnökség egyhangú határozatként kimondja, miszerint: 

a dunáninneni kerület az egyetemes bizottságnak az 
egyházkerületek arányosításáról szóló, leérkezett és tár-
gyalt törvényjavaslatát nem fogadja el; 

a 2-ik kérdésre 15 szavazat igennel, 40 szavazat nemmel vá-
laszolván, az elnökség határozatként kimondja, miszerint: 

a dunáninneni egyházkerület a pozsonyi egyházme-
gyének fentebbi határozati javaslatát nem fogadja el; 

a 3-ik kérdésre 40 szavazat igennel és 15 nemmel válaszolván, 
az elnökség határozatként kimondja, miszerint: 

a dunáninneni egyházkerület a trencséni egyházmegye 
fennebb foglalt határozati javaslatát egész terjedelmében 
elfogadja. Ennélfogva ezen javaslat határozattá emeltetik. 

D. 

5. A délutáni gyűlési ülést a főtisztelendő püspök úr azon 
jelentéssel nyitotta még, hogy társelnöke tekintetes Bobrovniezky 
László úr elutazott. Felszólítására a társelnökséget 

a jelenlevő legidősebb egyházmegyei felügyelő, tekintetes 
Dohnányi Lajos, trencséni esperességi felügyelő úr foglalta el. 

J. 

6. F. é. május hó 23-án Budapesten tartandó egyetemes gyűlésre 

a kerületi gyűlés részéről a törvény 114. §-ának p) pontja 
értelmében a következő urak küldettek ki megbízó levéllel, 



a lelkészek közül: Janoška György, Boor Lajos (napidíjjal), 
Zoch Pál (napidíjjal), Bella István, Culík Lajos, Križan Zsiga; 
a világiak közül: Mudroú Pál, Dula Máté, Dr. Štefanovič 
Milos, Dr. Minich Jaroszláv, Fajnor István, Dr. Vanovié 
János. Jegyzőkönyvi kivonattal ugyanazon törvény alapján, 
lelkészek közül: Cobrda Pál, Borsuk Károly, Novák Pál; 
világiakból: Ružiak János, Dr. Šimko Milos, Dr. Markovié 
Gyula. Ezen jegyzőkönyvi pont a gyűlés tartama alatt 
hitelesíttetett. J. 

7. Dr. Vanovié János, a turócz-szt.-mártoni ev. egyház ügyésze 
előterjeszti: 

»Miután a turócz-szt.-mártoni járásnak főszolgabírája megtagadta 
a végrehajtási segélyt a hátrálékban maradt egyházi adók és tanítói 
fizetések behajtása tárgyában s ez által megsértette a zsinati tör-
vények által biztosított egyházi jogokat, s miután a hátralékos egy-
házi adók behajtása az egyházélet kérdéseinek egyike, — ez okból a 
turóczi esperesség panasszal s egyúttal kérelemmel járul a főtiszte-
lendő kerületi gyűlés elé a turócz-szt.-mártoni főszolgabíró Újhelyi 
Attila ellen s kéri: méltóztassék a magas kormánynál a szükséges 
lépéseket megtenni oly irányban, miszerint az alárendelt közigazgatási 
hatóságoknak az egyházi törvények betartása meghagyassák, hogy ily 
módon az egyházak a hátralékos egyházi adók behajtásánál a köz-
igazgatási hatóságok önkénye ellen megvédessenek.« 

Nagyságos Beniczky Kálmán, turóczmegye alispánjának erre 
vonatkozó szóbeli jelentése folytán, hogy az e tárgyban 
hozzá beadott felfolyamodások már is ő általa hivatalos 
uton elintézve lettek, az ügy további tárgyalása feleslegesnek 
tekintetik. M. 

8. Nagytiszteletű Janoška György, árvái alesperes úrnak a ke-
rületi pénztárnok s levéltárnok eddigi visszás helyzetének szabályozása, 
ezen hivatalok kezelését megállapító szabályrendeletek megalkotása, 
a tanítói kar két kerületi képviselőjének választására vonatkozó el-
járási szabály létesítése tárgyában tett előterjesztése folytán 

határoztatott, miszerint az ide vágó szabályrendeletek tervezete 
a többiekkel együtt, az illető bizottságok által, a f. é. nyári 
rendes kerületi gyűlés elé lesznek beterjesztendők. M. 

O. A turóczi egyházmegye felügyelője által meghívja a kerületet, 
hogy ez évi rendes közgyűlését kebelében tartsa meg, mire 

az egyházkerület 1894-évi rendes közgyűlésének helyéül 
Turócz-Szt.-Márton városát tűzi ki. B. 

Í O . Jelen jegyzőkönyvnek Budapesten történendő hitelesítésére 
főtisztelendő püspök úr elnöklete alatt Zoch Pál, Bella István, 



Novák Pál, Čobrda Pál, Dula Máté, Mudroň Pál és Fajnor 
István urakból álló bizottság küldetik ki. B. 

A napirend letárgyalása után elnöklő püspök úrnak hálaimájával 
s nagytiszteletü Ritter Károly, pozsonymegyei főesperes úr az elnöklő 
püspök úrnak a gyűlés tapintatos vezetéseért hálás köszönetének 
nyilvánításával a gyűlés berekesztetett. 

Kelt mint fent. 

Janoska György, Boor Lajos, 

Dr. ŠtefanoviČ Milos, Dr. Minich Jar ószláv, 
egyh. kerületi tót jegyzők. egyh. kerületi magyar jegyzők. 

Šimkovic János, 
Dr. JGérer József, 

egyh. kerületi német jegyzők. 

Hitelesítve Budapesten 1894. május 22. 

Baltik Frigyes, püspök. 

Bella István, lelkész. 

Novák S. Pál. 
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Ä DUNÁNINNENI 

ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK 

J E G YZ Ö K Ö N Y Y E, 
mely Pozsonyban 1895. augusztus 21. és 22. napjain 

méltóságos és főtiszteletű BALTIK FRIGYES kerületi püspöknek és méltóságos LASZKÁRY 
GYULA kerületi felügyelőnek társelnöklete alatt tartatott. 

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

A b a r s i e g y h á z m e g y é b ő l : Raab Károly esperes, Liptay 
András egyházmegyei megbízott, Bándy Endre kiküldött. 

A f eh ér k o m á r o mi e g y h á z m e g y é b ő l : Hering Lajos espe-
res, Gáncs Jenő megbízott; dr. Borchert Jenő, LIauptmann János 
kiküldöttek. 

A h o n t i e g y h á z m e g y é b ő l : Händel Vilmos esperes, Fuchs 
János, Fuchs Sámuel, Szluka János megbízottak; Holéczy János ki-
küldött. 

A l i p t ó i e g y h á z m e g y é b ő l : — 
A m o s o n i e g y h á z m e g y é b ő l : Lepossa Dániel egyházmegyei 

felügyelő, Bodiczky Kálmán esperes; Ulicsny Endre, Hacker Károly 
megbízottak; Posch Frigyes, Wenk Károly, Ringbauer Gusztáv, Hal-
wax János kiküldöttek. 

A n y i t r a i e g y h á z m e g y é b ő l : — 
A n ó g r á d i e g y h á z m e g y é b ő l : Simonidesz János h. alesperes. 

Zelenka Gyula, Margócsy József, Gaál Mihály, Hrk János, Frenyo 
Gyula megbízottak; Wladár Viktor kiküldött. 

A p o z s o n y m e g y e i e g y h á z m e g y é b ő l : Ritter Károly es-
peres, Kalenda János egyházmegyei felügyelő; Rásó Mihály, Zsarno-
viczky Gyula megbízottak; Schönwieszner Kálmán, Endreffv János, 
Farkas Géza, Kercser Ede, Scharbert Armin, Lenhardt Károly, Rehling 
Mátyás kiküldöttek. 

A p o z s o n y v á r o s i e g y h á z m e g y é b ő l : dr. Láng Lajos esp. 
felügyelő, Trsztyenszky Ferencz esperes; Ébner Gusztáv, Dobrovics 
Mátyás megbízottak; Polevkovits Gusztáv, Sziklay Otto, Schmidt Ká-
roly Jenő, dr. Kollarik József, Früwirth Sámuel kiküldöttek. 

1* 
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i—3. A t r e n c s é n i e g y h á z m e g y é b ő l : — 
A t h e o l . a k a d é m i a r é s z é r ő l : dr. Masznyik Endre igazgató. 
A p o z s o n y i l ý c e u m r é s z é r ő l : Zorkóczy Samu igazgató, 

dr. Samarjay Emil lycealis felügyelő. 
A s e l m e c z b á n y a i l ý c e u m r é s z é r ő l : Jezsovics Károly igaz-

gató, Farbaky István lycealis felügyelő. 
M i n t az e g y h á z k e r ü l e t t i s z t v i s e l ő i : Günther M. V. pénz-

táros, Korcsek Zsigmond levéltáros; Fürst János, Hollerung Károly, 
Schleiffer Károly törvényszéki bírák. 

A gyűlés e lső napja. 
1. Reggel 8 órakor a szentegyházban nt. Ritter Károly pozsony-

megy ei esperes úr nagy hatást tett szent beszédével gyámint. isten-
tisztelet tartatott. Rövid szünet után a közgyűlés tagjai a pozsonyi 
egyházközség kis templomában gyülekeztek össze, a hol mélt. és főt. 
Baltik Frigyes püspök úr buzgó imában kérte tanácskozásunkra Isten-
nek áldó kegyelmét. Majd mélt. Laszkáry Gyula felügyelő úr üdvözli 
meleg szavakkal a megjelent tagokat. Alig volt idő, úgymond, midőn 
a nevezetes események oly rohamosan követték egymást, mint nap-
jainkban. A zsinati törvények által teremtett uj helyzetbe még bele 
se éltük magunkat, már is következett a kerületek arányosítása s az 
egyházkerületi reformok életbe léptetése. Nem csoda, ha némely ügy 
elintézése nehezebb, mint a nyugalmas időkben. Mind a mellett e czélra 
vezető utat mindig megtaláljuk, ha a törvényes alaphoz ragaszkodunk. 
Sajnos, hogy testvéreink közül némelyek ezt az alapot elvetik s a 
közös munkától távol maradnak. Mi elmentünk az engedékenység 
végső határáig, de most már az izgatók ellen teljes szigorral kell fel-
lépnünk, mert a törvény nem írott malaszt, meg kell az előtt hajolni 
mindenkinek. 

Mint örvendetes eseményt jelzi ama keresztyén szeretet és türe-
lem által áthatott utasítást, melyet a prot. püspöki kar adott ki a 
papság számára, az egyházpolitikai törvények életbe léptetése folytán 
szükségessé vált uj eljárásra nézve. Szintén ily örvendetes, hogy főt. 
püspök úr balassagyarmati lelkészszé választatván mgg, a liptói egy-
házmegyének a tiszai kerülethez leendő átcsatolása folytán az arányo-
sítási törvény immár teljesen végrehajtható lesz. 

Súlyos veszteség érte a honti esperességet Kalmár Lajos másod-
felügyelő úr elhunytával, ki 50 évnél tovább szolgálta egyházunkat. 
Indítványozza, hogy emléke jegyzőkönyvünkben megörökíttessék s erről 
a gyászoló család értesíttessék; indítványának elfogadásával, a közgyű-
lést megnyitottnak nyilvánítja. 

2. A közgyűlés igazolt tagjainak névsora összeállíttatván, a köz-
gyűlés megalakultnak jelentetik ki. 

3. Az igazolási eljárás folyamán kitűnt, hogy a trencséni, nyitrai 
és liptói egyházmegye nincsen képviselve. Ezzel kapcsolatban főtiszt. 
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püspök úr jelenti, hogy a jelen gyűlésről leendő távolmaradást illetőleg 4. 
direct értesítést csak a trencséni egyházmegyéből vett. A nyitrai és 
liptói egyházmegyéknek csak egyéb határozataiból lehet következtetést 
vonni arra, hogy a gyűlésen résztvenni nem akarnak. 

A beterjesztett s hiteles fordításban felolvasott jegyzőkönyvi ki-
vonatokból kitűnt, hogy a nyitrai egyházmegye 1895. év márczius-hó 
19-én tartott rendkívüli közgyűlésének III. pontja alatt püspök úrnak 
a ker. felügyelő választása tárgyában érkezett lei ratára azt határozta, 
hogy amennyiben az újonnan összetákolt dunáninneni kerület jogha-
tóságát el nem ismeri, az egyházközségeket szavazásra nem hívja fel. 
Ha pedig a püspök közvetlen fordulna az egyházközségekhez, ezek 
felhatalmaztatnak arra, hogy a felhívást megjegyzés nélkül vissza-
küldjék. 

A trencséni egyházmegye 1895. év augusztus 13-án tartott köz-
gyűlése jkönvvének 16. pontja szerint azt határozta, hogy magát egye-
dül a régi dunáninneni kerület tagjául ismeri el s mindaddig, míg az 
egyetemes gyűlés az egyházalkotmány revízióját s a dunáninneni ke-
rületnek az ő teljességében való visszaállítását önszántából keresztül 
nem viszi, az egyházmegye megmarad passiv resistencziájában. 

A liptói egyházmegye átiratában tiltakozik a kerületi közgyűlés 
1894. évi deczember 19-iki jegyzőkönyvének 73. p. a. hozott hatá-
rozata ellen s az ott jelzett és letétbe helyezett pénzösszegek kifize-
tését követeli. 

Ezek után dr. Láng Lajos úr rövid megokolás kíséretében a kö-
vetkező indítványt terjeszti be: »Mondja ki a közgyűlés, hogy a tren-
cséni és nyitrai egyházmegyékkel szemben a mult év deczember 19-én 
tartott kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 16. pontja alatt hozott ha-
tározatát immár foganatosítja s ellenük a törvényes eljárást megindítja. 
A liptói egyházmegye még ez év folyamán a tiszai egyházkerülethez 
lesz átcsatolva s így nem forog fenn annak szüksége, hogy a dunán-
inneni kerület ellene további lépéseket tegyen. 

A közgyűlés ezen indítványt egyhangúlag elfogadj a s a 
kerületi elnökséget utasítja, hogy a nyitrai és trencséni egy-
házmegyék ellen a fegyelmi vizsgálatot indítsa meg. 

4. Főtiszt, püspök úr bemutatja Boór Lajos és dr. Minich Jaro-
szláv eddigi ker. jegyzőknek lényegében azonos levelét, mely szerint 
ők a régi kerület által választattak meg s így nem tekinthetik ma-
gukat az újonnan alakult s általuk el nem ismert kerület jegyzőjének. 

A közgyűlés a leveleket tudomásul veszi s ezek lemon-
dásul tekintetvén, a jegyzői kar kiegészítését 100 frt egyh. 
főjegyzői és 50 frt jegyzői tiszteletdíj mellett elrendeli; egy-
házi aljegyzőül Hering Lajos fehérkomáromi esperest, világi 
jegyzőkül pedig dr. Sziklay Otto és Korcsek Zsigmond urakat 
megválasztja, kik közül a jelen levő Hering Lajos és Kor-
csek Zsigmond a bizalomért rövid szavakban köszönetet 
mondanak s a hivatalos esküt leteszik. Mivel pedig a lefolyt 
közigazgatási évben Hering Lajos mint helyettes ker. jegyző, 
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5. Korcsek Zsigmond úr pedig mint a tanügyi bizottság jegy-
zője működött: a közgyűlés számukra a jegyzői tiszteletdíjat 
a múltra nézve is kiutalja. 

5. Olvastatott főtiszt, püspök úr következő nagy érdekű jelentése: 

Főtisztei etil egyházkerületi gyűlés! 
»A mi segítségünk volt az Úrnak nevében, ki teremtette a meny-

nyet és a földet.« Ezen verssel végzi a zsoltáríró a 124. zsoltárt, ezen 
verssel kezdi a keresztyén gyülekezet a könyörgést az Urnák házában. 
Mi is ezen közigazgatási év végén és ezen kerületi gyűlés kezdetén 
tegyük e hitvallást, hogy a mi segedelmünk volt az Úrtól, a midőn 
az újból alakított dunáninneni egyházkerület első évében ültünk egy-
házaink kormányzatának evező rúdjánál. 

Nincs tagadás benne, hogy egyházkerületünk uj hajója, a mint 
a megáradt vizekre bocsáttatott, még mindig azokon van: három es-
perességünk távol van még, várakozólag a parton áll, mindnyájan 
egy akarattal még nem vagyunk itt együtt. 

De mindamellett hálaadással az Istenhez elmondhatjuk a zsoltár-
íróval, hogy az Úr mi mellettünk volt s a vizek el nem borítottak 
minket, a megáradott vizek nem mentek át a mi lelkűnkön. 

Először is azért nem, mert a régi kerületnek nálunk maradt fele 
része és a két testvéregyházkerületből hozzánk jött testvérek azon 
egységben, a melyet testvérileg kötöttek a deczember-havi alakuló 
gyűlésen, mint egy test állanak és a kerület átalakítása nehéz mun-
káján híven dolgoznak. 

Sőt én, a ki a törvény értelmében a közigazgatást vezetni hi-
vatva vagyok, azon értelemben is hálaadással jelzem, hogy a mi segít-
ségünk volt az Úr, amennyiben a parton és nem a hajón álló espe-
rességekben is a folyó ügyek javarészében kötelességemet végezhettem. 
Hála az égnek, a szakadás nem állt be. 

Személyemről pedig nem szólok, nem nyitom meg számat ott, 
a hol engem háborgattak, ellenem támadtak: itt sem ment át azonban 
a patak az én lelkemen. A békességes tűrésre szükségünk van, és a 
szeretet soha el nem fogy. 

Mindattól el is tekintve, jelentésem maga magában is ez idő sze-
rint rövid lesz; először is, mert ezen közigazgatási időszak csakis 
nyolcz hónapig tartott, számítva a deczemberi szervezkedő gyűléstől; 
továbbá szerintem bajnak még nem mondható, hogy a sok már el-
kezdett munkával, értem a szervezkedést, főkép a szabályrendeleteket, 
lovábbá az uj intézmények életbe léptetését, az egyházi közalapra 
vonatkozó előmunkálatokat, a szórványok kimutatását, mindevvel még 
készek nem vagyunk; a kezdet nehézségeivel kell megbirkóznunk. 
Elég, hogy a munka folyik. 

Jelezhetem azonban, hogy nagy és jó munkát végzett ezen kerület, 
a midőn túlnyomó többségében részt vett a kerületi felügyelői hivatal 
betöltésében s kormányzatának élére állította azon nemes férfiút, 
Laszkáry Gyula úr ő méltóságát, kit ezen fontos egyházi hivatalába 
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Julius 2-án rendkívüli kerületi gyűlésünkön ünnepélyesen iktattunk be. 5. 
Áldja az Úr nemes munkáját köztünk sok éven át, hogy lássa annak 
áldott gyümölcsét. 

A hol pedig az én munkám ez évben legnehezebb vala s gyü-
mölcsöt még nem látok, az azon két egyháznak a belbékéje, a me-
lyekben a lelkészi állomások még betöltve nincsenek. 

Felső-Almás egyháza azon körülmények következtében, a melyek-
ről a deczemberi kerületi gyűlésen szó vala, lelkészt választani vona-
kodott, küldtem tehát oda helyettes lelkészt, Maschtena József volt 
verbicza-szent-miklósi segédlelkész személyében. 

Trencsén városában szintén helyettes lelkész alkalmaztatott és 
pedig Heinlein Emil zsolnai helyettes lelkész személyében. Egy esz-
tendeje annak, hogy Trencsénben Krizsan Zsigmond, kis-sztankóczi 
lelkész, lelkésznek lett megválasztva; megválasztása ellen azonban 
az esperességi törvényszéknél per indíttatott. Ezen törvényszék ez 
ügyben azonban olynemű végzést hozott, hogy az egyház harmincz nap 
alatt felügyelőt válasszon. Ez ellen az egyház gondnoka felebbezett. 

Az iratok hozzám november elsején kerültek. S mert november 
első napjaiban az uj zsinati törvények kihirdettettek, a melyekben a 
kerületi törvényszéknek újraválasztása el van rendelve, a deczemberi 
kerületi gyűlés tartama alatt az uj kerületi törvényszék ülésében a 
trencséni esperességi törvényszék feloldatott s azon törvényszék uta-
síttatott, hogy a lelkészválasztásra vonatkozólag Ítéletet hozzon. Azon-
ban márczius 24-én a periratokat azon kijelentéssel kaptam, hogy ez 
ügyben bíróküldés kéretik. 

Mire én látván, hogy ez ügy most már hamarosan nem ér véget, 
kiegyezést akartam létre hozni; a békéltetés művét április 2-án meg-
kísértette a főesperes, sajnos, siker nélkül. Erre én április 5-én az 
összes iratokat az egyetemes törvényszék elnökéhez, az egyetemes 
felügyelő úrhoz küldtem, amennyiben a zsinati alkotmány 146. §-a 
szerint a választások ellen beadott keresetek eseteiben a bíróküldés 
joga az egyetemes törvényszéket illeti. Azóta az iratok ott vannak. 
Megjegyzem még, hogy április 18-án magam is elmentem Trencsénbe, 
hogy ez ügy, ha lehet, békés úton intéztessék el s az egyház lelkészt 
kapjon, de nem sikerült. Ennek következtében az egyház helyettes 
lelkészszel láttatott el. 

Jelentem továbbá, hogy Selmeczbányán a lyceiunban az érettségi 
vizsgálatokon részt vettem s meggyőződtem, hogy egyházunk ezen 
dicső múlttal bíró tanintézete áldással működik. 

November 18-án felszenteltem a királylehotai egyháznak uj csi-
nos templomát. 

Julius 11-én felszenteltem Brogyánhan egy kápolnát, a melyet az 
oldenburgi berezegi pár vallásossága és bőkezűsége emelt. Augusztus 
11-én pedig avattam a kispalugyai iskolát, a mely főkép a némethoni 
evangelikus segélyzőiskolák adományaiból épült. 

Az uj egyházpolitikai törvények által rövid napok múlva egyhá-
zunkban beálló uj helyzetre nézve az utasítások előmunkálatait úgy 
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magam elkészítettem, valamint a mi egyházunk és a református egy-
ház közös püspöki értekezleten megállapított javaslatot is kezemhez 
vettem, miről ezen fő tiszteletű gyűlés határozni fog. Egyházunk, mint 
mindig, a törvény előtt tisztelettel meghajol s a hol hivatva van, azt 
pontosan végre is hajtja. Meg vagyok győződve, hogy a lelkészi kar 
által megkettőztetett szorgalommal gyakorlandó cura pastoralis által 
népünk vallásossága ez uj helyzetben is növekedni fog. 

Végül megjegyzem, hogy a balassagyarmati egyház engem lelké-
szül megválasztott s én, a ki eddigi lelkészi állomásomon a nagy egy-
házban alig győztem végezni a kettős lelkészi és püspöki munkát, a 
mihez lelki nyugalom is szükséges, elfogadtam a balassagyarmati egy-
ház hiványát és még ezen hónap utolsó napjaiban oda teszem át 
székhelyemet. Az uj zsinati törvény szerint azonban ez által a liptói 
esperesség a tiszai kerületbe megy át, mire nézve ezen főtiszteletű 
gyűlés a netán szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. 

Az egyes esperességekből jelezhetem a következőket: 

A barsi esperesség. 

Az egyházmegye újból választotta tisztikarát. Felügyelő lett: Kosz-
tolányi Sándor, esperes: Raab Károly. Jegyzők: Liptai Endre és Bodó 
János, pénztáros: Hurtay Lajos, ügyész: dr. Kaszanyiczky Kálmán, 
ellenőr: Kosztolányi Attila. 

Elhaltak: lvossányi József volt körmöczbányai lelkész és érdemült 
barsi esperes, élte 90-ik évében; Priviczky Ede körmöczbányai másod-
felügyelő. Nyugalomba lépett: Pittner Pál szelezsényí tanító. 

Másodfelügyelő lett Körmöczbányán: Topscher Samu m. k. bánya-
tanácsos. 

Adományok. K ö r m ö c z b á n y a egyházi épületeit 42 frt 02 kr. 
költséggel javította. Az esperességi özvegy-árvaintézetre 30 frt 40 krt 
gyűjtött; segélyezésekre 50 frt 50 krt, a jánosréti iskolára 50 frtot 
adott. — N e m e s - K o s z t o l á n y kisebb javításokra 2 frt 05 krt for-
dított. — L é v a épületeinek rendben tartására s iskolai felszerelésre 
40 frt 05 krt adott ki; aszfaltjárulék fejében 69 frt 62 krt, adósság-
törlesztés és kamat fejében 73 frt 90 krt fizetett; az aszódi nevelő-
intézetre 5 frtot, esperességi özvegy-árvaintézetre szintén 5 frtot adott. 
— F a k ó - V e z e k é n y adósságából 150 frtot törlesztett, kamat fejében 
32 frt 50 krt fizetett. — F a r n a d iskolai padokra 32 frtot fordított. 

Nyert segélyek. K ö r m ö c z b á n y a megkapta a várostól a ren-
des évi segélyt: 1300 frtot készpénzben, 108 frt 80 krt fában, 290 
frtot a hitoktatók számára és javításokra 42 frt 03 krt kapott. A ham-
burgi Gotteskastentől a jánosréti és kékellői hitoktatásra az egyelőre 
biztosított évi 200 márka első részletét 59 frt 70 kr. Schluch Ferencz 
gondnok hagyományozott az egyháznak 200 frtot, Priviczky Ede örö-
kösei adtak 27 frt 15 krt., özv. Lehoczky Jánosné 10 frtot. A kon-
firmáczió alkalmával adtak Hurtay Lajos 5 frtót, Ploy Károly 5 frtot, 
Tirscher József 5 frtot, Horn Fr. V. 5 frtot, Lende Ede 20 frankot, 
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Mojzsis János egy pár oltárgyertyát. Dohnányiék ezüstlakadalmuk al- 5. 
kalmából egy pár oltárgyertyát. A Luther-társaság 30 darab jutalom-
könyvet küldött 11 frt 40 kr. értékben. — N e m e s - K o s z t o l á n y . 
A neustrelitzi G. A. egylettől 60 frt 50 krt, a meklenburgi Gottes-
kastentől 57 frt 82 krt kapott. Többen oltár- és csillárgyertyákkal 
emlékeztek meg az Úr házáról. Az oldenburgi herczegné 20 darab 
népiratot osztatott széjjel az iskolai növendékek között. A lelkész ka-
pott a Baldácsyanumból 55 frt 50 krt, a szászországi Gotteskastentől 
90 frt 50 krt, a hamburgitól 30 frt 28 krt. — L é v á n a k adott a 
város 143 frt 39 krt, a takarékpénztár 50 frtot iskolai czélokra; az 
uradalmi főbérnökség a lelkésznek 6, az iskolának 2 öl tűzifát 40 frt 
értékben, a temetkezési egylet a szegények alapjának 1 frtot. Az alap-
tőkét B. E. és U. N. 50—50 krral növelték. A Luther-társaság és a 
tanügy egy névtelen barátja bőkezűségéből 18 frt értékű jutalomköny-
vet lehetett az iskolai növendékek között kiosztani. Azonkívül a Lei-
denfrost család az egyházmegyei gyűlések alkalmával a. lelkésznek 
kocsit adott, a lelkész földjeit megnöveltette és gondoztatta; Leiden-
frost Gyula a lelkészt ebéden és vacsorán, Leidenfrost Tivadar pedig 
a tanítót ebéden állandó vendégül látták asztaluknál. — F a k ó - V e z e -
ké n y a gyámintézettől szeretetadomány czímén 400 frtot s azonkívül 
55 frtot, a G. A. egylettől 105 frt 31 krt, Szádovszky Andrástól 1 frtot 
kapott. Frecska István tanító a Zsedényiánumban részesült s az állam-
tól a magyar nyelv tanítása körül kifejtett buzgalmáért 50 frt segélyben. 
A selmeczi lyceumi bibliaegylet küldött 12 magyar s 12 német újszövet-
séget. A felügyelő dr. Kaszanyiczky Kálmán 12 koronát osztott ki a 
magyar nyelvben sikert előmutató növendékek között, úgyszintén Far-
kadon 10 koronát. — K ö r m ö c z l i g e t e n uj temető lett felszentelve. 

A fehérkomáromi esperesség. 

Elhalálozott Kemény Károly révkomáromi lelkész. Ugyanott segéd-
lelkésznek alkalmaztatott Szabó Lajos. 

Az egyházmegye egyes egyházainak életében a következő fonto-
sabb mozzanatok fordultak elő: B o k o d o n a templom és torony 113 
frt 50 kr. költséggel kijavíttatott; a hívek önkéntes kegyes adakozá-
saiból közszükségletek fedezésére 127 frt gyűlt be; tek. Bálint Mihály 
úr Dadról elhunyt testvérének emlékére iskolai czélokra 200 frt ala-
pítványt tett. — C s a b d i az e. e. e. gyámintézettől tanítófizetési alapra 
50 frt segélyt nyert, mely összeg gyümölcsözőleg elhelyeztetett. Egy-
házi czélokra adakoztak: Jósa Ernő Aradról 5 frtot, Flakker Sándor 
Bicskéről 2 frtot. A gyámint. gyüjtőíven nagyobb összeget adakoztak: 
Hoffmann Ede úr 5 frt, Göllner Károly úr 2 frtot. Az épületek javí-
tására 38 frt fordíttatott. — C s á k v á r o t t a lelkész úr neje az oltár 
elé egy szőnyeget, özv. Zemaire Adolfné 12 szál gyertyát, Baka Béla 
budapesti lakos 2 frtot, Turányi János Zámolyról 1 frtot adott. — 
G y ú r ó a tanítói beltelek bekerítésére 67 frtot gyűjtött s a kerítést a 
gondnokok díj nélkül készítették el. — O n d ó d o n havonként kétszer, 
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5. felváltva magyar és német nyelven gyermekistentisztelet tartatott; az 
egyháztanács ifjúsági egyesület alakítását határozta el, melyben vallásos 
olvasmányokra s egyházi éneklésre főgond fog fordíttatni; harmoniumra 
6 frt gyűlt be. A kultuszminiszter a másodtanító fizetésének 400 frtra 
leendő kiegészítésére évi 84 frt államsegélyt engedélyezett. Az egyház-
tagok között a felsőlövői tanintézetek számára 8 frt gvült össze. A 
Luther-társaság 15 füzet vallásos olvasmányt ajándékozott. Templomra 
adakoztak: Meilinger Katalin szolgálati béréből 5 frtot Budapestről, 
Illek István Amerikából 5 frtot, özv. Meilinger István 5 frtot, Löffler 
Keresztély Moórról 5 frtot; Farkas Pál bíró, Weiland Ádám és ifj. 
Lisztmeyer András 8—8 szál viaszgyertyát. Tizenegy hajadon pedig 
egy fehér oltárterítőt és virágokat ajándékozott. — O r o s z l á n egy-
házi épületeinek javítására 64 frtot fordított. A hívek számára a »Téli 
Újság« 10 példányban járt. Néhai Kocsiczky Márton a templomra 
5 frtot hagyományozott. Adakoztak még: Bosák Anna és Julianna 5 
frtot, özv. Viczena Mihályné 50 krt, Krizsán József és neje "2 frtot, 
N. N. 2 frtot. A legények 2 frt értékű oltárgyertyát, özv. Szuhanek 
Zsuzsanna Esztergomból 4 szál gyertyát adott. Adósságából a gyüle-
kezet 200 frtot törlesztett. — R é v - K o m á r o m b a n önkéntes ado-
mányokból begyült 75 frt, a vallástani vizsgán a Mozgav Sámuel-féle 
alapítvány kamataiból egy hu- és egy leánynövendék 4—4 írttal jutal-
maztatott; a városi segély 1895. január 1-től számíttatott tíz évre s 
évi 536 frt 54 krban állapíttatott meg. — S z á k templomát és tornyát 
2030 frt költséggel javíttatja. A templomra adakoztak: Valkó Istvánné 
10 frtot, Pusztai József 5 frtot, Szák község 2 frt 91 krt; Pap Dénes, 
Magocs Terézia, Szabó Julianna, Mészáros Sándor és neje Bpestről 
2—2 frtot, Valkó Erzsébet 1 frt 50 krt; Paulik Józsefné, Veréb Lajos, 
Orgon Péter, özv. Szabó János, Mészáros Márton, Meilinger Erzsébet, 
Meilinger Etel, Vaskó Julia, Szabó Istvánné, Borsos Péterné, iíj. Ma-
gocs Teréz, Szabó Mária, Valkó Józsel 1—1 frtot, Valkó Mária 50 krt, 
Czéchmeiszter Lídia 50 krt, Mészáros Lidia 4 szál gyertyát. — S z e n d 
200 frt adósságát törlesztette, tornaeszközökre s a tanítólakhoz u j 
kapura 24 frtot költött; Isten dicsőségére adtak: özv. Sárközy Jánosné 
2 frtot, Orgon Péter 1 frtot; Czulák Márton szegény zsellér, agglegény, 
összes, mintegy 150 frtra rúgó vagyonát a gyülekezetnek hagyta. — 
S z é k e s - F e h é r v á r adósságából törlesztett 211 frt 89 krt, épület-
javításra 300 frtot fordított. Hornyánszky Ágoston úr a gyülekezetnek 
végrendeletileg alapítványul 200 frtot hagyott s remélhető, hogy ha-
gyatékából még 3000 frt fog jutni. — T o r d a s o n Isten dicsőségére 
adakoztak: Hoffmann Pál Martonvásárról 5 frtot, egy névtelen család-
anya 10 frt, alsó Tornán Józsefné 5 frtot, Kreskó Julianna 4 frtot, 
Rehák Mihály 5 frtot, Simon György Nyékről 5 frtot. — Ve leg 
épület j a vitásra 18 frt 80 krt fordított; 300 frt adósságát lefizette; özv. 
Grünfeld Simonné iskolai czélokra 20 frtot ajándékozott. A nm. vall. 
és közokt. minisztérium Magyarország s Europa térképét és szemlél-
tető képeket engedélyezett. Nagy András a 800 frtos alapítványából 
még hátra levő 200 frtot lefizette. 
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A liptói esperesség. 

Változások történtek a segédlelkész! karban, amennyiben Scholíz 
Gyula püspöki irodaigazgató elment Csernvére (Veszprémin.) lelkész-
nek, Maschtena József verbicza-szent-miklósi segédlelkész F.-Almásra 
(Hontm.) helyettes lelkésznek lett kiküldve, Baltik Pál püspöki iroda-
igazgató pedig a püspökkel együtt el fog menni Balassa-Gyarmatra. 

Orphanidesz Lajos nyugalmazott hibbei tanító meghalt. 
Az uj kispalugyai iskolába tanítónak alkalmaztatott Hlavács Sá-

muel berettői (Zemplénm.) tanító. 
Más adatok felől a személyváltozásokra nézve nincsen hivatalos 

tudomásom. 
Egyes egyházakból jeleztetik: C s o r b a templomát újból díszít-

tette 500 frt költséggel, uj orgonát vett 1350 frton. Könyöradomá-
nyokat gyűjtött 156 frt 06 krt. Az egyháznak hét tagja, élén Kállay 
Adolf felügyelővel, uj oltárképre 10—10 frtot adományozott, mihez 
járult még 35 frt 40 kr. gyűjtemény. Az ifjúság gyűjteménye az uj 
csillárra 71 frt 10 krt tesz. Özv. Jancsik szül. Erdziak Zsuzsanna 24 
frtos uj papi öltönyt adott. Malenky Pál templomi térítőkét vett 20 
frtért, özv. Hladký szül. Scherfel Mária két ezüst oltári gyertyatartót 
ajándékozott 56 írtjával. — H i b b e 187 frt 46 kr. szeretetadományt 
gyűjtött és egyházi épületei javítását eszközölte. — K i r á l y - L eh o t a 
uj templomára 150 frtot gyűjtött, lelkésze feleségének Linczényi Iza-
bellának közreműködésével. Lehoczky Aranka oltári gyertyatartót és 
oltári díszftményeket adott. Többen a templom felszerelésének egyes 
tárgyait ajándékozták. Lehoczky Egyed az egyháznak 1000 frtot ha-
gyományozott szegény s a magyar nyelv tanulásában szorgalmas iskola-
tanulók javára. Azonkivül Lehoczky Gyulától az egyház még 4000 frtot 
örökölni fog. — B o c z a b á n y a 80 frt 15 kr. szeretetadományt gyűj-
tött. — S z e n t - I v á n uj harangjára 400 frt gyűjtést eszközölt. — 
N é m e t - L i p c s e hét egyháznak és egy intézetnek segélyadományt 
adott. — S z i el n i c,z templomát 300 frtért uj fedéllel látta el és 138 
frt szeretetadományt gyűjtött. — N a g y - P a l u g y a 125 frt 90 kr. ado-
mányt gyűjtölt; csilláralapítványa 163 frtot tesz. — S z e n t - P é t e r 
egyházi épületeit 1000 frtért javíttatta. Dovalló leány egyháza templomát 
díszíttette, uj orgonát vett s mindezekre 2000 frtot fordított. Vavrisó 
leányegyháza templomtornyát uj fedéllel látta el 250 frton. Liptó-Ujvári 
hívek az egyháznak 39 frt 50 krt ajándékoztak. — P r i b i l i n a 108 
frt 38 kr. adományt gyűjtött. Szeretetadományt kiosztott 21 frt 28 krt. 
Felügyelője Vitális Péter 28 frt szeretetadományt adott. — V e r b i c z a -
S z e n t - M i k l ó s szeretetadományt gyűjtött 648 frt 06 krt. Missiói 
gyűjtése 32 frt 06 kr., a szegény gyermekek karácsonyfájára 28 frtot 
és az ipariskolának vallásos könyvekre 22 frtot gyűjtések utján ado-
mányozott. Felügyelője Mikó Péter hivataloskodásának 25 éves emlé-
kére 400 frt alapítványt tett szegény iskolás gyermekek javára s azon-
kivül a vizsgák alkalmával több jutalomkönyvet osztatott ki. Kapott 
még az egyház a helybeli takarékpénztártól 20 frtot és több jóltevőtöl 
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5. egyes templomi díszítményeket és tárgyakat. K i s - P a l u g y a leány egy-
háza uj iskolájára kapott a szász Gotteskastentől 100 márkát, a me-
klenburgitől 50 márkát, a bajortól 100 márkát, a hollsteini Plöne-i 
G. A. egylettől 60 márkát, a schlesvig-holsteini G. A. főegylettől 200 
márkát. 

Szépen fejlődik a liptói missió. A mult évben jelzett adományok-
hoz járult a hannoverai Gotteskastennek 30 frt 63 kr. adománya, 
úgy, hogy a vagyonállás 1894. -év deczember 31-én 2211 frt 78 kr. 
volt. Ez évben adományozott a soproni egyház a Pallo-féle alapít-
ványból 70 frtot. Azonkívül gazdag adományokat küldött a Gusztáv 
Adolf egylet: a wiesbadeni 100 márkát, a königsbergi 50 márkát, a 
schleswig-holsteini 100 márkát, a würtembergi 50 márkát, a lipcsei 
200 márkát s újból a schleswig-holsteini 100 márkát. 

A mosoni esperesség. 

Alesperesnek Ulicsny Endre miklósfalvi lelkész lett megválasztva. 
Továbbá G á l o s 2002 frt 05 kr. tőkevagyont gyűjtött. Kint levő 

követelései hátralékokban 809 frt 97 krt tesz ki. A helyi szegények 
számára a reformáczió ünnepén gyűjtésből 5 frt 50 kr. jött be, ugyané 
czélra a nezsideri takarékpénztár ajándékozott 8 frtot, a Thökk-féle 
alapítványból 7 frt, összesen 20 frt 50 kr. Ebből kiosztatott a helyi 
szegények között 15 frt, a megmaradt 5 frt 50 kr. az árvaalaphoz 
csatoltatott. Az árvaalap jelenleg 132 írt 72 krt tesz, mely összegben 
egy özvegynek 20 frt kegyadománya is benfoglaltatik. —* H e g y e s -
h a l o m b a n Kunszt János tanítónak eddigi fizetése P 0 forinttal 
emeltetett. Az egyházközség által megvett 34 hold telekbirtok és 
ház 9300 frt értékben, még 5700 írttal mint tartozással volt meg-
terhelve; a mult évben ez összegből 800 frt törlesztetett. Kint levő 
követelései adóslevelekben 1445 frtot tesznek ki. Az egyházi pénztár 
3200 frt tartozással van megterhelve. Régibb kint levő követelései 
hátralékokban 212 frtot tesznek ki, ujabb hátralékok 350 frt, összesen 
562 frt, ebből 100 frt be van táblázva. Többnemű épületjavításokra 
250 frt adatott ki. Özv. Roth Teréz 4 darab oltárviaszgyertyát aján-
dékozott a templomnak, a konfirmandusok 75 darab stearingyertyát 
és Steier Mátyás confirmandus egy szép oltári koszorút. — N é m e t -
J á r fa l u n a k még tetemes adósságai vannak. A telekbirtokára még 
3200 frttal tartozik, lelkészlaképítés utáni tartozása még mindig 2100 
frt. Régibb 523 frt hátralékos követeléseiből csak 12 frt 41 krt tör-
lesztett s a mult évben 62 frt 67 kr. uj hátralékok növekedtek. — 
O r o s z v á r telekbirtokvétel után támadt adósságából 100 frtot tör-
lesztett, 2995 frttal még tartozik. Régibb hátralékos követelései csak 
17 frt 38 krt apasztottak s ezen hátralékok még mindig 344 frt 62 krt 
tesznek ki. Szeretetadományként adott Német-Járfalu és Oroszvár más 
egyházaknak és iskoláknak 19 frt 50 krt. — L e v é l e n (Kaltenstein) 
tiszt. Posch Sándor evang. hitjelölt, atyja tiszt. Posch Frigyes lelkész 
által az egyházközség beleegyezésével f. é. junius végével segédlelkészi 
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minőségben meghivatott. Egy második tanterem előállítására az egy- 5. 
házközségi tagok a lefolyt évben 600 frtot gyűjtöttek s az e czélra 
már 1893-ban befizetett összeggel együtt a második tanterem felépí-
tésére 1864-ik év végén 1400 frttal rendelkezett az egyházközségi 
pénztár. Folyó év május-hó elején a második tanterem építése meg-
kezdetett és ez év szeptember-hó elejéig, az uj iskolai év kezdetéig a 
tanterem egészen elkészítve rendeltetésének át fog adatni. 1895. év 
május-hó 5-én tartott egyházi közgyűlésben Hujber József, a soproni 
ev. tanítóképzőintézet növendéke, egyhangúlag az alsó elemi osztály 
rendes tanítójának megválasztatott, a ki folyó év szeptember elején 
tanítói működését meg fogja kezdeni. 1894. évi augusztus-hó 12-én 
tartott egyházi gyűlésben tek. Lepossa Dániel mosoni egyházmegyei 
felügyelő úr a Levél községben viselt egyházfelügyelői hivataláról le-
köszönt; utóda még eddig nincs megválasztva. Az egyházközség bir-
tokában van egy 100 frtból álló iskolai alapnak, melynek kamatai 
iskolai tanszerekre és ingyenkönyvekre fordíttatnak; egy szegényalap-
nak, mely eddig 172 frtról 200 frtra növekedett; egy templomépítési 
alapnak, mely 429 frtról 450 frtra növekedett, és egy oltárdíszítési 
alapnak, mely 83 frtról 95 frtra emelkedett. Kegyadományokat kiosz-
tott az egyházközség: a pozsonyi Diakoníssa intézetnek 10 frtot, az 
árvízkárosult Kabold és Felső-Péterfalva egyházközségeknek 10 frtot, 
Kölesd- és Keczeldnek 2—2 frtot, a szabadkai egyházközségnek 2 frt 
25 krt, supplikans diákoknak 8 frtot és a helybeli szegényeknek 7 frt 
80 krt, összesen 42 frt 5 krt. Az 1895-iki konfirmandusok 20 frt 48 krt 
gyűjtöttek, ebből 6 frt oltár- és csillárgyertyákra fordíttatott, 3 frt 48 
kr. a budapesti protestáns árvaháznak küldetett, 1 frt 50 krért két 
szegény konfirmandusnak imakönyv vétetett és 9 frt 50 kr. az oltár-
díszítési alaphoz csatoltatott. Schieszler Mátyás és Teréz gyors egy-
másután elhalt szülők emlékére azoknak hálás gyermekei 7 frtot aján-
dékoztak oltár- és csillárgyertyákra. 1894. év végével az egyházközség 
pénztárának hátrálékos követelései voltak a földbérlet s egyházi és 
iskolai illeték czímén 483 frt, a lelkészlak- és iskolaépítési tartozások 
czímén 243 frt, összesen 1175 frt. — M a g y a r - Ó v ár . 450 frt évi 
bevételéből csak nagy nehezen fedezi a kiadásait. Az egyházmegyei 
gyámintézettől kapott 19 frt 17 krt és a magyarhoni egyetemes ev. 
gyámintézettől kapott 50 frt szeretetadományt templomépítési tartozása 
törlesztésére fordította, s a gyülekezet ezen tartozása 1894. év végén 
még 400 frtot tett ki. A gyülekezet birtokában van egy toronyóra-
alapnak, mely 81 frtot tesz ki és egy harang-alapnak, mely 1060 frt-
ból áll, melynek növekedéséhez a magyaróvári takarékpénztár 1894. 
évben is 20 frttal járult. — M i k l ó s f a l v a , egy második tanítói állást 
rendszeresített az alsó elemi osztály számára és egy második igen dí-
szes iskolaházat építtetett 5430 frtot meghaladó költséggel. Ezen állo-
másra rendes tanítónak Király Gusztáv, azelőtt segédtanító Tolna-
Apáthiban, választatott meg, a ki hivatalába folyó év április-hó 28-án 
bevezettetett. Az iskola ünnepélyes felavatását folyó évi április-hó 28-án 
esperesi minőségemben teljesítettem. A folyó évi május-hó 5-én meg-
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5. tartott egyházi közgyűléssel közöltetett egy folyamodvány, melyet a 
miklósfalvi politikai község részéről az ottani ev. egyházközségnek ki-
szolgáltatandó évi rendes anyagi segélyezés ügyében a gyűlésben jelen-
levő dr. Glatz Lajos csallóköz-somorjai kir. közjegyző úr, mint a miklós-
falvi egyház felügyelője szerkesztett és a miklósfalvi egyház nevében 
a tek. mosonmegyei hatóságnak benyújtotta. Ezen ügyben a megtar-
tandó vegyes bizottsági tárgyalásra a megyei hatóság eddig még nem 
tűzött ki határidőt. A konfirmáczió ünnepére özv. Hauczinger Mátyásné 
egy oltárterítőt ajándékozott a templomnak 30 frt értékben; Meixner 
Pál és neje Teréz egy pár igen díszes oltárgyertyát ajándékoztak. A 
konfirmandusok vettek virágot, koszorút és gyertyákat a csillárokra, 
és 8 frt 60 krt átadtak egy keresztelő medenczefedélre. A politikai 
községi elöljáróságtól a Nunkovics-féle alapból 4 frt 44 krt kapott az 
evang. egyházközség szegény özvegyek számára. A telekbirtokvásárlás 
után keletkezett adóssága az egyházközségnek nem nagyobbodott 
ugyan, de nem is kisebbedett. A hátrálékos követelései az egyház-
községi pénztárnak a mult évben 654 frtra szaporodtak, a telekbirtok-
számlán levő hátrálékok 397 frton felül vannak. — R a j k á n néhai 
Thüringer András örökösei (Öller György és neje) 100 frt alapítványt 
tettek, mely Thüringer András nevét fogja viselni, kamatai az egy-
házközségi pénztárban számolandók el; Zechmeister János és neje sz. 
Meixner Teréz 1894-ben elhalt leányuk emlékére 100 frt alapítványt 
tettek, mely Zechmeister Erzsébet nevét fogja viselni, kamatai az egy-
házi pénztárba fizetendők; ugyanezen szülők az oltári használatra egy 
díszbibliát ajándékoztak 10 frt értékben. Szeretetadományként az egy-
házközség Szabadkának 16 frt 60 krt adott. Az egyházközség birto-
kában levő különféle alapok a következők: toronyépítési alap 2687 
frt 48 kr., tanítói özvegyalap 256 frt 91 kr., szegények alapja 59 frt 
53 kr., tartalékalap 5 frt, Thüringer Anna-féle alapítvány 100 frt, 
Meixner Mihály és Teréz alapítványa 2000 frt. Az egyházközség adós-
sága 5091 frt 17 kr. Régibb és legújabb hátrálékos követelései 3005 
frt 13 kr. — Z u r á n y b a n az egyházközség beleegyezésével és rész-
beni pénzsegélyével mult év november-havában tiszt. Kurcz Sámuel 
segédlelkészi minőségben meghivatott és deczember-hó 29-én hivata-
lába belépett. Az alsó elemi osztály mult év julius-hó elején megürült 
tanítói állomására Graf Sámuel, a felsőlövői tainítóképzőintézet növen-
déke választatott meg, a ki mult év szeptember-hó elején hivatalos-
kodását megkezdte. Folyó év február-hó 17-én tartott közgyűlésben a 
lelkész eddigi haszonélvezetében levő földeket és rétet, a köteles robot-
munkával együtt az egyházközség megváltotta és a lelkész ezek ha-
szonélvezete fejében a jövő év kezdetétől 319 frt készpénzt fog kapni. 
Szintúgy az évenkénti természetbeni failleték 99 frttal és a kötelezett 
fuvarozások is 70 frttal megváltattak. A reformáczió emlékünnepén 
évenként rendesen tartatni szokott házi gyűjtésből az Ínséggel küzdő 
nyitramegyei Alsó-Salgó egyházközség kapott 30 frtot, a veszprém-
megyei Leányfalu (u. p. Nagy-Vázsony) tűzkárosult egyházközség szin-
tén 30 frtot és a pozsonyi Diakonissa intézet 8 frtot. Ezen házi gyüj-
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téshez, mely az előbbi években is itt már szokásos volt, a felső elemi 5. 
osztály tanulói 4 frttal, az alsó elemi osztály tanulói 3 frt 56 krral, 
összesen 7 frt 56 krral járultak hozzá. A helybeli szegények között 
az árva-alapból 33 frt osztatott ki. Az egyházközség rendelkezik 8084 
frt tőkevagyonnal. 1000 frt árva-alappal, betáblázott kötelezvényekben 
638 frttal és egy jól jövedelmező (1877-ben szereztetett 11000 frtért) 
bérházzal. Hátralékos követelései 286 frtot tesznek ki. A Bruck-Uj-
falusi szórványban folyó év húsvét második ünnepnapján az istentisz-
telet után megtartott gyűlésben egyházi felügyelőnek tek. Tempusz 
Henrik magyar államvasúti főellenőr és brucki állomásfőnök válasz-
tatott meg. — A mult év deczember-hó 9-én megtartott offertoriumok 
czímén a Gusztáv Adolf alapítványra begyült: Zurányban 7 frt 17 kr., 
Gáloson 7 frt 40 kr., Levélen 6 frt 5 kr., Hegyeshalmon 4 frt 52 kr., 
Rajkán 4 frt 24 kr., Miklósfalván 4 frt, Németjárfalván 2 frt 23 kr., 
Oroszvárott 2 frt 45 kr.; összesen 38 frt 15 kr. A postautalvány díj 
levonásával tek. Bendl Henrik egyetemes pénztáros úrhoz mult év 
deczember-hó 13-án 38 frt 5 kr. küldetett be. 

A honti esperesség. 

H a l á l o z á s . Gáspár János volt cserii felügyelő elhalt 1894. év 
julius 7-én; Gerengay Pál volt báthi lelkész folyó évi április 16-án; 
Schmidt Lajos volt százdi lelkész folyó év május 14-én; Hecsko Pál 
volt hodrusbányai lelkész folyó év junius 24-én; Kalmár Lajos esp. 
felügyelő augusztus 11-én. 

V á l t o z á s o k , ctj Helyettes lelkész lett F.-Almáson a főt. püspök 
úr kirendeléséből t. Maschtena József, ki folyó év julius 1-én foglalta 
el állását teljes papi javadalmazással. A báthi, százdi és hodrusbányai 
lelkészi állások legközelebb fognak betöltetni, bj Felügyelőkké válasz-
tattak: Dacsolamon, a leköszönt t. Szlávik Mihály helyébe, t. Lehoczky 
Gusztáv korponaí ügyvéd; Darázsiban, a leköszönt t. Zmeškali József 
helyébe, t. Kucsera János teszéri lakos; Csankon tek. Szulyovszky 
Aurél; Cseriben t. Stimmel Pál közbirtokos; Selmeczbányán másod-
felügyelőül választatott tek. Bernhardt Adolf, c) Tanítókul választattak: 
Kis-Csalomján, Ochodnic.zky László helyére, ki Nyíregyházára távo-
zott, Lihota Ferencz volt zsemberi egyházmegyebeli tanító; Fehérkúton, 
a nyugdíjazott Obetko Frigyes helyére, Szvetlik János volt egyház-
megyebeli palojtai tanító; Ledényben, Svovanyec.z János helyére, ki 
Korponára távozott, Szamecz Samu volt felsőrakonczai tanító; Sel-
meczbányán megválasztatott a leköszönt Méhnert Gusztáv helyére 
Jäger Gyula volt pálfai tanító Tolnamegyéből, munkatanítónőül alkal-
maztatott Hosszú Emma; a felsőzsemberi leányegyházba meghivatott 
tanítóul a volt hodrusbányai tanító Adamovics György. A devicsei, 
felsőrakonczai, felsőpalojtai, ipolyszakállosi üresedésben levő állomások 
legközelébb fognak betöltetni. 

Az 1893. évi 26. törvényczikk alapján, a tanítói törvényes mini-
mális évi díjazás kiegészítéseért folyamodó 1. felsőszúdi leányegyház-
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5. nak a magas kormány évi 156 frtot megszavazott s azt már folyó-
sította is; 2. az össöcli leányegyháznak 5 évre s a mostani tanító sze-
mélyéhez kötötten évi 80 frtot; 3. a dacsókeszii leány egyháznak évi 
189 frtot; 4. az ipolyveczei folyamodás még elintézetlen; 5. a nemes-
varbóki folyamodás visszautasíttatott s a hívek megtartották az állá-
sától elmozdított Labáth Jánost, mint kántort és vallástanítót. A szúdi, 
eddig oklevél nélkül működő tanítónak, Bátyel Gyulának, a vallás- és 
közoktatásügyi m. k. minister megengedte kivételesen a képesítő vizsga 
letételét, az egyes tanfolyamok külön vizsgáinak elengedésével, a ki is 
a f. év junius 29-én a selmeczbányai tanítóképző képesítő vizsgáján 
oklevelet nyert s így állásában meghagyatott. 

A m. k. vallás- és közoktatásügyi minister úr elrendelésére gon-
doskodtam a vallás tanításáról a selmeczbányai kereskedelmi s ipar-
iskolában, megbízván vele nt. Hrencsik Károly lelkésztársam segédjét 
t. Rozsnay Jánost. Az oktató tiszteletdíját részben a kereskedelmi egy-
lettől nyeri, részben a városi hatóságtól, mint az ipariskola fentar-
tójától. 

A folyó év márczius-havában elbúcsúzott tőlünk a körünkben 
több éven át itt működő Szabó Géza m. kir. tanfelügyelő, s helyét 
Rill József foglalta el, kit a püspök úr is figyelmünkbe ajánl. 

A Zsedényi-íele 100 frtos szorgalomdíjban részesült az iskola-
bizottság ajánlata alapján Plachy Imre csalli tanító. 

Sembery Imre esp. felügyelő úr beváltotta 40 frtról szóló kötvé-
nyét, mint adományát az esp. tanítói özvegy-árva intézet javára 100 
frttal, a pénztáros nyugtatója ellenébe. Köszönet érte az özvegyek és 
árvák nevében is. 

A tiszai egyházkerület által Rozsnyón felállított s ujabban újra 
szervezett felső leányiskola ajánltatik a szülők s iskolabarátok figyel-
mébe. Lelkészek s tanítók leánvai különös kedvezésben részesülnek 

d 
a tanítási és tartási díjaknál. 

A bagyani és csanki iskolák kipadoltatása megtörtént; az össödi 
s felsőszúdi leányegyházak iskolái elláttattak részben a szükséges tan-
eszközökkel. 

É p í t k e z é s . Felső-Almás különfélére kiadott 34 frt 36 krt; Báth 
159 frt 75 krt; Bagonya építkezésre 318 frtot; Felső-Baka 152 frt 52 
krt; Bagyan az uj lelkészi lakra 3200 frtot; Bélden uj gazdasági épü-
letek csináltattak az iskolánál s bekeríttetett a temető, 75 frt 11 kr.; 
Berencsfalu a paplakhoz tartozó gazdasági épület javítására 250 frtot; 
Börzsönyben a templom cserépfödéllel láttatott el, 1411 frt; Kis-Csa-
lomja, Tpolyvecze leányegyház iskolát s tanítólakot építtetett, 1600 frt; 
Cseri, Nemes-Varbók leányegyház fedette kis templomát, 200 frt; Csank 
iskolapadlózat, épületjavítás, tanszer 116 frt 80 kr.; Dacsolam egyházi 
épületek javítására 250 frt 31 kr.; Darázsi, Sipek filia épített tornyot 
250 frt s vett két hsrangot 200 írtért; Derzsenye templomjavításra 
1500 frt, Semberen javításokra 111 frt,; Fehérkút a paplak fedelének 
javítására 1200 frt, tanítólak befedése 150 frt; Ledény az egyház épü-
leteinek javítására 44 frt 62 krt; Egyházmaróth iskolajavításra 80 frt; 



Felső-Rakoncza épületek javítására 68 frt 72 kr; Selmeczbánya az 
épületek fentartására 443 frt 30 kr.; Szuhány a templom körüli kő-
kerítés fedésére 117 frt 45 krt, egyházi malmok körüli javításokra 
24 frt 84 krt; Udvarnok paplakjavítás és tatarozásra 618 frt 33 krt. 
Összes építkezési költség 12576 frt 51 kr. 

A d o m á n y o k . 1. Vett adományok: Báth a Gusztáv Adolf egy-
lettől kapott 55 frt 4 krt, a gyámintézettől 55 frtot. Bakabányán Lu-
katsek Olga kisasszony munkatanítónő tanítványaival egy 30 frt értékű 
oltárterítőt s lépcsőtakarót adott; azonkívül adományokból begyült a 
Luther-alap és Dobrodej-egylet javára 245 frt. Bagonya a politikai köz-
ségtől kapott 300 frtot és egyesektől 12 frtot. Felső-Baka Leidenfrost 
Aurél felügyelőtől az adósság törlesztésére és az egyházi pénztár javára 
6 frt 70 krt, konfirmandusoktól 11 frt 90 krt, hívektől 29 frtot; Gunár 
Márton egy uj templomajtót 18 frt, Laczó János két pár oltárgyertyát 
4 frt 50 kr., összesen 70 frt 10 kr. Bagyan kapott készpénzben töb-
bektől 12 frt 50 krt, tárgyakban 17 frtot. Béld kapott egyes hívektől 
12 frtot, Tomanyik Mártontól egy 18 frtos csillárt, Szlanka Jánostól 
8 frtos uj kámzsát, Krajcsovics Jánostól 4 oltárgyertyát 6 frt, a han-
noverai Gotteskastentől 12 frt, összesen 56 frtot. Berencsfalu kapott 
8 frtos oltár- és szószékterítőt, 50 frtos csillárt, templomi alap kezdetik 
26 frt gyűjtéssel, összesen 84 frt. Börzsöny kapott Gregersen Guil-
brandné úrnőtől 6 oltárgyertyát, Melich András és Éva házastársak 
emeltek uj oltárt 1400 frtért, összesen 1412 frt. Csánk kapott Volár 
Páltól 10 frtot, Pevny Ádám 5 frtot, Vinkler János 10 frtot, névtelen 
1 frt 40 krt és ismeretlen 6 frt értékű oltárgyertyát. Dacsolamon a 
keresztelőkön és lakodalmakon eszközölt gyűjtésekből befolyt 112 frt 
40 kr. Devicse kapott 2 oltárgyertyát és Brlás Páltól neje halálának 
évfordulóján 1 frt 50 krt. Derzsenyén Krajcs János, Zsuzsanna és 
Mária a templom körüli részét köveztették ki 70 frt költséggel, Zatýka 
János és neje 4 gyertyát adtak 6 frt értékben, Herka György és Anna 
4 oltárgyertyát 6 frt, a községi elöljáróság 5 frtot, összesen 87 frt. 
Sember a gyámintézettől kapott 14 frt 80 krt, Lomén Pál és Knya-
zovics Anna oltárgyertyákat 8 frt és készpénzben 5 frtot, Beluszky 
Anna 4 frtot, összesen 31 frt 80 krt. Hodrusbánya a selmeczi tpénztár-
tól 25 frtot, a bányatársládától 26 frtot, a népbanktól 10 frtot kapott, 
összesen 61 frt. Fehérkúton az egyházi hivek kivetés útján adakoztak 
a paplak fedele és kitatarozására 1200 frtot, a tanítólak fedésére 150 
frtot, ehhez járult Laszkáry Pál felügyelő űr 120 frttal, Hotyan Örzsi 
adott 3 frtot, 4 szál vastag gyertyát 3 frt 20 kr. és milligyertyát 50 
kr. értékben, Gajdos Borbála hozott az oltárra 4 szál gyertyát 6 frt, 
Gajdos Anna egy frtos selyemkendőt és 10 gyertyát a csillárba, ösz-
szesen 1340 frt. Ledény különféle forrásokból kapott uj templom-
alapra 35 frtot. Lissón begyült az egyházbeli fiatalságtól 2 frt, Nemecz 
Jánostól 2 frt, özv, Gyurkov Jánosné és özv. Gvurkov Pálné közös 
adománya 4 oltárgyertya 4 frt értékben, egy oltár- és egy szószékterítő 
6 frt, Révay János gondnoktól két darab fekete kendő az oltárra és 
szószékre 4 frt értékben, lelkésznek 1 frt, tanítónak 50 kr., Gyurkov 
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5. özvegyek a lelkésznek 1 frt, tanítónak 50 kr., összesen 21 frt. Egyház-
Maróth kapott gróf Stainlein Ottótól paplak helyreállítására 300 Irtok 
Felső-Rakoncza kapott az év folyamán 7 frt értékű gyertyát; Méz-
nevelő egy fehér csipke oltárterítőt 4 frt és oltárgyertyát 3 frt értékben. 
Százdon adományoztak: Heczer Gusztáv 15 frt és Zmeškali Ottó 200 
frtot. Szuhányban a keresztelések és esketések alkalmával összegyűlt 
51 frt 9 kr., mely összeg az oltáralaphoz csatoltatott; orgona megszer-
zésére az egyházhivekre kivetett adóból befolyt 108 frt, úrbéri pénz-
tárból az orgonára még 157 frt, összesen 388 frt. Selmeczbánya ka-
pott a takarékpénztártól az iskolák javára 105 irtot, a népbanktól 20 
frtot, br. Mednyánszky-alapból 7 frt 75 krt, egyházi cselekményeknél 
46 frt, oltáralapra 30 frt, a felső leányiskolára 260 frt. összesen 468 
frt 75 krt. Teszér kapott 4 frtot. Az adományok összege az esperes-
ségbeli egyházakban 5460 frt 68 kr. — 2. Adott segély: Más egy-
házak és iskoláik segélyezésére adott Felső-Almás 120 frtot, Báth 19 
frt 33 krt, Bakabánya 195 frtot, Bagonya 23 frtot, Felső-Baka 14 frt 
26 krt, Bagyan 12 frtot, Béld 9 frtot, Berencsfalu 30 frtot, Cseri 10 
frt 54 krt, Csank 16 frtot, Dacsolam 16 frtot, Darázsi 5 frtot, Devicse 
12 frtot, Derzsenye 17 frtot, Sember 12 frtot, Hodrusbánya 22 trt 
47 krt, Ledény 7 frt 87 krt, Lissó 7 frt, Csábrág-Varbók 5 frt 50 krt, 
Felső-Rakoncza 8 frtot, Szuhány 16 frtot, Terény 6 frt 70 krt, Teszér 
3 frtot, Selmeczbánya 325 frtot. Az adott segély kitesz 912 frt 67 krt. 

A d ó s s á g o k . Az esperesség 17 egyházát terheli összesen 21788 
frt 93 kr. (a báthi egyház ezek között 13200 frt), két leány egyházát 
2700 frt. 

T ö r l e s z t é s e k . 1894. év folyamán törlesztettek az egyházak 
tartozásaikból 3222 frtot (1893-ban 1566 frtot). 

Az e s p e r e s s é g e g y h á z i é p ü l e t e i b ő l javítást kíván 5 temp-
lom, 5 paplak, 6 tanítólak és 3 iskola. 

V e g y e s e k . Irodalmilag működtek esperességünkben: Szlávik 
György dacsolami és Bújna Márton bakabányai lélkészek; az előbbitől 
8, az utóbbitól 13 egyházi beszéd jelent meg a »Svedectvy viry« cz. 
praedikácziós könyvben; az utóbbi a »Stráž na Sione« belmissiói lap-
nak állandó munkatársa lett s a Tranovszky-naptárhoz szintén hozzá-
járult. — Derzsenyén a templom a politikai hatóság által bezáratott 
s az egyház kénytelen volt tornyát lebontatni, uj torony építéséhez 
és a templom javításához hozzáfogni, mely munkálat 4900 frtba fog 
kerülni. — Szuhány a Rieger-testvéreknél megrendelt egy 1075 frt 
értékű hét változatú orgonát; erre akarja fordítani az oltár-alapot is, 
mely 314 frtot tesz. Az orgona két hónap múlva fel lesz állítva. 

A nyitrai esperesség. 

A jelentés csak ittlétem alatt, tegnapelőtt érkezett tót nyelven; azt 
lefordítani s jelentésembe helyezni nem volt időm. — A nyitraszerda-
helyi lelkész jelentette, hogy báró Edelsheim Gyulai Lipót ő méltósága 
felügyelői állásáról lemondván, az egyháznak 200 frtot ajándékozott. 



A nógrádi esperesség. 

H a l á l o z á s o k . Egyházmegyénknek büszkesége, felügyelőink 
nesztora, érdemült egyházmegyei és kerületi felügyelő, ngs. Dessewffi 
Ottó vanyarczi egyházfelügyelő úr, továbbá nt. Simkó Frigyes balassa-
gyarmati lelkész s egyházmegyénknek alesperese, Sztolár György cseh-
brezói lelkész, Plachi Sámuel luczini nyugalmazott lelkész és Drdos 
József prágai tanító, a jobb létre szenderültek. Pihenjenek békében, 
áldottak legyenek hamvaik! 

Vansza Imre málnapatakai kántortanító nyugalomba vonult. 
V á l t o z á s o k . Luczinban a volt administrátor Kossaczky Mihály 

lett rendes lelkészül megválasztva, Balassa-Gyarmaton pedig az Isten-
ben boldogult Simkó Frigyes lelkész helyébe Baltik Frigyes liptószent-
míklósi ev. lelkész s a dunáninneni egyházkerület püspöke választa-
tott. Vanyarczon ngs. Dessewffi Dezső úr egyházfelügyelőnek válasz-
tatott. Tanítókul választattak: Molitórisz János Szárazbrézóra, Petri-
valdszky Károly Mlágyáról Málnapatakára, Dubovszky János okleveles 
tanító Budalehotára, Gyuris János Kónyára, Simonidesz Pál Szent-
péterre, Lukacsek István Zoborra, Pásztori Gábor Herédre, Mezid-
hradszky János Prágára, Petrivaldszky Péter Paróczára. Segédlelkészül 
és vallástanítóul Balassa-Gyarmatra Zsámbor Pál hivatott meg. 

É p í t k e z é s e k é s j a v í t á s o k . Kotman-Lehotán a tanítói lak és 
tanterem 600 frt költséggel átalakíttatott. — Balassa-Gyarmat a tem-
plomot 359 frt, a paplakot 238 frt költséggel javította, egyéb épít-
kezésekre 382 frt 47 krt adott ki. — Zahora iskoláját javította 30 frt 
kiadással. — Nagy-Kürtös a lelkészlak melletti gazdasági épületek ja-
vítására 50 irtot adott ki. — Szentpéter tanítói pajtát épített 130 
frtért. — Kis-Zellő templomát 300 frtért kivül-belül meszeitette. — 
Zobor iskolajavításra 20 frtot költött. — Agárd paróchiát épített. — 
Felső-Petény templomát újította, tetejét cseréppel fedette 1400 frtért. 
— Bánk javításra 20 frtot adott ki. — Nógrád templomát 50 frt ki-
adással renováltatta. -— Botlony parochiára 26 frtot adott ki. — Te-
rényben a tanterem átalakíttatott s uj padokkal láttatott el 78 frtért. 
— Vanyarcz egyik iskolájába uj padokat helyezett s parochiáját javí-
totta, 570 frt. — Guta a parochia udvarát körülkeríttette, 40 frt. — 
Béren az iskola udvarán uj kút ásatott, 100 frt. — Salgó-Tarján 4050 
frt költséggel tornyot építtetett; ezenkívül templomát javíttatta, fűtési 
készülékkel ellátta, orgonát és toronyórát szerzett, templomlépcsőt és 
kőkerítést épített 5973 frt 22 kr. költséggel. — Lest 136 frt kiadással 
templomát tataroztatta. — Nagy-Lamon a paplak udvarán levő pajta 
újból fedetett, 50 frt. — Tamasi egy új 850 frt értékű harangot ön-
tetett s a többi harangjait is a Pozdech-féle vasállványra helyezi ette, 
mi összesen 2710 frtba került. — Videfalva ima- és tantermet épített 
1200 frtért. — Poltár a paplak javítására 100 frtot adott ki. — Ábe-
lova gazdasági épületek tatarozására 58 frtot fordított. — Nedelistye 
iskolát javított, 102 frt. — Madacska tanszerekre 8 frtot adott. — 
Budalehota iskoláját bővítette, 346 frt 40 kr. — Nagylibercse a pap-
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5. lakhoz tartozó gazdasági épületeket tataroztatta 120 frtért, templom-
javításra 160 frtot gyűjtött. — Závada iskolát javított, 159 frt. — 
Maskova a templom kőfala s az özvegylak javítására 50 frtot fordított. 
— Prágán iskolajavításra 130 frt adatott ki. — Összes építkezési és 
javítási költség ez évben 16771 frt. 

K egy a d o m á n y ok. Szinobányán templomi könyvek beszerzé-
sére Kramer Leo gyártulajdonos 25 frtot, Szinobánya község 7 frtot, 
Szabó Béla kereskedő 6 frtot, Schvartz Emil 2 frtot, Gallus János, 
Klekner F., Petricsek és Hammermüller S. 1—1 frtot ajándékoztak. 
— Uhorszkán a konfirmáltak 54 frtot adtak egyházi czélokra. — 
Nagy-Kürtösön vizsgái jutalmakul Csemiczky Károly 5 frt, Mesa And-
rás 5 frtot adtak, Krmann Albert pedig 50 krt. — Szentpéteren a le-
égett tanítói pajta felépítéséhez gróf Zichy Ferencz 40 frt értékű fa-
anyaggal, Gömöri János 10 frttal, Csemiczky Eduard egyh. felügyelő 
úr 5 frttal járultak. — Legénden B. Marschal Rudolf egyh. felügyelő 
vizsgái jutalmul a tanulóknak 5 frtot, a tanítónak szintén 5 frtot adott. 
— Agárdon Kravjár Anna 10 frt értékű oltárterítőt ajándékozott. — 
Bánkon Veres Ernő egyházfelügyelő a templom fedésének költségeihez 
gyűjtött; erre adakoztak: Veres Ernő 25 frt, Szontagh Pál ő excellen-
tiája 25 frt, báró Andreánszky Gábor 25 frt, Edvi Illés Ödön 10 frt, 
Laszkáry Gyula 5 frt, Iloffmann József 5 frt. — Alsó-Bodony a báró 
Baldácsy-lele segélyből 25 frtot kapott, a munkaváltság-alapra gyűjtött 
75 frtot, ugyanezen czélra adott báró Bergheimné ő méltósága 65 frt 
55 krt, a meráni ev. nőegylet pedig küldött 30 frtot. Mindezen ado-
mányok báró Buttler Ervin egyházmegyei felügyelő úr ő méltóságának 
közbenjárására lettek adva az egyháznak. — Surányban Kandier Al-
frida asszony 20 frt értékű szószék- és oltárterítőt ajándékozott. — 
Szűgyben vizsgái jutalmakul Laszkáry Gyula 5 frtot, Sztranyovszky 
Géza egyh. felügyelő 10 frtot, Fröhlich Frigyes 2 frtot, Fáy Albert a 
Stefani-alapból a tanítónak 15 frtot juttatott; özv. Hanzélyné 200 frt 
értékű oltárterítőt és oltárképet ajándékozott; Fröhlich Frigyes egyházi 
és iskolai czélokra 40 frtot adott. — Csesztvén Ybl Félixné ő nagy-
sága 5 frtot osztott ki a szorgalmas tanulók között. — Szirákon vizs-
gái jutalmakul bibliákat és ujtestámentomokat a gróf Degenfeld-család 
által felajánlott 5 frtért osztottak ki a tanulók között, ezenfelül Sztachó 
József tanító hasonló czélból 2 frtot adott. — Vanyarczon egy alapból 
2 frt 50 krt, özv. Dessewffiné ő nagysága 10 frtot, Dessewffi Dezső 
egyh. felügyelő úr 3 frtot, Lumniczer Mihály 2 frtot, Bernát János 5 
frtot, Kovács Bertalan 2 frtot adtak vizsgái jutalmakul. — Gután Ve-
ress Ernő úr 4 koronát adott a szorgalmas tanulóknak; Péter János 
tanító pedig a gróf Zichy Ferencz-féle 50 frtos jutalomban részesült. 

Dengelegen az uj orgona költségeihez hozzájárultak: ngs. Dessewffy 
Ödön úr 20 frttal, mélt. Radvánszky János úr 20 frttal, mélt. Prónay 
Dezső úr 20 frttal, mélt. Prónay Gáborné 3 frttal, dr. Sylveszter Gé-
záné 5 frttal, mélt. Podmaniczky Levente 5 frttal, V. E. 1 frttal, mélt. 
gróf Degenfeld Lajos úr 5 frttal, ngs. Plachy Gyula úr 50 frttal és 
Rechman Kálmán úr 8 frttal, összesen 148 frt. — Heréden a temp-
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lomjavítás költségeinek fedezése czéljából a következő adományok 5. 
folytak be: a gyámintézettől 55 frt, inéit. Radvánszky János 100 frt, 
báró Podmaniczky Levente 10 frt, mélt. Podmaniczky Géza 20 frt, 
ngs. Dessewffy Ottó 5 frt, Dessewffy Ödön 10 frt, Türák Sándor 5 
frt, mélt. gróf Degenfeld Lajos úr 10 frt, ngs. Hanzély Béla 3 frt, 
mélt. br. Prónay Dezsőné 30 frt, dr. Sylveszter G. 5 írt, Deutsch Jó-
zsef 10 frt, Dippach Brúnó 3 frt. Balog Lividia asszony 3 frt, össze-
sen 269 frt. — Dessewffy-család a vanyarczi egyháznak 1000 frtot 
adott. — Salgó-Tarján egyháznak Weissenbacher Endre budapesti 
lakos, az egyház egyik alapítója, továbbá Geiszler József budapesti 
lakos, gyárigazgató és Gerber Frigyes bányaigazgató s egyházfelügyelő 
közösen 2400 frt értékű 16 mmázsa súlyú három harangot ajándé-
koztak; a rimamurány-salgótarjáni vezérigazgatóság pedig 400 frt ér-
tékű vasharangállványt. Zemliszky Mária űrnő (rom. kath.) a torony-
órára 300 frtot s egy templomcsillárra többen összesen 162 frtot adtak. 
Ezenfelül ngs. Borbély Lajosné úrnő egy 500 frt értékű oltárterítőt. 
— Szécsénben templomadósság törlesztésére ngs. Bölönyi Ödön úr 
gyűjtött 64 frtot, a Gusztáv Adolf-egylet adott 18 frt 32 krt, Barna Já-
nos 2 frtot, Vitrovszky János 20 frtot, az egyetemes gyámolda 50 frtot, 
a bányakerület 80 frtot. Oltárra a gyertyapénzből 2 frt, Gabulya Mária 
1 frt, Túrák Antal, Koncsek Lázár, Vitrovszky János 50—50 kr. 
Szegényalapra: Ivánka Ödönné 10 frt, Ivánka Ödön 10 frt, Ivánka 
Imre 10 frt. Iskolapadokra: tanulók 12 frt, a szécséni takarékpénztár 
26 frt. Haranglábra: Oravecz József 2 frt, Paulesz János 50 kr., N. 
N. 50 kr. — Sámsonházán és Szúpatakon a szorgalmas tanulók ré-
szére 6 frt jutalomdíjat küldött Okolicsányi Gyula egyh. felügyelő úr. 
— Lesten az egyház számára bejött kegyadományok 32 frtot tettek ki. 
— Nagy-Lamon az egyházhivek 52 frtot, Hanulay János 2 frt 50 krt 
adott az egyháznak. — Turopolyán 10 frt, Felső-Tiszovnyikon 31 frt 
volt az évi offertorium. — Abelován 1 frt 70 kr., Madacskán 60 kr., 
Nagylibercsén 3 frt 90 kr. adatott iskolai jutalmakra. — Abelován 
az iskolához 50 frt értékű épületfát ajándékozott a gróf Zichy-féle 
uradalom. — Budalehotán az évi kegyadományok összege 9 frt 50 kr., 
Závadán 4 frt. — Nagylibercsén 130 frtot adtak a liivek a templom 
javítására. — A kegyadományok összege: 6727 frt 85 kr. 

A pozsonyvárosi esperesség. 

S z e m é l y i v á l t o z á s o k . Segédlelkészi alkalmazást nyert az el-
távozott Maschtena József helyett Chalúpka János. A pozsonyi lyceu-
mon dr. Lehr Vilmos véglegesítetett, Lassel József ideigl. tornataní-
tóvá választatott. Elemi tanítókká lettek: Nitschinger Pál volt zurányi 
tanító Pozsonyban .ÍMüller Mihály volt majosi tanító Récsén. rfTuitatr 

Ez egyházmegyét aíkotó két egyházközségnek legfőbh gondját ké-
pezte a folyó évben iskolai ügyeinek rendezése, illetőleg fejlesztése. 

A pozsonyi ev. egyházközség megkötötte lyceumi főgynmasiu-
mának érdekében a magas kormánynyal az államsegély elnyerése 
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5. iránti szerződést, melynek életbe léptetése az egyetemes gyűlés jóvá-
hagyásától van csak függővé téve. E szerződés értelmében az évi 
rendes államsegély 16000 frt lesz. Minthogy a közoktatásügyi magas 
kormány a jelenlegi lyceumi épületet elégtelennek találta, átalakítása 
pedig lehetetlennek bizonyult, egy uj iskolaépület emeléséhez az állam-
kormány 80000 frttal fog járulni. Az uj épület számára szükséges tel-
ket az egyház 73902 frt 5 kron megvásárolta s mihelyt az építési 
tervek a közoktatásügyi kormány ~ megerősítésével visszaérkeznek, az 
építkezésbe bele is fog. 

A község vallásos beléletének nevezetes mozzanatát képezi, hogy 
a régi, sok részben elavult, német énekeskönyv helyett a lelkészkar 
a német egyházi énekirodalom remekeiből uj énekeskönyvet állított 
össze, melynek bevezetése folyamatban van. Ez uj énekeskönyv ki-
állítására eddig is az egyházi pénztár 606 frt 80 krt költött. Folya-
matban van a lýceum történetének megírása is, az egyházközség költ-
ségén. 

A j ó t é k o n y i n t é z e t e k fejlesztésén az egyházhivek buzgó 
hozzájárulásával Isten áldásából szép növekvés mutatkozik. 

A d i a k o n i s s a a n y a i n t é z e t , — melyben a vezető nővéren 
ki v ü 1 9 nővér működött, kik közül kettő Stuttgartban már teljesen 
kiképeztetett és egy jelenleg is ott tartózkodik, — fejlődésében igen 
fontos lépést tett, a midőn a soproni ev. egyházzal kötött szerződés 
alapján két nővért a szeretet munkájának teljesítésére átengedett ezen 
előkelő gyülekezetünknek. Különben pedig a nővérek az egyház kór-
házában 192 beteget ápoltak 4898 napon és éjszakán át; azonkivül 
magánápolásban részesítettek 40 beteget 916 napon és 885 éjszakán, 
s azonkivül felügyeletük, nevelő-vezetésük alatt áll a leányárvaház, 
melyben 9 leánykát gondoztak. Megbecsülhetetlen a krisztusi szeretet-
nek azon munkája, melyet e nővérek gyülekezetünk körében végeznek. 
Melegen ajánljuk ez intézetet az egyházhivek pártfogásába. 

A fi u á r v a h á z b a n 9 figyermek láttatott el. Az ápolóházban 
8 férfi és 8 nő talált menedéket. A házi szegények között 700 frtnál 
több lett kiosztva. Szegény polgári 44 özvegynek 132 frt adatott. A 
szegény gyermekek ellátása 144 frtba került. A jótékony nőegylet ka-
rácsonyfára és természetben segélyezésre 748 frt 26 krt adott ki. 
Azonkivül a laibachi földrengés által károsult ev. hitrokonoknak 150 
frtot adakoztak a hivek; az egyházközség a szabadkai és sátoraljaúj-
helyi egyházaknak 10—10 frtot, a felsőlövői tanintézeteknek 20 frtot, 
a kaboldi és péterfalvi árvízkárosultaknak 25f rtot adott. Az egyptomi 
tanulmányútra egy lyceumi tanárt 300 frttal segélyez. — Nagyobb 
adományok: Schieritz Zsuzsanna özvegy 4000 frtot az egyházi ápoló-
intézetnek, Csadray Zsuzsanna modori hajadon a diakonissa-intézetnek 
100 frtot ajándékoztak. Schedius Paula úrnő a kis (magyar-tót) temp-
lomot igen becses oltár- és szószékterítővel ajándékozta meg. 

A récsei egyházközség uj iskolaépületet állított, mely belső fel-
szerelésével együtt 2500 frtba került. Az uj tanítólak helyrehozása 
88 frt 65 kr., a paplak javítása 60 frt 2 krt vett igénybe, úgy, hogy 



az építkezésre 2644 frť 67 kr. kiadása volt. A második tanítót 300 
frt készpénzfizetés, 20 frt faátalány és egy tanítólak biztosítása mellett 
szept. 1-én hivatalába iktatta. Az uj iskola felszerelése körül nagy ér-
demeket szerzeit magának tek. Richter Ede helybeli felügyelő úr, ki 
értékes földabroszokat, természetrajzi táblákat, iskolai és tanítói búto-
rokat adományozott. Stampfel Károly pozsonyi könyvkereskedő gaz-
dákat érdeklő táblázatokat, Eckhardt Simon asztalos fekete falitáblát, 
Kirchmeier János építőmester a paplak egész külsejét 50 frt erejéig 
saját költségén kitataroztatta. 

A pozsonymegyei esperesség. 

A hivatalos munkások karában, hála Istennek, halálozás nem 
történt. 

Doleschál Lajos, eddigi torontál-erzsébetlaki lelkész Strba János 
eddigi modor királyfai lelkésszel a törvényes formák teljes betartása 
mellett állomást cserélve, lelkészül Modor-Királyfára jött. 

Dr. Millich Jaroslav ügyvédet a grinádi egyházközség felügyelőjévé 
választotta. 

Rendes tanítókká lettek: Keltenberger Mihály Grinádon, hol a 
rendes tanítói állás a törvényes minimumot meghaladó fizetéssel rend-
szeresíttetett; Oclis Gábor okleveles tanító Kajaion; Marasztin Dóra 
kisasszony okleveles tanítónő Taksonyban, honnan a tanév elején 
megválasztott Ravasz Lajos évközben eltávozott; Felső-Szeliben Vélsz 
Lajos, Nagy-Szombatban Szlaní Emil, a jól kitöltött próbaév után, 
mint rendes tanítók véglegesíttettek. Mint ideiglenes tanító Tatzeit Gyula 
a soproni tanítóképzőintézet negyedik osztálybeli növendéke Alsó-Sze-
libe ment, miután Ladjánszky István, ottani volt tanító még a tanév 
elején Békés-Csaba leány egyházába: Bodzás-Ottlakára ment. 

A bazini német-egyházban az egyházi karének alapra több egyház-
tag 26 frtot ajándékozott. A bazini tót-egyházban a Luther-alap 877 
frt 10 krra emelkedett. — Szt.-Györgyben Zauner-Markl Erzsébet és 
özv. Luptovics-Steberl Erzsébet asszonyok az esti istenitisztelet vilá-
gítására 50 darab 32 frt 50 kr. értékű sárgaréz-gyertyatartót adtak. 
Újból tőkésíttetett 1000 frt, az egyházi épületeken 418 frt tatarozás 
eszközöltetett ; segélyezés czímén az egyház a gyámintézeti adományon 
kívül még 30 frtot áldozott. Egyházi adományképpen bejött 132 frt 
50 kr. és 3640 liter bor. — Grinádon néhai Gruber Gusztáv és neje 
Onancskó Szidónia két gyönyörű gyertyatartóval ékesítették az oltárt. 
— Német-Gurabon drága halottjaik iránti kegyeletből özv. Bagi-Rajcsek 
Jánosné 40, özv. Vozár Jánosné 40, Csatajon ugyanazon indulatból 
Rásé Márton 20, Kőszegi Mihály 8 frtot adtak. Ugyancsak Német-
Gurabon a becsületes gazdasszonyok 35 frt értékű uj ezüst keresztelő 
kannát adtak. Az épületek tatarozása 206 frt 44 krba került. Tőkésítve 
van 786 frt. A gurabi egyház két tantermü uj iskola építéséhez ké-
szülődik. —- A modor-király fai egyház Uher Józsefnétől férje után 100, 
Szodoma Páltól 100, Fleischhakker Józseftől 50, Klucsik Jánostól 2 frt 
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5. hagyományban részesült. 1500 frt tartozásából 600 frtot törlesztett. 
Az évi 100 frt, melylyel volt lelkésze Strba János fizetését nemrég 
ad personam megjavította volt, mostani lelkészének is hiványilag biz-
tosította. — A limbachi egyház három közgyűlésben egyhangúlag azt 
határozta, hogy toronyépítési alapja kiegészítésére tagjaival három 
éven át rendkívüli évi járulékot fizettet s így az alapot az 1898. évig 
8000—9000 frtra hozza, a mivel már fedezni lehetne az építés költ-
ségeit, s a torony- és harangavatás a templomszentelés százados 
ünnepén meg volna tartható. Az egyháztagok túlnyomó része e czélra 
máris önként a legtöbbet fizetők sorába iratkozott be, sőt egyesek úgy 
nyilatkoztak, hogy a felvállalt kötelezettségen tul is szívesen megteszik 
a tőlük telhetőt. Ez alap jelenleg 3406 frt 81 krt tesz ki s így a mult 
év óta 385 frt 98 krral szaporodott. Az egyház jelenlegi lelkésze fize-
tését ad personam évi 100 frttal emelte és azonkívül 600 frtot tőké-
sített is. Kalmár Róza és Halleitner Erzsébet hajadonok a keresz-
telő kő felruházására három terítőt adtak. — A misérdi egyháznak 
az ottani közbirtokosság a vadászati haszonbérből 120, ugyanazon 
forrásból a tarcsi 30, pozsonyi Prutzer János és Katalin pedig 5 frtot 
ajándékozott. — A modori német egyház a maga népiskolája számára 
harmoniumot vett s a 120 frt vételárból 82 frt 12 krt adakozás utján 
fedezett. Kraics Katalin asszony 50 frtot hagyományozott, a hajadonok 
a koszorúkötésnél 4 frtot ajándékoztak. Kegyes adományok czímén 
begyült 220 frt 80 kr. és 56 liter bor. — A modori tót egyházban 
az asszonyok és hajadonok egy 240 frt értékű második pár ezüst-
gyertyatartót tettek az oltárra. Özv. Roth-Zsák Krisztina közeledő ha-
lála érzetében az egyháznak 50 frtot ajándékozott; özv. Jurán-Urzsik 
Anna hagyatékából szintén 50 frt folyt be. Egy megneveztetni nem kívánó 
hajadon 100 frtot, adott azon czélra, hogy annak kamatjából az elemi 
iskola első és második osztálybeli tanulói számára karácsonyfa állít-
tassék. — Alsó-Szeliben az egyházi épületek tűzkár elleni biztosítására 
adakozásokból begyült 21 frt 11 kr. Az egyház uj iskola építésére tesz 
előkészületeket s e czélra 645 frton 41600 darab téglát szerzett be. 
Az egyház magtárában van 240 mmázsa árpa; a harang-alap tőkéje 
564 frt 34 kr.; a Gampert-alap 700 frt 95 kr. úgy, hogy ezen alapnak 
az egyház még 250 frttal tartozik. Az iskolaépítési alap tőkéje 2505 
frt 66 kr.; magtári tőke 1031 frt 07 kr. Pónja Antal hagyományozott 
az egyháznak szabad rendelkezésre 105, az egyházi szegény-alapra 
100 frtot. Kegyes adományképen befolyt Kajas Istvánné sz. Nagy Anna 
ev. ref. özvegytől 10, özv. Német Sándorné szül. Kajas Teréztől 25, 
özv. Gambert Lajosnétól 20, özv. Dóra Lajosnétól 30 frt. — Felső-
Szeliben Lénárt Gáspár buzgó egyháztag és érdemült, gondnok 300 
frttal gyarapította az egyház tőkéjét, Szabó Ferencz érdemült gondnok 
20 frttal szabad rendelkezésre az egyház pénztárát. Az egyház összes 
tőkéje 13074 frt, nevezetesen az egyházi közpénztáré 4714 frt, az 
iskola-alapé 4260 frt, a magtáré 4100 frt. Mult évi tőkeszaporulat 
547 frt. — Dunaszerdahely a templom és lelkészlak javítására fordí-
tott 609 frt 95 krt. Kapott ajándékul az ottani takarékpénztártól 10, 
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többektől 5 irtot, a Gusztáv Adolf egylettől pedig 179 frt 25 krt, mely 5. 
utóbbi összeg a lelkészfizetés javítására való alapítványhoz az espe-
rességi közpénztárba tétetett gyümölcsözés végett. Az egyéb segély-
egyletektől is kapott adományok daczára az egyházi számadás ismét 
kiadási többlettel záródott. Ez az egyház igazán évről-évre küzd a 
létért! De csodálatos dolog! Egy házaspár, melyet talán semmi kötelék 
nem kapcsolt Duna-Szerdahelyhez, Heischmann Henrik és neje po-
zsonyi lakosok a dunaszerdahelyi egyháznak 3000 frtot hagyományoz-
tak, mely összeg azonban csak az özvegy nő elhunytával lesz folyóvá. 
— Nagy-Szombatban özv. Szulovinvi Móriczné szül. Dörfler Teréz, 
miután földi éltében a szegényekért sokat áldozott és fáradott, a sír-
ból is kívánt áldani és jót tenni, midőn az egyházat mintegy 40000 
frt örökösévé tette, mely összegnek kamatai felerészben szegény pol-
gárok eltartására és szegény tanulók ösztöndíjára, felerészben pedig 
tisztán egyházi czélra lesznek fordítandók. Ugyanazon egyházban a 
templomépítési alap javára eszközölt gyűjtés közel 10000 frtot ered-
ményezett. Két tantermét az egyház Feiwell-féle uj padokkal látta el. 
A szűkölködő egyháztagok ismét 245, az árvagyermekek a Reischel-
féle árva-alapból 190 írttal segélyeztettek. A házi szegények jóltevői 
közt most is ott volt Lukanich Viktor 5, Ocskovszky Ágost 5, Man-
delik Mihály 1 frttal. Karácsonykor felekezeti különbség nélkül 30 
gyermek kapott ruhát, lábbelit. A szeretet e munkájára 167 frt 55 kr. 
jutott a jótékony nőegylettől, melynek tőkevagyona 692 frt 15 kr. Az 
egyháznak a takarékpénztári egylet adott ismét 100, és Biermann 
Gusztáv hagyományozott 100 frtot. Önkéntes évi járulékul bejött az 
egyházra és iskolára 392 frt 10 kr., a szegény iskolás gyermekekre 
34 frt 65 kr. 

Deczember-hó 9-én az esperesség gyülekezetei a bel- és külföldnek 
minden evangelikus hiveivel együtt, ünnepélyes istentisztelettel megün-
nepelték Gusztáv Adolfnak, az evangeliom harczosának három száza-
dos születési ünnepét. 

November hóban Limbach S. keletindiai volt hittérítő Sz.-György-
ben, Bazinban, Modorban és Nagyszombatban a missióról épületes 
előadásokat tartott, mely alkalommal a hívek kegyes adományaikat 
elhelyezték a missió perselyébe. 

Hazánk nagy fiának s egyházunk hű tagjának, Kossuth Lajosnak 
temetésekor az esperesség több gyülekezetében egyéb felekezetbelieknek 
is nagy részvéte mellett, gyászistentiszteletek tartattak. 

A tanügyről bőséges adatokat nyújtanak az annak idején bekül-
dött kimutatási táblázatok, de kiegészítésül jelentetik: Simkó József 
nagy-lévándi lelkésztanítónak a magas minisztérium megadta a tani-
tási engedélyt. A nagyszombati egyház, tekintettel arra, hogy az ottani 
polgári fiú- és leányiskolákban a tíz és annál több éves gyermekek 
megnyerhetik a további kiképzést, és azon czélra, hogy az elemi alsóbb 
osztályokban az oktatás még kedvezőbb fejlődést nyerhessen, az ő 
tulajdon elemi iskolájában az 5. és 6-ik osztályt egyelőre beszüntette, 
vagyis azt meg sem nyitotta. (Erről csak utólag tett jelentést.) A mo-
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5. dóri tanítóképző-intézet évzáró és képesítő vallástani vizsgáin, mint 
ker. biztos, az esperes jelen volt és meghallgatta az azt követő éneklési 
és orgonálásí szép mutatványt. 

Trencséni esperesség. 

Az egyházi személyzetben a következő változások történtek: a 
zsolnai helyettes lelkészi állomás Heinlein Emil eltávoztával megürese-
dett. Heinlein Emil a trencsénvárosi egyházban administrátor lett. 
Ieliring Károly zay-ugróczi egyházközségi felügyelői állásáról leköszönt 
s helyét Michnay Albert, gróf Zaynak titkára foglalta el. 

Változások a tanítói karban: Babka György laazi tanító állomá-
sáról eltávozott. A megüresedett állomásra senki sem jelentkezvén, az 
iskolás gyermekeket októbertől márcziusig a laazi lelkész tanította. 
Áprilisban Krizsán Emil csorbái tanító foglalta el a laazi, a szász 
lut. Gotteskasten adományából s magának az egyháznak hozzájárulá-
sából 200 frttal felemelt fizetéssel díjazott tanítói állomást. A zárjecsi 
leányegyházban Vydrnán Kubányi Lajos eddig ideiglenes tanító, rendes 
tanítónak választatott meg. 

A ksinai második iskolában tanító lett Ondrecska Emil, eddigi 
kochanoczi segédtanító; Sasskó János zay-ugróczi tanító, nyugalomba 
lépett. Cserna Samu zsitnai tanító szintén nyugalomba vonult. 

Az egyes egyházakból a következők jelentetnek: Laaz iskolai épü-
letét 200 frt költséggel javíttatja. A szász lut. Gotteskasten a tanítói 
fizetés felemelésére 4 következő évre 100—100 frtot ígért, azonkívül 
maga az egyház a tanítói díjazást évi 100 frttal emelte fel. Ksina, 
lelkészi épületének javítását befejezte, új iskolát állított Jani tói lakkal 
és a második tanítóra évenként 80 frtot fizetni határozott. — Felső-
Ozor, lelkészi épületét javítani készül. — Morva-Lieszkó, Alsó-Szrnye 
leányegyháza, felekezeli iskolájának biztosítása czéljából házat és kertet 
vett 1750 frtért. A morva-lieszkói egyház pályázatot hirdetett második 
felekezeti iskolájának tanítói állomására. — Nemes-Podhrágy, Dr. 
Osztroluczky Miklós az egyháznak folyó kiadásokra 25 frtot adomá-
nyozott. Anyja özv. Osztroluczky Etelka az iskolai gyermekeknek a 
vizsga utáni majálisra 10 frtot adott. — Csütörtök leányegyháza 
irtványi iskolája számára állami segélyt kért és minthogy Nemes-Pod-
hrágyon is a 300 frtos tanítói állomásra senki sem jelentkezett, az 
egyház a tanítói fizetést 400 frtra felemelni volt kénytelen s az állam-
tól 100 frt segélyt kért. — Podluzsán, a trebichai és timorházi leány-
községekben a vallástant Barthó Mihály, nagy szlatinai lelkész tanította. 
— Puchó, helyszűke miatt az egyház az iskolai gyermekek tanítása 
czéljából külön helyiséget kibérelni s új iskolai épületet építeni tartozik. 
— Kis-Stankócz, iskolai épületének javításából származott adósságát 
törlesztette. A lelkészlakást javította 200 frton. Ifjúsága 100 frtot gyűj-
tött a templom díszítésére. — Szulyov, az állami zsolnai iskolában az 
evang. gyermekeket Heinlein Emil helyettes lelkész tanította. Zay-Ugrócz 
a reformátió emlékünnepén új temetőjét felszentelte, a mely ez alka-
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lommal szép kereszttel feldíszítve lett jótékony adományokból összegyűlt 6. 
431 frt 50 kr. költségen. Az egy év előtt alapított egyházi fundació 
500 frtra emelkedett. Zsitna új iskolatermet épít. Omasztina pedig oly 
karba igyekszik hozni iskoláját, hogy a törvény követelményeinek 
megfeleljen. Ez utóbbinak gróf Zay Miklós 100 frtot adományozott. 
— Zárjecs, iskoláját 1000 frt költséggel átépíti, minek czéljából 600 
frt repartitiót vetett ki. Kubányi Lajos vydrnói tanító esketése alkal-
mával a zárjecsi templom oltárára egy szép feszületet és két háromágú 
gyertyatartót ajándékozott 60 frt értékben. Orgonára 100 frtot gyűjtött. 

Azonkívül jelentem, hogy a papi vizsgát a következő theologusok 
tették le: Rajter János, Szlávik Ádám, Krizsan Miloszláv, Bálent Ti-
vadar, Chalúpka János, Posch Sándor és Stúr Pál. 

A lelkészi hivatalra felszenteltettek: Rajter János, Rozsnyóra se-
gedlelkészül, a tiszakerületi püspök úr engedélyével; Szlávik Ádám 
Nyitra-Ó-Turára segédlelkésznek; Krizsan Miloszláv Trencsén-Kocha- . 
nóczra szintén segédlelkésznek; Chalúpka János a pozsonyvárosi es-
peres oldala mellé; Posch Sándor a mosonlevéli egyházba édes atyja 
segédlelkészének; Bálent Tivadar pedig a nyitra-miavai egyházba 
segédnek. 

A közép- és elemi iskolák tanügyéről tanügyi bizottságilag jelen-
tés fog tétetni. Kiemelem, hogy a pozsonyi lýceum az államsegélyt 
elnyerte. A selmeczbányai lýceum állami segélyezésének felemelése 
kilátásba van helyezve. Az áldásosán működő és oly annyira szük-
séges selmeczbányai tanítóképző-intézet pedig szerintem kerületünk 
által lenne segélyezendő. 

Bár a Pozsonyban levő egyetemes theologiai akadémia egyetemes 
jellegénél fogva nem tartozik a kerület joghatósága alá, illő és szük-
séges, hogy köztünk a kapocs minél bensőbb legyen és az akadémia 
ügyeivel testvérileg foglalkozzunk. Üdvözlöm a theologiai akadémia uj 
igazgatóját, dr. Masznyik Endre urat, a ki az akadémia ügyeiben buz-
gón működött Schneller István helyét foglalta el s az akadémia és az 
egyház közti köteléket hiven fentartja. Rendes tanárnak nevezett 
Schneller tanár helyett Stromp László, eddigi magántanár lett meg-
választva. Az élet és a halál Ura az akadémiai tanárok sorából ki-
szólította Vasskó Gyula tanárt, a hű munkást. 

Az akadémia és az egyház érdekében első sorban kérném a gyű-
lés tagjait: az egyház ezen nehéz napjaiban ki-ki hasson oda, hogy 
theologusaink száma növekedjék. 

A kegyelemnek Ura tartsa legdrágább kincsünket a mi közegy-
házunkat mindnyájunk örömére s javára, hogy a közel jövőben lás-
suk a béke szent napjait. 

Ezen részletes jelentést a közgyűlés tudomásul veszi s 
annak nagy szorgalommal és buzgósággal történt összeállí-
tásáért püspök úrnak köszönetét kifejezi. 

6. Főt. püspök úr tudomására hozza a kerületnek, hogy balassa-
gyarmati lelkészszé megválasztatván, folyó év augusztus 26-án fogja 
lelkészi hivatalát Liptó-Szent-Miklóson az illetékes esperesnek átadni. 
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7—10. E szerint a kerületek arányosításáról szóló zsinati törvény 7-ik §-a, 
mely a liptói esperességnek a tiszai kerülethez leendő átcsatolásáról 
intézkedik, még e hó folyamán végrehajtható lesz. Előterjeszti továbbá 
a pénzügyi bizottság azon indítványát, hogy a liptói egyházmegye a 
folyó 1895. évben még a dunáninneni kerület részéről segélyezlessék, 
de viszont az egész évi kerületi adónak a mi kerületünk pénztárába 
leendő befizetésére köteleztessék s erről a tiszai testvérkerület érte-
títtessék. 

A közgyűlés püspök úrnak ezen jelentését örvendetes 
tudomásul veszi s az előterjesztett indítványt egész terje-
delmében határozattá emeli. 

7. Főtiszt, püspök úr jelenti, hogy az egyházpolitikai törvények 
életbe léptetése folytán szükségessé vált egy oly utasításnak kidolgo-
zása, melyhez a lelkészek az uj viszonyok között alkalmazkodjanak. 
Ugy ő maga, mint a prot. püspöki kar augusztus 6-án Miskolczon 
tartott értekezlete készített egy-egy ily munkálatot, s ezeket a köz-
gyűlés rendelkezése alá bocsátja. Végleges utasítás kibocsátására ugyan 
az egyetemes gyűlés illetékes, de mivel az egyetem csak október hó-
napban fogja tartani üléseit, az egyházpolitikai törvények pedig már 
október 1-én életbe lépnek, — hogy a lelkészek addig is egyöntetűen 
járjanak el, — kell, hogy a kerület már most adjon ki egy ideig-
lenes utasítást. 

A közgyűlés köszönettel fogadja a munkálatokat s azo-
kat referálás végett nt. Trsztyenszky Ferencz főesperes úr-
nak [azon kéréssel adja ki, hogy véleményes jelentését a 
holnapi ülésre terjessze be, a mely ülésnek első tárgya e 
javaslat leend. 

8. A felebbezési bizottságba megválasztatnak: 
Hacker Károly és Bodiczky Kálmán elnökök, Lepossa 

Dániel, Wladár Viktor, Sziklay Otto, Schönwieszner Kálmán. 
9. A segélyosztó bizottságot, mely hivatva van az államsegély és 

a br. Baldácsy-alapítványból származó s kerületünket megillető jutalék 
mikénti elosztására nézve javaslatot előterjeszteni, következőleg ala-
kította meg a közgyűlés: 

Elnökei a kerületi elnökök; tagjai az egyházmegyei el-
nökök, a kerületi jegyői kar, Günther M. V. és dr. Samar-
jay Emil. 

10. A zsinati törvény 335. §-a értelmében kiegészíti a közgyűlés 
a kerületi törvényszéket (1. m. é. jk. 19. p.) s megválasztja, az elhalt 
Simko Frigyes és Kalmár Lajos helyére, a 6 évből hátralevő időre: 

Hrk János málnapataki lelkészt és Pongrácz György 
nógrádmegyei árvaszéki elnököt. A megválasztott Hrk János 
nyomban letette a gyűlés színe előtt a hivatalos esküt. — 
Az egyházi törvényszék ezek szerint a következő tagokból 
áll: kerületi.elnökség, Fürst János, Schleiffer Károly, Hering 
Lajos, Hollerung Károly. Hrk János a lelkészi karból; Sa-
marjay Emil dr., Tomasovics Ferencz, Nagy Vilmos, Sztra-
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nyovszky Géza, Pongrácz György a világiak közül; Zorkóczy 11 
Sámuel, Biszkup Lajos a tanári, illetve tanítói karból. 

11. A kerületi és egyházmegyei szabályrendeletek javaslatainak 
elkészítésére kiküldött bizottságot (1. m. é. jk. 20. p.) kiegészíti a köz-
gyűlés akként, hogy a kerületünkből eltávozott Schneller István és 
Bella István helyére 

megválasztja Masznyik Endrét és Gáncs Jenőt. 
12. Az iskolai bizottság tagjai közül (1. m. é. jk. 21. p.) 

kimarad a liptói egyházmegye törvény szerinti átcsatolása 
folytán Philadelfi Mór. 

13. Főt. püspök úr bemutatja az összes ministeri rendeleteket s 
hatóságoktól érkezett átiratokat. 

Az egyházi elöljárókkal hivatalosan közölve lévén, fel-
olvasottaknak tekintetnek és a következők egész terjedel-
mökben a jegyzőkönyvbe iktattatni rendeltetnek: 

1674/95. vall. és közokt. min. ein. szám. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi m. kir. igazságügyministeri és m. kir. 
belügyminiszteri rendelet a gyermekek vallására vonatkozó megjegyzé-
sek és nyilatkozatok alakszerűségének, s azok anyakönyvi nyilvántartá-
sánál követendő eljárásnak, s a gyámhatósági beleegyezés mellett való 

áttérésnek szabályozása tárgyában. 
A gyermekek vallásáról szóló 1894. XXXII. t.-cz. 1-ső §-ban foglalt felha-

talmazás. s ugyanezen törvény 3., 4., 5. és 10. §§-ai alapján a következőket 
rendeljük: 

t. §. A bevett, vagy törvényesen elismert különböző vallásfelekezetekhez 
tartozó házasulóknak gyermekeik vallására vonatkozó megegyezés (1894: XXXII. 
t.-cz. 1. §-a) a kir. járásbíró, polgármester vagy főszolgabíró előtt a házasulok 
által személyesen, vagy különös meghatalmazottjaik által jelentendő ki. 

Különös meghatalmazottul csak az fogadható el, a ki ebbeli megbízatását 
közjegyzőileg vagy bíróságilag hitelesített olyan meghatalmazással igazolja, a 
melyben határozott kifejezést nyer, hogy a gyermekek valamennyien melyik 
szülőnek, az atyának vagy az anyának vallását fogják követni. 

A megegyezés a kir. járásbiró, a polgármester vagy főszolgabíró előtt az 
érdekelt két házasuló, vagy külön meghatalmazottjaik együttes jelenlétében 
jelentendő ki. 

A megegyezésről a kir. járásbiró, a polgármester vagy főszolgabíró által 
az I. sz. minta szerint jegyzőkönyv veendő fel, mely a feleknek felolvasandó, 
az általuk értett nyelven megmagyarázandó, s elfogadás után úgy az eljáró 
köztisztviselőnek, mint a feleknek aláírásával, s illetőleg utóbbiak kézjegyével 
ellátandó. A különös meghatalmazás a jegyzőkönyvhöz csatolandó. 

2. §. A jegyzőkönyv felvétele előtt a járásbiró, a polgármester vagy fő-
szolgabíró köteles meggyőződni a felek személyazonosságáról és arról, hogy az 
esetleges meghatalmazások az 1. §-nak megfelelőleg vannak-e kiállítva. 

Ivikérdezendők végül a felek arra nézve, hogy a házasságot hol, mikor 
és mely polgári tisztviselő előtt (1894. évi XXXI. t.-cz. 29. §.) kívánják meg-
kötni. 

3. §. A járásbiró, polgármester vagy főszolgabíró köteles meggyőződni 
arról is, hogy a házasulok a fennálló törvényeknek vagy rendeleteknek (1875. 
évi 563. sz. körrendelet) értelmében azon vallásfelekezetekhez tartoznak-e, a 
melynek híveiül magukat vallják. 

A mennyiben úgy találná, hogy a házasulok a törvény értelmében nem 
azon vallásfelekezetekhez tartoznának, a melynek híveiül magukat vallják:- fel 
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kell világosítania azokat tévedésükről és arról, hogy a kötendő megegyezés 
csak akkor lesz hatályos, ha az összes gyermekeknek azon vallásban való ne-
velésében egyeznek meg, a melyhez vagy az apa, vagy az anya törvény szerint 
tartozik. Ha azonban a házasulók felvilágosításuk után is ragaszkodnak ahhoz, 
hogy megegyezésük jegyzőkönyvbe foglaltassák: az előre bocsátott figyelmeztetés 
és annak sikertelensége a jegyzőkönyvben külön felemlítendő. 

4. §. Az 1. és 3. §§. értelmében felvett jegyzőkönyv hiteles másolatát a 
járásbiró, polgármester vagy főszolgabíró legkésőbb a felvétel napját követő 
három nap alatt kiadja a kérelemhez képest az egyik vagy mindkét házasuló-
nak, vagy azok különös meghatalmazottjainak és mindenesetre hivatalból meg-
küldi a házassági anyakönyv, illetve azon polgári tisztviselőnek, a ki előtt a felek 
a házasságot megkötni kívánják. (27,24-3/1895. számú igazságügyministeri uta-
sítás 70. §-ának utolsó bekezdése, 72. §-a, 78. §-ának utolsó bekezdése.) 

Az eredeti jegyzőkönyvet, valamint az I. és 3. §§. értelmében kiállított 
meghatalmazásokat a járásbiró, a polgármester vagy főszolgabíró saját irat-
tárában tart ja vissza. Az anyakönyvvezető vagy más polgári tisztviselő a meg-
egyezést az anyakönyvbe, illetőleg a házasság megkötéséről felvett jegyző-
könyvbe nem jegyzi be, ha a létrejött megegyezés az 1894: XXXIL t.-cz. sze-
rint nem érvényes. 

5. §, A gyermekek vallására vonatkozólag megkötött megegyezés az 1894. 
évi XXXII. t.-cz. 3. §-a értelmében később csak az esetben változtatható meg, 
ha a különböző vallású házasfelek közül valamelyik a másik házastárs vallá-
sára tér át, úgy, hogy e házasság egyvallásúak házasságává válik. 

Ez esetben a megegyezés az 1. §-ban foglalt szabályok mellett a járás-
biró, polgármester vagy főszolgabíró által a 2. */. alatti minta szerint felveendő 
jegyzőkönyvbe foglalandó. 

6. §. A 2. §. első bekezdésének rendelkezései az eredeti megegyezés meg-
változtatása esetén is alkalmazandók. Az áttérési bizonyítvány, a melynek iga-
zolnia kell, hogy a házasok most már mindketten ugyanazon egy vallásfeleke-
zetnek tagjai, valamint az eredeti megegyezés hiteles másolata, a mennyiben 
megegyezés más hatóság előtt jött volna létre, a járásbiró, polgármester vagy 
főszolgabiró előtt felmutatandó. 

Ezenkívül felmutatandók a házassági anyakönyvi kivonat, valamint a 7-ik 
életévet még be nem töltött összes gyermekek születési anyakönyvi kivonatai 
is. A felmutatott okiratok a jegyzőkönyvhöz csatolandók. Az eredetiek helyett 
csatolható azoknak hiteles másolata. E másolatokat az eljáró köztisztviselő is 
hitelesítheti. 

A megegyezés megváltoztatásáról felvett jegyzőkönyv hiteles másolata leg-
később a felvétel napját követő három nap alatt a kérelemhez képest kiadandó 
az egyik vagy mindkét házastársnak, illetőleg a különös meghatalmazottaknak 
és mindenesetre hivatalból megküldendő egyrészt azon anyakönyvvezetőnek, a 
kinél a felek házassága (27243/95. sz. igazságügyministeri utasítás 78. §-ának 
utolsó bekezdése) — másrészt pedig mindazon anyakönyvvezetőknek, a kiknél 
a 7-ik életévet még be nem töltött gyermek születési esete nyilván van tartva. 
(60,000/95. számú belügyministeri utasítás 57. §-a.) A 4. §. utolsó bekezdésének 
rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 

7. §. Ha a bevett vagy törvényesen elismert különböző vallásfelekezetek-
hez tartozó szülők házassága annak következtében, hogy az egyik házastárs a 
másik házastárs vallására tér át: egyvallásúak házasságává válik és a házas-
ságból született az a gyermek, a ki a 7-ik életévét már túlhaladta, de a 18-ik 
életévét még be nem töltötte, az 1894. XXXIl. t.-cz. 3. és 4. §§-ai értelmében 
a szülőknek most már közös vallására kiván áttérni: ez csak a gyámhatóság 
beleegyezésze mellett történhetik meg. 

A beleegyezést az illetékes árvaszéknél kérheti: az áttérni kivánó gyer-
mek vagy a szülők valamelyike, vagy ha nem a szülő a gyermek törvényes 
képviselője, a törvényes képviselő is. 
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A kérelmező tartozik bemutatni: a szülők házassági anyakönyvi kivonatát. 13. 
azon esetben, ha a szülők között gyermekeik vallása iránt törvényes megegye-
zés létesült a megegyezésről, valamint a megegyezés megváltoztatásáról szóló 
jegyzőkönyv hiteles másolatát, továbbá a szülő áttéréséről kiállított bizonyít-
ványt. végül az érdekelt s 7-ik életévöket már túlhaladott, de 18-ik életévöket 
ínég be nem töltött gyermekek születési anyakönyvi kivonatait. 

A kérvényt, illetőleg a szóval előadott kérelemről felvett jegyzőkönyvet 
a gyámhatóság az érdekelteknek, jelesen az áttérni kivánó gyermeknek, e gyer-
mek szülőinek, és ha nem a szülők valamelyike a gyermekeknek törvényes 
képviselője, a törvényes képviselő kihallgatása végett az illetékes polgármester-
nek vagy főszolgabírónak adja ki. Az áttérni kivánó gyermek mindenesetre 
személyesen, a szükséghez képest a szülők, illetőleg a törvényes képviselő jelen 
nem létében hallgatandó ki. 

Ezen alkalommal a polgármester vagy főszolgabíró köteles meggyőződést 
szerezni arról, vájjon érett-e már a gyermek annyira, hogy saját vallásos meg-
győződéssel birhat. A kihallgatás eredménye tüzetesen jegyzőkönyvbe foglalandó. 

A gyámhatóság szükség esetében az áttérni kivánó gyermeket kihallgatás 
végett maga elé idézheti s az áttéréshez beleegyezését csak akkor adja meg, 
ha az áttérni kivánó gyermek már az érettség oly fokát mutatja, hogy saját 
vallásos meggyőződéssel birhat. 

Ha a gyermek eddigi vallását elhagyni nem hajlandó: a gyámhatóság 
beleegyezése megtagadandó. 

Az árvaszék határozata ellen az illetékes felsőbb hatóságokhoz felebbe-
zésnek van helye. 

Maga az áttérés a gyámhatóság beleegyezésének megtagadása után az 
1868: LIII. t.-cz. 3—8. §-aiban körülirt módon megy végbe. 

8. §. Ha a gyermekek érvényes megegyezés hiányában a törvény értel-
mében szülőik vallását követik és a szülők valamelyike a házasság tar tama 
alatt más vallásra tér át, az áttért szülő, ha neméhez tartozó s 7-ik életévét 
még be nem töltött gyermeke van, az áttérést annak tényleges megtörténte 
után a születési anyakönyvben leendő nyilvántartás végett, az áttérést tanúsító 
okmány bemutatása mellett, az illetékes anyakönyvvezetőnek jelentse be. — 
(60,000/95. számú belügyministeri utasítás 57. §-a.) 

9. §. Ha az atya az 1894. évi XXX11. t.-cz. 5. §-a értelmében azt kívánja, 
hogy királyi leirattal törvényesített, vagy ő általa elismert, s 7-ik életévét még 
be nem töltött fiúgyermeke az ő vallását kövesse, ebbeli kívánságát a törvé-
nyesítést vagy elismerést követő 6 hó alatt jelentheti ki. 

E kijelentésről a járásbiró, a polgármester vagy főszolgabíró jelen ren-
delet 1. §-ában, valamint a 2. §. első bekezdésében foglalt szabályok szem 
előtt tartása mellett a 3. •/• alatti minta szerint jegyzőkönyvet vesz fel. 

A legfelsőbb elhatározást közlő leirat, elismerés esetén pedig, ha az el-
ismerés nem személycsen történt az eljáró kir. járásbiró, polgármester vagy 
főszolgabíró előtt, az elismerésre vonatkozó közirat, végül a törvényesített vagy 
elismert gyermekek születési anyakönyvi kivonatai felmutatandók, s eredetiben 
vagy hiteles másolatban a jegyzőkönyvhöz csatolandók. 

A másolatot az eljáró köztisztviselő is hitelesítheti. 
A jegyzőkönyv hiteles másolata legkésőbb a felvétel napját követő 3 nap 

alatt az atyának, illetőleg különös meghatalmazottjának kiadandó és minden-
esetre hivatalból megküldendő a születési anyakönyvbe való bejegyzés végett 
azon anyakönyvvezetőknek, a kik a kir. leirattal törvényesített vagy elismert 
fiúgyermekek születését nyilvántartják. (60,000/95. belügyministeri utasítás 57. 
§-a.) A 4. §. utolsó bekezdésének rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 

10. §. A jelen rendelet 1—6. és 9-ik §§-ainak rendelkezései megfelelően 
alkalmazandók abban az esetben is, ha a házasulok a gyermekek vallására 
nézve az 1894: XXXII. t.-cz. 1. §-a alapján létrejött megegyezésüket, vagy e 
megegyezésnek az idézett törvény 3. §-a értelmében történt megváltoztatását, 
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vagy a törvénytelen gyermek vallására nézve az atya az 1894: XXXTÍ. t.-cz. 
5. §-ához képest tett kijelentését kir. közjegyző előtt nyilvánítják. 

Ez esetben a közirat felvételének alakszerűségeire nézve a közjegyzői tör-
vény intézkedéseit kell alkalmazni. 

Az említett megegyezések és kijelentések anyakönyvi nyivántartása végett 
a kir. közjegyző a fölvett köziratról hiteles kiadványt tartozik küldeni a jelen 
rendeletben megnevezett anyakönyvvezetőhöz, illetőleg polgári tisztviselőhöz. 

Kelt Budapesten, 1895. évi junius-hó 29-én. 
Dr. Wlassics Gyula s. k. Erdélyi Sándor s. k. Perczel Dezső s. k. 

I Minta. Jegyzőkönyv, 
felvétetett (hol?) (mikor?) az 1894. XXXII. t.-cz. 1. §~a alapján létrejött meg-

egyezés tárgyában. 
Előttem, alulírt polgármester (főszolgabíró, járásbíró) előtt mai napon 

megjelent: az általam személyesen ismert (az A. és B. tanuk által személyazo-
nosságára nézve igazolt) (felmutatott katonakönyve, születési bizonyítványa által 
személyazonosságára nézve igazolt) magát r. kath. vallásának valló, s felmuta-
tott keresztlevele (áttérési bizonyítványa) által ilyenül igazolt (magát nazare-
nusnak valló, de a vallás- és közoktatásügyi minister 1875. évi január-hó 13-án 
563. sz. a. kelt körrendelete értelmében r. kath. vallásának tekintendő) C. x-i 
lakós, született 18 év hó napján földbirtokos 
vőlegény és az általam szintén személyesen ismert D. Mária, y-i lakos, szüle-
tett 18 évi hó napján ág. ev. hitvallású meny-
asszony (D. y-i lakos, 50 éves körorvos, mint éves ág. ev. hitvallású Mária 
nevű leányának C. menyasszonyának, (a éves ág. ev. hitvallású D. Mária 
y-i lakos menyasszonynak) a becsatolt okmány alapján igazolt különös megha-
lalmazottja) s kijelentették közös és egyetértő abbeli akaratukat, hogy C. és 
D.-nek czélba vett házasságából származandó összes gyermekek az atya vallá-
sát, tehát a róm. kath. vallást kövessék. 

Ezen házasságot a felek nyilatkozata szerint a házasulok a w-i anyakönyv-
vezető előtt fogják kötni. 

Ezek után a jelen jegyzőkönyv a felek előtt felolvastatván, kijelentett aka-
ratukkal mindenben egyezőnek találtatott, s általok sajátkezűleg aláíratott, ille-
tőleg kézjegyükkel elláttatott, megjegyeztetvén, hogy a jelen jegyzőkönyv hiteles 
másolata mai napon a házasság megkötését eszközlendő w-i anyakönyvvezető-
nek megküldetett, s arról egy hiteles másolat a feleknek is kiadott. 

polgármester. vőlegény. menyasszony. 

n . Minta. Jegyzőkönyv, 
felvétetett (hol?) (mikor?) az 1894. XXXIi. t.-cz. 3. §-a alapján létrejött ujabb 

megegyezés tárgyában. 
Előttem alulírott főszolgabíró (járásbíró, polgármester) előtt mai napon 

megjelent: az általam személyesen ismert, a becsatolt áttérési bizonyítvány 
szerint ág. evang, hitvallású C. x-i lakos, 31 éves, földbirtokos és felesége, az 
általam szintén személyesen ismert C-né született D. Mária, született 18 
évi -hó napján, ág. evang. hitvallású x-i lakós s kije-
lentették abbeli akaratukat, hogy a házasságuk megkötése előtt (mikor ?) (hol ?) 
(ki előtt?) létrejött, s hiteles másolatban szintén idecsatolt megegyezés oda 
változtassék meg, hogy úgy a (mikor?) (hol?) született Béla nevű fiuk és (mikor?) 
(hol?) született Erzsébet nevű leányuk, mint a kik 7-ik életévüket még be nem 
töltötték, valamint az ezentúl még esetleg születendő összes gyermekeik kivétel 
nélkül most már közös vallásukat, tehát az ág. evang. hitvallást kövessék. Ezek 
után a jelen jegyzőkönyv a felek előtt felolvastatván (német anyanyelvükön 
megmagyaráztatván) kijelentett akaratukkal mindenben egyezőnek találtatott s 
általuk sajátkezűleg aláíratott. 
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Megjegyeztetik, hogy a jelen jegyzőkönyv hiteles másolatai mai napon a 
házassági anyakönyvben leendő feljegyzés végett a z-i anyakönyvvezetőnek, — 
a Béla és Erzsébet nevű gyermekek születési anyakönyvében leendő feljegyzés 
végett pedig az x-i és y-i anyakönyvvezetőnek megküldetett s arról egy hiteles 
másolat a feleknek is kiadatott. 

főszolgabíró. atya. anya. 

III. Minta. Jegyzőkönyv, 
felvétetett (hol?) (mikor?) az 1894. XXXII. t.-cz. 5. §-a alapján tett kijelentés 

tárgyában. 
Előttem, alúlirott főszolgabíró (járásbíró, polgármester) előtt mai napon 

megjelent az általam személyesen ismert r. kath. hitvallású 
lakos, szül. 18 év. hó napján, ügy-

véd, és kijelentette abbeli kívánságát, hogy az ev. ref. hitvallású éves 
lakostól házasságon kívül (hol ?) (mikor ?) született 

Béla nevű fia, a ki ő császári és apostoli királyi Felségének 
kelt s az igazságügyi minister úr ő Nagyméltósága sz. 

a. kelt leiratával közölt legf. elhatározásával törvényesíttetett, az ő saját vallását, 
tehát a róm. kath. vallást kövesse. 

Ezek után a jelen jegyzőkönyv a fél előtt felolvastatván, kijelentett, aka-
ratával mindenben egyezőnek találtatott, általa sajátkezüleg aláíratott. 

Megjegyeztetik, hogy a jelen jegyzőkönyv hiteles másolata mai napon, a 
Béla nevű gyermek születési anyakönyvében leendő nyilvántartás végett a 

i anyakönyvvezetőnek megküldetett. 

főszolgabíró. atya. 

1675/18!!5. vall. és közokt min. ein. szám. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeri rendelet a gyermekek vallá-
sáról szóló 1894: XXXII. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 

1. §. A gyermekek vallásáról szóló 1894: XXXII. t.-cz. tekintettel ezen 
t.-cz. 10. §-ának rendelkezésére és a m. kir. ministeriumnak 1895. évi junius-hó 
29. napján, 2020 / m. E. sz. alatt kiadott rendeletére, a házassági jogról szóló 
1894-iki XXXI. t.-czikkel egyidejűleg 1895. évi október-hó 1-ső napján hatályba 
lépvén, a vallás- és közoktatásügyi ministernek a keresztelési bizonylatok köl-
csönös megküldése tárgyában 1890. évi február-hó 26-án 10,086. sz. a. kiadott 
rendelete 1895. évi október-hó 1. napján egész terjedelmében hatályát veszti. 

2. §. A vallás és közoktatásügyi ministernek 1875. évi január-hó 13-án 
563. sz. alatt kiadott körrendelete a törvényhozás további rendelkezéseig ha-
tályban marad. 

Azok, a kik a bevett vagy törvényesen elismert vallásfelekezetek egyiké-
hez sem tartoznak, a hivatkozott rendelet értelmében gyermekeik vallása és 
nevelése tekintetében is azon vallásfelekezetek híveinek tekintendők, a mely-
hez azelőtt tartoztak. 

Kelt Budapesten, 1895. jun. 29. 
Dr. Wlassics Gyula s. k. 

1676. Ein. sz. 

Valamennyi ág. evang., evang. ref. és az unitárius egyházi főtiszteletü 
Főhatóságnak. 

A gyermekek vallására vonatkozó megjegyzések és nyilatkozatok alak-
szerűségeinek, az azok anyakönyvi nyivántartásánál követendő eljárásnak és a 
gyámhatósági beleegyezés mellett való áttérésnek szabályozása tárgyában álta-
lam az igazságügyi és belügyi minister urakkal együttesen folyó évi junius-hó 
29-én 1674. ein. sz. a. kibocsátott rendeletet, úgyszintén a gyermekek vallásáról 

3 
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szóló 1894. XXXIÍ. t.-cz. végrehajtása tárgyában folyó évi junius-hó 29-én 
1675. ein. sz. a. kiadott rendeletemet, s végül az emiitett két rendelet megkül-
dése alkalmából az összes törvényhatóságokhoz egyidej ideg kibocsátott rendele-
temet idezártan van szerencsém a főtiszt. Főhatóságnak szives tudomás végett 
megküldeni. 

Fogadja a főtiszt. Főhatóság kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest. 1895. évi junius-hó 29. 

Dr. Wlassics Gyula s. k. 

A m. kir vallás- ét közoktatásügyi minister folyó évi junius-hó 29-án 
1676. ein. sz. a. kelt s valamennyi megyei és városi törvényhatóság kö-

zönségéhez intézett rendeletének másolata : 
A gyermekek vallására vonatkozó megjegyzések és nyilatkozatok alak-

szerűségeinek. az azok anyakönyvi nyilvántartásánál követendő eljárásnak és 
a gyámhatósági beleegyezés mellett vató áttérésnek szabályozása tárgyában 
általam az igazságügy- és a belügyi minister urakkal együttesen f. évi junius-
hó 29-én 1674. ein. sz. a. kibocsátott rendeletet, úgyszintén a gyermekek val-
lásáról szóló 1894. XXXII. t.-cz. végrehajtása tárgyában folyó évi junius-hó 
29-én 1675. ein. sz. a. kiadott rendeletemet a kellő számú példányokban ide-
zártan oly felhívással küldöm meg a közönségnek, hogy ezen két rendbeli ren-
deletnek a fenálló szabályok és helyi szokásokhoz képest a legszélesebb körben 
leendő kihirdetése iránt sürgősen intézkedjék, az érdekelt közigazgatási ható-
ságokat a további utasításokkal saját részéről mielőbb lássa el és ügyeljen 
szigorúan arra, hogy a kérdéses rendeletek intézkedései adott esetekben a leg-
pontosabban betartassanak. Kelt mint fent. W l a s s i c s s. k. 

A hivatalos másolat hiteléül: Rentier Sándor, elnöki irodatiszt. 

60K58/1S94. sz. 
Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak. 

Egy negyed század telt le azóta, hogy életbe lépett a népiskolai közokta-
tásról szóló 1868. évi 38. t.-czikk. melynek II. és 113. szakaszai a hitfelekezeti 
népiskoláknál alkalmazott tanítóktól is megkívánják a törvényes képesítettséget. 

Hivatalos adatok sajnosan bizonyítják, hogy az egyes hitfelekezetek nép-
iskolai tanítói között még mindig nagyobb számmal vannak nem képesített 
egyének alkalmazva, hogysem e körülmény az ország küzmívelődési érdekeire 
káros hatást ne gyakorolna. 

A most érintett állapot évről-évre javul ugyan, de igen csekély mértékben, 
már pedig úgy népoktatási mint általános kulturai, sőt még hitfelekezeti szem-
pontból is fölötte kívánatos, hogy a javulás mind nagyobb arányokat öltsön, 
vagyis kellőleg képesített tanítók az eddiginél nagyobb arányban nyerjenek a 
népiskoláknál alkalmazást. 

Annak, hogy eddig aránylag nagy számban alkalmaztattak képesítetlen 
tanítók, egyik és pedig főindoka abban volt keresendő, hogy a tanítói javadal-
maknak sok helyen csekély volta miatt az országos tanítói nagy szükséglethez 
képest kevesen igyekeztek az oklevél megszerzése mellett a tanítói pályán ke-
resni boldogulásukat. 

Az 189-i. évi 26. t.-cz. életbe léptetése által azonban e nehézség el van 
hárítva, a mennyiben az egyházi főhatóság kívánságára az elemi népiskolai ta-
nítói javadalom 400 frt törzsfizetésre s az üt ízben való ötödéves -kor-pótlékok-
kal együtt 650 frt nyugdíjba beszámítandó összegre emelhető fel államsegély 
útján, a mi bizonynyal nagyobb vonzerőt fog a tanítói pályának kölcsönözni, 
mint a minővel eddig bírt. 

Mindezeknél fogva indíttatva érzem tehát magamat azon tiszteletteljes 
kéréssel fordulni a főtiszt. Főhatósághoz, méltóztassék a jelzett fontos közérdek 
előmozdítása czéljából hathatósan támogatni a kormány törekvéseit.. . . 
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Különösen arra van szerencsém tisztelettel felkérni a főtiszt. Főhatóságot, 
méltóztassék saját hatáskörében intézkedni és oda hatni, hogy a főhatósága alá 
tartozó és más tanító- és tanítónőképzőintézetben a saját egyházához tartozó 
s megfelelő előképzettséggel bíró ifjak a jövő tanévtől kezdve a férhelyek tel-
jes felhasználása mellett lehetőleg minél nagyobb számban felvételt keressenek, 
illetőleg találjanak. 

Ily módon a képesítetlen tanítók száma már a közel jövőben remélhe-
tőleg jelentékeny mértékben alább szállítható lesz. 

Ugyanezen czélból a magam részéről szintén arra törekszem, hogy foko-
zatosan ujabb állami tanítóképzőintézetek felállítása által segítsek a bajon. 

Népoktatási viszonyainknak rendezésre váró kérdéseihez tartozik azon 
állapot is, mely az 1868. évi népoktatási törvény 141. §-ától eltérőleg fejlő-
dött ki. 

Ugyanis az 1868-iki törvényhozás a most idézett törvényszakasz által azt. 
hogy »a tanító semminemű hivatalt a tanítóság mellett nem viselhet«, annak 
tudatában mondotta ki, hogy a tanító kizárólagosan az iskola feladatainak éljen. 

Kitetszik ez az idézett törvényszakasz második bekezdéséből is, mely a 
tanítónak mellékfoglalkozásképpen is csak olyan teendőket enged meg, melyek 
helyben és a tanórákon kivül végezhetők. 

A népoktatási törvény 141. §-ának utolsó bekezdése még annyit enged 
meg, hogy a felekezeti iskolai tanítók az istentiszteleten és temetkezéseken se-
gédkezhetnek. 

Az idézett törvényszakasznak ezen most idézett bekezdését több, különö-
sen az ev. ref. és ág ev., az unitárius hitfelekezetek körében úgy értelmezték, 
hogyha papok vagy papjelöltek alkalmaztatnak iskolatanítókul. úgy ezek a' 
lelkészi teendőkben is, pl. predicatiók tartásában, temetéseknél stb. eljárhatnak 
s így a lelkész mellett segédlelkészi teendőket is végezhetnek. 

Ugyancsak számos szegényebb hitközségben, különösen a gör. kath., gör 
kel., az ev. ref. és az ág. ev. s az unitárius hitfeíekezeteknél előfordul, hogy a 
rendes lelkész tölti be teljesen a tahítói tisztet is, azaz a lelkészi és tanítói 
állomás egyesíttetik. 

Ezek a szegényebb községek csak a papi és tanítói állomás ily halmozása 
mellett képesek iskolafentartói feladatukat betölteni. 

E két irányú tényleges állapot az, mely a törvény teljes végrehajtásának 
útjában áll. Semmi esetre sem szabad elzárkózni az iskola s a népoktatás nagy 
érdekei elől, melyekért a törvény alkottatott. Az pedig kétségtelen, hogy na-
gyobb bajjal állnánk szemben, ha a paptanítók vagy segédlelkésztanítók me-
reven eltiltatnának a tanítástól és iskolától, mivel — egy bizonyos ideig leg-
alább — nem volna kikkel pótolni őket; a szóban levő iskolák üresen marad-
nának s az amúgy is több mint félmiilóra menő iskolázatlan tankötelesek 
száma csökkenés helyett ujabb tömegekkel gyarapodna, mely antikulturális 
állapot előidézése nem állhat a kormány szándékában. 

Ezért hivatalbeli elődeim eddig is kivételesen az összeférhetlenségnek az 
életben ki nem vihető, de kulturális érdekeket is gyakran koczkáztató szabá-
lyától kénytelenek voltak eltérni és az állomáshalmozás ellen kiadott általános 
rendeletet a tényleges viszonyok csaknem eredménytelenné tették. 

Nem is vagyunk abban a helyzetben, hogy az iskoláktól eltiltandott pap-
és segédlelkésztanítókat kizárólag "okleveles tanítókkal pótolhassuk, mivel a 
majdnem 3000-re menő képesítetlen tanítón kivül még mintegy 80( 0 okleveles 
tanítóra van szükség (vagyis ennyi tanító hiányzik még) az országban, kiknek 
képzése és képesítése felől még csak ezután lehet és kell gondoskodni. 

Ezen kényszerhelyzetből kifolyólag szándékom általános intézkedéssel meg-
nyugtatni a felekezeteket, hogy ott, a hol egyfelől a papi illetve segédlelkészi 
és másfelől a tanítói állomások egyesítve vannak, a jelenlegi állapotot, hacsak 
különös ok fenn nem forog, kényszerítőleg megváltoztatni nem fogom. 

8* 
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14—15. Ámbár már ma is legnagyobb részben nyilvántartásban vannak azok a 
a hitközségek, melyekben a jelzett állomáshalmozás előfordul, mégis a jövőben 
keletkező ily halmozás mindegyikének külön megvizsgálását föntartván magam-
nak, szükséges, hogy azok a hitközségek, a hol a tanítói állomás jelenleg egye-
sítve van a papi állással, vagy a hol a tanító segédlelkészi teendőket is végez, 
pontosan összeirassanak. s különösen kitüntetve legyen, hogy a tanítókul alkal-
mazott papok vagy papjelöltek bírnak-e tanítói oklevéllel, a magyar nyelvet 
sikerrel tanítani képesek-e, stb. E végből utasítottam egyidejűleg a tanfelügye-
lőket, hogy az összeírást haladék nélkül eszközöljék s mihelyt az adatok kezem 
között lesznek, a föntebb érintett értelemben utasítással látom el a tanfel-
ügyelőket és utasításomat közölni fogom az érdekelt egyházi főhatóságokkal is. 
Addig is intézkedtem, hogy a föntebb érintett állomáshalmozás eseteiben a papok 
illetőleg segédlelkészek ne zavartassanak tanítói működésükben. 

Különös hangsulylyal kell azonban kérnem a főtiszt. Főhatóságot, méltóz-
tassék a főtiszt. Főhatóság is saját hatáskörében közrehatni, hogy a paptanítói 
illetőleg segédlelkésztanítói állomások ezentúl alkalomszerüleg és fokozatosan 
az 1893. évi 26. t.-cz. nyújtotta kedvezmények igénybe vételével külön okleveles 
tanítókkal töltessenek be. 

Budapest, 1895. évi február 12. Dr. Wlassics Gyula s. k. 
14. Olvastatott dr. Wassics Gyula vallás- és közoktatásügyi m. 

kir. minister 1895. évi január 13-áról 129. ein. sz. alatt kelt leirata, 
melyben tudatja, hogy a minisztérium vezetését átvette s az egyházi 
főhatóságok támogatását kéri. 

A ker. közgyűlés a miniszteri leiratot tudomásut veszi 
s határozza, hogy a miniszter kineveztetése feletti örömének 
üdvözlő feliratban is kifejezést ad. 

15. Olvastatott a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület tan-
ügyi bizottsága 1895. évi augugusztus-hó 19-én tartott ülésének 
jegyzőkönyve, mely szerint: 

a) A pozsonyi és selmeczbányai lyceumról s a selmeczbányai 
tanítóképzőről jelentetik: 

1. A A pozsonyi ág. h. ev- lýceum-ban az 1894—95. tanévben 
összesen 19 tanár működött. A tanév elején beiratkozott 356 nyilvá-
nos és 11 magántanuló, összesen 367; a megelőző tanév létszámával 
szemben a szaporulat 13. Az év végén volt 342 nyilvános és 8 ma-
gántanuló, összesen 350; a nyilvános tanulók közül haladó volt 322, 
ismétlő 20; vallásra nézve ág. h. ev, 182, ev. ref. 57, r. kath. 52, 
görög keleti 1, izr. 50; anyanyelvre nézve magyar 202, német 106, 
tót 30, román 1, olasz 2, franczia 1; illetőségükre nézve pozsony-
városi 85, pozsonymegyei 63, más megyebeli 178, más állambeli 16. 
Az előadott rendes és kötelező tantárgyak sorában a lefolyt tanévben 
a lýceum négy felső osztályaiban a görögpótló magyar irodalmi tanítás 
is szerepel, az abban részt vett tanulók számáról az intézetnek hiva-
talos értesítője nem tesz említést. Rendkívüli tantárgyak voltak a tót 
nyelv 20, franczia nyelv 27, angol nyelv 1, gyorsírás 42, műének 60, 
szabadkézi rajz 24 és zene 16 tanulóval. A tanév végén tartott érett-
ségi vizsgálatra jelentkezett 28 nyilvános és 1 magántanuló közül 
írásbeli vizsgálatra bocsáttatott 25, ugyanannyian szóbeli vizsgálatra 
is, ezek közül 5 jeles, 6 jó, 10 egyszerűen érett eredménynyel állott 
meg, 4 pedig egy-egy tantárgyból három hónap múlva teendő javító-
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vizsgálatra utasíttatott. Az alumneumba beiratkozott az év elején 98 15. 
lyceumi tanuló, ezek közül ingyenes volt 16, az év végén maradt 85, 
ezek közül ingyenes 19, a többi mérsékelt élelmezési díj mellett él-
vezte ezen jótékony intézet kedvezményét, melynek kamatozó tőke-
pénze 66409 frtot tesz. A Skaricza-Jeszenák-féle convictus élvezetében 
volt az év elején 29, az év végén 34 lyceumi tanuló; ezen intézet 
kamatozó tőkepénze 74825 frt. Mindkét tápintézetnek élvezői ingyen 
orvosi gyógykezelésben részesülnek. Ösztön- és pályadijak fejében a 
pozsonyi egyház kezelése alatt álló alapítványokból 913 frt 30 kr. 
osztatott ki; az ág. h. ev. egyetemes egyház, a dunáninneni ev. egy-
házkerület, a magyar állam s egyes egyletek részéről, nemkülönben 
Pozsony sz. k. város törvényhatóságától és családi ösztöndíj fejében 
összesen 846 frtot juttatott a lyceumot látogató tanulóifjúságnak. Azon-
felül a pozsonyi egyház által kezelt alapítvány kamataiból, valamint 
Lampel Róbert budapesti könyvkiadó-czég adományából 32 szorgalmas 
tanuló jutalomkönyvvel volt kitüntethető. Az ifjúsági egyesületek kö-
zül első helyen említendő az ö n s e g é l y z ő intézet, mely a lefolyt 
tanév végével működésének 14-ik évét töltötte he s mind a tanuló-
ifjúság barátjainak és magának a tanulóifjúság hathatós és lelkes fel-
karolása következtében 8028 frt 91 krból álló vagyonnal rendelkezik, 
és a lefolyt tanévben szegény tanulók segélyezésére és tankönyvek 
vásárlására 694 frt 18 krt fordíthatott. Örvendetes fejlődésről és te-
vékeny munkálkodásról tanúskodnak a tanulóifjúságnak egyéb egye-
sületei is, nevezetesen az ö n k é p z ő k ö r , mely éppen a lefolyt tan-
évben az eddig külön fennállott magyar és német önképző kör egye-
sítéséből uj alapon szerveztetett, továbbá a g y o r s í r ó k o r , a g y á m -
e g y e s ü l e t , a z e n e - e g y e s ü l e t és a d a l o s k ö r . 

A tanintézet gyűjteményei örvendetes szaporodást mutatnak fel 
hol vétel, hol ajándékozás utján; első helyen a több név alatt kezelt 
könyvtárak, melyek együttvéve 46750 kötet és 639 füzetből állnak, 
továbbá a természettani, természetrajzi, földrajzi s történeti, a régiség-
és éremgyüjtemény. Az utóbbi gyűjtemények őre, Győrik Márton tanár 
ez évi értesítőben teszi közé a S c h i m k o i a n u m , ezen, a maga 
nemében rendkívül nagybecsű gyűjteményről szóló tizenkettedik záró 
közleményét, melylvel 13 évi fáradságos és lelkiismeretes munka után, 
annak lajstromozását befejezte. A tizenhatezernél több érem és régi-
ségnek leírását magában foglaló 74 nyomtatott ívet kitevő lajstrom 
nemcsak a szakkörök elismerését nyerte el, mint hazai szakirdalmunk-
ban első helyen álló mű, hanem a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium által a középiskolai könyvtárakba való megszerzésre ajánltatott, 
a pozsonyi egyház pedig nevezett tanárnak nemcsak jegyzőkönyvileg 
köszönetet mondott, hanem elismerésének külső jeléül 300 frtnyi 
j utalom díjat szavazott meg. 

Az igazgatótanács által összeállított adatokból a lýceum történeté-
hez kiemelendő még a tanári karban előfordult változások, a meny-
nyiben dr. Lehr" Vilmos rendszeresíttetett, a már rendes tanárnak 
1894-ben megválasztott dr. Serédi Lajos működését a lefolyt tanév 
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15. elején megkezdette és Lassel Gyula ideiglenes rendes torna-
tanárnak választatott. A lýceum részére kért á l l a m s e g é l y ügyében 
a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériummal megköttetett 
a szerződés, melynek értelmében a pozsonyi egyház egyszer s minden-
korra építési átalányul 80000 frtot, évi segély czímen pedig 16000 frtot 
kap, melyért öt okleveles tanárnak kinevezési joga a minisztert tlleti 
meg, kilencz okleveles tanár választásának joga pedig az egyházé ma-
rad. A tanári kar a felekezeti középiskolák tanárainak számára alko-
tott országos n y u g d í j i n t é z e t b e belépett. Az Egyptomba tervezett 
középiskolai tanárok tanulmányi kirándulására a pozsonyi egyház a 
tanárkarból vállalkozó Szép Rezső tanárnak e czélra 300 frtot, a ter-
mészetrajzi muzeurn gyarapítására való szemléleti tanszerek beszerzé-
sére pedig 150 frtot szavazott meg. A Budapesten valamint Pozsonyban 
Kossuth Lajosnak emelendő szoborra a tanári kar a tanulóifjúsággal 
együtt tetemes összeget adományozott. Tanulóiíjusági örömünnepekként 
említve van a mult év november-hó 30-án az egyet, theol. akadémia 
hallgatóival együtt a lýceum jótevőinek emlékére megtartott hálaünnep, 
továbbá márczius 15-ikének megünneplése és a folyó évi junius 1-én 
tartott ének, zene és szavalati előadás. A mult év szeptember-hóban 
Pozsonyban megtartott kerületi tornaversenyben 11 lyceumi tanuló 
16 díjat nyert el. A lyceumnak története, melynek megírását Marku-
sovszky S. tanár vállalta el. már a jelen év végén sajtó alá lesz 
bocsátható. 

2. A selmecsbányai ág. h. ev. lýceum-ban a lefolyt 1894—95. 
iskolai évben összesen 17 tanár működött, 12 rendes és 5 rendkívüli. 
A tanulók száma a tanév elején volt 335 nyilvános és 2 magán, a 
mult évihez képest 31 tanulóval több. Évközben meghalt 1, elmara-
dott 9, az év végén vizsgát tett 325, kik között 5 ismétlő volt. Val-
lásra nézve volt 210 ág. h. ev., 13 ev. ref., 81 r. kath. és 21 izraelita; 
anyanyelvre nézve 179 magyar, 42 német, 103 tót és 1 szerb; ille-
tőségükre nézve 105 helybeli, 60 megyebeli, 159 más megyebeli és 
1 horvát-szlavonországi. A görögpótló irodalom és rajz (ez utóbbi az 
V. és VI. osztály összevonásával) mind a négy felső osztályban for-
dul elő. E 4 osztály 137 tanulója közül 87-en, tehát 63"5 % tanulta 
még a görög nyelvet; 50, tehát 36'5 °/0 látogatta a görögpótló órákat. 
Mint rendkivüli tantárgyak említtetnek a szabadkézi rajz, melyben 
25-en, a gyorsírás, melyben 35-en gyakorolták magukat s kik mind-
nyájan kezdők voltak, mert dr. Cserey Adolf novemberben bekövet-
kezett távozása miatt a haladók folyama szünetelt. 

Az érettségi vizsgálathoz, mely junius 26., 27. és 28-án a püspök 
úr elnöklete alatt folyt le, jelentkezett 29 tanuló, kik mindnyájanjaz 
írásbelit letéve, a szóbelihez bocsáttattak. 5 jelesen, 8 jól, 12 egysze-
rűen lett, érett, 2 pedig javító és 2 ismétlő vizsgálatra utasíttatott. — 
Az é l e l m e z ő részint ingyen, részint mérsékelt, vagy egész évi 50 frt 
díjért 152 tanulót látott el ebéddel, vacsorával s szükség esetén or-
vosi segélylyel és gyógyszerekkel, mely utóbbiakért 194 frt 89 kr. lett 
kifizetve. Az élelmező tőkéje nincs kimutatva s csak az van meg-



említve, hogy a supplikatio 1188 frt 22 krt eredményezett. Alapít-
ványi ö s z t ö n d í j a k fejében 712 frt 50 kr. lett kiosztva, azonkivül 
Selmeczbánya városától egy húszkoronás, Farbaky István lyc. felügyelő 
úr bőkezűségéből két tízfrankos, dr. Kapp Jakab úr nagylelkűségéből 
egy tízfrankos aranyban és Litschauer L. úrtól 10 korona, mely ösz-
szegből 50 tanuló lett megjutalmazva. Azonkivül az alsó osztályokban 
többen kaptak jutalomkönyveket. 

A lyceumban léteztek a következő ifjúsági körök: a v í v ó k ö r , 
melynek 30 vívó és 85 pártoló tagja s a z e n e k ö r is. melynek 94 
működő és 22 pártoló tagja volt, kik több alkalommal nyilvánosan is 
felléptek. Az ö n k é p z ő (Petőfi) kör öiszesen 133 taggal és e lyceum-
nak sajátos egyesülete a G u s z t á v A d o l f , illetve biblia-egyesület, 
melynek 259 tagja volt. A tagok a havi gyűléseken vallásos tárgyú 
szavalatokat és felolvasásokat tartottak s krajczáros adományokból 
226 frt 9 krt gyűjtöttek, miből az egyetemes gyámintézetnek 3 dísz-
kötésű bibliát bocsátottak szabad rendelkezésére s 8 egyházba bi-
bliákat, újszövetségeket illetve énekeskönyveket küldöttek, azonkivül 
200 frt értékű úrvacsorai aranyozott ezüstkelyhet és ostyatányért sze-
reztek a lyceumi ifjúság használatára és 39 frt 20 kr. értékben juta-
lomkönyveket osztottak ki. 

A k ö n y v t á r és s z e r t á r a k részint vétel és kiválóan ajándé-
kozás utján gyarapodtak. A boldogult Bellus János tanár hagyatékából 
jutott az ifjúsági könyvtárnak 130, a tanárinak 14 mű 35 kötetben. 
A mii. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr megküldte Jókai Mór 
összes művei díszkiadásának első 20 kötetét azon kegyes ígérettel, 
hogy a hátralevő köteteket is megküldi. A fizikai szertárba értékes 
telescop, kézzel hajtható dynamogép és jénai üvegből készült prizma 
szereztetett. Szükséges volna egy állandó fizikai tanterem berendezése. 

o OJ 
A természetrajzi szertár mikroskopiai készülékekkel és szétszedhető 
emberi szemmel gyarapodott. A könyvtár, fizikai, természetrajzi és 
vegytani szertár állapota különben nincs feltüntetve. A rajzszertár 
elégséges gipsz-, papíranyag- és lapmintákkal rendelkezik. 

A lýceum k o r m á n y z á s á b ó l az értesítő a következőkről tesz 
említést. Sok gondot okozott a tanárok változása. A tanév elejére há-
rom tanár helyét kellett betölteni; két állomás, a classica-philologiá-é 
be lett töltve, a harmadiknak, a német nyelv és irodalom tanárának 
az óráit a tanárok között kellett elosztani. November végén még egy 
tanár, a természet- és földrajz tanára is elhagyta az intézetet, kinek 
helyét azonban egy.tanárjelölttel azonnal sikerült betölteni, úgy, hogy 
a tanítás e sok változás daczára is háborítlanul folyt. 

A múlt. év a lýceum igazgatási viszonyait tekintve, forduló pontot 
képez. A lýceum a kerületnek arányosításáról szóló zsinati törvény 
3. §-a folytán a honti egyházmegyével együtt a bányakerületből át-
ment a dunáninnenibe, s az előbb a bányakerületi pénztárból élvezett 
2500 frt segélyt ugyanazon törvény 16. §-a értelmében az egyetemes 
pénztárból, illetve az országos segélyből és a közalapból kapja, minek 
következtében az intézet jogi viszonyaiba változás állott be, a meny-
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nyiben annak fentartó hatósága részben az egyetem lett. Ezen uj vi-
szonyok a folyó évi egyetemes gyűlésnél fognak rendeztetni. (L. 1894. 
egyet, jkönyv 56. pontját.) 

A tanári kar a felekezeti középiskolai tanárok számára megalko-
tott országos nyugdíjintézetbe belépett, a mi annál simábban, a fen-
tartó egyhári hatóság megterheltetése nélkül történhetett, mert magá-
nak a tanári karnak volt külön tanári nyugdíjalapja, melyből a fizetési 
kötelezettségek teljesíthetők voltak. 

Az államsegély felemelése iránt benyújtott folyamodvány sikertelen 
maradt, de a nm. kir. miniszter úr a rendes évi 9300 frt segélyen 
kívül az 1895. polgári évre 1700 írt rendkívüli fentartási segélyt utal-
ványozott. 

A milleniumi kiállításnál a nm. m. kir. közoktatásügyi miniszter 
a középiskolai természetrajzi szakból kisebb helyi gyűjteményeket is 
akar bemutatni. A Magyarország hegyes vidékeire vonatkozó gyűjte-
mény összeállításával a selmeczbányai lyceumot bízta meg, mely ki-
tüntető megbízást az örömmel fogadta el. 

A Beszterczebányán megtartott kerületi tornaversenyen az intézet 
60 növendékkel vett részt, kiknek egyike elegáns súly dobásért kitünte-
tésben részesült. A tornatanár a budapesti játéktanfolyamban részt vett. 

A tanítás az első órában mindenkor Miatyánkkal vagy szent 
énekkel kezdődik. Felekezetiségből eredő súrlódás nem fordult elő, a 
tanári kar mindent megtett arra nézve, »a mit a tiszta erkölcsi érzet 
és felebaráti szeretet ébresztése és támogatása megkíván« s arra töre-
kedett, »hogy mindenik felekezet tanulja becsülni a többit, s »a haza 
mindenek előtt« legyen a vezérszó, mely minket egyesít.« 

A tanulók viselkedése, a főigazgató jelentése szerint is, tisztesség-
tudó, önérzetes. Kivételesek voltak azok az esetek, a melyek szigo-
rúbb megrovást vontak maguk után. De kettőnek mégis ki kellett 
jelenteni, hogy jövőben be nem fogadják s kettőt közvetlenül a vizs-
gák előtt el kellett távolítani. 

Az egészségi állapot jónak mondható, a lyceumi orvos jelentése 
megnyugtató. 

Az értesítőben érdekes értekezés van Vitális István tanárjelölttől 
»A Tisza vízválasztója« czím alatt. Mutatvány ez a szerzőnek »A Tisza 
hydrographiája« czímű munkájából. 

3. A lyceummal kapcsolatos tanítóképző-ről az igazgató a követ-
kezőket jelenti: 

A növendékek száma 22, még pedig az I. tanfolyamban 9, a 
II-ban 1, a III-ban 5, a IV-ben 7; mindnyájan ág. h. ev.-ok kik 11 
tanerőtől nyertek oktatást. 

Azokon kivül, melyeket a képzősök a lýceum V—VIII. osztá-
lyaival hallgattak, külön tanultak: neveléstant, oktatási módszertant, 
neveléstörténetet, bibliai történeteket, bibliai tót nyelvtant, gazdaság-
tant, zenét, éneket (gyakorlatokat és 50 c.horáldallamot) és szabadkézi 
rajzot. A III-ad és IV-ed évesek az egyik elemi iskolában részint hall-
gatták a tanítást, részint magok is gyakorolták magokat abban. 
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A tanképesítő vizsgát, mely részint a püspök ur, részint meg- 15. 
bízottjának Händel Vilmos főesp. úr elnöklete alatt június 26—28-án 
tartatott; 7 növendék és 2 tanító állotta meg. 

A tanítóképzősöknek ösztöndíj czímén 15 frt 50 kr. és egy 10 
frankos arany jutott; a Beszterczebányán kitüntetett tornász is tanító-
képzős volt. 

A tanítóképző anyagi viszonyaiban az intézet átkebelezése folytán 
némi nehézségek támadtak. Azon 700 frt évi segélyt, melyet a tanító-
képző a bányakerületi pénztárból húzott, az egyetem nem vállalta el, 
a dunáninneni kerület még nem nyilatkozott s az egyházmegyékből is 
gyérebben folytak be az adományok. Ily anyagi támogatás mellett 
lehetetlen lesz a tanítóképzőt fentartani. 

6) A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület népiskolai 
állapotáról az 1894j5-iki tanévben jelentetik: 

1. B a r s i e s p e r e s s é g . Lélekszám 3172. 6— 12 éves tanköteles 
fiú 192, leány 188, összesen 380; 13—15 éves tanköteles fiú 65, 
leány 81, összesen 146; 6—15 éves tanköteles fiú 257, leány 269, 
összesen 526. Ezek közül járt: a helybeli népiskolába 71 fiú, 78 leány, 
összesen 149; helybeli ismétlő iskolába 26 fiú, 40 leány, összesen 66; 
idegen elemi iskolába 97 fiú, 78 leány, összesen 175; idegen ismétlő 
iskolába 7 fiú, 3 leány, összesen 10; felső vagy polgári iskolába 1 fiú, 
15 leány, összesen 16; magánintézetbe 9 fiú, 10 leány, összesen 19; 
középtanodába 31 fiú. Iskolába járt 242 fiú, 224 leány, összesen 466 
gyermek, vagyis a tanköteleseknek 93 %-a. Iskolába nem járt 15 fiú, 
45 leány, összesen 60 gyermek. Iskolába járók mulasztottak 7714 
félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 4 szülő. A helybeli népisko-
lába járt idegen illetőségű vagy vallású fiú 14, leány 16, összesen 
30 tanuló. 

Tanító volt 4, mind képesített és rendes. 1. A felekezeti iskolák az 
egyházközségtulajdonát képezik s jó karban vannak. Tanterem volt 5, 
tanítólak 5, faiskola 1, testgyakorló 2, fekete írótábla 6, fali olvasó-
tábla 144, fali térkép 16, földgömb 6, természetrajzi eszköz 72, ter-
mészettani eszköz 55, kötet könyv 152. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 1553 frt. terményekben 
890 frt, összesen 2443 frt. Ingatlan vagyon értéke 7001 frt, 432 frt. 
évi jövedelemmel; iskolai tőkepénz 644 frt, melynek évi kamatja 45 
frt; tandíjakból befolyt 236 frt, községi segélyből 270 frt; egyházi 
segélyből 1272 frt, egyebekből 188 frt; összes évi jövedelem 2443 frt. 
Ebből kiadatott: rendes tanítók fizetésére 2223 frt, javításra 63 frt, 
tanszerekre 45 frt, egyebekre 112 frt; összes évi kiadás 2443 frt. 

2. F e h é r - k o m á r o m i e s p e r e s s é g . Lélekszám 7403. 6—12 
éves tanköteles fiú 491, leány 489, összesen 980; 13—15 éves tanköte-
les fiú 222, leány 180, összesen 402; 6—15 éves tanköteles fiú 713, 
leány 669, összesen 1382. Ezek közül járt: helybeli ismétlő iskolába 
474 fiú, 475 leány, összesen 949; helybeli ismétlő iskolába 192 fiú, 
165 leány, összesen 357; idegen elemi iskolába 1 fiú, 1 leány, ösz-
szesen 2; felső vagy polgári iskolába 5 fiú, 12 leány, összesen 17; 
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15. középtanodába 19 fiú. Iskolába járt 691 fiú, 653 leány, összesen 1344, 
gyermek, vagyis a tanköteleseknek 97 %-a. Iskolába nem járt 22 fiú, 
16 leány, összesen 38 gyermek. Félnapi mulasztás volt 4512, ezek 
közül 888 kimentve. Idegen illetőségű vagy vallású járt a helybeli 
elemi iskolába 30 fiú, 36 leány, összesen 66. 

Tanító volt 16. Ezek közül 12 képesített, 4 nem képesített; 14 
rendes, 2 segéd. Felekezeti iskola volt 15, községi vagy állami 2. A 
felekezeti iskola, mind az egyház-tulajdona s jó karban van. Tanterem 
volt 15, tanítólak 14, faiskola 6, testgyakorló 4, fekete írótábla 17, 
fali olvasó tábla 181, fali térkép 33, földgömb 11, természetrajzi esz-
köz 84, természettani eszköz 8, kötet könyv 207. Javíttatott 5 iskola. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 3117 frt, terményekben 
2083 frt, összesen 5500 frt. Ingatlan vagyon értéke 13350 frt, s annak 
évi jövedelme 1183 frt. Iskolai tőkepénz 140 frt, s annak évi kamatja 
8 frt; tandíjakból befolyt 504 frt, községi segélyből 166 frt, egyházi 
segélyből 2802 frt, egyebekből 837 frt; összes évi jövedelem 5500 frt. 
Ebből kiadatott: rendes tanítók fizetésére 4470 frt, segéd tanítók fize-
tésére 320 frt, javításra 555 frt, egvebekre 155 frt; összes évi kiadás 
5500 frt. 

3. N a g y h o n t i e s p e r e s s é g. Lélekszám 22898. 6—12 éves 
tanköteles flu 1203, leány 1182, összesen 2385; 13 15 éves tan-
köteles fiú 449, leány 452, összesen 901; 6—15 éves tanköteles fiú 
1652, leány 1634, összesen 3286. Ezek közül járt: a helybeli elemi 
népiskolába 1119 fiú, 1081 leány, összesen 2200; helybeli ismétlő 
iskolába 360 fiu, 396 leány, összesen 756; idegen elemi iskolába 40 
fiú, 49 leány, összesen 89; idegen ismétlő iskolába 48 fiú, 31 leány, 
összesen 79; felső vagy polgári iskolába 30 leány; magánintézetbe 4 
fiú, 7 leány, összesen 11: középtanodába 35 fiú. Iskolába járt 1606 
fiú, 1594 leány, összesen 3200 gyermek, vagyis a tanköteleseknek 
97 °/o-a. Iskolába nem járt 46 fiú, 40 leány, összesen 86 gyermek. 
Az iskolába járók mulasztottak 27137 félnapot. Mulasztásokért meg-
büntettetett 4 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású járt 66 fiú, 57 leány, összesen 123 tanuló. 

Tanító volt 48. Ezek közül 45 képesített, 3 nem képesített; 46 
rendes, 2 segéd. Felekezeti iskola volt 47, községi vagy állami 4. A 
felekezeti iskolák az egyház tulajdonát képezik, s közülök 45 jő, 2 
rosz karban van. Tanterem volt 49. tanítólak 44, faiskola 43, test-
gyakorló 13, fekete írótábla 73, fali olvasótábla 1030, fali térkép 175, 
földgömb 44, természetrajzi eszköz 1130, természettani eszköz 326, 
kötet könyv 5326. Épült 1, javíttatott 13 iskola. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 10970 frt, terményekben 
12276 frt, összesen 23246 frt. Ingatlan vagyon értéke 38433 frt, 5451 
frt évi jövedelemmel; iskolai tőkepénz 8588 frt, melynek kamata 443 
frt; tandíjból bejött 2975 frt, állami segélyből 16 frt, községi segély-
ből 2987 frt, egyházi segélyből 8653 frt, egyebekből 2721 frt; összes 
évi jövedelem 23246 frt. Ebből kiadatott: rendes tanítók fizetésére 
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20803 frt, segédtanítók fizetésére 400 frt, javításra 482 frt, tansze- 15. 
rekre 394 frt, egyebekre 1167 frt, összes évi kiadás 23246 frt. 

4. L i p t ó i e s p e r e s s é g . Lélekszám 25096. 6—12 éves tankö-
teles fiú 1636, leány 1714, összesen 3350; 13—15 éves tanköteles 
fiú 603, leány 693, összesen 1296; 6—15 éves tanköteles fiú 2239, 
leány 2407, összesen 4646. Ezek közül járt: helybeli elemi iskolába 
1431 fiú, 1434 leány, összesen 2865; helybeli ismétlő iskolába 371 
fiú, 438 leány, összesen 809; idegen elemi iskolába 71 fiú, 86 leány, 
összesen 157; idegen ismétlő iskolába 2 fiú, 3 leány, összesen 5; 
felső és polgári iskolába 22 fiú, 20 leány, összesen 42; középtanodába 
30 fiú. Iskolába járt 1927 fiú, 1981 leány, összesen 3908 gyermek, 
vagyis a tankötelesek 84° „-a. Iskolába nem járt 312 flu, 426 leány, 
összesen 738 gyermek. Félnapi mulasztás volt 47269, s ezek közül 
9825 kimentve. Mulasztásokért büntetve volt 12 szülő. A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 44 fiú, 24 leány, 
összesen 68 gyermek. 

Tanító volt 38. Ezek közül 30 képesített, 8 nem képesített; 31 
rendes, 7 segéd. Felekezeti iskola volt 30, községi vagy állami 1. A 
felekezeti iskolák az egyház tulajdona s jó karban vannak. Tanterem 
volt 39, tanítólak 35, faiskola 12, testgyakorló 21, fekete írótábla 65, 
fali olvasótábla 352, fali térkép 79, földgömb 21, természetrajzi esz-
köz 628, természettani eszköz 114, kötet könyv 1931. Javíttatott 2 
iskola. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 10125 frt, terményekben 
9398 frt, összesen 19523 frt. Ingatlan vagyon értéke 68255 frt s en-
nek évi jövedelme 2377 frt. Az iskola tőkepénze 3530 frt s annak évi 
kamata 331 frt; tandíjból befolyt 3712 frt, községi segélyből 432 frt, 
egyházi segélyből 12443 frt, egyebekből 228 frt; összes évi bevétel 
19523 frt. Ebből kiadatott: rendes tanítók fizetésére 17359 frt, segéd-
tanítók fizetésére 1230 frt, javításra 289 frt, tanszerekre 140 frt, egye-
bekre 505 frt; összes évi kiadás 19523 frt. 

5. M o s o n i e s p e r e s s é g . Lélekszám 7553. 6 12 éves tankö-
teles fiú 516, leány 497, összesen 1013; 13—15 éves tanköteles fiú 
158. leány 196, összesen 354; 6—15 éves tanköteles fiú 674, leány 
693, összesen 1367. Ezek közül járt: a helybeli elemi iskolába 516 
fiú, 497 leány, összesen 1013; helybeli ismétlő iskolába 158 fiú, 187 
leány, összesen 345; idegen ismétlő iskolába 8 leány; magánintézetbe 
1 leány. Iskolába járt 674 fiú, 693 leány, összesen 1367 gyermek, 
vagyis a tankötelesek 100 %-a. Iskolába járók mulasztottak 15826 fél-
napot. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 
4 fiú, 7 leány, összesen 11 tanuló. 

Tanító volt 12. Ezek mind képesítettek és rendesek. Felekezeti 
iskola volt 8, mely mind az egyház tulajdona és jó karban van. Tan-
terem volt 12, tanítólak 11, faiskola 5, testgyakorló 1, fekete írótábla 
22, fali olvasótábla 119, fali térkép 46, földgömb 10, természetrajzi 
eszköz 263, természettani eszköz 56, kötet könyv 591. Épült 1, javít-
tatott 1 iskola. 
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15* Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 6101 frt, terményekben 
2411 frt, összesen 8512 frt. Ingatlan vagyon értéke 14400 frt s en-
nek évi jövedelme 1086 frt; iskolai tőkepénz 2100 frt, 207 frt évi 
kamattal; tandíjakból bejött 413 frt, községi segélyből 1709 frt, egy-
házi segélyből 5097 frt; összes évi jövedelem 8512 frt. Ebből kiada-
tott: rendes tanítók fizetésére 7824 frt, javításra 399 frt, tanszerekre 
85 frt, egyebekre 204 frt; összes évi kiadás 8512 frt. 

6. N ó g r á d i e s p e r e s s ég.-Lélekszám 47937. 6—12 éves tan-
köteles fiú 2785, leány 2776, összesen 5561; 13—15 éves tanköteles 
fiú 1128, leány 1028, összesen 2156; 6—15 éves tanköteles fiú 3913, 
leány 3804, összesen 7717. Ezek közül járt: helybeli elemi iskolába 
2564 fiú, 2597 leány, összesen 5161; helybeli ismétlő iskolába 792 
fiú, 774 leány, összesen 1566; idegen elemi iskolába 70 fiú, 59 leány, 
összesen 129; idegen ismétlő iskolába 66 fiú, 46 leány, összesen 112; 
felső vagy polgári iskolába 37 fiú, 59 leány, összesen 96; magánin-
tézetbe 1 fiú, 3 leány, összesen 4; középtanodába 76 fiú. Iskolába 
járt 3606 fiú, 3538 leány, összesen 7144 gyermek, vagyis a tankö-
telesek 93 %-a. Iskolába nem járt 307 fiú, 266 leány, összesen 573 
gyermek. Az iskolába járók 15883 félnapot mulasztottak. Mulasztá-
sokért büntetve volt 73 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen ille-
tőségű vagy vallású járt 167 fiú, 135 leány, összesen 302 tanuló. 

Tanító volt 104. Ezek közül 80 képesített, 24 nem képesített; 
100 rendes, 4 segéd. Felekezeti iskola volt 104, községi vagy állami 4. 
A felekezeti iskolák az egyházközségek tulajdonát képezik s közülök 
98 jó, 6 rosz karban van. Tanterem volt 105, tanítólak 105, faiskola 
76. testgyakorló 2, fekete írótábla 137, fali olvasótábla 2140, fali tér-
kép 258, földgömb 81, természetrajzi eszköz 1606, természettani esz-
köz 123, kötet könyv 3145. Épült 1, javíttatott 5 iskola. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 14328 frt, terményekben 
27275 frt, összesen 41603 frt. Ingatlan vagyon értéke 125810 frt. 
12041 frt évi jövedelemmel; iskolai tőkepénz 4971 frt, s annak évi 
kamata 241 frt; tandíjakbók befolyt 7903 frt, állami segélyből 432 frt, 
községi segélyből 683 frt, egyházi segélyből 19902 frt, egyebekből 
401 frt, összes évi jövedelem 41603 frt. Ebből kiadatott: rendes taní-
tók fizetésére 40465 frt, segédtanítók fizetésére 220 frt, javításra 179 
frt, tanszerekre 63 frt, egyebekre 676 frt; összes évi kiadás 41603 frt. 

7. Ny fit r a i es p e r e s s é g. Lélekszám 52375. 6—12 éves tan-
köteles fiú 3112, leány 3326, összesen 6438; 13 — 15 éves tanköteles 
fiú 1201, leány 1238, összesen 2439; 6—15 éves tanköteles fiú 4313, 
leány 4564, összesen 8877. Ezek közül járt: a helybeli elemi iskolába 
2371 fiú, 2368 leány, összesen 4739; helybeli ismétlő iskolába 364 
fiú, 373 leány, összesen 737; idegen elemi iskolába 108 fiú, 92 leány, 
összesen 200; idegen ismétlő iskolába 17 fiú, 9 leány, összesen 26; 
felső vagy polgári iskolába 13 fiú, 21 leány, összesen 34; magánin-
tézetbe 10 fiú, 23 leány, összesen 33; középtanodába 27 fiú. Iskolába 
járt 2910 fiú, 2886 leány, összesen 5796 gyermek, vagyis a tankö-
telesek 65 °/o-a. Iskolába nem járt 1403 fiú, 1678 leány, összesen 
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3081 gyermek. Félnapi mulasztás volt 85403, ezek közül 407 ki- 15. 
mentve. Mulasztásokért megbüntettetett 24 szülő. A helybeli elemi 
iskolába járt idegen illetőségű vagy vallású fiú 27, leány 25, összesen 
52 tanuló. 

Tanító volt 57. Ezek közül 42 képesített, 15 nem képesített; 41 
rendes, 16 segéd. Felekezeti iskola volt 57, községi vagy állami 2. 
A felekezeti iskolák közül 51 az egyházközség tulajdona, 6 bérelt; 
51 jó, 6 rosz karban van. Tanterem volt 58, tanítólak 51, faiskola 
23, testgyakorló 3, fekete írótábla 86, fali olvasótábla 588, fali térkép 
137. földgömb 34, természetrajzi eszköz 586, természettani eszköz 132, 
kötet könyv 736. Épült 1, javíttatott 6 iskola. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 16307 frt, terményekben 
8435 frt. összesen 24742 frt. Ingatlan vagyon értéke 24450 frt s en-
nek évi jövedelme 2100 frt; iskolai tőkepénz 1310 frt s annak évi 
kamata 104 frt; tandíjakból befolyt 3623 frt, állami segélyből 741 frt, 
községi segélyből 2214 frt, egyházi segélyből 15115 frt, egyebekből 
845 frt; összes évi jövedelem 24742 frt. Ebből kiadatott: rendes ta-
nítók fizetésére 21253 frt, segédtanítók fizetésére 1903 frt, javításra 
571 frt, tanszerekre 186 frt, egyebekre 829 frt; összes évi kiadás 
24742 frt. 

8. P o z s o n y i n egv e i e s p e r e s s é g. Lélekszám 15297. 6—12 
éves tanköteles fiú 383, leány 356, összesen 739: 6 —15 éves tankö-
teles fiú 1443. leány 1371, összesen 2814. Ezek közül járt: helybeli 
elemi iskolába 773 fiú, 772 leány, összesen 1545; helybeli ismétlő 
iskolába 233 fiú, 243 leány, összesen 476; idegen elemi iskolába 268 
fiú, 230 leány, összesen 498; idegen ismétlő iskolába 94 fiú, 82 leány, 
összesen 176; felső vagy polgári iskolába 45 fiú 38 leány, összesen 
83; középtanodába 23 fiú, 4 leány, összesen 27. Iskolába járt 1436 
fiú, 1369 leány, összesen 2805 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 
100-%-a. Iskolába nem járt 7 fiú, 2 leány, összesen 9 gyermek. Fél-
napi mulasztás volt 31801, ezek közül 22637 kimentve. Mulasztásokért 
megbüntettetett 129 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallású járt 73 fiú, 47 leány, összesen 120 tanuló. 

Tanító volt 29. Ezek közül 26 képesített, 3 nem képesített; 27 
rendes, 2 segéd. Felekezeti iskola volt 20, községi vagy állani 3. A 
felekezeti iskolák az egyházközségek tulajdonát képezik s közülök 19 
jó, 1 rosz karban van. Tanterem volt 28, tanítólak 24, faiskola 6, 
testgyakorló 1, fekete írótábla 44, fali olvasótábla 359, fali térkép 75, 
földgömb 19. természetrajzi eszköz 1285, természettani eszköz 119, 
kötet könyv 1706. Javíttatott 1 iskola. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 9452 frt, terményekben 
4894 frt, összesen 14346. Ingatlanok értéke 22840 frt. s azok évi 
jövedelme 1152 frt; az iskola tőkepénze 36734 frt, s annak évi ka-
matja 1932 frt; tandíjakból befolyt 1651 frt. állami segélyből 1209 
frt, községi segélyből 1860 frt, egyházi segélyből 6356 frt, egyebekből 
186 frt; összes évi jövedelem 14346 frt. Ebből kiadatott: rendes tani-
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15. tők fizetésére 12171 frt, segédtanítók fizetésére 693 frt, javításra 
346 frt, tanszerekre 274 frt, egyebekre 862 frt. Összes évi kiadás 
14346 frt. 

9. P o z s o n y v á r o s i e s p e r e s s é g . Lélekszám 8723. 6—12 
éves tanköteles fiú 569, leány 499, összesen 1068; 6 —15 éves tan-
köteles fiú 258, leány 171, összesen 439; 6—15 éves tanköteles fiú 
837, leány 670, összesen 1507. Ezek közül járt: a helybeli elemi is-
kolába 471 fiú, 423 leány, összesen 894; helybeli ismétlő iskolába 89 
fiú, 99 leány, összesen 188; idegen elemi iskolába 19 fiú, 23 leány, 
összesen 42; idegen ismétlő iskolába 5 leány; felső vagy polgári isko-
lába 33 fiú, 27 leány, összesen 60; magánintézetbe 63 leány; közép-
tanodába 206 fiú. Iskolába járt 818 fiú, 640 leány, összesen 1458 
gyermek, vagyis az iskolakötelesek 97 %-a. Iskolába nem járt 19 fiú, 
30 leány, összesen 49 gyermek. Félnapi mulasztás volt, 34616, s ezek 
közül 30094 kimentve. Mulasztásokért büntetve volt 294 szülő. A hely-
beli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 162 fiú, 138 
leány, összesen 300 tanuló. 

Tanító volt 20. Ezek mind képesítettek; 18 rendes, 2 segéd. 
Felekezeti iskola volt 8, melyek az egyház tulajdona s jó karban van-
nak. Tanterem volt 20, tanítólak 5, testgyakorló 3, fekete írótábla 31, 
fali olvasótábla 116, falitérkép 58, földgömb 6, természetrajzi eszköz 
3581, természettani eszköz 41, kötet könyv 1317. Építtetett 1, javít-
tatott 1 iskola. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 14685 frt, terményekben 
270 frt., összesen 14955 frt. Ingatlan vagyon értéke 8500 f'rt s annak 
évi jövedelme 340 frt; az iskola tőkepénze 45100 frt s annak évi 
kamata 1865 frt; tandíjakból befolyt 1750 frt, egyházi segélyből 10940 
frt, egyebekből 60 frt; összes évi jövedelem 14955 frt. Ebből kiada-
tott: rendes tanítók fizetésére 11925 frt, segédtanítók fizetésére 850 
frt, javításra 376 frt, tanszerekre 314 frt, egyebekre 1490 frt; összes 
évi kiadás 14955 frt. 

10. T r e n c s é n i e s p e r e s s é g . Lélekszám 20095. 6 — 12 éves 
tanköteles fiú 1. 62, leány 1344, összesen 2707; 13—15 éves tan-
köteles fiú 490, leány 531, összesen 1021; 6—15 éves tanköteles 
fiú 1853, leány 1875, összesen 3728. Ezek közül járt: helybeli elemi 
iskolába 1224 fiu, 1178 leány, összesen 2402; helybeli ismétlő isko-
lába 212 fiú, 207 leány, összesen 419; idegen elemi iskolába 35 fiú, 
34 leány, összesen 69; felső vagy polgári iskolába 2 fiú, 13 leány, 
összesen 15; középtanodába 21 fiú. Iskolába járt 1494 fiú, 1432 leány, 
összesen 2926 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 78 %-a. Iskolába 
nem járt 359 fiú, 443 leány, összesen 802 gyermek. Félnapi mulasz-
tás volt 58427. Mulasztásokért büntetve volt 53 szülő. A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 18 fiú, 12 leány, 
összesen 30 tanuló. 

Tanító volt 31. Ezek közül 20 képesített," 11 nem képesített; 21 
rendes, 10 segéd. Felekezeti iskola volt 27, községi vagy állami 1. A 
felekezeti tskolák közül 25 az egyházközségek tulajdona, 2 bérelt; 26 
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jó, 1 rosz karban van. Tanterem volt 29, tanítólak 28, faiskola 11, 15. 
testgyakorló 11, fekete írótábla 42, fali olvasótábla 512, fali térkép 
51, földgömb 16, természetrajzi eszköz 397, természettani-eszköz 91, 
kötet könyv 194. Épült 2 iskola. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 5777 frt, terményekben 
5159 frt, összesen 10936 frt. Ingatlan vagyon értéke 26650 frt s an-
nák évi jövedelme 1205 frt; az iskola tőkepénze 2330 frt s annak évi 
kamata 179 frt; tandíjakból befolyt 1643 írt, állami segélyből 144 frt, 
községi segélyből 176 frt, egyházi segélyből 7010 frt, egyebekből 579 
frt; összes évi bevétel 10936 frt. Ebből kiadatott: rendes tanítók fize-
tésére 8905 frt, segédtanítók fizetésére 1251 frt, javításra 201 frt, tan-
szerekre 55 frt, egyebekre 524 frt; összes évi kiadás 10936 frt. 

Ö s s z e g e z é s . Lélekszám 210549. 6—12 éves tanköteles fiú 
12927, leány 13030, összesen 25957; 13—15 éves tanköteles fiú 
4967, leány 4926, összesen 9893; 6—15 éves tanköteles fiú 17894, 
leány 17956, összesen 35850. Ezek közül járt: helybeli elemi isko-
lába 11014 fiú, 10903 leány, összesen 21917; helybeli ismétlő isko-
lába 2797 fiú, 2922 leány, összesen 5719; idegen elemi iskolába 709 
fiú, 652 leány, összesen 1361; idegen ismétlő iskolába 234 fiú, 187 
leány, összesen 42 i ; felső vagy polgári iskolába 158 fiú, 235 leány, 
összesen 393; magánintézetbe 24 fiú, 107 leány, összesen 131; kö-
zéptanodába 468 fiú, 4 leány, összesen 472. Iskolába járt 15404 fiú, 
15010 leány, összesen 30414 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 85 %-a. 
A mosoni s pozsonymegy ei esperességhen járt 100 %, a fehérkomáromi, 
nagyhonti és pozsonyvárosiban 97 ° 0, a nógrádiban 93 °/0, a barsiban 
89%, a liptóiban 84%, a trencséniben 78%, a nyitraiban 65%. Is-
kolába nem járt 2490 fiú, 2946 leány, összesen 5436 gyermek. Fél-
napi mulasztás volt 328588, ezek közül 63849 kimentve. Mulasztá-
sokért megbüntettetett 593 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen 
illetőségű vagy vallású járt 605 fiú, 497 leány összesen 1102 tanuló. 

Tanító volt 359. Ezek közül 291 képesített, 68 nem képesített; 
314 rendes, 45 segéd. Felekezeti iskola volt 319. községi vagy állami 
18. A felekezeti iskolák közül 311 az egyház tulajdona, 8 bérelt; 303 
jó, 16 rosz karban van. Tanterem volt 360, tanítólak 322, faiskola 
183, testgyakorló 61, fekete írótábla 523, fali olvasótábla 5541, fali 
térkép 928, földgömb 248, természetrajzi eszköz 9632, természettani 
eszköz 1065, kötet könyv 15305. Épült 7 iskola, javíttatott 34. 

Az iskolák évi jövedelme: készpénzben 92715 frt, terményekben 
73091 frt, összesen 165806 frt. Ingatlan vagyon értéke 339689 frt, 
s annak évi jövedelme 27367 frt. Az iskola tőkepénze 105447 frt, s 
annak évi kamata 5355 frt; tandíjakból befolyt 24410 frt, állami se-
gélyből 2542 frt, községi segélyből 10497 frt, egyházi segélyből 89590 
frt, egyebekbőt 6045 frt; összes évi bevétel 165806 frt. Ebből kiada-
tott: rendes tanítók fizetésére 147398 trt, segédtanítók fizetésére 6867 
frt, javításra 3461 frt, tanszerekre 1556 frt, egyebekre 6524 frt; ösz-
szes évi kiadás 165806 frt. 
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c) A kerület területén létező, illetve létezett tanító-, tanítónő- és 
óvónőképző intézetekben az 1893—94. és 1894—95. tanévben tel-
jesített vallásoktatásról jelentetik: 

a) Az 1893—94 iskolai tanévről. 
1. A p o z s o n y i á l l a m i t a n í t ó n ő k é p z ő intézetről annak 

vallástanára tiszt. Schmidt József Jenő pozsonyi lelkész jelenti, hogy 
az I. és III. osztály (II. nem volt) heti 2—2 órában együttesen tanulta 
az egyháztörténetet Pálfy J. »A ker. anyaszentegyház története« cz. 
tankönyv nyomán, a IV. osztály Korcsek Zsigmond igazgató vezetése 
mellett az intézet gyakorló iskolájában tanított. Volt pedig az intézet-
ben 22 ev. növendék (közöttük 5 ev. ref.), még pedig az I. osztályban 
6, a Ill-ban 8 és a lV-ben 8, kik közül a junius 11-én megtartott 
vizsgánál 19 kitűnő és 2 jeles osztályzatot kapott. Az I. osztály egy 
növendéke betegség miatt nem vizsgázott. A május 18-án megtartott 
képesítő vizsgát 7 növendék kitűnően, 1 jelesen állotta meg. 

Az állami ó v ó n ő k é p z ő intézetnek ez évben csak a II. osz-
tálya volt, melyet 8 ev. növendék (közöttük 1 ref.) látogatott. Tanul-
ták heti egy órában Raab K. »Ker. egyház rövid történetét.« Az osz-
tályvizsgánál 4 kitűnő és 4 jeles, a képesítő vizsgánál edenben 6 
kitűnő és 2 jeles osztályzatot kapott. Azonkivül volt még a pozsonyi 
r óm. k a t h . t a n í t ó n ő k é p z ő n e k is egy ev. növendéke, ki heti 1 
órában ingyenes magánoktatásban részesült s kitűnő osztályzatot nyert. 
Nt. Trsztyenszky Ferencz esperes úr mint kerületi biztos jelen volt 
a vizsgáknál, s úgy a tananyag kezeléséről, valamint a tanítás ered-
ményéről teljes elismeréssel nyilatkozik. 

2. A m o d o r i á l l a m i t a n í t ó k é p z ő r ő l tiszt. Hollerung Ká-
roly modori lelkész, mint hittanár, a következő jelentést terjeszti be: 
Az intézet 4 osztályában volt 22 növendékünk, még pedig az I. osz-
tályban 6, a II-ban 3, a Ill-ban 9, s a IV-ben 3 és l magántanuló-
Az I—III osztály együttesen tanulta az egyháztörténetet Pálfy nyo-
mán, a negyedévesek a vallás módszertanát s a mellett mintalecz-
kéket is készítettek. A junius 14-én megtartott vizsgánál 14 kitűnő, 6 
jeles, 2 jó érdemjegyet kapott. Az ugyanazon napon megtartott képe-
sítő vizsgát a 3 növendék elsőrendű osztályzattal tette le. Az egyházi 
énekre és orgonálásra tek. Lenhard Károly intézeti igazgató úr veze-
tése mellett szintén kiváló gond volt fordítva, s a templomban tartott 
vizsga közmegelégedést és dicséretet aratott. A növendékek erkölcsi 
magaviselete, egynek kivételével, a legjobb volt; a vasárnapi isten-
tiszteletet szorgalmasan látogatták, s olvasmányul a hittanár úrtól a 
»Kis Tükör«, »A mi Otthonunk«, »Stráž na Sione« s az »Őrálló« cz. 
folyóiratokat s a Luther-társaság kiadványait kapták. A vizsgák nt. 
Ritter Károly pozsonymegyei főesperes úr elnöklete alatt tartattak meg. 

3. A z n i o v á r a l j a i á l l a m i t a n í t ó k é p z ő b e n tiszt. Klimo 
Vilmos pribóczi lelkész jelentése szerint az 1893—94 tanévben 6 nö-
vendékünk volt) még pedig az I osztályban 1, a II-ban 1, a Ill-ban 
3, a IV-ben 1, kik heti egy órában együttesen Luther kis kátéját ta-
nulták Győry Vilmos nyomán, egyes bibliai szakaszok olvasása mellett. 
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A junius 13-án nt. Horváth József turóczmegyei főesperes úr elnök- 15. 
lete alatt megtartóit osztály vizsgát .2 kitűnőre, 2 jelesre és 2 jóra 
tette le; a képesítő vizsga elől az egy evang. növendék visszalépett. 

V o l t t e h á t ö s s z e s e n : a pozsonyi állami tanítóképzőben 22, 
a pozsonyi r. kath. tanítóképzőben 1, a pozsonyi áll. óvóképzőben 8, a 
modori állami tanítóképzőben 22, a zniováraljai áll. tanítóképzőben 6, 
összesen 59 növendékünk. 

(i) Az 1894—95 tanévről: 
1. A p o z s o n y i á l l a m i t a n í t ó k é p z ő b e n ez évben is tiszt. 

Schmidt J. K. lelkész, illetve Korcsek Zsigmond népisk. igazgató végez-
ték a vallástanítást. A növendékek száma a IV. tanfolyamban 8, a II. 
és I. tanfolyamban szintén 8, összesen 16, közöttük 3 ev. ref., a III. 
tanfolyamban ez évben nem volt növendékünk. Az I. és II. taníolyam-
beliek tanulták az idén a biblia ismertetését Batizfalvy I. tankönyve 
nyomán, bibliai szakaszok olvastatásával és beható magyarázattal. A 
junius 6-án megtartott évzáró vizsgánál nyert 4 növendék kitűnő, 4 
pedig jeles osztályzatot. A IV. évfolyam a gyakorló iskolában Luther 
kis kátéjának és bibliai történetek magyarázatával foglalkozott Kor-
csek Zsigmond népisk. igazgató vezetése mellett. A IV-ed évesek vala-
mennyi hittani tantárgyból tettek junius 18-án képesítő vizsgát; ketten 
kitűnő, hatan jeles eredménynyel. 

2. A p o z s o n y i k i s d e d ó v ó n ő k é p z ő I. tanfolyamának 7 nö-
vendéke volt, közöttük egy ev. ref., kik ugyancsak Schmidt J. K. lelkész-
től Luther kis kátéjának alapján (Győry V. szerint) a keresztény hit- és 
erkölcstant tanulták. A II. tanfolyamban ezidén nem volt növendék. 
A szintén junius 6-án megtartott vizsga eredménye 4 kitűnő s 3 jeles. 

A vizsgákról az elnöklő nt. Trsztyenszky Ferencz esperes úr je-
lenti, hogy a szép eredmény a hitoktató urak szakavatottságát, buz-
galmát és a növendékek szorgalmát dicséri. 

3. A m o d o r i állami tanítóképzőről tiszt. Hollerung Károly hit-
oktató úr a következőket jelenti: Az intézetben volt 19 ev. növendék, 
még pedig az I. tanfolyamban 2, a II-ban 6, a llí-ban 3, a IV-ben 
8 növendék. Az I—III. osztály együttesen tanulta a biblia ismerte-
tését Pálfy József tankönyve nyomán, úgy, hogy a biblia legfontosabb 
részeit folytonos magyarázat mellett olvasták. A IV. tanfolyam tan-
anyaga volt a »vallásoktatás módszertana«, mely gyakorlatokkal a 
gyakorló iskolában volt összekötve. Az egyházi énekben és orgonálás-
ban ismét tek. Lenhard Károly igazgató úr volt szives növendékeinket 
szép sikerrel oktatni. Az évzáró és tanképesítő vizsgálatok jun. 14-én 
tartattak meg nt. Ritter Károly főesperes úr elnöklete alatt. Az ered-
mény 13 kitűnő, 4 jeles és 2 jó. A növendékek erkölcsi magavise-
lete jó volt. 

4. A l o s o n c z i állami tanítóképzőről nt. Švehla János főesperes 
úr csak ennyit jelent: Volt az intézetben 26 növendékünk. Ezek közül 
hárman a IV. tanfolyamot látogatták. Egy betegsége miatt a képesítő 
vizsgától visszalépett, ketten pedig az összes növendékeket fölülmúlva, 
mindenből kitűnő osztályzatot nyertek. 

3 
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5. A l é v a i állami tanítóképző I. évfolyamában 3 növendékünk 
volt, kik tiszt. Bándy Endre lelkész úrtól a bibliai bevezetést és bi-
bliai történeteket tanulták elégséges eredménynyel. A vizsga junius 
18-án Medveczky Sándor másodfelügyelő alatt lett megtartva. 

Az 1894—95 tanévben volt tehát: a pozsonyi áll. tanítóképzőben 
16 (közöttük 3 ref.), a pozsonyi áll. óvónőképzőben 7 (közöttük 1 ref.), 
a modori áll. tanítóképzőben 19, a losonczi áll. tanítóképzőben 26, 
a lévai áll. tanítóképzőben 3; összesen 64 növendékünk. 

d) Az idegen elemi, polgári, felsőbb leány, közép és kereske-
delmi, részint községi, részint állami, részint más felekezetű isko-
lákat látogató növendékek vallásoktatásáról jelentetik : 

O) Az 1893—94 tanévről. 
Vallásoktatást nyert: az árvái egyházmegyében 3 intézetnél 115 

gyermek; a liptói egyházmegyében 12 intézetnél és 7 katechetai állo-
máson 498 gyermek; a mosoni egyházmegyében 2 intézetnél 42 
gyermek; a nyitrai egyházmegyében 22 intézetnél 345 gyermek; a 
pozsonyvárosi egyházmegyében 9 intézetnél 217 gyermek; a pozsony-
megvei egyházmegyében 11 intézetnél 624 gyermek; a trencséni egy-
házmegyében 11 intézetnél 84 gyermek; a túróczi egyházmegyében 
14 intézetnél 603 gyermek. Összesen 84 intézetnél és 7 katech. állo-
máson 2528 gyermek. 

Pozsonymegy ében 169, Turóczban 16 gyermek nem részesült 
vallásoktatásban; Trencsénben 3 helyről hiányzik a gyermekek szá-
mának kimutatása. 

Bruck-Újfaluban ez évben először részesültek gyermekeink vallás-
oktatásban. 

ß) Az 1894—95 tanévről: 
B a r s b a n 13 intézetben 300 növendék lett ellátva. Itt kieme-

lendő, hogy Körmöcz két fiókegyházának Jánosrétnek és Kékellőnek 
42 illetve 10 gyermeke, kik r. kath. iskolába járnak, a nép roppant 
szegénysége s az anyaközség anyagi gyengesége miatt mindeddig 
vallásoktatás nélkül maradtak. Ez évben vált csak a hamburgi Gottes-
kasten támogatásával lehetségessé, hogy a körmöczi hitoktató — télen 
át egészségének koczkáztatásával — kijárjon. A segély, évi 200 márka, 
egyelőre azonban csak 3 évre van biztosítva. 

F e h é r k o m á r o m b a n két helyen 17 idegen intézetben 186 
gyermek részesült vallásoktatásban. 

H o n t b a n 5 intézetből 75 gyermek. A főesperes úr említi, hogy 
a kiscsalomjai, börzsönyi és százdi egyházközségekhez nagy szórvá-
nyok tartoznak, melyeket csakis missiói körök szervezése által lehetne 
hatásosabban gondozni. 

L i p t ó b a n az ügy, két helyen katechetai kórök megalakítása 
által, meglehetősen van már szervezve. Összesen 540 gyermekről 
volt gondoskodva. 

M o s o n b a n két helyen, Magyar-Óvárott és Bruck-Ujfaluban 
47 gyermek nyert vallásoktatást. 
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A n y i t r a i egyházmegye 15 intézetében 211 gyermek kapott 16-18 . 
vallásoktatást; 6 intézetből hiányoznak az adatok, mert a főesperes úr 
azokat sürgetése daczára nem kapta meg. 

A p o z s o n y m e g y e i főesperes úr jelenti, hogy a nem evang. 
iskolákba járó 790 gyermek közül 11 egyházban illetve intézetben 
636 gyermek nyert vallásunkban oktatást, 154 gyermek nem. 

A p o z s o n y v á r o s i esperes úr az ellátott gyermekek számát 
nem közölte; különben a különféle jellegű intézeteknél gondoskodva 
van a növendékekről. Csak az nem hagyható megemlítés nélkül, hogy 
a kereskedő tanonczok, noha arra Ebner Gusztáv lelkész úr vállal-
kozott, hely nem létében, a hol az oktatást meg lehetett volna tar-
tani, oktatás nélkül maradtak. 

Ezen jelentések tudomásul vétettek s a tanügyi bizottság 
elnökének és jegyzőjének köszönet szavaztatik 

16. Olvastatott püspök úr az állami és községi iskolák vallás-
oktatásának egyöntetűsége tárgyában az egyházkerületi gyűléshez in-
tézett átirata, melyben ajánlja, hogy nemcsak a nevezett intézetek 
vallásoktatására nézve, hanem általában a vallásoktatás tekintetében 
az egyetemes gyűlés tantervet dolgoztasson ki. 

Helyeslő tudomásul vétetik s a javaslat az egyetemes 
gyűléshez felterjesztetni rendeltetik. 

17. A kerületi tanügyi bizottság elnöke Raab Károly barsi esperes 
a mult évi kerületi gyűlés 31-ik s a tanügyi bizottság 1895. évi jegy-
zőkönyvének 1. pontja alapján jelenti, hogy a tervbe vett kerületi 
leányiskolát a selmeczbányai és modori egyházak kebelökbe befogadni 
készeknek nyilatkoztak, s az első 10000 frtot, az utóbbi 11000 frtot, 
mint meggazdálkodott tápintézeti tőkét, a régi gymnasium épületét s 
egy Reischel Károly által hagyományozott rétet, a német egyház 10 
éven át évi 200 frtot, Modor városa pedig építő anyagot részint in-
gyen, részint előállítási áron ajánlottak fel. A tanügyi bizottság egybe-
vetvén az ajánlatokat s tekintetbe vévén Modor kedvező helyi viszo-
nyait, az utóbbi mellett foglal állást s a nevezett egyház ajánlatát, a 
pozsonymegyei esperesség hozzájárulásával legmelegebben ajánlja a ke-
rületi gyűlésnek elfogadásra. 

A kerületi közgyűlés helyeslőleg fogadja a bizottság ja-
vaslatát s kimondja, hogy a kerületi leányiskolát Modorban 
felállítja, az ez irányban szükséges teendők elintézésére pe-
dig a kerület nevében s kebeléből főt. püspök úr és mélt. 
Laszkáry Gyula ker. felügyelő úr elnöklete alatt: Trsztyenszky 
Ferencz, Láng Lajos, Ritter Károly, Lenhardt Károly, Ilolle-
rung Károly, Millich Dániel, Kalenda János, Samarjay Mi-
hály és Korcsek Zsigmond tagokból álló bizottságot küll ki. 

18. A tanügyi bizottság elnöke jelenti, hogy Freuszmuth Frigyes és 
Frühwirth Sámuel pozsonyi tanítók által szerkesztett »Olvasókönyv a 11. 
elemi osztály számára«, nemkülönben Tholnay József »Bibliai történet« 
és Németh Károly »Egyháztörténet« cz. művek megbíráitatván, a ke-
rület által engedélyezett tankönyvek sorába felveendőknek ajánltatnak; 

4* 
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16-23.Németh Károly »Hit- és erkölcstana« és »Keresztény vallás elemei tan-
könyve« ellenben használatra el nem fogadhatóknak véleményeztetnek. 

A bizottság javaslata elfogadtatik. 
19. Püspök úr beterjeszti a pozsonyi ág. hitv. evang. lýceum fő-

gymnasiumát fentartó testület kiküldötteinek és dr. Láng Lajos minis-
teri biztos úrnak közbejöttével a nevezett főgymnasium állami segé-
lyezésére nézve létrejött szerződésnek a kerületet illető példányát. 

A szerződés megkötése örvendetes tudomásul szolgál, a 
kerületi levéltárban elhelyezése czéljából a kerület levéltáro-
sának kézbesíttetik, s egyszersmind Láng Lajos ő méltósá-
gának szives közbenjárásáért a legmelegebb köszönet fejez-
tetik ki. 

20. A supplicatió ügyének átalakítása, a mennyiben ez az egyetem 
jogköréhez tartozik, 

az egyetemhez tétetik át. 
21. Püspök úr bemutatja Várady Bálint lipótvári országos fegy-

intézeti református lelkésznek a statistikára, istentiszteletre s iskolára, 
nemkülönben Hajdú András fegyintézeti reform, lelkésznek az illavai 
fegyenczeknek lelki gondozására vonatkozó kimerítő jelentését. 

Tudomásul vétetik. 
22. Főt. püspök úr bemutatja a tanügyi bizottság jkönyvének a 

Zsedényi-díj felosztására vonatkozó 2. pontját, mely így hangzik: 
»A mennyiben a hagyományozó 10 ösztöndíj kiosztását végren-

deletileg elrendeli, ezen szám továbbra is megtartandó; a mi azonban 
az ösztöndíjasokat illeti, ezeknek megválasztása, tekintettel az érdemre 
s az egyházmegyék tanítóinak számarányára: az egyházmegyék aján-
latának tekintetbe vétele mellett püspök úr belátására s tapintatára 
bízassék, a végrendelet értelmében a kiosztás a püspök jogaihoz 
tartozván.« 

Ezzel kapcsolatban püspök úr jelenti, hogy a folyó 1895. évben 
mind a tíz esperességből részesített egy-egy tanítót az ösztöndíjból, 
jövőre azonban tekintetbe fogja venni az egyházmegyék tanítóinak 
számát. 

"V 
A folyó évben a következő tanítók díjaztattak: 

a liptói esp.-ből Uram Gergely liptószentmiklósi tanító; a trencséni » Bartho Mihály nagyszlatinai » 
a nyitrai » Kutzky Mihály brezovai » 
a pozsonymegyei » Keller Ferencz németgurabi » 
a pozsonyvárosi » Frühwirth Samu pozsonyi » 
a mosonyi » Hauptmann Mihály hegyeshalmi » 
a fehérkomáromi » Plutzer Károly száki » 
a nógrádi » Gálád Sámuel lónyabányai » 
a nagyhonti » Krátky Ede béldi » 
a barsi » Mendöl Ede lévai » 

Tudomásul szolgál. 
23. Főt. püspök úr 2348. sz. a. jelenti, hogy a Geduly-féle ösz-

töndíjat Dingha Sándor theologusnak, a Németh István-féle ösztöndíjat 
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pedig Augusztinovics Győző theologusnak és Harmath István pozsonyi 24 -26 . 
lyceumi tanulónak adományozta. 

Tudomásul szolgál. 
24. Ugyancsak főt. püspök úr a Németh István tábornok hagya-

téka tárgyában beterjeszti az alapítvány rendezése végett kiküldött 
albizottságnak Budapesten 1895. évi márczius-hó 28-án tartott ülésé-
ben felvett jegyzőkönyvét, mely szerint az egyes kerületek felkéretnek, 
hogy úgy a volt hagyatéki gondnokok, Réső Ensel Károly és Hegedűs 
Béla ellen megindítandó kártérítési perhez, mint a várományos örö-
kösökkel megkötendő egyezséghez szükséges meghatalmazásokat 
Sztehló Kornél jelenlegi gondnok számára állítsák ki, s jelenti, hogy 
az említett meghatalmazásokat ő már ki is állította. 

Helyeslő tudomásul szolgál. 
25. Olvastatott a mult év deczember 19-én tartott ker. gyűlés 

jegyzőkönyv 36. főpontjának 1. pontja, melynek kapcsán a tanügyi 
bizottság beterjeszti Korcsek Zsigmond ker. levéltáros urnák a Németh 
István-féle alapítványra vonatkozó átiratát. E szerint az alapítólevél 
sem a pozsonyi gyülekezet, sem a kerület levéltárában feltalálható 
nem volt, de a dunáninneni kerület 1870. évi augusztus 30. és 31-én 
tartott közgyűlésének 38. j k vi pontjából világosan kitűnik az örök-
hagyónak azon határozott akarata, hogy az alapítvány kamataiból leg-
alább 40 pengő, vagy 42 o. é. frtos ösztöndíjak alakíttassanak. A 
pénztári naplókból pedig kitűnik, hogy ezen alapítvány czímén 1871-
ben kerületünk pénztárába befolyt 1160 frt, 1893. évben pedig 990 
frt 34 kr. Az alapítvány jelenlegi állása 2497 frt 72 kr. 1874-ig fel-
váltva adatott a 42 frtnyi alapítvány Pozsonynak és T.-Sz.-Mártonnak. 
Ez utóbbi iskola bezáratása után csak tisztán pozsonyi tanulók élvez-
ték az ösztöndíjat. 1877—1892-ig két tanuló, lyceista és theologus 
kapott 42 frtot évenként. 1892 óta a kamatláb leszállván, egy-egy 
ösztöndíjra 37 frt jutott. Mivel pedig a tőke 990 frttal szaporodott, 
a tanügyi bizottság azt javasolja, hogy addig is, míg a végrendelet 
megszerezhető lesz, a hagyományozó akarata szerint adassék éven-
ként két 42 frtos ösztöndíj olyformán, hogy a jótéteményben .sor-
rendben részesüljön a kerületünkben levő három intézet, t. i. a pozsonyi 
theol. akadémia, a pozsonyi lýceum és a selmeczi lýceum; minden 
évben más-más intézet maradván ki. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a tanügyi bi-
zottság indítványát elfogadj a s a részesülés sorrendjét így 
állapítja meg: 1. theol. akadémia, 2. pozsonyi lýceum, 3. sel-
meczi lýceum, megjegyezvén, hogy a folyó 1895—96. évben 
a theol. akadémia marad ki. Utasítja továbbá nevezett bizott-
ságot, hogy a végrendeletet az egyetemes levéltárból besze-
rezvén: az ösztöndíjak elosztására nézve, a mennyire szük-
séges lenne, a végrendelet értelmében tegyen uj javaslatot. 

26. U. a. jkv u. a. pont 2. alpontjára vonatkozólag főt. püspök 
úr jelenti, hogy az ott érintett alapítványok ügyében a bányakerület 
elnökségét megkereste, de választ még nem kapott. 
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27. Ezen ügy továbbra is evidentiában tartatik; püspök úr 
pedig a válasz megsürgetésére felkéretik. 

27. Olvastatott, a Reischel-alapítvány kezelő bizottságának jegyző-
könyve, mely az alapítvány állására vonatkozólag érdekes történelmi 
adatokat tartalmaz. E szerint néhai Geduly Lajos püspök úr 1879. 
évi márczius-hó 30-án hívott össze először ideiglenes bizottsági ülést, 
a hol beterjesztette az 1879. év márczius 24-én elhalt Reischel Ká-
rolynak u. a. hó 15-én kelt végrendeletét. Ekkor a hagyaték rende-
zésével dr. Samarjay Károly lett megbízva. Az alapítványi összeg ekkor 
89730 frt volt, mely némi ingadozással évről-évre fokozatosan növe-
kedett s 1894-ben már 152692 frt 75 krt tett ki. 

Ezen eredmény úgy a bizottság, mint különösen a pénztárosok, 
néhai Jeszenszky József és Günther M. V. urak ügybuzgó munkásságá-
nak köszönhető. 

Az 1894. évre vonatkozó számadások a következő tételeket mu-
tatják: 

I. K e z e l é s i e r e d m é n y s z á m l a . 
T a r t o z i k : K ö v e t e l : 

Vegyesek számlának frt 10*59 Kamatszámlán . . . . frt 7137-56 
Theol. akad. folyószámlának » I500- — 
Segélyezések számlának » 4-500- — 
Költségek » . » 200-— 
Alapítv. vagyonszámlának » 926-97 

Összesen frt 7137-56 Összesen frt 7137-56 
11. M é r l e g s z á m l a . 

V a g y o n : T e h e r : 
Kölcsünszámla . . . frt 1000--- Theol. akad, tartalékalap frt 562 494 
Értékpapír » 1-16854-88 Alapítványi tőke . . » ! 4732046 
Pénztárkészlet . . . » 322-72 Segélyezési tartalékalap . » 926-78 
Kamatszámla . . . . » 834*50 
Takarékpénztári szarnia » 4860*08 

Összeg frt 153872-18 Összeg írt 153872-18 
1IL P é n z t á r i f o r g a l o m . IV. V a g y o n ál l á s : 

Maradvány 1893. évről, frt 275*43 1894. évi vagyon . . frt 147320-46 
Bevétel i 894-ben . . » 1435P— 1893. évi vagyon . . » 146393-49 
Kiadás » . . . » 14303-71 * 

Maradvány :894-ről frt 322*72 Szaporulat frt 9262)7 
A pénztár teljesen rendben találtatván: Günther M. V. pénztáros 

urnák köszönet mellett az 1893-ik évre a felmentvény megadatott. 
1880-tól kezdve segélyezésre mintegy 63000 frt, a theol. akadé-

nra illetőségére pedig 21000 frt adatott ki. 
A mult októberi időszakban 44 segélyezett között kiosztatott a 

mult évi számadásban előirányzott 4500 írtnak második fele: 2250 frt. 
A folyó évre felvett 6000 frtból 1500 frt a theol. akadémia pénztárába 
szolgáltatott be, s a folyó évi áprilisi határidőben kiosztatott 2100 frt, 
a fenmaradt 150 frt pedig a segélyezések tartalékalapjához csatoltatott. 

Az uj bizottsági tagok: dr. Samarjay Emil és Freuszmuth Frigyes 
urak helyeiket elfoglalták. A bizottság alelnökévé dr. Samarjay Emil 
urat választotta meg. 
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E jelentés kapcsán az elnökség bemutatja az árvái esperesség28-32. 
átiratát, mely szerint a mult évi ker. gyűlés jegyzökönyvének 38. p. a. 
hozott határozata ellen óvást emel, a Reischel-alaphoz a lelkészek és 
tanítók jogát fentartja s azt esetleg per útján is érvényesíti. 

A közgyűlés a Reischel-alap kezelő bizottságának jelenté-
sét egész terjedelmében tudomásul veszi; mult évi határozatát 
fentartja s az árvái esperesség átirata felett napirendre tér. 

28. Püspök úr jelenti, hogy a mult évi államsegélyre vonatkozó 
számadást az egyet, felügyelőhöz felterjesztette, honnét azonban a vá-
lasz még nem érkezett meg. 

Tudomásul szolgál. 
29. Olvastatott Bendl Henrik egyet, pénztáros urnák püspök úrhoz 

intézett átirata, mely szerint az államsegélyből kerületünket 1895-re 
illető részt, 6000 frtot Günther M. V. pénztáros úr czímére megküldötte. 

Tudomásul szolgál. 
30. Olvastatott főt. és mélt. Baltik Frigyes úr átirata, mely sze-

rint a felmentvényi díjak időközi kamatait, 10 frt 96 krt a ker. papi 
gyámoldának adományozza. 

Hálás köszönettel tudomásul vétetik. 
31. Az elnökség felkéri a közgyűlést, hogy az egyes bizottságok 

tagjainak a lefolyt közigazg. évben felmerült úti és napidíjait utalja ki. 
A közgyűlés felhatalmazza püspök urat, hogy a bizott-

sági tagok említett díjait a jelenben, mint a jövőben is, ki-
utalványozhassa. 

32. Olvastattak a ker. pénzügyi bizottságnak f. 1895. évi ápilis-hó 
17-én, továbbá augusztus-hó 19. és 21-ik napjain felvett jegyzőkönyvei, 
melyek szerint: 

A) A mult évi egyházkerületi pénztári számadások átvizsgáltattak 
és teljesen rendben találtattak. 

B) Az 1896-ik évi költségvetéstervezet a következőkben terjesz-
tettek elő 

I. S z ü k s é g l e t : 
Püspöki tiszteletdíj . 1200 frt. 

» irodaátalány . 400 » 

» káplándíj . 600 » 

Kerületi jegyzők tiszteletdíja . . . . . . 300 » 

Könyvelő » 100 » 

Levéltáros » 50 » 

Pozsonyi lvceum és tápintézetnek . . . . 250 » 

Theologiai akadémiának 250 » 

Váczi hitoktatónak 37 » 3187 
Alapítványok kamataira: • 1320 
Útiköltségekre: 

Püspök úr úti költségei 600 frt. 
2200 Esperességek úti költségeire és napi díjaira . 1600 » 2200 

Vegyes és előre nem látott kiadások . . 600 » 
Összes szükséglet . 7307 frt. 
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32. • II. F e d e z e t : 
Takarékpénztári betét kamatai 
Értékpapírok kamatai . 
Magán kötelezvények kamatai 

292 frt. 
2420 » 

160 » 2872 frt. 
Esperességek járulékai: 

Mosoni egyházmegye 
Nyitrai » 
Pozson y m egy ei egy h áz meg y e 
Pozsonyvárosi » 

820 » 54 
234 » 52 
130 » 87 
323 » 19 
743 » 85 
403 » 38 

45 » 45 

117 frt 69 kr. 

Trencséni 
Nógrádi 
Honti 
Barsi 
Fehér-komáromi 

» 
» 
» 
» 
» 138 » 36 » 2957 frt 85 kr, 

"5829 frt 85 kr. Ossz°s fedezet . 
I. Szükséglet . . 7307 frt — kr. 

II. Fedezet . . . 5829 » 85 » » 

Hiány 1477 frt 15 kr. 
C) A pénzügyi bizottság az egyetemes egyház számadásait meg-

vizsgálta és számszerűleg rendben találta. 
D) A pénzügyi bizottság a következő indítványokat terjeszti a köz-

gyűlés elé: mondja ki a közgyűlés, hogy 
a) Günther M. V. pénztáros úrnak az 1894. évre a felmentvényt 

hálás köszönetének kifejezésével megadja; 
b) a pénzügyi bizottság tagjainak tényleges útiköltségeit megtéríti 

s őket napi 5 frt napidíjban részesíti; 
c) az előterjesztett s 1477 frt 15 kr. hiánynyal záródó költség-

vetést elfogadja, és a hiány fedezésére a 6000 frtos államsegélyből 
1500 frtot utalványoz; 

d) a ker. adó kivetése alapjául az 1890-iki népszámlálás adatait 
fogadja el, azzal, hogy a hol a politikai megyék határai nem egyeznek 
meg az egyházmegyék határaival: a hivek lélekszámának összegéből 
leszámítható a más egyházmegye vagy kerület területén lakó hivek 
száma; 

e) az 1894-ik pénztári év folyama alatt megtakarított 406 frt 96 
kr. a régi dunáninneni kerület 8 esperessége és a pozsonyi lýceum 
közt »zsinati költségek megtérítése« czírnén az 1893. évben közgyűlé-
sileg meghatározott kulcs szerint felosztja; továbbra pedig zsinati költ-
ségek fedezet hiányában már nem fognak megtéríttetni; 

f ) a liptói esperességnek azon kérését, hogy a kerület nevezett 
egyházmegye második zsinati képviselőjének, Szentiványi József urnák 
zsinati költségeit, melyeket ő a liptói egyházmegyének ajándékozott, 
térítse meg: nem teljesítheti; mert ezen igény a végleges leszámolás 
után, túlkéső jelentetett be, s mert erre nézve fedezettel a kerület 
nem rendelkezik; 
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g) a zsinati törvények által alkotott kerületeket elismerni vona-
kodó esperességeknek »zsinati költségek« czímén járó összegek mind-
addig, míg a törvények előtt meg nem hódolnak, visszatartatnak, ille-
tőleg — a mennyiben kerületünk iránt adózási kötelezettségeiknek 
eleget tettek, — azon kerület elnökségéhez, melybe átkebeleztettek, 
átküldetnek. Pénztáros úr pedig utasíttatik, hogy a hátralékos egyház-
megyék tartozásait a nekik járó összegből vonja le s a netaláni ma-
radékot számadás mellett küldje át a testvérkerületek elnökségének; 

h) a Zsedényi-alapítvány kamatjövedelme ezentúl is 4 ' 2 %-kal 
számíttassék s 10 tanítónak 90 írtjával 900 frt osztassék ki; 

i) a 0000 frtos államsegélyből a fentebbi c) pont szerint 1500 
frt levonatván: a fenmaradó 4500 frt segélyezésekre fordíttassák; 

j) a kerületi gyűlésen résztvevő esperesek vagy helyetteseik, va-
lamint az esperességek által megbízó levéllel kiküldött egyházi, tanári 
és a zsinati törvények alapján tanítói követek, hasonlag az egyetemes 
gyűlésre a kerület részéről megbízó levéllel menesztelt egyházi s ta-
nári képviselők, végül az állandó bizottságok egyházi tagjainak vagy 
elnöki megbízásban eljáró egyéneknek uti- és napidíjait a kerület saját 
pénztárából megtéríti; hajón első, vasúton másodosztályú jegy ára és 
naponként 5 frt lévén felszámítható. 

kJ A mult évi ker. gyűlés jkvének 51. p. alatt foglalt biztosítási 
ajánlat felett a kerület napirendre tér; de mivel a tömeges biztosítás 
a kerületre nézve előnyös, püspök úr felkéretik, hogy az egyházme-
gyék részéről a szükséges adatokat szerezze be, a jónevű biztosító tár-
sulatokkal pedig, ajánlataik beterjesztése tárgyában lépjen érintkezésbe. 

I) A mult évi jkönyv 54. p. kapcsán mondja ki a kerület, hogy 
a pozsonyi lýceum javára eddig évenként megszavazni szokott 250 
frtos tételt ezentúl állandó rovatképpen veszi fel költségvetésébe. 

m) U. a. jkönyv 59. p. kapcsán mondja ki a kerület, hogy az 
»Egyetemes Közlöny« kiadását a tanügyi bizottság ajánlata alapján is 
az egyetemes gyűlésen indítványozni s erkölcsileg támogatni fogja. 

n) U. a. jkönyv 62. p. kapcsán mondja ki a kerület, hogy a 
losonczi vallásoktatás czéljaira állandó segélyt nem adhat, de az egye-
temes egyháznál e czélt 400 frt évi segélyre fogja ajánlani. 

o) A pozsonyvárosi esperességnek az évi hiánynyal küzdő theol. 
akadémia erélyesebb felkarolása tárgyában benyújtott kérvényére vo-
natkozólag, indítványozza a pénzügyi bizottság, a következő határozati 
javaslat elfogadását: 

A dunáninneni kerület ígérve azt, hogy a theol. akadémiát, mi-
helyt pénzügyi viszonyai rendezve lesznek, azonnal kész erélyesen 
segélyezni: 

mindaddig kéri az egyetem bőséges és erélyes támogatását; 
de külön meleg átiratban fordul a bányai kerülethez, mint 
a mely a selmeczi lýceum átkebelezése folytán évi 3200 frt 
kiadástól megszabadult, az iránt, hogy a theol. akadémiát, 
miután ő theol. intézetet fenn nem tart, az eddiginél nagyobb 
összeggel segélyezze. 
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33. p) A pozsonyvárosi hitoktató díjazására a kerület az egyetemtől 
500 frt, a balassagyarmati hitoktató díjazására pedig 200 frt állandó 
segélyt fog kérni. 

q) A katacheták ügyére vonatkozólag ajánlja a bizottság: hatá-
rozza el a közgyűlés, hogy a katachétai állásokat féntartó, vagy ilye-
neket szükséglő egyházak részéről püspök úrhoz 1890 junius végéig 
jelentés nyujtassék be, különösen kimutatván azt, hogy azok honnét; 
mennyivel díjaztattak eddig és mennyi szükséges azok díjazására'? 

r J A mult évi ker. jkönyv 63. p. kapcsán a pénzügyi bizottság 
a következő indítványt terjeszti elő: A ker. gyűlés szükségesnek tartja 
a selmeczbányai tanítóképzőintézet fentartását és ez évre gondoskodik 
a szükséges 700 frt segélyről; hogy azonban az intézet fennállása ne 
ingadozzék, mivel saját ereje annak fentartására és fejlesztésére elég-
telen: az egyetemtől kérni fogja, hogy a selmeczi tanítóképezde javára 
jövőben évi 3000 frt segélyt állandósítson. 

sj A nyitrai és liptói esperességek az államsegélyből őket illető, 
de a ker. pénztárban visszatartott összegek kiutalását követelvén, mi-
után a bizottság a benyújtott átiratokban semmi indokot nem talál 
arra, hogy a kerület régebbi határozatát módosítsa: annak változatlan 
fentartását ajánlja, a nyitrai esperesség által visszaküldött nyugta a 
pénztáros úr őrizetére bízatván. 

A kerületi gyűlés a pénzügyi bizottság ezen előterjesz-
tését tudomásul veszi, az 1896-ik évi költségvetést 1477 frt 
15 kr. hiánynyal elfogadja s a hiány fedezésére c) alatt kért 
1500 frtot kiutalja. Günther M. V. pénztáros urnák a fel-
mentvényt az 1894. évre hálás köszönetének kifejezésével 
megadja. Egyebekben pedig a pénzügyi bizottság jegyzőköny-
veiben foglalt s itt b) továbbá d)—sj alatt felvett indítványait 
magáévá teszi, s azokat határozati erőre emeli. Végül pedig 
a pénzügyi bizottság tagjául ngs. Farbaky István urat'egy-
hangúlag megválasztja. 

33. A főt. püspök úr jelenti, hogy házassági akadály alól kegyel-
mes felmentést nyertek, még pedig: a) díjelengedés mellett a követ-
kező házasulandó felek: Lantaj György (Németgurab, Pozsonyin.), Ma-
tula Márton (Verbócz, Nyitram.), Kopeczky Márton (Brezová, Nyitram.), 
Listmeyer János (Ondód, F.-Komáromm.), Nemecz János (Ó-Tura, 
Nyitram.), Petrovszky Dániel (Ilibbe, Liptóm.), Fabriczy Dániel (Oko-
licsno, Liptóm.), Slizsik Pál (Ságh, Nyitram.), Lehoczky Mihály (Hibbe, 
Liptóm.), Demeter János (F.-Sztregova, Nógrádm.), Dovály Pál (Kálnó-
Garab, Nógrádm.), Duchonyi Mihály (Lőrinczi, Nógrádm.), Rakytiak 
Péter (N.-Poruba, Liptóm.), Novák András (Nemes-Lieszkó, Trencsénm.), 
Ferov János (Közép-Palojta, Hontm.), Foltin Pál (Miava, Nyitram.), 
Baran György (Kosztolna, Nyitram.), Takács Sándor (Oszlány, Barsm.), 
Uher János (Lubina, Nyitram.), összesen 19 fél; b) díj mellett: Uzsik 
Márton (Východná, Liptóm.) 10 frt, Gazso Mátyás (Sz.-Péter, Liptóm.) 
10 frt, Malek Mihály (Kosztolna, Nyitram.) 5 frt. Kanusz János (Buda-
Lehota, Nógrádm.) 5 frt, dr. Karafiath Marius (Léva, Barsm.) 30 frt 
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Petiuska János (Bagonya, Hontm.) 10 frt, Lehoczky János (K.-Lehota.34-35. 
Liptóm.) 10 frt, Oroszlányi Etelka (Kis-Kér, Nógrádm.) 30 frt, Oberth 
István (F.-Ozor, Trencsénm.) 5 frt, Csukán András (F.-Ozor, Tren-
csénm.) 5 frt. Valach János (Bacsófalva, Ilontm.) 10 frt, Wenczel Pál 
(Récse, Pozsonyin.) 10 frt, Pliesovszky János (Lónyabánva, Nógrádm.) 
5 frt, Dürr András (Zurány, Mosonm.) 20 frt, Dünkel Mátyás (Orosz-
vár, Mosonm.) 5 fit, Allacher Mihály (Gálos, Mosonm.) 15 frt, Meixner 
Pál (Miklósfalu, Mosonm.) 5 frt, Weiss Mátyás (Miklósfalu, Mosonm.) 
20 frt, Skarnla Mátyás (Turopolya. Nógrádm.) 5 frt, Laurik István 
(Szécsénv-Kovácsi, Nógrádm.) 10 frt. Fabian Pál (Melcsicz, Trencsénm.) 
5 frt, Farkas András (Kajal. Pozsonvm.) 10 frt, Jermányi Teréz (Ecseg, 
Nógrádm.) 5 fit, Szlávik Márton (Bodfalva, Nyitram.) 5 frt, Jansák 
András (Pritrzsd, Nyitram.) 10 frt, összesen 25 fél 260 frttal. A fel-
mentési díjakból befolyt 260 frt a mult évi kerületi közgyűlés hatá-
rozata értelmében (1. jk. 42. p.) a kerületi gyámolda alapjának neve-
lésére, átadatott az alapot kezelő pénztárosnak Günther M. V. úrnak. 

Tudomásul szolgál. 
34. Kapcsolatban az előző ponttal, indítványozza Láng Lajos esp. 

felügyelő, hogy miután a folyó év október-havában a házasságügyi 
törvény életbe lép, elesnek ezzel a felmentési folyamodványok legfel-
sőbb helyen való íelterjesztésével járó püspöki szokásos tiszteletdíjak, 
pótoltassék a főt. püspök úrnak e jövedelemcsökkenés a Baldácsy-
alapítvánf kerületünket megillető jutalékából évi 400 frttal o. é. 

A javaslat egyhangúlag elfogadtatván, határozattá emel-
tetik, hogy a f. évi október haván túl elmaradó felmentési 
tiszteletdíj a főt. püspök úrnak évi 400 frttal a Baldácsy-alap 
kerületünket megillető jutalékából 1896 januártól kezdve pótol-
tassék; ezen megszavazott pótösszegnek maga idejében való 
kiszolgáltatására utasíttatik a kerületi pénztáros Günther M. V. 

35. Előterjesztetik a kerületi gyámintézet az 1894/5. évre kiter-
jedő következő jelentése: 

1. A pénztáros Kmetvi János leköszönvén, pénztárosnak Günther 
Vilmos kerületi pénztáros letl megválasztva, kinek a pénztár az aug. 
19-én megtartott bizottsági ülésben átadatott. Az 1893 4-iki számadás 
megvizsgáltatod, helyesnek találtatott s a pénztárosnak a felmentvény 
megszavaztatott, kz 1894 5-iki számadás megvizsgálása iránt megtör-
tént az intézkedés. 

2. Lemondott a világi elnök, Dohnányi Lajos úr is, s mivel 1896. 
folyamán az egyházi elnöknek is a mandatuma lejár, elrendeltetett a 
szavazás mind a két elnökre. 

3. 1895-ben b e f o l y t : a kerületben 5210 (off. 2953), Barsból 
103 21, Fehér-Komáromból 195*85, Hontból 154 36, Liptóból 153 39, 
Mosonból 166 40, Nógrádból 155 21, Nyitrából —, Pozsonymegyéből 
477-89, Pozsony városból - , s a lyceumtól (60 frt) 88281, Tren-
csénből —, összesen 2341 frt 22 kr. 

4. K i a d a t o t t : Egyet, tőkére 1003, Leopoldianumra 10727, 
szeretetadományra 333-80, G. A. egyletnek 38 36, G. A. alapra 1'20, 
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36-39.egyházaknak 5 frt., közvetlenül kiosztva 726-20, folyó költségre for-
díttatott 49-04, tökesíttetett 20-97, fentartatott 1.0 07, a s z a b a d r e n -
d e l k e z é s r e b e f o l y t (1039-28) összeg fele 519 64 az egyetemnek 
küldetett, a másik fele 519 64 felett a kerület ekkép rendelkezett: 
Leopoldianumra 50 frt., az egyházi elnök úti költségére 50 frt., kisebb 
költségekre visszatartatott 964; a fenmaradott 410 frt. pedig egyenlő 
41 frtos segélyekben szétosztatott: Nemes-Kosztolány, Szend, Derzsenye, 
Rózsahegy, Bruck-Ujfalu, Nyitraváros, Alsó-Sztregova, Pusztafödémes, 
pozsonyi diakonissa-intézet s a trencsén-tepliczi istentiszteleti pénztárnak. 
Összesen 2341 frt 22 kr. 

5. A 400 frtos s z e r e t e t a d o m á n y r a Báth ajánltatott (templom-
építés után maradott nagy adósságának törlesztésére); azonkívül ajánl-
tattak a központnak: Nemes-Kosztolány, Székes-Fehérvár, Zsember és 
a selmeczi tanítóképző, Király-Lehota, Magyar-Óvár, Málnapatak és 
Szécsény, Duna-Szerdahely és a pozsonyi diakonissa-intézet. A G. A. 
egylethez beérkezett folyamodványok mind felterjesztettek. 

6. S z e n t e d é n y e k r e ajánltattak: Léva, Szend, Nagy-Palugya 
és Fülek. 

7. A l i p t ó i m i s s i ó i pénztár állapotáról szóló kimutatás: Bevé-
tel 2262 frt 78 kr., kiadás 51 frt, pénztárállapot 2211 frt 78 kr., tu-
domásul vétetett. 

8. Az egyet, gyámintézetnek Pozsonyban szept. 13—16. napjain 
tartandó közgyűlésére a képviselők kiküldettek. 

Kelt Pozsonyban, 1895. aug. 21-én. Baltik Frigyes, elnök. 
Tudomásul szolgál. 

36. Olvastatott a ker. levéltáros Korcsek Zsigmond következő 
jelentése: 

Van szerencsém jelenteni, hogy a kerületi levéltár számára beér-
kezett összes iratokat a jegyzékbe bevezettem, s a folyó évről semmi-
féle hátrálékom nincs. Kiváló tiszteletem kifejezésével maradtam 

Korcsek Zsigmond, 
a dunáninneni ág hitv ev egyházk. levéltárosa 

Tudomásul vétetik. 
37. A Tranovszky György-féle alapítvány kezelésével megbízott 

nagy-palugyai esperes-lelkész Kmeti János jelenti, hogy az ez idő sze-
rint 569 frt 32 krt teszen; az alapítvány kezelési szabályainak elké-
szítésére még egy évi időhaladékot kér. 

Tudomásul szolgál. 
38. A püspök úrnak azon jelentése, hogy a Zpevnik-alap 1894. 

végével 10398 frt 82 krra emelkedett; az évi szaporulat 381 frt 86 kr. 
örvendetes tudomásul szolgál. 

39. A püspök úr jelenti, hogy a Baltik-alapítvány 4 frtnvi kama-
tait a lefolyt évre a liptói esperességnek adományozta. A jelzett összeg 
kis imakönyvek vételére s ezek ingyenes elosztására az iskolás növen-
dékek között használtatott fel. 

Tudomásul vétetik. 
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40. A kerületi pénztáros jelenti, hogy a br. Steiger-Münzinger40~45. 
alapítvány álladéka: 

1893. deczember 31. volt 2675 frt 11 kr. 
1894. » » » 2721 » 11 » 

Szaporodás: 46 frt — kr. 
Tudomásul vétetik. 

41. A püspök úr jelenti, hogy híveink egyenes állami adóját, a 
közalap életbeléptetése czéljából kimutatta; a pozsonyi, a mosoni, a 
barsi, a honti s a f.-komáromi esperesség; a nógrádi egyházak közül 
Turopolya és Csehbrézó. 

Tudomásul vétetik; a kimutatással késedelmező többi 
lelkészek s esperesek pedig utásíttatnak, hogy a hívek egye-
nes állami adójának kimutatását f. évi szeptember 30-áig 
felelősség terhe mellett eszközölve, azt a főt. püspök úrhoz 
be is küldjék. 

42. A kerület közigazgatási szükségleteinek némi fedezésére, 
híveinknek a mult évi jkönyv 73 pontjában 1 '/a krajczárral vagyis 
egyénenként 3 fillérrel javasolt megadóztatását, mely javaslat a zsi-
nati törvények értelmében az egyházakhoz leszállíttatott megszava-
zás végett, 

a kerületbeli esperességek egyházainak többsége — a nyitrai 
s trencséni egyházmegyék kivételével, melyek egyáltalán nem 
nyilatkoztak, — megszavazták s a hívek után egyénenként 
3 fillérrel járó évi adó pontos beszállitását a kerületi pénz-
tárba elvállalták. 

A gyűlés második napja. 
43. Olvastatík az egyházi törvények életbeléptetése után, a lel-

készek eljárására vonatkozó utasítás. 
A főt. püspök úr által nt. Trsztyenszky Ferencz átdol-

gozásában előterjesztett utasítás, némi módosítással elfogad-
tatván, az teljes terjedelmében a jkvbe felvétetni határoztatott. 
Megbízatott továbbá Trsztyenszky Ferencz esperes úr, hogy 
az utasítást nyomassa ki mielébb 500 példányban, a kerület 
költségére s juttassa a kinyomatott példányokat a főt. úr 
kezeihez, hogy ennek hivatala útján a lelkészek megkapva 
az »Utasítást« a vallásügyi törvények életbeléptetésénél a 
•szerint eljárjanak. 

44. A közgyűlés által megválasztott kerületi jegyző Sziklay Otto 
leteszi a jegyzői esküt. 

45. A jkv 7. pontjában kiküldött segélytosztó bizottság, az állam-
segély s a br. Baldácsy alapítványból származó s kerületünket meg-
illető jutalék elosztására vonatkozó, e következő javaslatai: 
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45. ' A) A 6000 frtnyi állami segély javasolt felosztása: 
a) Közigazgatási czélokra . 2540 frt 
bj Egyetemes pénztárba 250 » 
c) Az esperesek tiszteletdíja 1000 frt 

A nyitrai s trencséni esperesek tiszteletdíja visszalaitátik; 
A liptói esperes tiszteletdíja az illetékes kerületi pénz-

tárba a püspök útján elküldetik 
d) A kerületi tanítóképző javára, Selmeczbányán . . . 700 » 
e) A katechetáknak: 

1. A barsi egyházmegyében: 
Raab Károlynak, Körmöczbányán . . . . 50 frt 
Bándi Endrének, Léván 30 » 110 frt 
Sárkány Dezsőnek, N.-Szelezsény . . . . 30 » 

2. A honí i esperességben: 
Koricsánszky Pálnak, E.-Terény . . . . 50 » 50 » 

3. A mosoni egyházmegyében: 
Bodiczky Kálmánnak, Zurány 40 » 40 » 

4. A fehér-komáromi egyházmegyében: 
Gáncs Jenőnek, Székesfehérvárt . . . . 50 » ^qq ^ 
A révkomáromi lelkésznek 50 » 

5. A nógrádi egyházmegyében: 
Kaszner Edének, Losonczon 100 » 
Paulinyi Dánielnek, Dolány 30 » 150 » 
Szécsény-Kovácsi 20 » 

6. A liptói egyházmegyébon: 
Czimrák Jánosnak, Szielniczen mint rózsa-

hegyi vallástanítónak 50 » 50 » 
7. A trencséni egyházmegyében: 

Riesz Károlynak, Zay-Ugróczon . . . . 50 » ^ 
Zsámbokréti Lajosnak, Puchón 20 » 

8. A nyiirai esperességben: 
Erdélszkv Mihálynak, Vágújhelyen . . . 50 » 
Quotidián Györgynek, Szakolczán . . . . 50 » ^gg 
Laczkó Jánosnak, Assakürthön 40 » 
Braxatorisz Mártonnak, Szenicz . . . . 40 » 

9. A pozsonyi esperességben: 
Ritter Károlynak, Somorján 20 » 
Farkas Gézának, Nagy-Szombatban . . . 50 » 110 » 
Schönwieszner Kálmánnak, Szent-Györgyön 40 » 

üsszeg: . 860 frt 860 frt 
f ) Szegény leikészeknek: 

1. Bars: Bázlik Pálnak, Nemes-Kosztolány 50 frt 
2. F.-Komárom: Hering Lajosnak, Szenden 50 
3. Hont: Holéczv Jánosnak. Udvarnok 50 
4. Nógrád: Plachy Jánosnak, F.-PNény 50 

Átvitel 200 frt 



•63 

Átvétel 200 f r t46-47 . 
Margótsy Józsefnek, Losoncz 50 » 
Lány Gusztávnak, A.-Bodony 50 » 
Za t ka lik Mihálynak, Bánkon 50 » 

5. Pozsonvmegye: Scharbert Árminnak, Limbachon . . 50 » 
6. Pozsonyvárosi esp.: Polefkovits Gusztávnak, Récsén . 50 » 
7. Nyitrai esp.: Bogyai Antalnak, Nyitra-Szerdahely . . 50 » 

Švehla Ferencznek, Laázon 50 » 
g)_ Mostenán György, elaggott lelkésznek, Csobrda Pál, szmre-

csányi lelkésznél (Liptóm.) 50 » 
Összeg 600 frt 

B) A Baldácsy segélyből ez évben 3000 frt. jutván kerületünkre, 
annak felosztására nézve a bizottság a következő ajánlatot teszi: 

Püspöki tiszteletdíj . . . 1000 frt, 
I. Egyházaknak 70 frtjával 700 » 

és pedig 1. Barsból: Nagy-Szelezsény. 2. Fehér-Komárom-
ból: Csabdi. 3. Hont: Ilodrusbánya. 4. Liptó: Király-Lehota. 
5. Moson: Magyar Óvár. 6. Nógrád: Szécsénv. 7. Nyitra: 
Ny.-Szerdahely. 8. Pozsonymegye: Dnna-Szerdahely. 9. Po-
zsonyváros: Liget-Falu. 10. Trencsén: Laáz. 

II. Lelkészeknek 70 frtjával 700 » 
éspedig 1. Fehér-Komárom: Belák Géza. 2. Hont: Holuby 
Vifmos. 3. Liptó: Linczényi Lajos. 4. Nógrád: idősb. Szlan-
csik Pál és Plachy János. 5. Nyitra: Novomeszky László. 6. 
Pozsonymegye: Csáder Károly és Kovács Pál. 7. Pozsony-
város: Polefkovics Gusztáv. 9. Trencsén: Bálent István. 

III. Lelkészözvegyeknek 50 frtjával 600 » 
és pedig 1. Barsból: Jezsovits Amália. 2. Fehér-Komárom-
ból: Kemény Ivárolyné és Fadgyas Józsefné. 3. Hontból: 
Rafanides Vilmosné és Molitoris Mária. 4. Liptóból: Hodzsa 
Kornélia. 5. Nógrádból: Sztolár Györgyné és Korcsek Ro-
zália. 6. Nyitrából: Schnitta Dorotha és Ivlszak Antonia. 7. 
Pozsonymegye: Csernák Viktória. 8. Trencsén: Csernó 
Adolfina, 

a kerületi közgyűlés által teljes terjedelmökben elfogad-
tatnak s határozati erőre emeltetnek. 

46. A püspök úr indítványozza, hogy Liptó-egyházmegye a. f. 
évben csak nyolcz hónapig tartozván e kerülethez, méltányosságból 
a régi kulcs alapján számoljon el vele a kerület. 

A kerületi közgyűlés elfogadva ez indítványt elrendeli, 
hogy Liptó-egyházmegyével az elszámolás a régi kulcs szerint 
történjék. 

47. Olvastatott a báró Baldácsy alapítvány igazgatóságának az 
alapítványi közgyűlés elé terjesztett jelentés 20. pontja, melyben az 
egyházkerületek meghatalmazottak választására hivatnak fel. 
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48-50 . A kerületi közgyűlés a br. Baldácsy Antal alapítvány 
igazgatósági közgyűléseire meghatalmazottakul 1895. január 
1-től számított három évi időtartamra és pedig rendes tagúi 
Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő urat (Romhány) és 
Baltik Frigyes püspök urat (Balassagyarmath), póttagul pedig 
dr. Láng Lajos esper. felügyelő urat (Budapest, vigadó-tér 
1. sz.) választja meg. 

48. A felebbezési bizottság" beterjeszti a felső-almási ev. egyház 
választóinak papválasztási ügyükben a nagyhonti egyházmegyei köz-
gyűlésnek felebbezésüket visszautasító határozata, elleni felebbezése 
tárgyában f. évi augusztus 21. kelt jegyzőkönyvét, és ezen bizottság 
egyházi elnöke Bodiczky Kálmán esperes szóval előadja, hogy bár a 
nagyhonti egyházmegye a bányakerületnek — a melyhez előbb tarto-
zott — szabályrendelete értelmében szabályszerűen utasította el a két 
egybehangzó Ítélet elleni felebbezést — mégis, — tekintve, hogy a 
nagyhonti esperesség ez idő szerint a dunáninneni kerületbe tartozik, 
hol további felebbezést ily esetben meg nem engedő rendelkezés nincs 
— a bizottság az ügynek méltányosságból az egyetemes közgyűlésre 
felebbvitelét megengedhetőnek véli és indítványozza. 

A kerületi közgyűlés — a bizottság véleménye alapján 
— a felső-almási ev. egyház választóinak felebbezését. az 
egyetemes közgyűlésre felküldeni rendeli. 

49. Olvastatik az 1894. november 8—11-én tartott egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyvének — az országos segély elosztása tárgyában 
felvett — 33. és 34. pontja 

a kerületi közgyűlés a 24000 frtos országos segélyt a kerüle-
teket az eddigi gyakorlat szerint egyenlő arányban kéri az 
1896. évre is részesíttetni, egyúttal felhívja az elnökséget, 
hogy az 1895. évre eső 6000 frt országos segélyrészletre 
vonatkozó költségvetést, az egyet, gyűlésnek terjessze fel. 

50. Olvastatik az egyetemes közgyűlés elnökségének meghívója 
a folyó 1895. évi október 9-ének reggeli 10 órájára egybehívott egye-
temes gyűlésre s az előtte való napon esti 6 órakor a budapesti ev. 
egyház dísztermében tartandó értekezletre. 

A dunáninneni ker. közgyűlés a f. 1895. évi okt. 9-ére 
Budapestre összehívott egyet, közgyűlésre kiküldi, és pedig: 

a) megbízó levéllel: Kosztolányi Sándor, Kalenda János, 
Farbaky István, Pulszky Ágost, Solymossy Ödön, Szontagh 
Pál, dr. Samarjay Emil, Zelenka Gyula és gróf Zay Miklós 
urakat; továbbá Raab Károly, Händel Vilmos, Hering Lajos, 
Ritter Károly, Bodiczky Kálmán, Wladár Viktor, Fürst János, 
Schönwieszner Kálmán és Schleiffer Károly urakat; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: Margócsy József, Gaal Mi-
hály, Beniczky Kálmán, Pongrácz György, báró Buttler Ervin, 
Fröhlich Frigyes és Laszkáry Pál urakat; végül 

c) a zsinati törvény értelmében: Jezsovics Károly és 
Zorkóczy Samu lyc. igazgató urakat. 



65 

51. Olvastatik a segélyosztó bizottság munkálata. 51-54. 
A közgyűlés ezen javaslatot elfogadta és ahhoz képest 

a közalap javára adott 50000 frtnyi országos segélyből része-
síttetni kéri a következő 

A) g y ü l e k e z e t e k e t : 1. a barsi egyházmegyében: a 
nagykosztolányit; 2. a f.-komáromi egyházmegyében: a csap-
dit, a szendit és a székesfehérvárit; 3. a honti egyházme-
gyében: a felsőrakonczait, a kiscsalomjait, a derzsenyeit és 
a schüttriszbergait; 4. a liptói egyházmegyében: a királv-
lehotait; 5. a mosoni egyházmegyében: a magyaróvárit és az 
oroszvárit; 6. a nógrádi egyházmegyében: a bodonyit, a le-
géndit, a szécsényit, a losonczit és a f.-petényit; 7. a nyitrai 
egyházmegyében: a ny.-szerdahelyit és a salgóit; 8. a pozsony-
megy ei egyházmegyében: a dunaszerdahelyit, a pusztafödé-
mesit és a kajalit; 9. a pozsonyvárosi egyházmegyében: a 
récseit és a ligetfaluit; 10. a trencséni egyházmegyében: a 
laázit és a felsőozorit; 

B) l e l k é s z e k e t : 1. a barsi egyházmegyében: Bázlik 
Pál nagykosztolányi; 2. a fehérkomáromiban: Hering Lajos 
szendi, Belák Géza csabdii, Kövessy Béla csákvári és Binder 
Adolf gyúrói; 3. a hontiban: Holéczy János udvarnoki, Hol-
luby Vilmos felsőrakonczai, Holéczy Zsigmond devicsei és 
Lőrincsék János csalli; 4. a liptóiban: Linczényi Lajos király -
lehotai, Czimrák János szielníczi és Bella István liptószent-
péteri; 5. anyitraiban: Bogyay Antal nyitraszerdahelvi, No-
vonreszky László salgói és Piffkó Gusztáv bukóczi; 6. a 
nógrádiban: Zatkalik Mihály bánki, Plachy János f.-petényi, 
Lányi Gusztáv alsóbodonyi, Csőváry Géza turicskai és Szlan-
csik Pál polichnói; 7. a pozsonvmegyeiben: Marczi István 
dunaszerdahelyi és Rásó Mihály alsószelii; 8. a pozsony-
városiban: Polevkovics Gusztáv récsei; 9. a trencséniben: 
Varga Emil felsőozori és Švehla Ferencz laázi lelkészeket. 

52. Minthogy a Roth-Teleki-féle ösztöndíj osztóbizottságának jegy-
zőkönyvei rendszerint későn érkeznek le, s ennek következtében az 
illető intézetek által kezelt stipendiumok kellő időben nem oszthatók ki; 

felkéretik az egyetemes gyűlés, intézkedjék, hogy a 
nevezett jegyzőkönyvek az érdekelt intézetekhez május 
15-ikéig beterjesztessenek. 

53. A kerületi számvevőszék kiegészíttetvén, tagjai a következők: 
Laszkáry Gyula és Trsztyenszky Ferencz (elnökök.) dr. Samarjay Emil, 
Hering Lajos, Ritter Károly, Sziklay Ottó, Gaál Mihály, Laszkáry Pál, 
Fuchs János, Bodiczky Kálmán. 

54. A kerületi felügyelő úr felhívja a közgyűlést, a liptói egyház-
megye más kerületbe csatoltatása következtében, az ott lakó s így a 
kerület kötelékéből kilépett Ruzsiák János kerületi számvevő és 
Laczkó György kerületi ellenőr helyébe szükségessé vált tisztviselők 
megválasztására; mire a felügyelő úr indítványára 

3 
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-59. a kerületi közgyűlés megválasztja: kerületi ügyésznek 
Bende Gyula balassagyarmathi ügyvéd urat. kerületi szám-
vevőnek Kalenda János urat, kerületi ellenőrnek Richter Ede 
pozsonyi ügyvéd urat. 

55. Mélt. Láng Lajos úr, mint a szabályrendeletet készítő bizott-
ság elnöke jelenti, hogy nevezett bizottság már több szabályrendeletet 
elkészített, de az idő rövidsége miatt munkálatát még nem fejezhette 
be. Llogy a bizottság feladatának lelkiismeretesen megfelelhessen: arra 
kéri a közgyűlést, engedné meg, hogy a bizottság évközben a szük-
séghez képest ülést tarthasson, a mikor is a tagok a szabályszerű 
díjazásban részesüljenek. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi. A külön ülések 
tartását maga is szükségesnek látja, ugyanazért elnök úr elő-
terjesztéséhez hozzájárul. 

56. Hering Lajos, mint a szabályrendeletet készítő biz. jegyzője, 
bemutatja s elfogadásra ajánlja a nevezett bizottság által már kidol-
gozott szabályrendeleteket, melyek a következők: 1. »Szabályrendelet 
a püspöki tiszteletdíjról, irodaátalányról, irodavezetőről és másodlel-
készről.« 2. »A kerületi levéltár szabályrendelete«, mely a szükséges 
módosításokkal egyházm. levéltári szabályrendelet mintául is ajánltatik. 
3. »Szahályrendelet az egyházkerületi közgyűlésre kiküldendő két nép-
iskolai tanítónak választása tárgyában.« 4. »Szabályrendelet az egy-
házmegyei közgyűlésre kiküldendő két népiskolai tanítónak választása 
tárgyában.« Jelenti továbbá jegyző, hogy a bizottság a ker. pénztár 
kezeléséről s az egyházi vagyonról szóló szabályrendeleteket is tár-
gyalta s azokat általánosságban el is fogadta, de a részletes tárgyalás 
előtt ker. pénztáros úrnak véleményezés végett kiadta. 

A közgyűlés a jelentést helyeslő tudomásul veszi; a be-
terjesztett szabályrendeleteket a maga részéről is elfogadja, 
s úgy e jegyzőkönyvhöz csatolásukat, mint külön 400 pél-
dányban való lenyomatásukat s hozzászólás végett az egy-
házmegyékhez és gyülekezetekhez leendő leszállításukat el-
rendeli. 

57. Olvastatott Kövessy János volt selmeczbányai lyceumi tanár-
nak segélyeztetése tárgyában benyújtott kérvénye. 

Mivel nevezett tanár ur segélyeztetésre még a bányai 
kerület kötelékében nyert jogigényt: kérvénye a nevezett 
kerület elnökségéhez áttétetik. 

58. Olvasta tik a nógrádi, nagyhonti és barsi esperességek abbeli 
kérelme, hogy a kerület támogassa jogigényeik érvényesítését a bánya-
kerülettel szemben, az ottani pénzalapokra és alapítványokra nézve, 
mint a melyek létesítésében nekik is részök van. 

A kerületi közgyűlés magáévá teszi a kérelmező egy-
házmegyék jogigényeinek érvényesítését. 

59. Felvétetett a pozsonymegyei esperesség következő indítványa: 
»Mondja ki határozatilag a főt. és mélt. egyházkerületi közgyűlés, hogy 
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a zsinati törvény 315. §-ában megígért nyomtatványok elkészítése és60-62 . 
szétküldése az egyházi egyetemes gyűlésen megsürgettessék.« 

Ezen indítványt közgyűlésünk magáévá teszi s az egye-
temes gyűlésen leendő előterjesztésére az elnökséget felkéri. 

60. A ker. gyűlés nt. Ritter Károly pozsonymegyei esperes urnák 
a gyámintézeti ünnepi szónoklat megtartásáért, a pozsonyvárosi testvér-
egyházközségnek pedig szives vendéglátásáért s a szükséges gyűlési 
termeknek és szentegyházaknak előzékeny átengedéseért hálás köszö-
netét jegyzőkönyvében is kifejezi. 

61. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri a közgyűlés az elnökséget, 
Láng Lajos, Trsztyenszky Ferencz, dr. Samarjay Emil, Günther M. V., 
Raab Károly és Bodiczky Kálmán urakat. 

62. A közgyűlés tárgyainak elintézésével az elnöklő felügyelő, a 
főt. püspök úr buzgó hálaimája után, a közgyűlést berekeszti. 

Laszkáry Gyula s. k. Baltik Frigyes s. k. 
dunáninneni kerületi felügyelő. a dunáninneni kerület püspöke. 

Händel Vilmos s. k. Hering Lajos s. k. 
jegyző. jegyző. 

Korcsek Zsigmond s. k. Sziklai Ottó s. k. 
jegyző. jegyző. 

Hitelesítették: 

Trsztyenszky Ferencz s. k. 
Raab Károly s. k. 

dr. Samarjay Emil s. k. 
hitelesítő bizottsági tagok. 
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Szabályrendelet 
a püspöki tiszteletdíjról, irodaátalányról, irodave-

zetőről és másodlelkészről. 

1. §. A püspök tiszteletdíját, mely 1200 írtnál kevesebb nem le-
het, a kerületi gyűlés határozza meg. E járulék a kerületi pénztárból 
negyedévi előleges részletekben fizetendő. 

2. §. Ezen tiszteletdíj álial nincs érintve ama részlet, a mely a 
püspököt a Baldácsy-alapítványból végrendeletileg illeti, s a mely a 
tisztetdíjba be nem számítható. 

3. §. Hasonlóan a netáni alapítványokból járó illetmények a püs-
pöknek az 1. §-ban foglalt tiszteletdíjon kívül adatnak. 

4. §. A püspök útiköltsége és napidíja 10 frtban, s a tényleg fel-
merült viteldíjakban állapíttatik meg. 

5. §. A lelkészavatási 10 frt tiszteletdíjon kívül a lelkészjelöltek 
részéről, a püspököt egyéb díj nem illeti. 

6. §. Egyházlátogatáskor a püspöki tiszteletdíj nem kötelező. 
7. §. A püspök irodaátalánya a kerületi gyűlés határozatától függ, 

s a püspök felavatása alkalmával állapíttatik meg. 
8. §. A püspök irodavezetőjét maga nevezi ki s alkalmazza ; szol-

gálati viszonyát is ő állapítja meg. Fizetése évi 600 frt, mely a kerület 
pénztárából havonként előlegesen fizettetik ki. Ha az irodavezető fel-
szentelt pap: a püspök egyházközségében segédlelkészi czímen segéd-
kezet nyújt. 

9. §. A püspök oldala mellé alkalmazandó másodlelkészt a püs-
pök által kijelölt három egyén közül az illető egyházközség választja. 

10. §. Ezen másodleikész a püspök egyházközségében helyettes 
lelkészi jogokkal bír, s e czímen a püspököt rendes lelkészi hivatalá-
ban a lelkészi teendők minden terén, a templomban, az egyházi gyű-
lésben. az iskolában, főkép az iskolaszéki elnökségben, az irodában, 
s általában a leikészetben törvényesen és teljes joggal helyettesíti. 

11. §. A püspök oldala mellett működő másodlelkész az illető 
esperességben helyetteslelkész czímén a közigazgatás minden ágában, 
nevezetesen az esperessel való levelezésben, valamint az esperességi 
gyűléseken a püspököt rendes lelkészi minőségében teljes joggal kép-
viseli. 
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12. §. A másodlelkész tiszteletdíja évi 800 frt, mely az állam-
segélyből előleges havi részletekben fizetendő. A püspök egyházközsége 
köteles a másodlelkészt tisztességes lakással ellátni. 

13. §. A másodlelkész családot alapíthat. Ennek folytán azonban 
köteles az illető esperesség, illetve egyházkerület, valamint az egyetem 
őt az özvegy-árva intézetek tagjai közé, a rendes lelkészek módjára 
felvenni. Épen úgy illetik őt más alapítványi, a lelkészeket, özvegyei-
ket s árváikat illető illetmények is. -

14. §. A másodlelkész szolgálati viszonyait a püspök állapítja meg. 
15. §. Fegyelmi ügyekben a másodlelkész a rendes lelkészekre 

illetékes törvénykezési eljárás alá esik. 
16. §. A püspök elhalálozása, illetve a püspöki szék üresedése 

esetén a másodlelkész, mint helyettes lelkész a lelkészi hivatalt az uj 
püspök megválasztásáig vezeti; az uj püspök megválasztatása után 
pedig annak székhelyére és oldalára megy mint másodlelkész. 



A dumininneni ág. hiív. ev. egyházkerület levéltári 

j 

1. §. Az egyházkerületi levéltáros az »Egyház Alkotmány« 142. 
§-a értelmében a kerületi közgyűlés által hat évre választatik; cle a 
mely idő leteltével újra választható. 

2. §. A levéltáros eskiije a következő: »Én N. N., a dunáninneni 
ágostai hitvallású evangelikus keresztény egyházkerület levéltárosává 
megválasztatván: esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fin, Szent Lélek, 
egy igaz Isten, hogy a gondviselésemre bízott levéltárt az egyházi tör-
vények. szabályrendeletek és utasítások szerint híven megőrzöm, rend-
ben tartom. Semmit abból rosz czélra fordítani, vagy mások által el-
idegeníteni nem engedek, sem magam el nem idegenítek. Isten engem 
úgy segéljen!« 

3. §. A kerületi levéltáros a gondviselésére bízott levéltárban el-
helyezett irományokat, nyomtatványokat, ügydarabokat és okiratokat 
az egyházkerület által e czélra rendelt biztos helyen híven megőrzi, 
szakok szerint osztályozza és rendben tartja. A beérkezettt ügydara-
bokat jegyzékbe vezeíi és illető helyeikre elhelyezi. 

4. §. Megbízható egyéneknek a levéltárba leendő búvárkodást 
saját jelenlétében megengedheti. Eredeti okmányokat azonban egyedül 
a kerületi elnökségnek adhat ki; másoknak csak a püspök, felügyelő, 
vagy az egyházkerül°ti közgyűlés engedélyével, de mindenkor térítvény 
mellett. 

5. §. Másolatokat annak költségére, ki ilyeneket kér, a mennyi-
ben az egyházkerület érdeke megengedi, leírathat és hitelesítve kiadhat. 

6. §. Működéséről és a levéltár állapotáról minden évben a ren-
des egyházkerületi közgyűlésnek jelentést tenni köteles. 

7. §. A levéltáros tiszteletdíját a kerületi közgyűlés határozza meg. 



Szabályrendelet 
az egyházkerületi közgyűlésre kikülclendő két nép-

iskolai tanítónak választása tárgyában. 

1. §. Az egyházkerületi közgyűlésre az »Egyház Alkotuiány« 112. 
§-a alapján kiküldendő két népiskolai tanítót, az egyházkerület elemi, 
felső elemi, polgári iskolai és felsőbb leányiskolái rendes tanítók illetve 
tanítónők és az egyház saját intézeteinél vagy az idegen intézeteknél 
alkalmazott hitoktatók választják. 

2. §. A választás a következő módon történik: 
a) Az egyházkerület egyházmegyéi a következő csoportokba so-

roztainak : 
a barsi (4), 

y a fehérkomáromi (16), 
j a mosoni (11) és 
[ a nagyhon ti (52) egyházmegye; 83 tanítói állomással; 

II. a nógrádi egyházmegye 105 » » 
jjj f a nyitrai (49) és 

| a pozsonyvárosi (16) egyházmegye; 65 tanítói állomással. 
yy f a pozsonymegyei (26) és 

{ a trencséni (37) egyházmegye; 63 tanítói állomással. 
b) A püspök minden év február havának folyamán felhívja az 

egyik évben a barsi, fehérkomáromi, mosoni és nagvhonti, a második 
évben a nógrádi, a harmadikban a nyitramegyei és pozsonyvárosi, 
végre a negyedik évben a pozsonymegyei és trencséni espereseket, 
hogy az első csoportban levők egy-egy, a nógrádi négyet, a harmadik 
és negyedik csoportban levők két-két tanítót nevezzenek meg saját 
egyházmegyéikből j elölt ekü I. 

c) A püspök márczius-hó elején közli a jelöltek neveit az esperesi 
hivatalok utján a kerület tanítói karával. Az esperesek az 1. §-ban fel-
sorolt szavazatképes tanítókat illetve tanítónőket s hitoktatókat a lel-
készi hivatalok utján felhívják, hogy a közlött jelöltek közül kettőre 
adott s külön borítékba zárt szavazatukat legkésőbb április-hó 15-ig 
nyújtsák be saját lelkészi hivataluknál, ekkép czímezvén azt: »N. N. 

tanító szavazata a ker. gyűlésre kiküldendő két tanítóra.« 
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d) A szavazat szövege ez: 
Alulírott. tanító N. N és N. N. tanító 

urakat kívánja az 18 évi egyházkerületi közgyűlésre kikül-
detni képviselők iL 

Keit (Aláírás) 
() Az c neres maga meilé kérvén egy világi egyént és egy tanítót 

bizalmi iesíiakul. a szavazatokat legkésőbb április végéig felbontja s a 
legfőbb szavazatot nyert kéí tanító nevét; jegyzőkönyv kíséiete mellett 
beküldi a püspöknek. A jegyzőkönyv másodpéldánya s a szavazatok 
az egyházmegyei levéltárban maradnak. 

f j A; on szavazat, mely a fentebbiekben meghatározott alaki kel-
lékek valamelyikét nélkülözi vagy a kitűzött határidő után, vagy nem 
a lelkészi hivatal útján érkezett. — érvénytelen. 

(jí A választás érvényességéhez viszonylagos többség is elégséges. 
Szavazategyenlőség esetében a bizottság által foganatosított sorshúzás 
dönt. 

h) A püspök vagy megbízottja az esperesektől beérkezett jegyző-
könyvek alapján a szavazatokat egy világi egyén és egy tanító köz-
reműködése mellett összeállítja s a legtöbb, ha csak viszonylagos 
többséget is nyert két tanítót a kerületi közgyűlés tagjává jelenti ki s 
megküldi nekik a az illetékes esperes útján a meghívó leveleket. 

Ezen eljárásról jegyzőkönyv vétetik fel, melyet a püspök a kerü-
leti közgyűlésnek mutat be. 

i) Szavazategyenlőség esetében a bizottság sorhúzás által dönt. 
3. A megbízólevél szövege: 

Megbízólevél. 
részére, ki szabályszerűen 

megválasztatván a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület folyó 
18 illetve a következő év közgyűléseire, a tanítói kar képvi-
seletével ezennel megbizatik. 

Kelt 
4. A megbízatás a választás évében megtartandó egyházkerületi 

közgyűlésre és ezenkívül ugyanazon vagy a következő évben a rendes 
egyházkerületi közgyűlésig netán összehívandó rendkívüli közgyűlésekre 
is érvényes. 

5. A tanítóknak ily módon megválasztott képviselői a kerületi 
gyűléseken tanácskozási és szavazási joggal bírnak s úti költséget és 
napi díjat a kerületi pénztárból kapnak. 



Szabályrendelet 
az egyházmegyei közgyűlésre kiküidendő népiskolai 

tanítónak választása tárgyában. 

1. §. Az »Egyház Alkotmány« 58. §-ának c) pontja az egyház-
megyei t a n í t ó e g y e s ü l e t e k n e k jogot ad, hogy az egyházmegyei 
gyűléseken egy-egy tanító által képviselve legyenek. Az ily tanítókép-
viselő kiküldésének tehát, csak azon egyházmegyékben van helye, a hol 
felekezeti tanítóegyesületek, illetékes egyházi hatóságuk által helyben-
hagyott alapszabályokkal léteznek. 

2. §. A képviselő megválasztása a tanítóegyesület rendes évi köz-
gyűlésén történik, egyhangú kikiáltás vagy titkos szavazás útján; utóbbi 
esetben a megválasztatás érvényességéhez viszonylagos többség is elég-
séges. Szavazategyenlőség esetében sorshúzás dönt, melyet az elnök 
foganatosít. 

3. §. A választásról az egyesületi elnök az esperest átiratilag ér-
tesíti, a megválasztott pedig megbízó levél gyanánt jegyzőkönyvi ki-
vonatot kap. 

4. §. A választás egy évre, egyik egyesületi gyűléstől a követ-
kezőig, az ezen időközben tartandó minden egyházmegyei gyűlésre 
érvényes; hol a megválasztott tanácskozási és szavazási joggal bír. 

5. §. A megválasztott tanító az útiköltséget és napidíjat, illetőleg 
fuvart és a szokásos ellálást az őt kiküldő tanítóegyesület pénztárából 
kapja. 



T e r v e z e t . 

a lelkészek alkalmazásáról. 

A) Ä r e n d e s l e l k é s z r ő l . 

1. §. Az anyaegyházközségben (Egyházi Alkotmány 25. §.) és 
missiói körökben (E. A. 27. §.) állandóan fentartott egy vagy több 
önálló lelkészi hivatal: r e n d e s l e l k é s z i h i v a t a l ; élethossziglan 
alkalmazott vezetője pedig: r e n d e s l e l k é s z . 

2. §. Rendes lelkész alkalmazásának csak rendes lelkészi hivatal 
megüresedésekor (3. §.) és szervezésekor (E. A. 30. §.) van helye; a 
mely esetekben a lelkészi hivatalt a fentartó testület közgyűlése vá-
lasztás utján tölti be. (E. A. 44. és 64. §§.) 

I. F e j e z e t . 

A megüresedésről. 
3. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedik, a rendes lelkésznek 

a) lemondása, b) nyugdíjaztatása, c) hivatalától való elmozdíttatása, 
d) elhalálozása által. 

Lemondás és elhalálozás esetén, ennek napjával, nyugdíjazás és 
hivataltól való elmozdítás esetén, azon napon áll be az üresedés, a 
melyen a nyugdíjazás, illetve hivataltól elmozdítás jogerőssé válik. 

A rendes lelkészi hivatal megüresedését az esperes a püspöknek 
azonnal bejelenti. (E. A. 66. §.) 

4. §. A lemondás írásba foglalva a lelkészi hivatalt fentartó tes-
tület közgyűléséhez és ez által az espereshez, azon esetben pedig, ha 
az egyházmegye vagy az egyházkerület a fentartó testület, közvetet-
lenül az espereshez nyújtandó be. 

5. §. A lelkész elhalálozását az egyházközség, illetve missiói kör 
elöljárósága, névszerint a felügyelő vagy ennek távolléte esetén a 
gondnok és a tanító, esetleg kántor, az esperesnek azonnal bejelenti. 
(E. A. 66. §.) 

6. §. Az elhunyt lelkész állásának megfelelő módon és a lelkészi 
hivatalt fentartó testület költségén temettetik el. 

7. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedésének esetén az esedé-
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kes lelkészi jövedelem hova fordítása iránt irányadók az Egyház Al-
kotmány 73., 74. és 75-ik §§-ai. 

Az ezen §§. által biztosított javadalom az egyházmegyei elnökség 
(E. A. 281. §.) jóváhagyásával kölcsönös egyezség útján készpénzzel 
megváltható, rendkívüli szükség esetén az elnökség is elrendelheti. 

8. §. Azon javításokért és hasznot hajtó beruházásokért, a me-
lyeket a hivatalától megvált, illetve elhúnyt lelkész, a lelkészi hivatal 
javadalmát képező ingatlanokra vonatkozólag, a lelkészi hivatalt fenn-
tartó testület közgyűlésének tudtával és beleegyezésével tett. a hiva-
talától megvált lelkészt, illetve az elhúnyt lelkész örököseit ezen testü-
lettől méltányos kárpótlás, és pedig a javításokért az igazolható beszer-
zési ár, esetleg a közönséges bec.sár, hasznotbaj tó beruházásokért a 
közönséges becsár illeti (E. A. 76. §.) 

Az erre vonatkozó határozathoz, illetve egyezséghez az egyház-
megyei elnökség jóváhagyása (E. A. 281. §.) szükséges. 

9. §. A lelkészi hivatal megüresedésekor az esperes, vagy annak 
megbízottja azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket; különösen: 

a) elhalálozás esetén az elhúnytnak családjával és az egyházköz-
ség, illetve missiói kör elöljáróságával együtt megállapítja a temetés 
módozatait; 

b) átveszi leltár mellett az egyházközség, illetve missiói kör azon 
ingóságait, a melyek a lelkész kezelése alatt voltak és azoknak meg-
őrzéséről gondoskodik; 

c) az egyházközség, illetve missiói kör kormányzását és a lelkészi 
hivatal vezetését szükség esetén püspökileg kinevezett helyettes lel-
készre (48. §.), lehetőleg pedig valamelyik szomszéd lelkészre bízza 
és megállapítja a sorrendet, a melyben a szomszéd és a legközelebbi 
lelkészek ünnepeken és vasárnapokon ezen egyházközségben, illetve 
missiói körben az istentiszteletet végezni kötelesek. 

A jelen §. alapján megbízottak csakis az egyházmegye kötelékébe 
tartozó lelkészek lehetnek és kötelesek a megbízást elfogadni s a vele-
járó teendőket teljesíteni. Más egyházmegye kötelékébe tartozó lelkészek 
az esperes hozzájárulásával egyedül az esetben bízhatók meg, ha egy-
házközségük az illetékes egyházmegye gyülekezeteinek távolságához 
viszonyítva azon egyházközséghez, illetve missiói körhöz, hol a lelkészi 
hivatal üresedésben van, oly közel esik, hogy ez utóbbiakra nézve az 
ily megbízás szembetűnő előnynyel jár. Az esperes, illetve a püspök 
meghatalmazása nélkül az üresedés helyén senki lelkészi teendőket 
nem végezhet. 

Oly egyházközségben, illetve missiói körben, hol egynél több ren-
des lelkész van, az üresedés ideje alatt felmerülő lelkészi teendőkkel 
a másik rendes lelkész bízandó meg. 

A jelen §. alapján megbízottak a lelkészi hivatalt fentartó testü-
lettől fuvart és ellátást kapnak. A palástdíj azonban csak az esetben 
illeti meg őket: 

a) ha az elhalt lelkész után sem özvegy, sem ellátatlan leszár-
mazók, sem munkára képtelen szülők nem maradtak; 
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b) ha az üresedés napjától számítva egy félév immár letelt, de 
a megürült hivatal bármely okból betöltetlen maradt; 

c) ha a lelkészi hivatal nem elhalálozás folytán ürült meg. 
10. §. A lelkészi hivatal megüresedése után az esperes az illető 

egyházközségben, illetve missiói körben egyháztanácsülést tart és abban 
aj előterjeszti a lelkészi hivatal megüresedése következtében tett 

intézkedéseit (9. §.); 
b) intézkedik, hogy a hivatalától megvált lelkésznek, illetve az 

elhunyt örököseinek vagy a lelkészi nyugdíjintézetnek (E. A. 75. §.) 
az azokat megillető javadalom (7. §.) és kárpótlás (8. §.) az esedé-
kesség napján kiszolgáltassék és a temetési költségek (6. §.) kifizet-
tessenek. Mindezeknek megtörténte nyugtákkal igazolandó; 

c) elrendeli, hogy a választó közgyűlés tagjainak névsora össze-
állíttassék és az általa alkalmasnak látott módon közszemlére kitétes-
sék, s erről az érdekelt egyházközség, illetve missiói kör tagjai a köz-
szemlére tétel után legközelebbi és következő istentiszteletek alkalmával 
a szószékről értesítendők azzal, hogy kifogások a névsor ellen a kitétel 
napjától számított 15 napig emelhetők; (11. §.) 

d) tárgyaltatja a hivatalától megvált illetve elhunyt lelkész hivá-
nyát (32—35. §§.) az abban foglalt javadalom netalán szükséges mó-
dosítása vagy emelése (10. §. e) pont; az E. A. 237. §.) czéljából, és 
kiváló tekintettel az E. A. 322. §-ára, szövegezteti a megválasztandó uj 
lelkész részére, a meghívó levelet, a mely végleges megállapítás vé-
gett a közgyűlés elé terjesztendő; 

ej oly egyházközségben, a melyben a lelkész díjazása tisztességes 
lakáson és kerten kívül nem megy évi 800 frtra, és a melynek ön-
álló fentartását az egyházkerület nem jelentette ki az egyet, egyház 
magasabb érdekében szükségesnek, kinyilatkoztatja, hogy az E. A. 
320. §-ában előírt módon fog eljárni. 

11. §. A választó közgyűlés tagjainak közszemlére kitett névsora 
ellen (10. §. c) pont) csakis a közszemlére tételtől számított 15 napon 
beiül és az esperes előtt emelhető indokolt kifogás akár szóval, akár 
írásban. 

A kifogások felett 15 nap alatt az egyházmegyei elnökség hatá-
roz. Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 8 nap alatt a fél 
az egyházkerületi elnökséghez felehbezhet, mely ugyancsak 15 nap 
alatt végérvényesen dönt. 

12. §. Az esperes a 9. és 10. §§-on alapuló eljárásáról azonnal 
a helyszínén jegyzőkönyvet vesz fel, annak hiteles másolatát az egyház-
községnek, illetve missiói körnek megküldi, eredetijét pedig a válasz-
tási eljárás teljes befejezése után az egyházmegye levéltárába helyezi. 

II. F e j ez et. 

A jelölésről. 
13. A választást jelölés (15. §.) előzi meg. 
14. §. Kijelölhető minden ág. liitv. evangelikus, 24 éves, fedd-
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hetetlen erkölcsű magyar honpolgár, a ki az egyetemes közgyűlés által 
megszabott hittanfolyamot elvégezte és ugyanazon közgyűlés által meg-
határozott vizsgálatokat megállotta. (E. A. 65. §.) 

Kívánatos, hogy a kijelölendő egyén akár mint segéd- illetve he-
lyetteslelkész, akár mint theologiai tanár vagy vallástanár (katecheta) 
a megürült lelkészi hivatal betöltése napjáig a magyarhoni ág. h. ev. 
ker. egyetemes egyház körében már egy évig működött legyen (mely 
akadály alól azonban a püspök indokolt esetben felmentvényt adhat). 

15. §. A kijelölési elj aras a következő: 
a) Már a kegyeleti félév második felében, vagy a hol ilyen nem 

fordul elő, legkésőbben egy hó lefolyta után, az esperes ajánlatára a 
püspök küld ki három egymás után következő vasárnap vagy ünnep-
napon három oly szónokot, kiket ez alkalommal előmozdításra érde-
mesnek, vagy a betöltendő hivatalra alkalmasnak vél. Azután pedig 
magának az egyházközségnek, illetve missiói körnek van joga annyi 
általa megnevezett egyénnek próbaszónoklatra leendő kiküldését kérni 
az esperestől, a mennyit az illetékes közgyűlés meghallgatni jónak lát. 
Ez utóbbiak szónoklataikat az esperes által kiküldött biztos (censor) 
jelenlétében tartják meg. 

b) Ugy az egyházközség, illetve missiói kör által meghívott, mint 
a püspök állal kiküldött szónokok útiköltségét megtéríteni s őket tisz-
tességes ellátásban részesíteni a fentartó testület köteles. 

c) Ha a kiküldött, illetőleg meghívott egyének próbaszónoklatra 
nem mennek is el, azért a jelöltek sorába felvehetők. 

dj A próbaszónoklatok befejezte után az egyházmegyei elnökség, 
vagy ezek helyetteseinek elnöklete alatt tartott közgyűlés két jelöltet 
állít, a kiknek neve a püspökhöz az esperesi hivatal utján felterjesz-
tendő, s a kiket a püspök, ha csak ellenük a 17. §. alapján kifogás 
nem emelhető, jelölni tartozik. Ugyancsak a püspöknek joga van ezek 
mellé az esperes ajánlatára még két egyént kijelölni. Sem a püspök, 
sem a fentartó testület nincsenek a jelölésben a próbaszónoklatra ki-
küldöttek, illetve meghívottak személyéhez kötve; de kijelölésbe akár 
a püspök, akár a fentartó testület által csak az vehető fel, ki ez iránt 
előlegesen megkérdezve volt; a megkérdezettnek hallgatása beleegye-
zésnek vétetvén. 

e) A próbaszónoklatok, ha azt az egyháztagoknak legalább két-
harmada kivánja, el is maradhatnak; valamint az esperes ajánlatára 
a püspök is lemondhat azon jogáról, hogy az illető egyházközségbe 
vagy missiói körbe próbaszónokokat küldjön, vagy hogy a maga ré-
széről jelölteket állítson. 

16. §. A 15. §. alapján kijelöltek közül a közgyűlés választani 
köteles. 

17. §. A lelkészi hivatalra nem jelölhető: 
aj a ki egyházi hivatalra jogerős ítélettel képtelennek nyilvánít-

tatott (E. A. 326. §. d) p.); 
b) a ki ellen az E. A. 359. §-a értelmében elrendelt vizsgálat van 

folyamatban; 
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c) a ki magyar nyelvet nem bírja; 
d) a ki az egyház ügyeiben való szabad közreműködés jogát vagy 

tisztviselői állását a magyar király, a magyar haza és a magyar nem-
zet ellen izgatásra használja fel (E. A. 324. §. e) p.); 

e) a ki a lelkészi hivatalt vesztegetés, tolakodás, megtévesztés 
vagy izgatás utján keresi akár személyesen, akár mások közreműkö-
désével ; 

f ) a ki a betöltendő lelkészi hivatalra nézve illetékes egyház-
megyében viselt már lelkészi hivatalt, de attól jogerős ítélettel elmoz-
díthatott, vagy arról két egybehangzó és hivataltól való elmozdítást 
kimondó ítélet meghozatala után lemondott; 

g) a ki azon egyházközségben, illetve missiói körben, a melynek 
lelkészi hivatala betöltendő, valaha vesztegetést követett el, ha ez jog-
erős ítélettel befejezett eljárás során reá bizonyíttatott. 

18. §. A kire a 17. §. a—g pontjai alatt felsoroltak, a kijelölési 
eljárás befejezése után bizonyulnak is rá, a jelöltek sorából utólag 
törlendő. 

19. §. A kizárási határozat, ha azt az egyházmegyei elnökség 
mondta ki, a püspökhöz a sértett fél által a határozat kihirdetésétől, 
illetve kézbesítésétől számított 15 nap alatt felebbezhető; a ki 8 nap 
alatt végérvényesen dönt. 

III. F e j e z e t . 

A választásról. 
20. §. A rendes lelkészi hivatal 'az E. A. 320. §-ában foglalt ese-

tet kivéve, üresedése napjától számított fél év alatt választás utján 
betöltendő. (E. A. 71. §.) 

21. §. A választó közgyűlés, melynek napját az egyházmegyei 
elnökség tűzi ki, és a melynek helye rendszerint a templom vagy ima-
ház, legalább egy héttel előbb, az istentisztelet alkalmával a szószék-
ről. a tárgy megnevezésével, kihirdetendő (E. A. 40. §.), a leány- és 
fiókegyházakban, valamint a szórványhelyeken és az egyházközség, 
illetve missiói kör területén kivül (E. A. 34. §. II. bekezdés; 40. §. 
II. bek.) lakozó tagoknak ezenkívül még a helyi szokás szerint külön 
is tudtul adandó. 

22. §. A rendes közgyűlés tagjai a választó közgyűlésnek is 
tagjai, (E. A. 41. és 42. §§.) 

23. §. A lelkészválasztó közgyűlésen az esperes vagy ennek meg-
bízottja és az egyházmegyei felügyelő vagy ennek helyettese elnököl 
(E. A. 68. §.) és mint elnökség: 

a) ha a jegyző távol van, vagy állása üres, ezen közgyűlés tar-
tamára jegyzőt választat; 

bj előterjeszti a jelölteknek névscfrát s azokat választás alá bocsátja; 
c) azon jelöltet, a ki a szavazatok általános többségét megnyerte, 

az egyházközség illetve missiói kör törvényesen megválasztott lelké-
szének jelenti ki (E. A. 69. §.); 
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d) előterjeszti a megválasztott részére már előre megállapított 
hiványt 10. §. d) p.); 

ej a választó közgyűlés lefolyásáról azonnal a helyszínén jegyző-
könyvet vesz fel s azt maga is aláírja és a közgyűlés által ezen czél-
ból kinevezendő hat taggal is aláíratja, általa hitelesített másolatban 
a püspöknek, az egyházközségnek illetve missiói körnek megküldi, az 
eredetit pedig az egyházmegyei levéltárban elhelyezi. 

24. §. A választás, ha egynél több jelöltnek van pártja, szavazás 
utján, ellenkező esetben közfelkiáltással történik. 

Legalább tíz választó kívánatára a szavazás feltétlenül elren-
delendő. 

25. §. A szavazás úgy történik, hogy mindegyik választó névsor 
szerint felhivatván, miután azonosságát az egyes pártokra való tekin-
tettel két-két bizalmi férfiú igazolta, az elnökség elé járul és szavazatát 
a jegyzőnek, az elnökség ellenőrködése mellett, leadja s a jegyző azt 
jegyzőkönyvbe foglalja. 

A szavazás megszakítás nélkül végzendő. A névsorban utolsó vá-
lasztó felszólítása után azonban az elnökség egy negyedórai záridőt 
tűz ki, a melynek elteltével a szavazást bezárja és az azontúl jelent-
kező választókat szavazásra többé nem bocsátja, hanem 

a szavaza-
tokat összeszámítja s az eredményt azonnal kihirdeti. 

26. §. Ha a jelöltek közül egy sem nyeri el az általános több-
séget, akkor az elnökség azt a két jelöltet, a kikre a legtöbb szavazat 
esett, azonnal nj szavazás alá bocsátja. 

27. §. Szavazategyenlőség esetén sorshúzás dönt. 
28. §. Titkos szavazásnak csak a lelkészválasztó közgyűlés elnök-

sége által elfogadhatónak ítélt esetben, legalább 20 választó kérésére 
van helye. 

29. §. A rendes lelkész élethossziglan választatik. (E. A. 69. §.) 
30. §. Ha a megválasztott még nem lenne felszentelve, köteles 

e végett a püspöknél azonnal jelentkezni s a felszenteléshez szükséges 
okmányokat, bizonyítványokat, hiványt és a választási jegyzőkönyv 
hiteles kivonatát a püspöknek bemutatni. 

31. §. Ha valamely egyházközség vagy missiói kör a törvény-
szabta félév letelte után az esperes és püspök megintése daczára is 
vonakodnék a lelkészválasztási eljárást megindítani, akkor a püspök 
az üresedésben levő lelkészi hivatalt helyettes lelkészszel tölti be. (E. A. 
71. §.) Hogy a helyettes lelkész az egész lelkészi javadalomban vagy 
csak annak bizonyos részében részesüljön-e, azt az érdeklettek meg-
hallgatásával szintén a püspök határozza meg. Az egyházközség illetve 
missiói kör ez utóbbi esetben is köteles az egész lelkészi fizetést ki-
szolgáltatni, a fenmaradó összeg a lelkészi nyugdíjintézetet illetvén. 
(E. A. 75. §.) (50. §.) 
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IV. F e j ez et. 

A hiványról. 
32. §. A hivány a megválasztott lelkésznek hivatala után járó 

évi összes illetményeit és az egyházi törvényekben, illetve szabályok-
ban előírt kötelességein kivül megállapított teendőit foglalja magában. 

33. §. Rendes lelkésznek hivatala után járó évi összes illetmé-
nye, tisztességes lakáson és kerten kivül 800 frtnál kevesebb nem 
lehet. (E. A. 237. §.) Viszont a hiványilag már megállapított s az 
egyházi felsőség által megerősített vagy szokásjogon alapuló fizetések, 
ide nem értve a netán személyhez kötött javadalmakat, semmi szín 
alatt lejebb nem szállíthatók. (E. A. 44. §.) 

34. §. A hivány tervezetét az egyháztanács (10. §. d) p.) szöve-
gezi és a közgyűlés állapítja ugyan meg, de az esperes köteles azt, 
tekintettel a 33. §-ra. még a választást megelőzőleg felülvizsgálni s e 
végből a hivatalánál levő hiványkönyvvel összehasonlítani s abba be-
vezetni. 

35. §. Ha a hivány az előírt kellékeknek megfelel, az esperes 
azt helybenhagyja s a jóváhagyási záradékot rávezeti; ellenkező eset-
ben észrevételeivel az egyházközségnek, illetőleg missiói körnek a köz-
gyűlésen leendő ujabb szövegezés végett visszaküldi. 

Az esperesnek a hivány ujabb szövegezése ügyében hozott hatá-
rozata a kézbesítéstől számított 8 nap alatt a püspökhöz megfelebbez-
hető, a ki végérvényesen határoz. 

36. §. A végérvényesen megállapított hivány t az esperes a név 
és keltezés helyének üresen hagyásával készen a választó közgyűlés 
elé terjeszti, és ezen a megválasztott lelkész nevének beírásával és a 
keltezéssel kiegészítteti; az egyházközség illetve missiói kör felügyelő-
jével, gondnokával, jegyzőjével, vagy ezek helyetteseivel s a közgyűlés 
által e czélból kiküldött legalább hat taggal aláíratja, az egyházközség 
illetve missiói kör pecsétjével elláttatja; ő maga pedig a hiványt a 
megválasztottra nézve elfogadhatónak nyilvánítván, ily értelmű zára-
dékkal, aláírásával és hivatalos pecsétjével ellátja. 

V. F ej ez et. 

A választás megtámadhatósága. 
37. §. A választás érvényessége ellen (E. A. 329. §. e) p.) a vá-

lasztás napjától számítandó 15 nap alatt (E. A. 331. §. II. bekezdés) 
csak a választó közgyűlés tagjai vagy az esperes által kirendelt tiszti 
ügyész, adhatnak be az espereshez keresetet. (E. A. 395. §.) 

38. §. A választó közgyűlés egy vagy több tagja által beadott 
kereset alapján az eljárás csak akkor tehető folyamatba, .ha a kereset 
benyújtói a felmerülő költségek biztosítására 100 frt biztosítékot az 
egyházmegyei pénztárba befizettek. — A mennyiben a befizetés a 
kereset beadásától számított 8 nap alatt meg nem történnék, a fél a 
keresettől elállottnak tekintetik és keresete neki visszaadatik. 
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VI. F e j ez e t. 

A meghívásról. 
39. §. Ha a választás megerősíttetett, vagy ha a választás érvé-

nyessége ellen nem adatott he a szabályszerű időben kereset, az es-
peres a hiványt a megválasztott lelkésznek megküldi. 

40. §. A megválasztott köteles a hivány kézhezvételétől számított 
15 nap alatt a hivány elfogadásáról nyilatkozni, vagy elfogadása fel-
tételeit az egyházközséggel illetve missiói körrel közölni, különben a 
hivány érvényét veszti s az uj választásra nézve a szükséges lépések 
azonnal megteendők. Ha pedig a megválasztott lelkész a hiványt el-
fogadná s később mégis visszaküldené, tartozik a számadásból meg-
állapítható összes választási költségeket megtéríteni. 

VII. F e j e z e t . 

A beiktatásról. 
41. §. A megválasztott uj lelkész tartozik hivatalát a hivány kel-

tétől számított három hónap alatt elfoglalni. (E határidő meghosszab-
bításának csak az esetben van helye, ha a még fel nem szentelt lel-
késznek (30. §.) azonnal való jelentkezése daczára sem sikerült volna 
felszenteltetését a határidő lejártáig keresztül vinni.) 

42. §. A megválasztott lelkésznek és családjának átköltözési és 
összes ingóságainak átszállítási költségeit, valamint a felavatással járó 
kiadásokat a lelkészi hivatalt fentartó testület köteles fedezni. (65. §.) 

43. §. A megválasztott lelkészt hivatalába az esperes vagy ennek 
megbízottja iktatja be. (E. A. 70. §.) 

44. §. A beiktatás alkalmával az esperes elnöklete alatt egyház-
községi illetve missiói köri közgyűlés tartatik, a melyen felszámíttatnak 
és jegyzőkönyvbe iktattatnak a választási, átköltözési, átszállítási, hi-
vány megerősítési és beiktatási költségek. 

Ezen költségeket a megválasztott lelkész a szerint, a mint beik-
tatásától számítva egy, két, vagy három év letelte előtt fogad el ezen 
lelkészi hivatal elhagyásával más hivatalt, egészben, kétharmad, vagy 
egyharmad részben megtéríteni tartozik. 

A harmadik év letelte után a lelkész ily költségek megtérítésére 
semmiféle arányban sem kötelezhető. A visszatérítésnek nincs helye 
akkor sem, ha a lelkész három év előtt elhalna. 

A lelkészi javadalom az uj lelkészt a beiktatás napjától illeti meg. 
45. §. Ugyancsak a beiktatás alkalmával állapíttatik meg s fog-

laltatik jegyzőkönyvbe azon arány is, melyben a lelkészváltozási évben 
a jövedelemben az uj lelkész s az előbbi lelkésznek hátrahagyottai, 
illetőleg a lelkészi nyugdíjintézet részesülnek; általában feljegyeztetik, 
hogy a lelkész mikor és mi részben lépett a javadalom élvezetébe, 
hogy más helyre költözése vagy halála esetében meghatározni lehessen, 
az évi jövedelemből mi illeti meg őt vagy övéit. 
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46. §. A beiktatás után átadja az esperes vagy megbízottja leltár 
mellett az újonnan megválasztott lelkésznek gondozás czéljából az egy-
házközség, illetve missiói kör azon ingóságait (9. §. b) p.), a melyek 
a lelkész kezelése alatt szoktak állani. 

47. §. A beiktatásról és az azt követő átadásról (42—46. §.) az 
esperes vagy helyettese azonnal a helyszínén jegyzőkönyvet vesz fel; 
annak hiteles másolatát az egyházközségnek, illetve missiói körnek 
megküldi, az eredetit az egyházmegyei levéltárba helyezi, a 9. §. e) p. 
alatt megbízottakat megbízásuk alól felmenti, a püspöknek eljárásáról 
jelentést tesz; a kezdő- vagy más egyházmegyéből áljött uj lelkészt 
pedig a legközelebbi egyházmegyei gyűlésen bemutatja. 

B) Ä h e l y e t t e s l e l k é s z r ő l . 

48. §. Az anyaegyházközségekben és missiói körökben állandóan 
feni ártott önálló lelkészi hivatal i d e i g l e n e s vezetője: helyettes 
lelkész. 

49. §. Helyettes lelkész alkalmazható oly egyházközségben, ille-
tőleg missiói körben: 

o 
a) a melyben a szomszédos anyaegyházak nagy távolsága miatt a 

szomszédos lelkészeket a helyettesítéssel megbízni lehetetlen (9. §. c) p.); 
b) a mely a lelkészi hivatal megüresedésének napjától számított 

egy félév elteltével az esperes és püspök megintésére se indítja meg 
a választási eljárást (31. §.); 

c) a melynek lelkésze jogerős határozattal hivatalától felfüggesz-
tetett, a felfüggesztett lelkésznek hivatalába vissza helyezéséig (E. A. 
393. §.), esetleg a felfüggesztett lelkész hivataltól elmozdítása esetén 
az így megüresedett lelkészi hivatal ujabb betöltéséig, vagyis az uj 
lelkész beiktatásának napjáig; 

d) a melynek lelkésze aggkor vagy hosszas betegeskedés miatt 
hivatalának vezetésére képtelen; 

e) a hol az egyházkerületi közgyűlés azt szükségesnek látja. 
50. §. A helyettes lelkész javadalmát, az E. A. 392. §-ának szem 

előtt tartásával, a püspök határozza meg, és pedig a 49. §. a) b) c) 
pontjainak eseíén az illet3 egyházközség és egyházmegyei elnökség, 
a d) és e) pontok eseteiben pedig az illető lelkész meghallgatásával; 
a javadalomnak netán fenmaradó része mindenkor a lelkészi nyugdíj-
intézetet illetvén. (E. A. 75. §.) 

51. §. A helyettes lelkészt a 14. §-ban minősített egyének közül 
a 49. §. a) p. esetén az esperes, a többi esetekben a püspök nevezi 
ki. (E. A. 71. §.) 

52. §. A helyettes lelkészt az esperes a 46. és 47. £-ok figye-
lembe vételével hivatalába bevezeti. 

53. §. A helyettes lelkész állása a 3. §-ban elősorolt esetekben 
és azon viszonyok megszűnésével üresedik meg, a melyek a helyette-
sítést szükségessé tették. 

3 
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C) Ä se^édlelkészekről. 

54. §.' Azon felavatott egyén (E. A. 133. §.), a ki valamely ren-
des lelkészi hivatalban, a lelkészi teendőket a rendes lelkész utasításai 
szerint végzi: segédlelkész. 

55. §. Segédlelkészül alkalmazható minden ág. h. ev. ker. 22 éves, 
feddhetetlen erkölcsű magyar honpolgár, a ki az egyetemes gyűlés által 
megszabott hittanfolyamot elvégezte és az ugyanazon közgyűlés által 
meghatározott vizsgálatokat megállotta s az állam hivatalos nyelvét 
szóban és írásban bírj a s a ki ellen a 17. §. alapján jogos kifogás 
nem emelhető. (E. A. 65. §.) 

56. §. Segédlelkész alkalmazásának az egyházközségben vagy 
misSiói körben, rendszeresített segéd lelkészi állás megüresedésekor vagy 
szervezésekor, továbbá ideiglenesen akkor van helye: 

a) ha az egyházközség óhajtja, 
b) ha az illető rendes lelkész kivánja; mindkét esetben az esperes 

beleegyezése lévén szükséges. 
57. §. A segédlelkészt rendszerint az illető lelkész és egyházközség 

kölcsönös megegyezés alapján az esperes tudtával és beleegyezésével 
hivják; a választás és hivány, miután azt a lelkész, felügyelő és gond-
nok aláírták, az espereshez megerősítés végett felterjesztendő. 

58. §. Fizetését és ellátását a segédlelkész, ha alkalmazását a ren-
des lelkész kivánja, vagy egészen ő tőle, vagy az egyházközség ön-
kéntes hozzájárulásával, részben ez utóbbitól is kapja. Ellenben, ha 
a segédlelkészi állás rendszeresítve van, vagy ha az egyházközség 
óhajára lett segédlelkész alkalmazva : akkor őt teljesen az egyházköz-
ség fizeti s a lelkész nem tartozik neki sem lakást, sem élelmezést 
adni, még díjért sem. 

59. §. A segédlelkész köteles mindazon lelkészi teendőket, me-
lyeknek végzésével főnöke állal megbízatott, ennek utasítása szerint 
teljesíteni. 

60. §. A segédlelkész szabályellenes magaviselete esetében, az 
erről magának alapos meggyőződést szerzett esperes vagy püspök ren-
deletére, állásából elbocsáttatik s azt elhagyni köteles; az első esetben 
fenmaradván a püspökhöz leendő felebbezési joga. 

61. §. A segédlelkészi állás megüresedik; 
a) ha állása rendszeresítve van; egyházközségekben, a mennyiben 

hiványában kifejezett más rendelkezés nem foglaltatik: a 60. §. esetén 
kivül csak a jelen szabályrendelet 3. §-ában felsorolt esetekben; 

b) ha állása nincs rendszeresítve, és missiói körökben: minden 
oly esetben, a mikor a rendes lelkészi állás a 3. §. értelmében meg-
üresedik; továbbá a 60. §. esetében; végre, ha alkalmazásának hivá-
nyában foglalt határideje lejárt. 
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VTII. F e j e z e t . 

Az esperes érdekeltsége. 
62. Ha az esperes valamely lelkészválasztásnál akár szemé-

lyében. akár családtagjaiban érdekelve van: akkor az esperes köteles 
az esperesi teendők végzésében magát mással helyettesíttetni. 

D) K ö l t s é g - . 

63. §. A választási eljárás folyamán a megbízottaknak, valamint 
az espereseknek vagy helyettesének felmerült kiadásait megtéríteni, 
őket fuvarban s tisztességes ellátásban részesíteni a fentartó testület 
köteles. Ugyanő fizeti a kijelölésért, választásért, hivány megerősítésért 
és beiktatásért járó tiszteletdíjakat is, melyeknek nagyságát az egyház-
megye szabályrendeletileg állapítja meg. (44. §.) 



T e r v e z e t . 

Egyházkerületi vagyonkezelés. 
Az egyházkerület vagyonkezelése, folytonos ellenőrzése s nyilván-

tartása, valamint a háztartási ügyek intézése körül szükséges ügyészi 
teendők végzése czéljából, az egyházkerület választ: pénztárost, pénz-
tárosi könyvelőt, utóbbit egyszersmind mint ellenőrt, és ügyészt. 

A megelőző pontban említett megbízottak 6 évi időtartamra vá-
lasztatnak. Megbízatásuk lejártával újra választhatók. 

A megbízottak hivatalos működése felett a közvetlen felügyeletet 
a pénzügyi bizottság, illetőleg ennek elnöke gyakorolja, a miért ezek 
utasításainak mindenben pontosan s megfelelően kell hivatalukban 
eljárniok. 

A megbizottak eljárásukért felelősek s az áltnlok okozott kárt 
megtéríteni kötelesek. 

A. pénztár. 

Az egyházkerületi pénztár, mely az 1894. deczember 19—20-án 
tartott kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 34. pontja szerint Pozsonyban 
őrizendő és kezelendő, a pozsonyi evang. egyházközség pénztári hiva-
talában van elhelyezve, és pedig egy a Reischel-alapítvány tulajdonát 
képező tűzmentes vasszekrényben. 

A pénztár ellenőrzése a pozsonyi ev. egyházközség pénztárainak 
kezelésénél meghatározott módon foganatosíttatik. 

Az egyházkerületi pénztáros és egyházkerületi könyvelő kezében 
és őrizete alatt van a tűzmentes vasszekrény egy-egy kulcsa, míg az 
értékpapírokat, takarékpénztári betétkönyvecskéket és letétbe helyezett 
egyéb értékeket tartalmazó belső zárka (trésor) kulcsát a pozsonyi ev. 
egyház pénzkezelésénél alkalmazott napibiztos bírja. 

A folyó kiadások fedezésére szükséges készpénz a fenti pont sze-
rint a pénztáros és a könyvelő ellenzára alatt van, míg a belső szek-
rényben elhelyezett értékek, a napi biztos őrizetében lévén annak 
kulcsa, hármas zár alatt állanak. 

A pénztár duplicat-kulcsai becsomagolva, a pénztáros, a pénztári 
könyvelő és a pozsonyi egyház felügyelőjének pecsétjével lepecsételve, 
a pénzügyi bizottság elnökének adatnak őrizetbe, ha annak lakása 
Pozsonyban van, ellenesetben a pozsonyi egyház felügyelőjének. 
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Az egyházkerület vagyona az összes alapítványokkal együttesen 
.(cumulativ) kezeltetik, de oly módon, hogy minden egyes alapítvány 
állaga magános lapon kitüntetve legyen. 

A Reischel Károly-féle alapítvány külön tömböt képezvén, a vég-
rendelet határozatai szerint kezeltetik. Annak zár alatt tartása azonban 
e szakasz harmadik bekezdésében körülírt módon foganatosíttatik. 

A pénztáros. 

A pénz!áros kezeli az egyházkerület pénzeit, beszedi az előirány-
zott illetőleg bevételezésre utalványozóit jövedelmeket, fedezi az elő-
irányzóit szükségleteket, illetőleg külön utalványozás folytán utasítja 
a tartozások törlesztésére szükséges összegeket. 

Az előirányzott, esetleg utalványozott fizetések teljesítését s a jö-
vedelmek beszedését pontosan azon a napon foganatosítja, melyen 
azok esedékessé válnak. Ha ez akármi oknál fogva nem lehetséges, 
a pénzügyi bizottság elnökét értesíteni tartozik. 

IIa a tőke kama'járulékai az esedékesség napjától számított félév 
elteltével be nem folynak, a hátralékok részletes kimutatását, a behaj-
tások érdekében szükséges intézkedések megtétele végett, a pénzügyi 
bizottság elnökének rendelkezésére bocsátja. 

A pénztári ügykezelés rendes folyamatának érdekében, köteles a 
pénztáros az egyházmegyékre kivetett járulékok pontos beszolgáltatására 
ügyelni, a késedehnező egyházmegyéket kötelezettségeik teljesítésére 
felhívni, s ha annak deczember tő-ig foganatja nem volna, arról a 
pénzügyi bizottság elnökének jelentést tenni. 

A pénztáros tartozik a pénztári kezelés körül felmerülő minden 
fontosai)!), különösen az intézkedést igénylő jelenségekről, a pénzügyi 
bizottság elnökét értesíteni s kívánságára úgy a pénztárilag kezelt ér-
tékeket, mint a kezelésre vonatkozó könyveket s ügyiratokat betekintés 
végett felmutatni. 

A pénztáros csakis a folyó kiadásokra szolgáló készpénzösszeget 
tartja készenlétben, a felesleget köteles azonnal egy megbízható pénz-
intézetnél. a pénzügyi bizottság további intézkedéséig, gyümölcsözőleg 
elhelyezni. 

Értékpapírok vásárlását a kerületi pénztáros csak a pénzügyi bi-
zottság határozata alapján eszközölhet; tőkepénznek ingatlanokra való 
elhelyezése is ezen bizottság feladatát képezi. 

Mind azon értékekről, melyeket a pénztáros a pénztár belső zár-
kájából behajtás czéljából ki- és átvesz, köteles térítvényt adni, mely 
egy magán, kizárólag ezen czélra használandó könyvbe bejegyzendő. 
Köteles az átvett értékek ellenértékét lehetőleg másnap, de legkésőbb 
3 nap alatt beszolgáltatni, s annak megtörténtét a pénztári könyvelő 
által a térítvénykönyvbe bejegyeztetni. 

Az egyházkerületi pénztáros tartozik a könyvelő által eszközölt 
könyvelést ellenőrizni, az elkönyvelt tételek helyességéről magának 
meggyőződést szerezni, a mérleg- és kezelési eredményszámla szabatos 
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összeállítására felügyelni, s általában a pontos ügyvezetés minden 
ágazata felett őrködni. 

A pénztáros eszközli a pénztári ügyekre vonatkozó levelezéseket 
az egyházkerület főhatósága és annak közegeivel. 

Köteles az egyházkerületi pénztáros az őszi kerületi gyűlést meg-
előző pénzügyi bizottság ülésén, véleményes jelentésének kapcsán, az 
egyházkerület jövő évre szóló költségelőirányzatát beterjeszteni. A nap-
tári év végével lejárt s a könyvelő -által elkészített számadásokat, azok 
mellékleteivel felülvizsgálás czéljából legkésőbb február 15-ig tartozik 
a pénzügyi bizottságnak, illetve számvevő bizottságnak rendelkezésére 
bocsátani. 

A pénztáros köteles a felülvizsgálattal, végrehajtással és ellenőr-
zéssel megbízott közegeknek mindazon adatokat rendelkezésökre bo-
csátani, melyekre megbízatásuk érdekében szükségük van. 

A pénztárosi könyvelő. 

A pénztári kezelés közvetlen s folytonos ellenőrzésével, valamint 
a szám- s könyvviteli munkák és ezekkel kapcsolatos teendők végzé-
sével megbízott közeg a könyvelő, illetőleg ellenőr. 

A pénztári könyvelő vezeti az egyházkerület vagyonkezeléséhez 
alkalmazott s megfelelő könyveket, u. m. pénztári naplót, folyószámos 
naplót, főkönyvet a kettős systema szerint, minden egyéb nyilvántar-
tási könyvekkel. 

A pénztári könyvelő köteles a kifogástalanul vezetett könyveket 
a naptári év végével lezárni, a mérlegszámla, illetve leltár és vagyon-
kimutatás, valamint a kezelési eredmény számla kivonatát két-két pél-
dányban elkészíteni s a ker. pénztárosnak további intézkedés végett 
január végéig beszolgáltatni. A pénztáros ezeket megvizsgálván, február 
15-ig a pénzügyi bizottság elé terjeszti. 

A könyvelő köteles a pénztáros által összeállítandó költségelő-
irányzatnál segédkezni, neki a szükséges adatokkal szolgálni és e te-
kintetben mindenben kezére járni. A könyvelő részt vesz a pénztár-
vizsgálatnál s szükség esetén felvilágosítással szolgál. 

A pénztári könyvelő köteles a sorsolás alá eső értékpapírok szám-
jegyzékét minden megtörtént sorsolás után átvizsgálni, a kisorsolt 
darabokat a ker. pénztárosnak azonnal bejelenteni és esedékességök 
idejéig előjegyzésben tartani. 

A pénztári könyvelő taríozik a pénztáros által behajtás végett 
átvett értékek pontos beszolgáltatása felett őrködni, s annak megtör-
téntét a térítvénykönyvben aláírásával megerősíteni 

Ha a könyvelő a pénztár kezelésénél rendellenességet tapasztal, 
arról köteles a pénzügyi bizottság elnökénél azonnal jelentést tenn.i 

A pénztári könyvelő kezében van a tűzmentes vasszekrény egyik 
kulcsa, melynek másikát a pénztáros s harmadikát, illetve a belső 
zárka kulcsát a pozsonyi egyház pénzkezelésénél alkalmazott napi-
biztos bírja, 
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A pénztárosi könyvelő az egyházkerület által meghatározott tisz-
teletdíjban részesíttetik. 

Az ügryész. 

Az ügyész képviseli az egyházkerület érdekeit mindazon esetek-
ben. midőn jogügyleti eljárásra van szükség. 

Az ő hivatása az ügyészi teendőket mindazon ügyekben végezni, 
melyekben az egyházkerületi közgyűlés, a pénzügyi bizottság, esetleg 
a pénztáros közreműködését igénybe veszi. 

Ügyészi működésében esetről-esetre kap utásítást a megelőző 
pontban említett közegek nevében a pénzügyi bizottság elnökétől, s az 
utasításnak megfelelőleg tartozik eljárni. 

Az ügyész hivatalos eljárásáról, szükség esetén azonnal jelentést 
tesz a pénzügyi bizottság elnökének, évenként pedig mindazon ügyekre 
kiterjedő jelentést terjeszt a pénzügyi bizottság elé, melyekben közre-
működött. s jelentését a szükséghez képest szakvéleményes javaslata 
közlésével egészíti ki. 



T e r v e z e t . 

Szabályrendelet 
a zsinati törvény 328. §-ában meghatározott rend-

büntetési jognak miként való gyakorlása iránt. 

1. §. Rendbüntetés alkalmazható az egyházkerületi elnökséget ki-
véve, az egyházkerület kötelékébe tartozó összes egyházkerületi, egy-
házmegyei, egyházközségi tisztviselők és egyetemes jelleggel nem bíró 
tanintézetek tanárai s többi tisztviselői ellen, a zsinati törvény 324. 
§-ának súlya alá nem eső, azonban az egyház törvényes rendjébe 
ütköző oly csekélyebb kötelességszegések esetében, a melyekre nézve 
az egyházi felsőbbség figyelmeztetése vagy rendreutasítása sikertelen-
nek mutatkozott. 

2. §. A rendbüntetés jogának gyakorlása: 
a) az egyházmegyei elnökséget kivéve a többi egyházmegyei és 

egyházközségi tisztviselők, továbbá az egyházmegye területén levő 
kisdedóvó intézetek, elemi és felső népiskolák és polgári iskolák tanárai, 
tanítói s egyéb tisztviselői ellen, az e g y h á z m e g y e i e l n ö k s é g n e k 
hatáskörébe tartozik; 

b) az egyházkerületi elnökséget kivéve, a többi egyházkerületi tiszt-
viselők, az egyházmegyei elnökség, s az egyházkerületben levő felsőbb 
leányiskolák, tanítóképző intézetek, közép- és főiskolák tanárai, tanítói 
s többi tisztviselői ellen, az e g y h á z k e r ü l e t i e l n ö k s é g n e k hatás-
körébe tartozik. 

3. §. Ha az egyházmegyei elnökség valamely szükségesnek mu-
tatkozó s a 2. a) pontja szerint az ő illetőségéhez tartozó esetben 
az egyházkerületi elnökség figyelmeztetésére s általa kitűzendő záros 
határidő alatt sem alkalmazna rendbüntetést, akkor ezen jog azon fel-
merült esetre átszáll az egyházkerületi elnökségre, mely az erre vo-
natkozó eljárás folyamatba tétele után, erről az egyházmegyei elnök-
séget értesíti. 

4. §. A rendbüntetés állhat írásbeli megintésből, vagy 50 frtig 
terjedhető pénzbírságból. A rendbüntetés kiszabására illetékes hatóság 
(2. és 3. §§.) ezen büntetéseket a kötelességszegés kisebb vagy na-
gyobb mérvéhez képest saját belátása szerint alkalmazza. A pénzbírság 
az illető egyházmegye vagy egyházkerület segélyző, gyámoló intézet 
alapjához csatoltatik. 
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5. §. A rendbüntetés alkalmazásánál következő eljárás követendő: 
a) a rendbüntetésre jogosított elnökség (2., 3. §§.) felhívja panasz-

lottat, hogy nyilatkozatát záros határidő alatt adja be, vagy maga elé 
idézi őt, s nyilatkozatát jegyzőkönyvbe foglalja; 

b) ha az illető elnökség (2., 3. §§.) az ügynek a helyszínén leendő 
megvizsgálását szükségesnek találja, annak foganatosítására s panasz-
lottnak ez utón leendő kihallgatására kiküldöttet rendel; 

c) ha az illető elnökség (2., 3. §§.) az ügy fontosságánál fogva 
szükségesnek tartja, az iratokat véleményadás czéljából a egyházme-
gyei. illetőleg egyházkerületi ügyésznek kiadja; 

cl) panaszlod nyilatkozatának s esetleg a kiküldött jelentésének 
és az ügyész véleményének beérkezte után, sőt azon esetben is, ha 
panaszlod a kitűzött határidő alatt nyilatkozatát be nem adta, vagy 
meg nem jelent, az illetékes elnökség (2., 3. §§.) a rendbüntetés tár-
gyában az iratok alapján minden további eljárás nélkül érdemileg 
határoz. 

6. §. Ha a panaszlod rendbüntetéssel sújtatott, a felmerült el-
járási költségek megfizetésében is elmarasztalandó. A pénzbírság és 
eljárási költségek megfizetésére a határozat jogerőre emelkedésétől 
számítandó 15 napi határidő tűzendő. 

7. §. Az egyházmegyei elnökségnek rendbüntetést kimondó határo-
zata ellen panaszlod, a határozat kézbesítésétől számított 15 nap alatt, 
az esperesi hivatal utján beadandó egyfokú felebbezéssel élhet az egy-
házkerületi elnökséghez, mely ezen ügyben végérvényesen határoz. 

8. §. Äz egyházkerületi elnökségnek a 2. §. b) pontja alapján 
rendbüntetést kimondó határozata ellen panaszlott, a határozat kézbe-
sítésétől számított 15 nap alatt, a püspöki hivatal utján beadandó egy-
fokú felebbezéssel élhet az egyházkerületi közgyűléshez, mely ezen 
ügyben végérvényesen határoz. 

9. §. Ha az egyházkerületi elnökség a 3. §. alapján hozott rend-
büntetési határozatot; ez ellen további felebbezésnek helye nincs. 

10. §. Az ezen szabályok értelmében hozandó határozatok kéz-
besítése a zsinati törvény 434—437. §§-nak az egyházi vétségeket 
tárgyazó ügyekben alkalmazandó kézbesítési szabályai szerint történik. 

11. §. Az írásbeli megintés, az illető határozatnak panaszlottal 
történt kézbesítése által, végrehajtottnak tekintetik. A pénzbírság és az 
eljárási költségnek behajtása egyházi közigazgatási uton történik. Ha 
az illető egyházi tisztviselő fizetést élvez, a marasztalási összeg abból 
vonandó le s tartandó be. Az eljárási költség hehajtásánál szükség 
esetén a zsinati törvény 7. §-ában előírt eljárás is igénybe vehető. 

12. §. Ha a panaszlott a határozat (5. §.) meghozatala előtt állá-
sáról lemondott, az eljárás azonnal megszüntetendő. 



T e r v e z e t . 

Szabályrendelet 
a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 

ügyrendjéről. 

1. §. Rendes közgyűlés minden naptári év második felében tar-
tandó; rendkivüli közgyűlés bármikor hivható össze. (Zs. t. 118. §.) 

A rendes közgyűlés legalább négy héttel, a rendkivüli közgyűlés 
legalább 15 nappal megelőzőleg hivandó össze. 

Összehívó levél küldendő mindazoknak, kik a zsinati törvények 
112. §-ának a) pontja alapján hivataluknál fogva tagjai az egyház-
kerületi közgyűlésnek; továbbá az egyházmegyéknek; az egyházkerület 
területén levő főiskolák, fő- és algymnasiumok és önálló tanítóképző-
intézetek felügyelőinek és igazgatóinak, s végül a zsinati törvények 
112. §-ának c) pontja alapján kiküldött két népiskolai tanítónak. 

Az összehívó levélben a közgyűlés fontosabb tárgyai megjelölen-
dők. (Zs. t. 111. §.) 

Az összehívó levelek szétküldéséről elnöki megbízásból a püspöki 
iroda gondoskodik. 

2. §. Az egyházmegyék kötelesek azt a közgyűlési határozatot, 
mely a megbízó levéllel ellátott képviselők és egyszerű jegyzőkönyvi 
kivonat mellett kiküldött tagok választására vonatkozik, az egyház-
megyei jegyző által aláírt jegyzőkönyvi kivonatban, lehetőleg legalább 
két nappal a kerületi közgyűlés előtt a kerületi jegyzők egyikének meg-
küldeni, és e határozatban az egyszerű jegyzőkönyvi kivonat mellett 
kiküldött tagok sorrendjét, külön a lelkészekre, külön a nemlelkészekre 
nézve megállapítani. 

Ily megállapítás hiányában a nevek sorrendje tekintetik a kikül-
detés sorrendjének. 

3. §. Az egyházmegyék kötelesek képviselőiket megbízó levéllel, 
tanácskozási és helyettesítési joggal kiküldött tagjaikat igazolványnyal 
ellátni. 

Az egyházmegyék képviselőinek, valamint tanácskozási és helyet-
tesítési joggal kiküldött tagjainak megbízatása, a megválasztásukat kö-
vető rendes kerületi közgyűlésnek összehívásáig tart. 

A megbízó levél szövege a következő; 
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M e g b í z ó l e v é l 
úr részére, kit a egyházmegye évi 

hó napjain tartott rendes közgyűlésében a dunáninneni 
ág. hitv. e varig, egyházkerületnek folyó 18 évi közgyűlésére egy-
házmegyei képviselőnek kiküldött. 

E megbízó levél a jövő 18 évi rendes egyházkerületi köz-
gyűlés összehívásáig érvényes. 

Kelt 18 évi hó napján. 

egyházmegyei felügyelő. TT N , , 
(P. H.) egyházmegyei jegyző. 

esperes. 

Az igazolvány szövege a következő: 
I g a z o l v á n y 

úr részére, kit a egyházmegye évi 
hó napjain tartott rendes közgyűlésében, a dunáninneni 

ág. hitv. ev. egyházkerületnek folyó 18 évi közgyűlésére jegyző-
könyvi kivonat mellett tanácskozási és helyettesítési joggal kiküldött. 

Ez az igazolvány a jövő 18 évi rendes egyházkerületi köz-
gyűlés összehívásáig érvényes. 

Kelt 18 évi hó napján. 

egyházmegyei felügyelő. 
(P. H.) egyházmegyei jegyző. 

esperes. 

A mennyiben a kerületi közgyűlés napja a képviselőket és kikül-
dötteket választó egyházmegyei közgyűlésen ki nem hirdettetik, az 
esperes köteles az egyházmegyei képviselőket és kiküldötteket a kerü-
leti közgyűlés napjáról külön értesíteni. 

4. §. Az egyházkerületi területen levő s a zsinati törvények 112. 
§-ának b) pontjában felsorolt tanintézetek fentartó testületei kötelesek 
a tanintézetek felügyelőinek és igazgatóinak személyében előforduló 
minden változást a püspökkel azonnal közölni. 

5. §. A közgyűlést megelőző napon az összehívó levélben meg-
határozott órában értekezlet tartandó, melyen a napirend fontosabb 
tárgyai és az önálló indítványok bejelentetnek s röviden megismertet-
nek, a nélkül azonban, hogy az értekezlet azok felett határozna. 

6. §. A kerületi közgyűlés választott tagjai tartoznak megbízó 
levelüket vagy igazolványukat a közgyűlést megelőző értekezleten vagy 
a közgyűlés megnyitása előtt a jegyzői karnak átadni. 

A jegyzői kar a kerületi közgyűlés jogosult tagjainak jegyzékét 
összeállítja s a közgyűlésnek az ülés elején bemutatja; egyúttal jelen-
tést tesz arról, hogy a választott tagok igazoló okmányai rendben 
vannak-e? 

Ha valamely igazoló okmányra nézve aggály merül fel. az illető 
tag igazolása felett a közgyűlés — a jegyzői kar előterjesztése és 
esetleg az illetékes egyházmegyei elnökség felvilágosítása után — min-
den vita kizárása mellett határoz. 
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7. §. Az elnökség gondoskodik a tárgyalandó kérdések kellő elő-
készítéséről, felszereléséről és rendes előadóiról, megnyitja és bezárja 
az üléseket, vezeti az ülés folyamán az ügyrend értelmében a tanács-
kozást, teszi fel a szavazasra a kérdést és mondja ki a határozatot. 

Az elnökség őrködik a csend, rend és a tanácskozási szabályok 
megtartása felett. Ebből kifolyólag a tanácskozási rend érdekében bár-
mikor szólhat; a csend és rend fentartására, úgy a gyűlés tagjait, 
mint a hallgatóságot figyelmeztetheti vagy rendre intheti, sőt ha a rend 
és csend — figyelmeztetései és rendreutasításai daczára — sem állana 
helyre, az ülést felfüggesztheti, esetleg bezárhatja; a hallgatóság el-
távolítását pedig szükség esetén elrendelheti. 

8. §. Minden közgyűlési tagnak joga van indítványokat tenni. 
Önálló indítványok legkésőbben a közgyűlést megelőző napon 

tartott értekezleten jelentendők be s a közgyűlésen rendszerint szóval 
terjeszthetők elő; az elnökség kívánatára azonban az indítványozó tar-
tozik úgy önálló indítványát, valamint a napirenden levő tárgyra nézve 
tett módosító indítványát írásbelileg benyújtani. 

A közgyűlés a kellő időben benyújtott önálló vagy napirenden 
levő tárgyra vonatkozó indítványok felett rendszerint határoz; joga 
van azonban bármely indítványt véleményes javaslat végett a bizott-
sághoz utasítani, s ily esetben a javaslat előterjesztésének idejét meg-
határozni. 

9. §. Bármely tárgy érdeméhez első sorban az előadó vagy indít-
ványozó szól, azután egyszer minden közgyűlési tag szólhat. Zárszó 
csak az előadót vagy indítványozót s azután az első ellenindítványt 
tevőt illeti meg. 

Ha valaki indítványát visszavonja, de a közgyűlés más tagja azt 
magáévá teszi, az utóbbi az indítványozó jogaiba lép. 

A felszólalás a jelentkezés sorrendjében és lehetőleg akként tör-
ténik, hogy az indítvány mellett és ellen felszólalók felváltva követ-
kezzenek. 

A felszólalásra jelentkezőket a jegyzői karnak az elnökség által 
esetről esetre kijelölt tagja jegyzi fel és hívja fel. 

Bármikor szót kérhetnek azok, kik személyes kérdésben, félre-
értett szavaik helyreigazítása végett, a napirendhez, vagy az ügyrend-
hez kívánnak szólni. 

10. §. A szólót beszédében megzavarni nem szabad. 
Egyedül az elnökségnek van joga a szóló beszédét megszakítani s 

a szólót a tárgytól eltérés, vagy a tanácskozás szabályainak meg nem 
tartása miatt figyelmeztetni. 

Ha valaki egy beszédben kétszeri figyelmeztetés daczára ismétli 
ugyanazt a hibát, attól az elnökség a szót megvonhatja. Ha pedig 
valaki a gyűlés méltóságával össze nem egyeztethető kifejezést hasz-
nál, azt az elnökség rendreutasítja s tőle ismétlés esetén a szót meg-
vonja. 

11. §. A tanácskozás befejezése után az elnökség teszi fel a kér-
dést szavazásra. 
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A kérdést mindig úgy kell feltenni, hogy arra mindenki igennel 
vagy nemmel szavazhasson. 

Szavazás alá mindenekelőtt a napirendretérést követelő indítvány, 
azután a határozat elnapolását czélzó indítvány bocsátandó. 

A tárgy érdemében, ha bizottsági javaslat van, e felett, különben 
pedig az önállóan tett indítvány felett történik a szavazas, azután a 
felett az indítvány vagy módosítás felett, mely által legtöbb indítvány 
vagy módosítás esik el. 

Ha valamely összeg megszavazásáról van szó, első sorban a leg-
nagyobb összeg bocsátandó szavazás alá, s azután lemenő sorban 
mindig a legközelebb álló összeg. 

Szavazás előtt a kérdések sorrendjéhez és a kérdéseknek miként 
leendő feltevéséhez mindenkinek joga van egyszer hozzá szólani és 
szükség esetében ily kérdésben a gyűlés többsége határoz. 

Szavazás közben beszédet tartani, vagy a szavazatot indokolni 
nem szabad. 

Az elnökség a szavazás eredményéhez képest hirdeti ki a határozatot. 
12. §. Oly hirdetések tárgyalása után, melyekre nézve fejenkint 

történhetik a szavazás (zs. t. 115. §.), a határozat rendszerint a fel-
szólalók többségének véleménye szerint mondatik ki. Ha azonban az 
elnökség bármelyik tagja, vagy a közgyűlésnek öt tagja kivánja, sza-
vazásnak van helye. 

A szavazás név szerint történik és pedig akként, hogy a jegyzői 
kar egyik tagja a szavazásra első sorban azokat hívja fel neveiknél 
fogva, kik hivatalból, azután azokat, kik választás alapján tagjai a köz-
gyűlésnek, végül azokat, kik helyettesítési joguknál fogva lépnek a 
távollevő tagok helyébe. 

A névszerinti szavazásnál a határozathozatalhoz a szavazók álta-
lános többsége kívántatik. A szavazatok egyenlő megoszlása esetén az 
elnökség szavazata dönt. Ha azonban az elnökök szavazata is meg-
oszlik, az indítvány elejtettnek tekintendő. 

13. §. Oly kérdésekben, melyekben egyházmegyénként történik 
a szavazás, a szavazatok írásban nyújtandók be. 

A mennyiben az egyházmegye szavazata nem alapul egyházmegyei 
közgyűlési határozaton, minden egyházmegye jelen levő és szavazatra 
jogosult tagjai maguk között szavaznak a kérdés felett, s a többség 
határozata tekintetik az egyházmegye szavazatának. Ha bármely egy-
házmegye tagjai közül, a maguk között megejtett szavazásnál, ugyan-
annyi szavaz az indítvány mellett, mint ellene, ennek az egyházme-
gyének szavazata számításba nem vétetik. 

14. §. Választás vagy közfelkiáltással, vagy titkos szavazás utján 
történhetik. 

Közfelkiáltással csak akkor ejthető meg a választás, ha senki sem 
kivánja a titkos szavazást. 

A titkos szavazás választó lapok beadása utján történik s sza-
vazati lapját minden tag — a 12. §-ban megállapított sorrendben 
történő felhívásra — csak személyesen adhatja be. 
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A tisztviselők általános szótöbbséggel választatnak. Ha az általá-
nos szótöbbséget a jelöltek egyike sem nyerte el, az a két jelölt, a ki 
az első szavazásnál legtöbb szavazatot kapott, esetleg ha többen kap-
tak egyenlő szavazatokat, mindezek szűkebb választás alá bocsátandók. 
Ha szűkebb választásnál két jelölt egyenlő szavazatot nyer, azok kö-
zött sorshúzás dönt. 

Bizottsági tagok viszonylagos szótöbbséggel választatnak. Ha ily 
tagok választásánál többen kapnak egyenlő szavazatot és a megválasz-
tandók számánál fogva a bizottságnak mindannyian tagjai nem lehet-
nek, ezek között sorshúzás dönt. 

15. §. A kerületi közgyűlés tanácskozási, jegyzőkönyvi és ügy-
kezelési nyelve a magyar. 

A határozatokról mindazok, kik valamely megbizatásban része-
sülnek, rendszerint haladéktalanul jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők. 

A jegyzőkönyvi kivonatokat a jegyzői pecsét alatt a főjegyző 
állítja ki. 

16. §. A jegyzőkönyv öt eredeti példányban állítandó ki. Az ere-
deti példányokat aláírja az elnökség s a jegyzői kar. 

A jegyzőkönyv öt eredeti példánya közül kettő bemutatandó a 
vallás és közokt. m. kir. ministernek, egy a kerületi felügyelő s egy 
a püspök őrizete alatt áll, egy pedig a kerületi levéltárba helyezendő. 

17. §. A közgyűlés a zsinati törvényben meghatározott állandó 
bizottságokon kivül választ jogügyi bizottságot, a szükséghez képest 
egyes fontosabb tárgyak előkészítésére külön bizottságokat, vagy na-
gyobb választásoknál, szavazatszedő bizottságot. 

14. §. A jogügyi bizottság feladata: a kerületi közgyűléshez fel-
terjesztett felebbezések és közigazgatási kérelmek, valamint a közgyűlés 
által hozzá utasított kérdések tárgyában véleményes javaslatot tenni. 

Áll a világi és egyházi elnökből, három világi és három egyházi 
tagból, kiket a közgyűlés egy évi tartamra választ; azonkivül hivatal-
ból tagja az ügyész. 

Az egyházmegyék tartoznak a hozzájuk beérkező s a kerületi 
közgyűléshez intézett felebbezéseket s kérelmeket a kerületi elnökség-
hez haladéktalanul felterjeszteni, hogy az elnökség az ügyiratokat mi-
nél előbb a jogügyi bizottsághoz juttathassa. 

A jogügyi bizottság a véleményezés végett hozzá utalt ügyekre 
vonatkozó felvilágosításokat és kiegészítő iratokat, saját hatáskörében 
közvetlenül szerzi be a felterjesztő hatóságoktól. 

Véleményes javaslatát a közgyűlés elé írásban és határozati ja-
vaslat alakjában terjeszti. 

A bizottság javaslatát a közgyűlésen rendszerint az adja elő, ki 
a bizottságban az ügy előadója volt. 

19. §. Szavazatszedő bizottságokat, vagy fontosabb tárgyak elő-
készítésére külön bizottságokat a közgyűlés esetről esetre választ. 

Mind e bizottságok tagjainak számát is a közgyűlés esetről esetre 
határozza meg. 



T e r v e z e t . 

A ág. Iii tv. evang. egyházmegye 

szervezeti és ügyviteli szabályzata. 

1. §. A ág. hitv. evang. egyházmegye a következő egy-
házközségekből illetve missiói körökből áll: (Név szerint felsorolandó.) 

2. §. Uj egyházközségek és missiói körök alakításához és az egy-
házmegyébe beosztásához, az egyházmegye területének megváltoztatá-
sához az érdekelt egyházközségek, illetve egyházmegyék meghallgatása 
után, az egyházkerületi s egyetemes közgyűlés jóváhagyása szükséges. 

Minden ily változás az illető közigazgatási hatóságnak tudomás-
vétel végett bejelentendő. (E. A. 80. §.) 

3. §. Az egyházmegye az Egyház Alkotmány, az egyetemes és 
kerületi gyűlések határozatainak keretében önállólag kormányozza 
ügyeit az egyházmegyei közgyűlés, az elnökség, a tisztviselők és a 
szakbizottságok által. 

A) Ä Wözgyülés. 

4. §. Az egyházmegye évenként legalább egyszer tart r e n d e s 
közgyűlést oly időben, hogy a felfelé tartozó ügyek, jelentések, folya-
modványok stb. a kitűzött határnapig f el terjeszthetők legyenek; r e n d -
k í v ü l i közgyűlés pedig annyiszor tartandó, a hányszor azt az egy-
házközségek többsége kivánja, az egyházi felsőbb hatóság elrendeli, 
vagy az egyházmegyei elnökség szükségesnek tartja. (E. A. 91. §.) 

A rendes közgyűlés a főbb tárgyak megjelölésével legalább 15, 
a rendkívüli legalább 8 nappal megelőzőleg hívandó össze. 

5. §. A gyűlés helye vagy egyszer mindenkorra, vagy esetről 
esetre az előző gyűlés által állapíttatik meg; a mennyiben pedig a 
közgyűlés erről nem intézkedett, az elnökség tűzi azt ki. 

6. §. Az egyházmegyei gyűlést rendszerint az esperes és az egy-
házmegyei felügyelő, illetve az alesperes és a másodfelügyelő (E. A. 
83. §.), ezeknek hiányában az egyházmegyei jegyzők (E. A. 96. §.) 
hivják egybe. Az összehívásra jogosítottak mulasztása esetében, az 
egyházközségek többségének kívánatára, az összehívás iránt a kerületi 
elnökség intézkedik. 
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7. §. Az egyházmegyei közgyűlés tagjai: 
a) h i v a t a l u k n á l f o g v a , mint e g y h á z m e g y e i t i s z t v i s e -

l ő k : az esperes és alesperes, az egyházmegyei felügyelő és másodfel-
ügyelő, az egyházmegyei törvényszék bírái, az egyházmegyei jegyzők, 
a körlelkészek és iskolalátogatók, az egyházmegyei pénztáros, ellenőr 
és számvevő, és az egyházmegyei ügyész; 

b) hivataluknál fogva mint e g y h á z k ö z s é g i és iskolai képvi-
selők: az egyházközségek rendes/ illetőleg helyettes lelkészei, felügyelői 
és másodfelügyelői, az egyházmegye területén levő ág. h. ev. főiskolák, 
középiskolák (fő- és algymnasiumok) és önálló tanítóképzők felügyelői 
és igazgatói; 

c) v á l a s z t á s a l a p j á n : az egyházmegyei egyházközségek kül-
döttei (E. A. 448. §.) és az egyházmegyei tanítóegyesületek egy-egy 
választott képviselője. (E. A. 85. §.) 

Az egyházközségek minden gyűlésen tartoznak magokat képvisel-
tetni, ellenkező esetben 10 írtig (20 koronáig) terjedhető rendbírsággal 
suj tandók. 

8. §. A képviselők gyűlési költségeiről az azokat kiküldő egyház-
községek kötelesek gondoskodni, 

9. §. A képviselők kiküldetésüket megbízó leveleik előmutatása 
által tartoznak igazolni. 

10. §. A közgyűlés tárgysorozatának megállapítbatása s az ügyek 
előkészíth'etése végett az egyházközségek elnökségei, az egyházmegyei 
tisztviselők és megbizottak jelentéseiket legalább két héttel a közgyűlés 
előtt az elnökséghez beadni kötelesek. Kérvények, önálló indítványok, 
panaszok és felebbezések 3 nappal a gyűlés előtt írásban, lehetőleg 
az egyházközségi elnökségek utján, az espereshez adandók be. 

11. §. A közgyűlést megelőzőleg az összehívó levélben meghatá-
rozott órában értekezlet tartható, melyen a napirend fontosabb tárgyai 
s különösen az önálló indítványok bejelentetnek s ismertetnek, a nél-
kül azonban, hogy az értekezlet azok felett határozna. 

12. §. A közgyűlés imával kezdődik s imával fejeztetik be. 
13. §. Az egyházmegyei közgyűlésen az esperes és az egyházme-

gyei felügyelő, ha pedig ezek akadályozva volnának, vagy állásuk üre-
sedésben volna, az esperes és másodfelügyelő, esetleg a jelenlevők 
közül hivatalra nézve legidősebb lelkész és egyházközségi felügyelő 
elnököl. (E. A. 87. §.) 

14. §. A tanácskozás alá vett tárgytól eltérni s más tárgyról a 
gyűlés engedelme nélkül szólani nem szabad. Azonban szót kérhetnek 
bármikor, kik 

aj napirendet indítványoznak, 
b) az ügyrendre hivatkoznak, 
c) személyes támadásra akarnak válaszolni s 
d) félremagyarázott szavaik értelmét akarják helyreigazítani. 
15. §. Egy és ugyanazon tárgyhoz mindenki egy szernél többször, 

csak az elnök engedelmével szólhat. 
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lß. §. Az elnökség felügyel a jó rendre, a szükséghez képest 
»dologra« való utalással, »rendre« intéssel, szóelvonással s végső eset-
ben a gyűlés felfüggesztésével sőt feloszlatásával, esetleg az illető pol-
gári hatósághoz karhalalomért is folyamodván. (E. A. 22. 23. s 7. §.) 

17. §. Ha valamely tárgyhoz szólásra már senki se jelentkezik, 
az elnökség a vitát bezárja. 

18. §. A határozat kimondása, illetve a szavazás előtt az indít-
ványozó s a bizottsági előadó zárszóval élhet. 

19. §. Szavazásra a kérdés lehetőleg akkép teendő fel, hogy arra 
igennel vagy nemmel lehessen szavazni. 

20. §. A szavazás egyházközségenként vagy fejenként történik. 
21. §. Oly kérdésekben, melyek az egyházközségekkel előleges 

megvitatás és véleményadás végett közöltettek, vagy uj közterhek ki-
vetését, vagy a közterhek kivetési kulcsának megváltoztatását czélozzák. 
egyházközségenként való szavazas a 11 be. (E. A. 88. §.) Az egyházközség 
szavazata kétszer annyinak számíttatik, a hány rendes lelkésze van. 

Szavazategyenlőség esetében az egyházközségek lélekszáma dönt. 
(E. A. 89. §. b) p.) 

22. §. Fejenként történvén a szavazás, az egyházmegyei közgyűlés 
minden tagjának csak egy szavazata van. (E. A. 89. §. a) p.) 

Szavaznak pedig első sorban az egyházközségi képviselők és ki-
küldöttek egyházközségeik betűsorrendje szerint, azután az egyházme-
gyei tisztviselők (Ľ. A. 85. §. a) p.), végül a tanítóegyesület képviselője. 

Szavazategyenlőség esetében a hivatalban idősebb elnök szava-
zata dönt. 

23. §. Tiz közgyűlési tagnak írásban beadott kívánatára névsze-
rinti szavazás történik. 

24. §. A közgyűlésben jelenlevő s szavazásra jogosult közgyűlési 
tagok számukra való tekintet nélkül határoznak. 

25. §. A vita, illetve a szavazás befejezése után kimondja az el-
nökség a határozatot, melyhez hozzászólni többé nem szabad. 

26. §. Azon közgyűlési tag. ki a határozatba bele nem nyugszik, 
felebbezést jelenthet be. melyet 15 nap letelte előtt az esperesnél kell 
beadnia. 

27. §. IIa valamely egyházközségnek külön érdekéről van szó, 
akkor annak képviselői és kiküldöttei nem szavaznak; úgyszintén a 
személyesen érdekelt gyűlési tagok sem vehetnek részt a szavazásban 
az őket illető ügyeknél. 

28. §. Az egyházmegyei közgyűlés hatásköre: (1. E. A. 87. §.) 
29. §. Az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött képviselők meg-

bízatása, az egyik egyházmegyei rendes évi közgyűléstől, a követ-
kező rendes évi közgyűlésig érvényes, ha különben a netán közbeeső 
rendkívüli gyűlés másképen nem intézkedik. 

30. §. A gyűlés tárgyalásairól jegyzőkönyv vezettetik, mely akár 
a gyűlés folyama alatt, akár egy külön bizottság által hitelesíttetvén, 
az eredeti példány az egyházmegyei levéltárban helyezendő el, hiteles 
másolata, illetve lenyomata pedig kellő számú példányokban, az egy-

3 
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házközségekkel s két-két példányban a kerületi elnökséggel s a testvér-
egyházmegyékkel közlendő. Az egyes egyházközségeket vagy szemé-
lyeket illető végzéseket, ezeknek jegyzőkönyvi kivonatokban a jegyzőség 
küldi meg. 

31. §. Az egyházmegyében fennálló állandó bizottságok, intézetek 
és egyletek, például a számvizsgáló bizottság, egyházmegyei iskolaszék, 
gyámintézet, lelkészi és tanítói nyugdíj- és özvegyárva-intézet, lelkészi 
értekezlet, tanítói egyesület stb. az egyházmegye felügyelete alatt álla-
nak, utasításaikat tőle veszik, alapszabályaikat neki bemutatni, esel leg 
azokat általa megerősíttetni s működésök eredményéről az egyházme-
gyei gyűlésnek évenként jelentést tenni kötelesek. 

B) A z e l n ö k s é o - . 

32. §. Az egyházmegyei közigazgatás élén az esperes és az egy-
házmegyei felügyelő, illetve ezek helyettesei az alesperes és másodfel-
ügyelő állnak, kik egyenlő joggal és felelősséggel az egyházmegye min-
den ügyeit egyetértőleg intézik s azt kifelé minden irányban képviselik. 
(E. A. 92. §.) 

I. Az esperes. 

33. §. Az esperes az egyházmegyebeli lelkészek közül a egyház-
községek (és egyházmegyebeli al- és főgymnasiumok s tanítóképzők) 
szavazataival az E. A. 45. illetve 98—102. §-ai értelmében hat évre 
választalik; ezen idő lefolyta után újra választható. (E. A. 97. §.) 

34. §. Szavazni minden egyházközség köteles; a melyik ezt tenni 
elmulasztaná, illetve az, a ki ezen mulasztásnak oka volt, az egyház-
megye lelkészi özvegyárva-intézete javára 10 frtig (20 koronáig) ter-
jedhető birsággal büntettetik. 

35. §. A megválasztott esperest az egyházmegyei gyűlés fölesketi 
s ünnepélyesen hivatalába iktatja. 

36. §. Az esperes esküje: (Az esküminták az egyetemes gyűlés 
által fognak szerkesztetni.) 

37. §. Az esperes beiktatásáig az előbbi, illetve az esperesi állás 
megüresedése esetében, ha alesperes nincs, a gyűlésen kívüli esperesi 
teendőket, az egyházmegyei felügyelővel együtt, az egyházmegyei egy-
házi jegyző teljesíti. (E. A. 96. §.) 

38. §. Az esperesnek elnök- és kormányzótársa az egyházmegyei 
felügyelő lévén, ezzel folytonos érintkezésben lenni s jó egyetértésben 
élni kiváló gondjának tartsa. Vele együtt hívja össze az egyházmegyei 
gyűléseket, elnököl azokban, vezeti a tanácskozásokat, gondoskodik a 
végzések foganatosításáról, képviseli az egyházkerületi gyűlésen, mint 
annak hivatal szerinti tagja az egyházmegyét. 

Az esperes az egyházmegyei törvényszéknek is egyik elnöke. (E. 
A. 335. §.) 

39. §. A többi egyházmegyei tisztviselőket, mint: alesperest, jegy-
zőket, pénztárost, körlelkészeket stb. munkatársának tekinti ugyan s 
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velők a szerint bánik; de egyszersmind gondoskodik, hogy tisztökben 
pontosan járjanak el. Különösen jogában áll a pénztárba bármikor 
betekinteni, s ha annak kezelésénél hiányokat venne észre, azoknak 
orvosoltatása iránt a szükséges intézkedéseket megtenni. A levéltár-
nak. ha az egyházmegyében külön levéltáros van, rendben tartására 
felügyel, különben azt liiven és pontosan maga kezeli. 

40. §. Lelkésztársait az esperes úgy nézi, mint az Urnák vele 
egyenlő szolgáit s mint ilveneket testvérileg szereti és becsüli; de vi-
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szont ezek. hasonló szereteten és megbecsülésen kivül, mint elöljárójuk 
iránt, még engedelmességgel is tartoznak. 

41. §. Elöljárói minőségében felvigyáz úgy a lelkészek, mint a 
tanítók és azok segédei tanításának tisztaságára, hivatali hűségökre, 
életökre és erkölcseikre. A jóra buzdítja őket; hivatali működésükben 
tanácscsal és útmutatással segíti; méltatlan megtámadások ellen védi. 
Ellenben a kötelességeik ellen vétőket, egyházellenes hamis tanokat 
hirdetőket, hivatalban hanyagokat vagy azt rendellenesen végzőket, a 
hazafiság tekintetében kifogásolhatókat, illetlen magaviseletüeket, er-
kölcstelen életüeket, elébb atyailag meginti, utóbb komolyan megfeddi, 
s mindez foganat nélkül maradván, a tényállás hű előadása mellett 
feljelenti a kerületi elnökségnek, elvárván ettől a további rendelkezé-
seket. (E. A. 95. §.; dunáninneni Rt. 168. §.) 

42. §. Általában, hogy az egyházmegyében »mindenekékesen és 
jó renddel legyenek«, erre felvigyázni kiválólag az ő tisztéhez tartozik. 
Ugyanazért haladék nélkül értesíti az illetőket minden egyházmegyei, 
egyházkerületi és egyetemes gyűlési végzésekről, valamint minden egy-
házi és polgári felsőbb hatósági rendeletekről s intézkedik azok tel-
jesítéséről. 

43. §. Ugyanazon czélból meglátogatja az egyházmegyei felügyelő-
vel együtt, a hol és a mikor annak szükségét látja, az egyházközsé-
geket. főleg azokat, melyekben zavarok vagy viszályok jöttek közbe, 
igyekezvén ezeket békés úton kiegyenlíteni. A tapasztaltakról pedig 
jelentést tesz úgy az egyházmegyei gyűlésnek, mint a kerületi elnök-
ségnek; a püspöknek különben is minden fontosabb mozzanatokat az 
egyházmegye köréből, különösen minden a lelkészi, felügyelői és ta-
nítói személyzetben történt változásokat tudomására hoz. (E. A. 94. §.) 

4-4. §. Alidon a püspök az egyházmegye egyházközségeiben kánon-
szerü látogatást teljesít, az esperes az egyházmegyei felügyelővel együtt 
kisérik őt útjában s teendőiben segítségére vannak. 

45. §. Az esperes avatja fel az uj iskolákat, illetve megbízottja 
által avattatja fel. 

46. §. A leányközségek anyásításánál. az anyaközségek leányköz-
ségekké, ezeknek fiókközségekké, a fiókközségek szórványhelyekké 
való visszaalakulásánál. uj szórványhelyek, fiók- és leányközségek s 
mis.siói körök alakulásánál az E. A. 28., 32. és 80 §-a s az illető sza-
bályrendeletek szerint jár el; nemkülönben a lelkészi és tanítói meg-
ürült állomások ideiglenes ellátásánál s végleges betöltésénél. 

8* 
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47. §. Elnököl az egyházmegyei felügyelővel együtt a lelkészvá-
lasztó gyűlésekben. 

48. §. Az esperes őrzi és használja az egyházmegyei pecsétet. 
49. §. Az esperes tiszteletdíja frt kr.; a hiványok aláírásáért 

frt kr.; egyházlátogatásért vagy az egyházlátogató püspök kíséré-
seért minden egyháztól frt kr. 

Egyházkerületi gyűlési költségeit a kerületi pénztár fedezi. 
Ha valamely egyházközségbe, ennek ügyeiben utazik, a fuvarról 

illetve útiköltségéről s ellátásáról gondoskodni, azon egyház kötelessége. 

II. Az egyházmegyei felügyelő. 

50. §. Az egyházmegyei felügyelő tekintélyes, hitbuzgó, ügyszerető 
s lehetőleg vagyonos és tudományosan képzett világi férfiak közül hat 
évre választatik; ezek lefolyta után újra választható; ugyanazon mó-
don választatik, mint az esperes. (33. §.) 

51. §. Megválasztatása után az egyházmegyei gyűlésben fölesket-
tetik s ünnepélyesen beiktattatik hivatalába. 

52. §. Az egyházmegyei felügyelő esküje: (I. 36. §.) 
53. §. Mint az esperesnek egyenlő joggal és felelősséggel felru-

házott hivataltársa, vele együtt kormányozza az egyházmegyét, név-
szerint vele együtt hivja egybe az egyházmegyei gyűléseket, elnököl 
azokban, a tanácskozásokat vezeti, a végzések foganatosításáról gon-
doskodik, az egyházkerületi gyűlésen, mint annak hivatal szerinti tagja, 
az egyházmegyét képviseli, az esperessel együtt elnököl a lelkészvá-
lasztásoknál s a püspököt egyházlátogatási útjában kíséri. Az espe-
ressel együtt viseli az egyházmegyei törvényszéknek elnökségét is. 
(E. A. 335. §.) 

54. §. Hogy e közös teendőiket áldásos sikerrel végezhessék, az 
esperessel jó egyetértésben él s őt eljárásában tanácsával és tekin-
télyével gyámolítja. 

55. §. Az egyházközségek jogait végzi s érdekeit előmozdítja. 
56. §. Általában gondját különösen az egyházközségek anyagi 

viszonyaira terjeszti ki s törekszik azokat virágzó állapotba hozni, 
illetőleg megtartani; pénztáraik, valamint az egyházmegyei pénztár 
kezelésére is, épen úgy mint az esperes, felügyel s őrködik a felett, 
hogy mindenki megkapja az őt megillető díját, a lelkészek és tanítók 
rendesen fizettessenek, az egyházmegyei és egyházkerületi illetékek 
helyeikre kellő időben beszolgáltassanak. 

57. §, Viszályok esetében az anya- és leány-, illetve fiókközségek, 
vagy az egyházközség és annak lelkésze vagy tanítója, vagy a lelkész 
és tanító, vagy végre a helybeli felügyelő és a nevezettek között, azokat 
az esperessel együtt barátságosan elintézni törekszik; nem sikerülés 
esetében további eljárás végett az egyházmegyei közgyűlés elé viszi. 

58. §. Az esperesi hivatal halál vagy lemondás által megürülvén, 
az egyházmegyét ideiglenesen, a hol alesperes van, ennek, a hol nin-
csen, az egyházmegyei egyházi jegyzőnek közreműködésével kormá-
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nyozza, rajta lévén, hogy a megürült esperesi hivatal mielébb, min-
denesetre legfeljebb félév alatt, betöltessék. (E. A. 96. §.) 

59. §. Az egvházm. felügyelő állásának megüresedő se esetében, 
ha másodfelügyelő nincs, annak teendőit az uj felügyelő beiktatásáig, 
az esperessel együtt az egyházra, világi jegyző végzi. (E. A. 96. §.) 

III. Az alesperes és az egyházmegyei másodfelügyelő. 

60. §. Az alesperest és egyházmegyei másodfelügyelőt (a hol ezen 
állások betöltésének szüksége fenforog) az egyházközségek választják 
hat évre. Ezen idő eltelte után újra választhatók. 

A módosítandók módosításával ugyanazon esküt teszik le, melyet 
az esperes, illetve az egyházmegyei felügyelő. 

61. §. Az a l e s p e r e s teendői (ha külön kötelességekkel, péld. az 
iskolai ügy vezetésével nincs megbizva) abban állanak, hogy az esperest 
ennek akadályoztatása esetében helyettesíti s az esperesi hivatal meg-
üresedése alatt pótolja, magát az esperest megillető hatáskörrel, hata-
lommal és felelősséggel. 

Az esperesi hivatal megürülvén, az egyházmegyei felügyelővel 
egvetértőleg rajta van, hogy az legfeljebb félév alatt betöltessék. 

62. §. Az egyházmegyei m á s o d f e l ü g y e l ő n e k viszonya a 
felügyelőhöz s ennek hatásköréhez ugyanaz, a mi az alesperesé az 
espereshez s annak teendőihez. 

C) Az egryházmegfye többi tisztviselői. 

63. §. Az egyházmegye többi tisztviselői: a jegyzők, a pénztáros, 
számvevő illetve ellenőr, az ügyész, a körlelkészek s a levéltáros, kik 
az egyházmegyei közgyűlés által hat évre választatnak; ez időnek 
lefolyta után újra választhatók. 

I. Az egyházmegyei jegyzők. 

64. §. Az egyházmegyei jegyzők, rendszerint kettő, egyik a lelkészi, 
másik a világi rendből, a következő esküt teszik le: (1. 36 §.) 

65. §. Teendőik: a gyűlés végzéseit hiven jegyzékbe venni s fo-
galmazni; a jegyzőkönyvet vagy még a gyűlés alatt vagy legfeljebb 
két hét lefolytáig elkészíteni s első esetben a gyűlés, másodikban az 
ez által kinevezett bizottság hitelesítése alá bocsátani; az így hitelesí-
tetten semmit többé változtatniok nem szabad, belőle az egyes vég-
zéseket azoknak, a kiket illetnek, kivonatban kiadni, s jegyzőkönyvet 
a szükségelt számú példányokban az esperesnek köröztetés végett 
megküldeni; végül az ahhoz tartozó összes iratokat és okmányokat 
a levéltárba beszolgáltatni. 

66. §. Az esperes elhalálozása, távozása vagy lemondása esetében 
(ott s akkor, a hol s a mikor alesperes nincs) az esperesi teendőket 
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az uj esperes beiktatásáig az egyházmegyei felügyelővel együtt ideig-
lenesen az egyházmegyei egyházi jegyző teljesiti. 

67. §. Az előbbeni pont rendelkezése vonatkozik az egyházmegyei 
felügyelői állás megüresedésének esetére, az egyházmegyei világi jegy-
zőre is ott, a hol s akkor, a mikor nincs másodfelügyelő. 

68. §. Az egyházi jegyző irodai szükségletre az egyházmegyei 
pénztárból kap frt. 

II. Az egyházmegyei pénztáros. 

69. §. Az egyházmegyei pénztáros esküje (I. 36 p.) 
70. §. A pénztáros kezeli az egyházmegyei pénzeket, melyek 

hozzá beküldetnek. 
A kik befizetéseiket a kellő időben megtenni elmulasztják, azokat 

kötelességük teljesítésére meginti s ez nem használván, az egyházme-
gyei elnökségnek bejelenti. 

71. §. Minden kiadást, a rendszereseken kívül, csak az esperes 
vagy egyházmegyei felügyelő utalványa mellett s szabályszerűen kiál-
lított nyugtára teljesít; a nemrendszeres bevételeket ellennyugták mel-
lett fogadja el s ezekkel igazolja. 

72. §. Őrzi az eredeti kötelezvényeket, pénzintézeti könyvecskéket 
s egyéb értékpapírokat, melyeket a számvizsgáló bizottságnak, ellen-
őrnek (számvevőnek) s esetleg az egyházmegyei elnökségnek bemutatni 
köteles. 

73. §. Egyházmegyei pénzeket, lehetőleg az egyházmegyei elnökség 
előleges tudtával és beleegyezése mellett, szabad kölcsön adnia. 

74. §. Az év végével lezárt s a szükséges okmányokkal felsze-
relt számadást előleges megvizsgálás végett az ellenőrnek, azután a 
számvevőszék egyházi elnökének küldi be. 

A számvevőszék az átvizsgált számadást jegyzőkönyve kíséretében 
az espereshez teszi át, hogy a legközelebbi gyűlés a pénztárosnak a 
felmentést megszavazhassa, illetőleg a szükséges intézkedéseket meg-
tehesse. 

III. Az egyházmegyei ellenőr. 

75. §. Az ellenőr a következő esküt teszi le (I. 36. p.) 
76. Az ellenőr kötelessége az egyházmegyei számvitelbe időről-

időre bepillantani, a költségvetést és a számadást előlegesen átvizs-
gálni s a netán észrevett helytelenségeket azonnal az esperesnek fel-
jelenteni. 

IV. Az egyházmegyei ügyész. 

77. §. Az egyházmegyei ügyész a következő esküt teszi le: (I. 36. p.) 
78. §. Tiszte: az egyházmegye által reá bízott peres ügyeket úgy 

az egyházi, mint a polgári törvényszékek előtt megindítani s folytatni, 
s a midőn valamely jogi kérdés felett vélemény kívántatik tőle, azt 
alaposan indokolva megadni. 
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79. §. Eljárásáról időről-időre az egyházmegyei gyűlésnek jelen-
tést tesz s az általa netalán beszedett pénzekről, az egyházmegyei 
pénztárosnak beszámol. 

80. §. Rendes tiszteletdíja nincsen; joga van azonban egyes szol-
gálataiéit megfelelő díjakat követelni, melyeket az illető törvényszékek 
határoznak meg. 

V. A körlelkészek. 

81. §. Az egyházmegye a következő körlelkészi körökre van fel-
osztva , melyek mindegyikének élén egy körlelkész áll. 

82. Minden körlelkész köteles kerülete iskoláit évenként legalább 
egyszer meglátogatni s ez alkalommal tudomást szerezni arról, hogy 
a tanítás a fennálló egyházi szabályok és országos törvények értelmé-
ben történik-e s az egész iskolaügy ezek szerint kezeltetik-e, úgy a 
tanítványok iskoláztatására, mint az iskolahelyiségekre, szorgalomidőre, 
iskolai könyvekre és szerekre stb. nézve. A hol kisebb hiányokat vesz 
észre, azokat maga igyekszik kiigazítani; a nagyobbakról az esperest 
tudósítja. Ezen látogatásainál a tanítóknak jó tanácscsal és útmuta-
tással szolgál, s ha talán itt-ott némi nehézségek merültek volna fel, 
közte s az egyházközség tagjai s jelesül a szülők közt, azokat lehe-
tőleg békés úton kiegyenlíti. 

83. §. Azonkivül elnököl az iskolaév végén a közvizsgán, mely-
nek napja ő általa tűzetik ki. 

84. §. Úgy a vizsgák, mint az évközben tett látogatásaik alkal-
mával tapasztaltakról a körlelkészek az esperesnek, illetve alesperesnek 
jelentést tesznek. 

85. §. A körlelkészek feladatai közé tartozik, hogy a tanítókat 
tanítói értekezletek létesítésére buzdítsák s arra, hogy azokban tevé-
keny részt vegyenek. 

86. §. Nemkülönben feladatuknak tekintsék, hogy az iskolák 
mellett könyvtárak létesíttessenek. 

87. §. A körlelkészek gondoskodnak az egyházi és polgári ható-
ságokhoz felterjesztendő statistikai adatoknak az e czélra fennálló táblá-
zatokba való összegyűjtéséről, melyeket a szükséghez képest helyes-
bítenek, összegeznek és a kitűzött határnapig az esperesnek (alespe-
resnek) küldenek. 

88. §. A körlelkészek tiszteletdíja egy-egy vizsgáért frt kr., 
a fuvaron, illetve útiköltségen kivül. 

Az évközben tett iskolalátogatásokért tiszteletdíjat nem igényelhet. 
89. §. Kisebb egyházmegyékben a körlelkészi teendőket maga 

az esperes is végezheti. 

VI. Az egyházmegyei levéltáros. 

90. §. A levéltáros esküje: (1. 36. p.) 
91. §. A levéltáros őrzi a levéltárt, rendben tartja a gondozására 

bízott irományokat, okiratokat és nyomtatványokat ; a beérkezett ügy-
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darabokat jegyzékbe veszi s illető helyeikre elhelyezi, a miről éven-
ként az egyházmegyei közgyűlésnek jelentést tesz. 

92. §. Megbízható idegeneknek a búvárkodást a levéltárban csak 
saját jelenlétében engedheti meg; eredeti okiratokat csak az egyház-
megyei elnökségnek, másolatokat csak az egyházmegyei elnökség vagy 
a közgyűlés engedélye mellett' s csak elismervény mellett adhat ki; 
másolatokat annak költségén, a ki kéri, leíratva s hitelesítve szol-
gáltat ki. 

93. §. Kisebb egyházmegyékben a levéltárosi tiszttel az esperes 
is megbízható. 

D) Az egyház megyei bizottságfok:. 

94. §. Az egyházmegyei közgyűlés által hat évre választott bizott-
ságok a következők: számvevőszék, iskolai bizottság és gyámintézeti 
bizottság; tagjaik a hat év elmultával újra választhatók. 

L Az egyházmegyei számvevőszék. 

95. §. Az egyházmegyei számvevőszék áll: egyházi és világi el-
nökből és legalább három tagból. (E. A. 285. §.) 

90. §. Az egyházmegyei számvevőszék hatásköréhez tartozik ré-
szint magának az egyházmegyének, részint az egyházközségek háztar-
tásának ügyeit a közgyűlési tárgyaláshoz előkészíteni, azokat ellen-
őrizni, esetleg elintézni (E. A. 284. §.), miről minden évben az egy-
házmegyei közgyűlésnek az esperes utján felterjesztendő kimerítő 
jelentést tesz. (E. A. 286. §. b) p.) 

97. §. Az e g y h á z m e g y e i háztartást illetőleg: 
a) felülvizsgálja az egyházmegye költségvetését és számadását. A 

pénztáros által összeállított költségvetés legkésőbb november 30-ig, az 
ellenőr által előlegesen megvizsgált számadás legkésőbb február végéig 
terjesztendő fel az egyházi elnökhöz, az esperes utján; 

b) javaslatot tesz az egyházközség járulékai iránt. A kivetés csak 
akkor válik jogéi vényessé, ha ahhoz az érdekelt egyházközségek több-
sége hozzájárult (E. A. 289. §.); 

c) véleményt ad a netán adandó kölcsönök iránt; 
d) szóval, gyakorolja mindazon felügyeleti és felülvizsgálati jogo-

kat és kötelességeket, melyek törvény szerint az egyházmegyei ház-
tartást illetőleg az egyházmegyei számvevőszékhez utaltattak. 

98. §. Az e g y h á z k ö z s é g i háztartást illetőleg hatásköre a 
következő: 

a) Felülvizsgálja az egyházközségek évi számadását és': vagyon-
leltárát (E. A. 240. §.), melyek egyházi elnökéhez az esperesi hivatal 
utján, legkésőbb márczius végéig terjesztendők fel. 

A számvevőszék ezeket ápril-hó folyamán.elintézi s helybenhagyó 
vagy kifogásoló észrevételeit legkésőbb május 15-ig közli az egyház-
községekkel. (E. A. 277., 278. §.) 
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b) Szükség esetében intézkedik az egyházközségek vagyonának 
biztosítása czéljából az E. A. 271. és 272. §-ai szerint; 

c) végzést hoz, az egyházközségekből az E. A. 266. §-a szerint 
hozzá felebbezett ügyekben. 

III. Az egyház negyei iskolai bizottság. 

99. §. Az egyházmegyei iskolai bizottság elnökei az esperes és 
az egyházmegyei felügyelő, illetve az alesperes és a másodfelügyelő. 
Tagjainak száma legalább három, kik a körlelkészek, világiak s tanítók 
megfelelő arányában választatnak. 

100. §. Az iskolai bizottság hatásköre: 
a) a körlelkészek által felügyel, vájjon az egyetemes gyűlés által 

alkotott, az elemi és polgári iskolákra vonatkozó szabályrendelet be-
tartatik-e ? 

b) a körlelkészi jelentések nyomán az iskoláknál szükségeseknek 
talált intézkedéseket az egyházmegyénél javaslatba hozza; 

c) az egyházmegye illetve egyházmegyei elnökség által hozzá uta-
sított tárgyakat megfontolás alá veszi s véleményét rólok az egyház-
megyei gyűléssel, illetve az elnökséggel tudatja; 

d) a felsőbb hatóságoktól kívánt adatokat és felvilágosításokat 
ezekhez beszolgáltatja s viszont a tőlök beérkező rendeleteket fogana-
tosílja, illetőleg foganatosíttat á suk felett őrködik. 

101. §. Kisebb egyházmegyékben az isk. bizottság teendőit maga 
a közgyűlés teljesili. 

111. Az egyházmegyei gyámintézet i bizottság. 

102. §. A gyámintézeti bizottság hatáskörét a gyámintézet alap-
szabályai állapítják meg. 

A mely egyházmegye önmaga által kidolgozott szabályrendeletét 
az 1896-iki kerületi gyűléshez helybenhagyás végett fel nem terjeszti, 
uz által, ezen szabályrendelet elfogadottnak tekintetik. 

J o 
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előbb nagys. KOSZTOLÁNYI SÁNDOR barsi egyházmegyei felügyelő, utóbb niélt. 
LASZKÁRY GYULA kerületi felügyelő és mélt . s főtiszteletű BALTIK FRIGYES 

püspök társelnöklete alatt megtar tot t 

R E N D K Í V Ü L I K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E 
ÉS 

E M L É K L Ä E O K . 

E rendkívüli beiktató közgyűlésen képviselve voltak: 
a barsi, fehérkomáromi, honti, mosoni, nógrádi, a pozsony-
in egyei, pozsonyvárosi esperességek, valamint a theol. aka-
démia, a pozsonyi és selmeczbányai lýceum. A liptói, nyitrai 
és trencséni egyházmegyék nem képviseltették magokat. 

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

1. A barsi egyházmegyéből: Kosztolányi Sándor egy-
házul. felügyelő, Raab Károly esperes, Kosztolányi Aurél, 
Bándy Endre lévai lelkész. 

2. A fehérkomáromi egyházmegyéből: Hering Lajos es-
peres, Payr Sándor ondódi lelkész. 

3. A honti egyházmegyéből: Ivánka Zsigmond, Farbaky 
István, Laszkáry Pál, Plachy Gyula felügyelők; Händel Vil-
mos esperes, Hrencsik Károly érd. esperes, Fuchs János 
bagonyai, Fuchs Samu szuchányi és Szluka János bagyani 
lelkészek. 

4. A mosoni egyházmegyéből: Lepossa Dániel egyházm. 
felügyelő, Hacker Károly egyházm. ügyész, Bodiczky Kálmán 
esperes, Ringbauer Gusztáv rajkai, Posch Frigyes levéli, Wenk 
Károly német-járfalui lelkészek és Ebner Gyula rajkai tanító. 

5. A nógrádi egyházmegyéből: Pulszky Ágost. Ivánka 
Ödön, Pongrácz György, Sztranyovszky Géza, Frölich Frigyes, 
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Zelenka Gyula, Veres Ernő, br. Buttler Ervin; Frenyo Gyula, 
Wladár Miksa, Margócsi József, Biszkup Béla lelkészek. 

(i. A pozsonymegyei esperességből: Ritter Károly espe-
res, Kalenda János egyházul, felügyelő; Beniczky Kálmán, 
Szandtner Ágost, Kosatzky Rezső felügyelők; Kercser Ede, 
Scharbert Armin, Hollerung Károly, Schleiffer Károly, Zsar-
novitzky Gyula, Schönviszner • Kálmán, Krahulecz Aladár, 
Farkas Géza, Endreffy János, Kovácsi Pál lelkészek. 

7. A pozsonyvárosi esperességből: dr. Láng Lajos esp. 
felügyelő, Trsztyenszky Ferencz esperes, Fürst János másod-
esperes, Ebner Gusztáv, Schmidt Károly Jenő, Polevkovics 
Gusztáv lelkészek; dr. Dobrovics Mátyás, Beck Vilmos, Heim 
Károly, André Ernő, dr. Barts József, dr. Sziklay Otto, Kirch-
ner József, Michaelis Vilmos. 

A theol. akadémia részéről: dr. Masznyik Endre, Pu-
kanszky Béla, Strompf László, Csecsetka Sámuel. 

A pozsonyi lýceum részéről: dr. Samarjay Emil fel-
ügyelő, Zorkóczy Samu igazgató, Harmath Károly. Hirsch-
mann Ferdinand, Markusovszky Sámuel, Adamis Károly, 
Szép Rezső, Márton Jenő, Albert József. 

A selmeczbányai lýceum részéről: Farbaky István fel-
ügyelő, Jezsovics Károly igazgató. 

Mint az egyházkerület tisztviselői : Günther M. V. pénz-
táros, Korcsek Zsigmond levéltáros. 

Az egyetemes egyház képviseletében: br. Prónay Dezső 
egyetemes felügyelő. 

A dunántúli kerület képviseletében: Radó Kálmán ker. 
felügyelő úr vezetése mellett dr. Schreiner Károly, a felső-
soproni egyházmegye felügyelője, Poszvék Sándor, a theol. 
intézet igazgatója, Kund Samu, a középvasi-, Laucsek Jónás, 
az alsó-soproni egyházmegye esperese. 

Ezeken kivül számosan vettek részt a pozsonyi egyház 
hiveibol a beiktatás ünnepélyében, emelve megjelenésük által 
annak fényét, jelentőségét. 
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Mely alkalommal 
1. a közgyűlés tagjai a pozsonyi egyházközség nagy 

templomában összegyülekezvén, a dunántúli énekes könyv 
7. sz. énekének elzengésével oltár elé lépett az egyházker. 
főjegyző nt. Handel Vilmos s imáját következőleg vezette be: 

»Az Istennek kegyelme és az ő békessége, mely minden 
emberi értelemnek felette vagyon, legyen mindnyájunkkal. 
Amen. 

Uj idők, uj emberek! E két jelszó, úgy vélem, illik tár-
sadalmi s egyházi állapotainkra egyiránt. Mindenütt forron-
gás, mindenütt bontás és alkotás. Mintha a búcsúzó század 
gyors egymásutánban s meglepő fordulatokban elő akarná 
készíteni a közelgő uj évszázadot. Régi intézmények össze-
omlanak ez uj szellem fuvallatára s a mi még a mult alko-
tásaiból fennáll, azt fenyegetik az újra alkotó idő széleskörű 
hullámai, ellenállhatlan erővel csapdosva a védőfalakat s ma-
gukkal ragadva, magukkal sodorva az intézmények biztosító 
falainak egy-egy részét, úgy hogy az egész közel áll teljes 
összeomlásához! Ettől félnek a kislelküek; ezt jósolgatják 
prófétáink, kik egy gazdag élet s tapasztalat őrtornyából 
megfigyelik a jelenségeket s reájuk hallgatva, velük együtt 
aggódva kérdi a sokaság: Vájjon mi lészen ezekből? Csoda-e, 
ha igy azután némelyek panaszra fakadnak, visszaóhajtva a 
régieket, elfordulnak minden újítástól, mely szerintök nem 
vezet semmi jóra? Csoda-e, ha mások megint görcsösen 
ragaszkodnak a megszokott régi formákhoz, sőt ellenállást 
fejtenek ki azok megváltoztatásában ? Úgy vannak vele, mint 
a megszokott lakályos, azért kedvessé vált helyiséggel, me-
lyet eredeti, ősi alakjában kívánunk változatlanul fentartani! 
S mikor arról van szó, hogy egy díszesebbnek s kényelme-
sebbnek ígérkező épületbe akarnak költöztetni, nem vagyunk 
hajlandók az ajánlatot elfogadni, legkevésbbé pedig saját-
kezűleg lebontásához fogni. A bizonyost — úgy mondják 
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legtöbben — nem akarjuk koczkáztatni a bizonytalanért, a 
készet a készítendőért, a meglevőt a keletkezőért! 

Ezen sereggel is nehezen birkózik meg az uj idők szel-
leme; mert e csapatok, ragaszkodásukkal a régiekhez, szívó-
san kitartók s nem hagyják el oly könnyen elfoglalt helyeiket. 
Az csak ismételt roham és áldozat árán sikerül. De ez még 
mindig nem a legveszedelmesebb ellenfél, melylyel az idők 
szellemének soha nem nyugvó, folyton haladó alkotásainál 
meg kell küzdenie. Veszedelmesebb ennél a közöny, a mely-
hez semmiképen nem lehet férni; a lanyhaság, mely az alko-
tásban semmi munkakedvet nem mutat; az álbarát, mely 
hangzatos szavakkal uj alkotásokra buzdít, titkon pedig ösz-
szejátszik az ellenféllel, avagy a közreműködést megtagadva, 
az áldozatoktól visszariadva, az ellenfél czéljait mozdítja elő. 
S hogy korunk, hogy a jelen, nincsen ilyen s hasonló jelen-
ségek hijjával, azt tudja mindenki. 

Bár ne tudná, ne érezné magát egy is közöttünk azok 
táborában, a kik az uj alkotások ellenségei! 

Nem mintha mindent mint feltétlenül jót kellene el-
fogadnunk, a mit az idő mint ujat szül; nem mintha mindent 
feltétlenül szét kellene rombolnunk, mert régi. Beválhatik az 
még mindig, mind a jelenben, mind a jövőben! 

De bizonyos az, hogy a jelen alkotásaiban — mind 
társadalmi, mind különösen egyházi téren — az evangeliom 
szelleme nyilvánult, azon szellem, mely a személy becsét, 
értékét a lelkiekben keresi, mely a tiszta valláserkölcsi életet 
veszi a társadalom s benne az egyház egyedül biztos fun-
damerttomának. Félre tehát a kislelküséggel, ha a jelenségek 
itt-ott mint zavaros-vészes hullámok visszariasztanak is! — 
Munkára fel! Ezt kívánja mai örömünnepünk! Munkára fel! 
Erre hív kerületünk megválasztott másodvezére, a ki előtt 
meghajtjuk a tisztelet, a bizalom, a hűség zászlaját, s ha 
kiadja a »jelszót«, hiven megmaradunk a kijelölt, kimutatott 
helyen, kiki hivatása szerint. 
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Azért gyűltünk egybe Istennek ezen szent hajlékában, 
hogy kiki vegye a »jelszót« s biztoskezü kormányzás mellett 
építsük Istennek országát, keresve mindenkor és mindenhol 
szabadító, üdvözítő igazságát. 

Mielőtt ez megtörténnék, alázzuk meg magunkat jó Is-
tenünk előtt, folyamodjunk ő hozzá, az áldások kútfejéhez, 
imádkozzunk: 

Isten, kinek hatalma nagy, kegyelme véghetetlen, jó 
atyánk! egybegyűltünk templomodban, oltárod körül, hogy 
bemutassuk hálaáldozatunkat. Fogadd, vedd azt kedvesen; 
szívből fakad, őszinte, igaz! 

Hálákat adunk neked, jó Istenünk, hogy megtartottad 
egyházunk hajóját a múltban, vész és vihar között, s adtál 
oly kormányzókat, a kik biztos kézzel irányították azt hala-
dásában. sötét felhők alatt, tüzes villámok csapásai között. 
Hálákat adunk neked azért is, hogy alig hagyta el szólitá-
sodra az egyik kormányzó helyét, már is nem befolyásod 
nélkül — mert hiszen te igazgatod a sziveket — készül egy 
másik hűségfogadással a te szilied előtt, azt erős kézzel to-
vább irányítani s a háborgó hullámokból csendesebb vizekre 
terelni. — Add neki, kérve kérünk, ahhoz a szükséges erőt 
s belátást. Oltalmazd őt és övéit, hogy jó kedvvel végez-
hesse a munkát, melyre nevedben vállalkozott, a te dicső-
ségedre, szeretett egyházunk s hazánk, e két elválaszthatatlan 
testvér javára. — Áldd meg munkáját, melyet önzetlenül 
végez és eszközöld a Te lelked által, hogy üdvös legyen a 
jelenben s a távol jövőben! 

Nekünk pedig add a szeretet lelkét, mely hosszútűrő s 
szives, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, 
nem illetlenkedik, nem keresi önhasznát. nem ingerül fel, 
nem róvja fel a rosszat, nem örül az igazságtalanságon, de 
együtt örül az igazságon, hogy általa vezérelve felismerjük 
mindenkor akaratodat s a belátással nyerjük a cselekvés 
erejét s követve vezérünket, hallgatva szavára, jó munkát 
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végezhessünk, mely nem szűkölködik áldásidban. — így hát 
következzenek bár olyan napok, melyekről majdan azt vall-
juk, hogy nem tetszenek nekünk, nem leszünk kislelküekké, 
kishitüekké, — mert a szabadító, a kinek a zúgó szelek s 
a zajló hullámok is engedelmeskednek, a mi üdvözítő meg-
tartónk, az úr Jézus Krisztus velünk van. Példájából merí-
tünk bátorságot, példáján buzdulunk fel; irányítása szerint 
keressük az élet útját s ő lészen életünknek élete. így biz-
tosílva leend ügyünk diadala, mely a te ügyed! Áldd meg, 
elvégre esdve kérünk, apostoli királyunkat, népünk atyját, 
áldd meg szeretett hazánkat, áldd meg ezen mai örömünne-
pünket s avasd azt fel a te lelked, a szeretet lelke által. 

A Jézus nevében kérve kérünk, 
Légy mindenkor hív vezérünk; 
Tedd templomoddá szivünket. 
Világosítsd értelmünket. 
A jót munkáljad mi bennünk, 
Segélj híveiddé lennünk. Amen.« 

Az Űr imájának elmondása után olvasta Pál apostolnak 
Thimotheushoz irt második levelének második részéből eze-
ket: »Igaz ez a beszéd. Ha kitartók vagyunk, uralkodunk 
is a Jézus Krisztussal; ha megtagadjuk, ő is megtagad min-
ket; ha hűtelenkedünk, ő hű marad; magát meg nem tagad-
hatja. Ezekre emlékeztesd a híveket, kérvén őket az Isten 
szine előtt, hogy ne folytassanak üres szóharczot, semmi 
haszonra, a hallgatóknak romlására. Igyekezzél Isten elé 
állani, mint oly munkás, a ki nem vall szégyent, ki jól fej-
tegeti az igazság beszédét. A szentségtelen üres lármák elől 
pedig térj ki. Mert több istentelenségre vetemednek és az ő 
beszédök tovább harapódzik. Az Isten erős alapja megáll, 
e pecsétirat lévén rajta: Ismeri az Úr azokat, ak ik az övéi; 
és ez: Álljon távol az igazságtól mindenki, a ki a Krisztus 
nevét viseli. A balgatag s oktalan vitatkozásokat pedig tá-
voztasd el, tudván, hogy veszekedéseket szülnek; az Úr szol-
gája pedig ne legyen veszekedő, hanem nyájas mindenkihez, 
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tanításra alkalmatos, türelmes és olyan, a ki szelídséggel 
igazítsa útba az ellenmondókat, ha talán adna az Isten azok-
nak önmagukba térést az igazságnak megismerésére.« 

Az adott áldás s egy »Motette«-nek férfikar által, Früh-
wirth Samu kántor vezetése mellett történt megható s meg-
ragadó eléneklése után, főtiszt, és mélt. Baltik Frigyes 
püspök úr elsőben is melegen üdvözli a magyarhoni ágost. 
evang. egyház képviseletében megjelent báró Prónay Dezső 
egyetemes felügyelő urat, s a dunántúli testvéregyházkerület 
képviseletében nagymélt. Radó Kálmán ker. felügyelő úr ve-
zetése alatt megjelent küldöttséget; azután pedig az egyház-
alkotmány értelmében a hivatal szerint legidősebb egyházm. 
felügyelőt, nagys. Kosztolányi Sándor urat felkéri a társ-
elnöki szék elfoglalására. 

2. Nagys. Kosztolányi Sándor barsi egyházm. felügyelő 
úr a társelnöki szék elfoglalása után a közgyűlést megnyitja 
s a távollévő jegyzők ideiglenes helyettesítésére felhívja egy-
házi részről Hering Lajos, világi részről pedig báró Buttler 
Ervin és Laszkáry Pál urakat; kik is a felhívásnak engedve, 
a jegyzői széket elfoglalják. 

3. A főtiszt, püspök úr erre elrendeli a megbízó levelek 
átvételét s rendezését; bemutatásuk után pedig a gyűlést 
megalakultnak jelenti ki. 

4. Főt. Baltik Frigyes püspök úr jelenti, hogy nagy-
mélt. Szent-Iványi Márton kerületi felügyelő úr lemondása 
következtében a múlt évi deczember-hó 19. és 20. napjain 
tartott ker. gyűlés jegyzőkönyvének 9-ik pontja alapján ki-
küldött szavazatbontó bizottság megbízatásában eljárt. Egy-
úttal fájdalommal hozza a közgyűlés tudomására, hogy egy-
házkerületünknek hosszú éveken át volt nagyérdemű fel-
ügyelője nagymélt. Szent-lvánvi Márton úr folyó évi junius-
hó 17-én 80 éves korában elhunyt. 

A közgyűlés őszinte részvéttel s mély megin-
dulással veszi tudomásul kiérdemült felügyelőjének 
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bekövetkezett haláláról szóló jelentést, s megemlé-
kezvén ama nagy érdemekről, melyeket a boldogult 
férfiú egyházunk szolgálatában eltöltött, több mint 
30 év alatt szerzett, "hálájának jeléül emlékét jegy-
zőkönyvében megörökíti. 

ő. Olvastatik a mult évi deczember 19. és 20-ik nap-
jain tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 9-ik pontja alapján 
kiküldött szavazatbontó bizottság folyó 1895. évi május 
21-én Pozsonyban megtartott közgyűlésének következő jegy-
zőkönyve : 

J e g y z ő k ö n y v , 
felvétetett a dunáninneni ág. hitv. evang. ker. egyházkerület 
1894. évi deczember-hó 19-én és 20-án Pozsonyban tartott 
közgyűléséből a kerületi felügyelői választás ügyében a sza-
vazatok felbontására kiküldött bizottság által, annak Pozsony-
ban a lýceum könyvtártermében 1895. évi május-hó 21-én 

megtartott üléséről. 
J e l en l evők : a hivatkozott kerületi ülési jegyzőkönyv 

9-ik pontja értelmében kiküldött bizottság tagjai közül: Bal-
tik Frigyes püspök, mint a bizottság elnöke, továbbá Kosz-
tolányi Sándor, Trsztyenszky Ferencz, Bodiczky Kálmán biz. 
tagok és dr. Samarjay Emil, mint a bizottság jegyzője. 

1. Elnöklő püspök szívélyesen üdvözli a megjelent bi-
zottsági tagokat és fájdalommal constatálja, hogy Simkó 
Frigyes nógrádi esperes úr, a bizottságnak szintén kiküldött 
egyik tagja, elköltözött az élők sorából. A bizottsági tagok 
szomorúan veszik tudomásul e gyászhírt és részvétüknek 
jegyzőkönyvileg adnak kifejezést. 

2. Bejelenti továbbá elnöklő püspök, hogy Sólymosi Ödön 
bizottsági tag fürdőbe való távozása miatt, nem jelenhetett 
meg az ülésen. 

3. Ezek után áttér elnöklő püspök az ülés rendjére, 
melynek egyedüli tárgyát a kerületbeli egyházközségek és 
a szavazatra jogosított tanintézeteknek, nagyméltóságú Szent-
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Iványi Márton volt kerületi felügyelő urnák ezen tisztről 
történt lemondása folytán üresedésbe jött dunáninneni 
kerületi felügyelői állásnak betöltésére beadott szavazatai-
nak felbontása, valamint azoknak a törvény értelmében 
való elbírálása és a szavazás eredményének megállapítása 
képezi. 

Ez okból elnöklő püspök felolvassa az egyházi alkot-
mánynak ide vonatkozó szakaszait és ezek alapján c.onsta-
tálja, hogy az egyházi alkotmány 137. §-a szerint szavazati 
joggal biró egyházközség mindössze 176, tanintézet pedig 3 
van a kerületben, előbbiek szavazata az alkotmány 45. §-a 
d) pontja alapján kétszeresen, köztük az egy Pozsonyvárosi 
egyház szavazata (4 rendes lelkészi állomása után) 8-al lévén 
számítandó, a 138. §. szerint ezen választás alkalmával csak 
egy-egy szavazattal bíró 3 tanintézet szavazataival együtt 
mindössze 361 szavazat van az uj kerületi beosztás szerint 
a kerületben. 

4. Ennek előre bocsájtása után bemutatja elnöklő püs-
pök a szavazatok jegyzékét, melynek ezen jegyzőkönyvhöz 
csatolása elrendeltetett (alkotni. 103. §.). Ezen jegyzékből ki-
tűnik, hogy esperességenként véve az egyházkerületbeli egy-
házközségeket, szavazott: 

a barsi esperességben levő 5 község közül 5; 
a fehérkomáromi » » 1 2 » » 1 2 ; 
a liptói » » 1 6 » » 10, 

nem szavazott 6; * | 
a mosoni » » 7 község közül 7; 
a nagyhonti » » 3 2 » » 2 9 , 

nem szavazott 3; 
a nyitrai » » 25 község közül 1, 

nem szavazott 24; 
a nógrádi » » 46 község közül 46; 
a pozsonyvárosi » » 2 » » 2 , 

(10 szavazattal); | 
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a pozsonyin egyei esperességben levő 17 község közül 14, 
nem szavazott 3; 

a trencsénmegyei » » 1 4 község közül 5, 
nem szavazott 9; 

kerületbeli tanintézetek . . . . 3 közül 3. 
Mindezek után elnöklő püspök constatálván azt, hogy 

a beküldött szavazatok, egynek kivételével (Nagy-Palugya) 
a kerületi közgyűlés által kitűzött határidőn belül, — 1895. 
május 15-éig — érkeztek be; lezárt boritékban felbontás 
végett átadja a bizottságnak a hozzá beérkezett 134 darab 
szavazatot, különösen figyelmeztetvén, hogy minden szavazat 
felbontásánál bizottságilag megvizsgáltassák, hogy bír-e a tör-
vényben előirt alaki kellékekkel. 

A szavazatok pedig egyenként felbontatván, kitűnt hogy: 
I. A barsi esperességben 4 egyházközség u. m. Kör-

möczbánya, Nemes-Kosztolány, Nagy-Szelezsény és Fakó-
Vezekény nagyságos Laszkáry Gyula úrra, a nógrádmegyei 
esperesség felügyelőjére szavazott; 1 egyházközség Léva pe-
dig méltóságos dr. Láng Lajos pozsonyvárosi esperességi fel-
ügyelő úrra adta szavazatát. 

II. A fehérkomáromi esperességben 11 egyházközség 
u. m. Bokod, Csákvár, Gyúró, Ondód-Pusztavám, Oroszlány, 
Szák, Székesfehérvár, Szend, Tordas, Veleg és R.-Komárom 
Laszkáry Gyula úrra; 1 egyházközség Csabdi pedig dr. Láng 
Lajos úrra szavazott. 

III. A liptói esperességből 6 egyházközség u. m. Bocza-
bánya, Csorba, Hibe, Liptó-Rózsahegy, Tarnócz és Verbicze-
Szt.-Miklós nem szavazott; egy szavazat Nagy-Palugya köz-
ségéé pedig érvénytelennek nyilváníttatott, mert az a posta-
bélyeg tanúsága szerint is, a szavazatok beadására kitűzött 
határidőn túl, vagyis 1895. május-hó 16-án adatván fel, az 
alkotmány 100-ik §-a szerint semmisnek volt kimondandó. 
Ellenben 8 egyházközség u. m. Király-Lehota, Német-Lipcse, 
Liptó-Szt-Iván, Liptó-Szt.Péter, Sielnicz, Szmrecsány, Vázsecz 
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és Vichodna Laszkáry Gyula úrra szavazott; míg 1 egyház 
u. m. Pribilina Bobrovniczky László úrra adta szavazatát. 

IV. A mosoni esperességből érkezett 7 szavazat u. m. 
Gálos, Hegyeshalom. Német-Járfalu-Oroszvár, Levél, Miklós-
íalva, Rajka és Zurány községeké, mind Laszkáry Gyula 
úrra szólt. 

V. A nagyhonti esperesség 32 egyházközsége u. m. Ba-
gonva, Bagyan, Bát, Börzsöny, Csall-Apova, Kis-Csalomja, 
Csánk, Darázsi, Derzsenye, Devicse, Drieno (Hont-Somos), 
Hodrusbánya, Ledény, Lissó, Egyházas-Marót, Közép-Palojta, 
Pribelv (Fehérkút), Selmeczbánya (magyar-német), Selmecz-
bánya (tót), Százd, Szuhány, Hársas-Terény és Udvarnok 
Laszkáry Gyula úrra szavazott; 2 község u. m. Felső-Almás, 
Bakabánva méltóságos Zsilinszky Mihály államtitkár úrra; 
1 község Beluja Dohnányi Lajos úrra és 3 község u. m. 
Felső-Prandorf (Baka), Felső-Rakoncza és Teszér dr. Láng 
Lajos úrra adta szavazatát; míg 3 község u. m. Cseri, Da-
csolam és Berencsfalva nem küldött be szavazatot. 

VI. A nyitrai esperességnek csupán 1 egyházközsége, 
Salghó, szavazott; még pedig Kossuth Ferencz úrra, a többi 
24 község u. m. Assakürth, Bodfalva, Brezová, Bukócz, 
Csácsó, Császtkó, Hluboka, Holics, Kosárisko-Priepaszne, 
Kosztolna, Krajna, Lubina, Miava, Pritrzs, Szakolcza, Sze-
nicz, Szobotist, Ó-Tura, Turoluka, Vág-Ujhely, Verbó, Ver-
bócz, Felső-Zele és Nyitra-Szerdahely nem küldött be egy 
szavazatot sem. 

VII. A nógrádi esperességből 43 község u. m. Ábelova, 
Agárd, Balassa-Gyarmat, Bánk, Bér, Alsó-Bodony, Buda-
Lehota, Cseh-Brezó, Dengeleg, Alsó-Esztergály, Guta, Kálnó-
Garáb, Nagy-Kürtös, Nagy-Lám, Legénd, Lest, Nagy-Libercse, 
Luczin, Málna-Pataka, Maskova, Ozdin, F.-Petény, Polichnó, 
Poltár, Salgó-Tarján, Sámsonháza, Surány-Terény, Szécsény, 
Nógrád-Szenna, Szt.-Péter, Szino-Bánya, Szirák, Alsó-Sztre-
gova, Felső-Sztregova, Szügy, Losoncz-Tamási, Felső-Tiszov-
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nyik, Turicska, Turopolya, Uhorszka, Vanyarcz, Závada és 
Kis-Zelő Laszkáry Gyula úrra, 3 község u. m. Dobrocs, 
Lőnya-Bánya és Losoncz dr. Láng Lajos úrra szavazott. 

VIII. A pozsonyvárosi esperességből 2 egyházközség u. 
m. Pozsony város és Récse dr. Láng Lajos úrra szavazott. 

IX. A pozsonvmegyei esperességben 2 egyházközség u. 
m. Bazin (német) és Modor-Királyfa Laszkáry Gyula úrra, 
12 egyházközség u. m. Puszta-Födémes, Grinád, Garab-Csataj, 
Szt.-György, Limbach, Misérd, Modor (német), Cs.-Somorja, 
Alsó-Szeli, Felső-Szeli, Dunaszerdahely és Nagy-Szombat dr. 
Láng Lajos úrra szavazott; 3 egyházközség u. m. Bazin (tót), 
Nagy-Lévárd és Modor (tót) nem szavazott. 

X. A trencséni esperességben 4 egyházközség szavazott 
Laszkáry Gyula úrra u. m. Ksinna, Felső-Ozor, Podluzsány, 
és Zay-Ugrócz; Zsilinszky Mihály úrra 1 község u. m. Lász, 
9 egyházközség ellenben nem küldött be szavazatot u. m. 
Beczkó, Kochanócz, Morva-Lieszkó, Nemes-Podhragy, Puchó, 
Szulyó, Kis-Sztankócz, Trencsén és Zárjecs. 

XI. A kerületbeli 3 szavazatra jogositott tanintézet u. 
m. a pozsonyi egyetemes theologiai akadémia, a pozsonyi 
lýceum és a selmeczbányai lýceum, mindhárom dr. Láng 
Lajos úrra szavazott. 

Ezek szerint szavazott Laszkáry Gyulára 102 község, 
dr. Láng Lajosra 22 község és 3 tanintézet, Zsilinszky Mi-
hályra 3 község, Bobrovnic.zky Lászlóra 1 község, Dohnányi 
Lajosra 1 község és Kossuth Ferenczre 1 község, érvény-
telennek nyilváníttatott 1 szavazat; nem szavazott 45 község. 

Az alkotmány 45. és 138. §§-ai alapján számítva pedig 
a szavazatokat kétszeresen, Laszkáry Gyulára 204 szavazat, 
dr. Láng Lajosra 53 szavazat, Zsilinszky Mihályra 6, Bob-
rovniczky Lászlóra 2, Dohnányi Lajosra 2 és Kossuth Fe-
renczre 2 szavazat jutott. 

Ezek szerint Laszkáry Gyula az összes szavazatok álta-
lános többségét megnyervén, elnöklő püspök úr ezen ered-
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ményhez képest kijelenti, miként a magyarhoni dunáninneni 
ág. evang. hitv. ker. egyházkerület megválasztott felügyelője 
nagyságos Laszkáry Gyula úr, eddigi nógrádi esperességi 
felügyelő. 

5. Felkérte a bizottság főtiszt, és mélt. Baltik Frigyes 
püspök urat, miként a választás ezen eredményét a meg-
választott kerületi felügyelő úrnak táviratilag tudomására 
hozni s őt a bizottság nevében is üdvözölni szíveskedjék. 

6. A szavazatok lepecsételt csomagba záratván, azoknak 
ezen jegyzőkönyvhöz csatolása elrendeltetett, ideiglenesen 
azonban a kerületi levéltárba elhelyeztettek. 

7. A csorbái egyházközségnek a liptói esperes 1895. 
ápril 5-iki felterjesztésével a püspök úrhoz érkezett s általa 
a bizottságnak bemutatott 1895. január 25-én kelt felirata 
tekintetében pedig, melyben a nevezett egyházközség ki-
jelenti, hogy a szavazásban részt nem vesz, mert a Po-
zsonyban 1894. decz. 19-én tartott közgyűlést törvényesnek 
el nem ismeri és így nem is érzi magát határozataival le-
kötelezettnek, azt határozza a bizottság, hogy az a jegyző-
könyvhöz csatoltatván, az eljárásról teendő jelentéssel együtt 
további eljárás végett a főtisztelendő kerületi gyűléshez fel-
terjesztessék. 

8. Egyéb tárgy nem lévén, a bizottság ülése azzal zá-
ratott be, miként jegyzőkönyvileg kifejeztessék még az is, 
hogy az összes elfogadott 133 szavazat az egyházi alkot-
mány többször hivatkozott szakaszainak megfelelőleg kiálli-
tottnak találtatott, s hogy ezen jegyzőkönyvnek hitelesítése 
a jelenvolt bizotts. tagok aláírásával eszközöltessék. — Kmf. 

Baltik Frigyes, Dr. Samarjay Emil, 
püspök, a bizottság elnöke. bizottsági jegyző. 

Kosztolányi Sándor, Bodiczky Kálmán, 
bizottsági tag. bizottsági tag. 

Trsztyenszky Ferencz, 
bizottsági tag. 
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Ennek alapján az egyházalkotmány 45;. és 138. §§. értel-
mében mélt. Laszkáry Gyula úr a szavazatok általános több-
ségével a közgyűlés által a dunáninneni kerület törvényesen 
megválasztott felügyelőjéül jelentetik ki. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
6. A főtiszt, püspök úr jelenti, hogy a beküldési határ-

idő leteltével hivatalához még az assakürthi és nyitraszerda-
helyi szavazatok érkeztek. 

Tudomásul szolgál. 
7. A főtiszt, s mélt. püspök úr szive mélyéből köszö-

netet mond ideiglenes elnöktársának nagys. Sembery Imre 
nagyhonti esp. felügyelő úrnak, ki azon idő alatt, mig a ker. 

iž S 

felügyelői állás be nem töltetett, mint a kerület legidősebb 
esp. felügyelője, agg kora daczára a legnagyobb érdeklődéssel 
s buzgalommal támogatta őt feladatának teljesítésében, s kit 
csakis a 92 éves korral járó nehézségek akadályoztak meg 
személyes megjelenésében. 

A közgyűlés osztja a püspök úr köszönetét s 
a midőn elrendeli, hogy az jegyzőkönyvileg is ki-
fejeztessék, kívánja, hogy jó Istenünk tartsa meg 
egyházunk s hazánk javára. 

8. Püspök úr indítványozván, hogy az újonnan válasz-
tott felügyelő úr meghívására bizottság küldessék ki, e bi-
zottság tagjaiul megválasztattak: 

Dr. Láng Lajos és Bodiczky Kálmán urak veze-
tése alatt: Pulszky Ágost, Farbaky István, Kalenda 
János, dr. Samarjay Emil, Raab Károly, Vladár 
Miksa, Trsztyenszky Ferencz, Fuchs János, Masz-
nyik Endre és Jezsovics Károly urak. 

9. Nagys. Laszkáry Gyula úr a küldöttség élén, zajos 
éljenzés közt megjelenvén, főtiszt, püspök úr tudomására 
adja, hogy kerületünk felügyelőjévé törvényesen megválasz-
tatott s kérdi, váljon kész-e ezen hivatalt elfogadni s a hi-
vatalos esküt letenni? 
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Püspök úr kérdésére az uj felügyelő kijelenti, 
hogy a választást elfogadja s az esküt leteszi. 

10. Főtiszt. Baltik Frigyes püspök úr ekkor nagytiszt. 
Ritter Károly és Händel Vilmos esperes urak kíséretében az 
oltár elé lépvén, a következő beszédet intézi a megválasztott 
felügyelőhöz: 

»Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek Istennek ne-
vében. Amen. 

»Te néked áldozom hálaadásnak áldozatjával és az Ur-
nák nevét segítségül hivom. Az én fogadásimat megadom 
az Urnák majd az ő egész népe elölt. Az Ur házának pit-
varában, te közepetted Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat.« 
(116. Zsolt. 17—19.) 

Kedves vala ősrégi időktől fogva Krisztus követőinek a 
116. zsoltár; énekelték azt az Úr házának pitvarában mint 
dicséretet, a martyrok gyakran e szent ének éneklése mellett 
vették magokra az Úr keresztjét, még az Úrban elhaltak 
sírjánál is erőt vettek a hivők e szent igéből. Tudjuk, maga 
a nagy Apostol korinthusi leveleiben (II, 4.) e zsoltár sza-
vaival vallja hitét; s valóban a hitvallás és az Istenben 
vetett bizalom, a hit és a szeretet a szent leczkének fő 
alkatrészei. 

Az Úrban tisztelt atyámfiai s kerületi felügyelőnk! Le-
gyen a zsoltár a te éneked is ama nagy utadon, a melyre 
léptél ma, midőn a dunáninneni ág. hitv. evang. egyház-
kerület felügyelői hivatalát elfoglalod. Dicsérje lelked Uradat, 
ma te magadon, az ő egész népe előtt, az Úr házának pit-
varában, velünk; a kik ma veled szent frigyet kötnek az Úr 
színe előtt. 

Dicsérjed Uradat úgy, a mint a zsoltáriró azt tette: 
1) Áldozzál hálaadásnak áldozatával az Úrnak. 
2) Hívjad segítségül az Úrnak nevét. 
3) Add meg fogadásodat az Úrnak. 
1. Áldozzál hálaadásnak áldozatával az Úrnak. A vallás 
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terén fődolog az áldozat. Az ember Istene előtt áldozattal 
jelenik meg s engesztelést keres. A keresztyén vallásnak is 
főkincse az áldozat, a melyet Istennek Fia, Jézus Krisztus, a 
keresztfán mi érettünk hozott. Ebből fakad a mi hitünk, s 
a mit azután mi áldozunk, az kedves áldozat Isten előtt, 
a töredelmes lélek; a hol ez bennünk megnyittatik Istennek 
szent lelke által, ott áldozik a mi szivünk az Úrnak hála-
adásunk áldozatával. 

Tisztelt atyámfia! A hitben erős lélekkel áldozzál te is 
ma a hálaadásnak áldozatával az Úrnak. Nagy dolgot mívett 
veled az Úr! Kiválasztott téged, hogy, a ki eddig is nagy 
munkakörben álltál az Úr mezején, most a nagy dunán-
inneni ág. hiv. evang. egyházkerület vezetésében végezzed 
a nehéz, de magasztos munkát. A mi evangelikus egyházunk 
az egyetemes papság elvénél fogva az egyházi alkotmány 
alapján tágas tért nyit minden tagjának, hogy az egyház 
ügyeinek elintézésénél az egyházi kormányzatban tevékeny 
részt vehessenek. A felügyelői hivatal a mi egyházunkban 
oly intézmény, a mely által a gyülekezet saját körében maga 
magát igazgatja, hogy mindenek ékesen s jó renddel legyenek. 

Ily kiváló hivatalnak az átvételénél, mondjad, tisztelt 
atyámfia, a nagy patriarchiával Istened szine előtt: »Kisebb 
vagyok minden te jótéteményeidnél és igazságodnál, melyet 
cselekedtél a te szolgáddal« (I. Mózes 32, 10.), mert nem 
nekünk, hanem az Úr nevének adassék a dicsőség az ő 
irgalmasságáért és igazságáért. Ez a hivő lélek hálaadásának 
áldozata. 

2. Hivjad segítségül az Úrnak nevét. így teszi azt a 
zsoltáríró. Tudjuk az emberi erő gyarló és elégtelen: az egy-
ház terén az Úrnak segítsége nélkül pedig az emberi munka 
meddő. Ha az Úr nem építi a házat, liijába fáradoznak azok, 
a kik azt épitik. S kivált ezen egyházkerületben a ki dol-
gozni akar az Úrnak mezején, emelje szemeit áz Úrnak 
hegyeire, honnét jönne neki segitség. Mert — nincs tagadás 
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benne — ránk illik Nehémiás. könyvének 4. része, t. i. meg 
kell épiteni először a kőfalat és a kőfal megé az erőtlenebb 
helyekre őrzőket kell helyezni, a ki pedig itt egy kezével 
épit, a másikkal a fegyvert tartania kell, a munka pedig 
felelte sok és igen nagy, mert egymástól elszakadozva, egy-
mástól messze vagyunk. S a mint Nehémiás trombitájának 
a szava vala: »ami Istenünk hadakozik érettünk,« úgy mi 
is segítségül hívjuk az Úrnak nevét, mert, ismétlem tisztelt 
atyámfia, a te munkád lesz ama nehemiási munka, hogy a 
falnak építésétől kell kezdened. Elválasztó fal legyen az ? 
Nem és nem! Itt egyesíteni vagy hivatva és nem elválasz-
tani. Ama kőfal az egy munkában egyesitett testvérek védő-
fala legyen az, hogy az Isten városának falain belül csend 
és béke legyen az Isten országának építése művénél, az Űr 
szent gyülekezeteiben. Ezen építésnél a szegletkő Jézus 
Krisztus, kiben az egész alkotmány szép renddel rakattatik, 
hogy legyen az Úrnak szent temploma, s legyünk Istennek 
szent hajléka lélekben. 

Ezen munkánál, tisztelt atyámfia, legyen néked segít-
ségül az Űr, kiről valljuk: a mi segedelmünk az Úrtól! 

3. Add meg fogadásaidat az Úrnak. 
A te fogadásaidat hivatalos esküben fogod tenni az Úr-

nak szent szine előtt. A fogadás megadása alatt a zsoltáriró 
a fogadásnak teljesítését érti: ezt érti nemes szived is. Fo-
gadásaid pedig abban fognak állani, hogy vallani és védeni 
fogod őseid, egyházunk hitét, védeni fogod az egyház jogait, 
szabadságát, alkotmányát, szabályzatait: mindazt megtartod 
és mások által megtartatod. A mi dicsőségesen uralkodó 
apostoli királyunkhoz, úgy is mint egyházunk legfelsőbb fel-
ügyelőjéhez és a hazához a hűséget megőrized. A kerületnek 
kötelékét szemben az egyetemes egyházzal fentartod, a többi 
testvéregyházkerületekkel az egyetértést ápolod, a más vallá-
son levők irányában a türelmességet és a testvériességet a 
közhaza javára bebizonyítod. Tudományos tanintézeteinket és 
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iskoláinkat, mint, egyházunk szemefényét, gondjaidba zárod. 
Nemes fogadásaidat áldásával kisérje az Úr, hogy munkád-
nak gyümölcsét lássad. Úgy legyen! Amen.« 

E remek beszéd - elhangzása után mélt. Lasz-
káry Gyula úr a kerületi jegyző előmondása mellett 
az előirt hivatalos esküt leteszi. 

11. Püspök úr Laszkáry Gyula urat most már mint 
beigtatott felügyelőt melegen üdvözölvén, neki a hivatalos 
pecsétet átadja; mire mélt. Laszkáry Gyula úr a következő 
beszédben tartotta meg székfoglalóját: 

»Tisztelt kerületi közgyűlés! 
A mily mélyen meghat a bizalom, melylyel engem a 

dunáninneni kerület felügyelőjévé megválasztottak, ép oly 
mélyen érzem ez állás súlyát és a felelőséget, mely e szép, 
de főleg ebben a kerületben nehéz állással jár. 

Tudom én azt, hogy e kitüntetés nem érte bennem az 
egyént, hanem érte az irányt, melyet évek hosszú során 
működésem alatt az egyházi téren mindig követtem, s mely-
lyel ezentúl is a tágabb működési körben lelkem egész ere-
jével tántoríthatatlanul követni fogok. 

Ez irány: az egyháziasság s a tiszta egyházi szellem 
fen tartása és fejlesztése, megóvása attól, hogy ez bármi más 
mellékczélok utóiérésére használtassák fel; megakadályozása 
annak, hogy az egyház köpönyege alatt az állam egysége, 
hazánk belbékéje s ebben a magyar nemzet hegemóniája 
ellen izgatás folytatlassék. 

Fentartása a maga teljes épségében egyházalkotmá- * I 
nyunknak, autonómiánknak, melynél én szebb, szabadabb, 
szélesebb alapokra fektetett egyházalkotmányt nem ismerek, 
de mely csak úgy állhat fenn, ha az állam törvényeivel ma-
gát ellentétbe nem helyezi, hanem ezeknek keretén belől 
helyezkedik el. 

És itt önökhöz fordulok egyházamnak világi tagjai: a mi 
autonomiánk az egyház világi tagjainak ép oly befolyást en-
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ged, ép oly jogokat ad az egyház administratiójában, mint 
az egyháziaknak, ne hagyják el ezt a tért, ne hanyagolják 
el ezeket a jogokat, ezek századokon keresztül fejlődtek ilye-
nekké, — midőn egyházunk a hatalom által üldöztetett tehe-
tősebb, hatalmasabb fiainak oltalma alá menekült, s ezen 
fiai vagyonuk és életük koczkáztatásával fentartották az egy-
házat, — a kötelesség ilyetén teljesítése természetesen jogo-
kat vont maga után, s ezek szállottak mi reánk; ismételve 
kérem én önöket, ne hagyják el ezt a tért, éljenek ezen 
jogaikkal, higyjék el, hogy a ki törvényadta jogaival nem él, 
annak jogaival aztán mások élnek, és igen sokszor vissza-
élnek. Ha önök engem támogatnak, akkor én erős leszek, 
és működésemnek meg lesz sikere, de ha önök elhagynak, 
úgy leszünk mint a vesszőköteg, mely együtt eltörhetetlen, 
de szétbontva egyenként erős nem lehet. 

Nehéz időknek nézünk elébe, mélyen tisztelt kerületi 
gyűlés, főleg ebben a kerületben, mely különböző elemekből, 
több kerület alkatrészeiből alakíttatott meg, hol még nincs 
meg az összetartozandóság érzése; ezen érzést meghonosítani, 
fejleszteni, képezendi egyik fő feladatomat; soha külömbséget 
nem teendek a kerület egyes részei között. Addig, míg egy 
esperességnek voltam felügyelője, lehetett bennem particula-
rizmus, de a mint a kerület felügyelőjévé választattam, meg-
szűnt az teljesen s ép úgy fogom szolgálni még azon espe-
reségek vagy egyházak érdekét is, melyek velünk ellentétes 
állást foglalnak el most, mint azokét, melyek velünk mindig 
egy úton haladtak, s ha ők erről meggyőződtek, ha itt fog-
juk őket látni körünkben, velünk együtt érezve, együtt mű-
ködve kerületünk és egyetemes egyházunk javán, az lesz 
egyházi működésemnek egyik legszebb napja. 

Nem kicsinylem én a veszélyeket, melyek a most életbe 
léptetendő, úgynevezett egyházpolitikai törvények következ-
tében egyházunkra várnak, melyek valljuk meg az igazat, 
egyházunkat sok megpróbáltatásnak viszik elébe; és mi még 
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sem zárkózhatunk el azok elől, még sem foglalhatunk el ve-
lük szemben ellenséges állást, mert nekünk protestánsoknak 
egyik létjogunk az, hogy minden szabadelvű intézménynek 
előharczosai legyünk, nekünk -elől kell vinnünk a haladás 
és a felvilágosodottság zászlóját, és én bizom abban, hogy 
valamint apáink fentartották az egyházat az üldözés nap-
jaiban, azoknak fiai is ki fogják azt vezérelni ezen ve-
szélyek közül, ki fogják azt vezérelni az ujabb kor ferde 
tanai: a vallástalanság és a közöny hínárjából. 

Ép ezért kiváló gondot kell fordítanunk iskoláink fen-
tartására és fejlesztésére, hogy azokban vallásos érzésű, haza-
fias szellemű, fenkölt gondolkozású nemzedéket neveljünk, 
hogy a mint már azt itt egyszer e helyről jelezni szerencsém 
volt, meggyőzzük az államot a felül, hogy nálunk hivebb, 
odaadóbb fiai nincsenek, kik nagy áldozatokkal teljesitik kul-
turális feladatukat s ez által az állam ebbeli feladatának egy 
részét; és ha ezt tesszük, meg vagyok róla győződve, hogy 
az állam is nemcsak oltalmába vesz, de támogatását sem 
tagadja meg tőlünk. 

Sok itt a teendő, mélyen tisztelt kerületi gyűlés, melyet 
elintézni, sok a baj, melyet orvosolni kell; de ha önök támo-
gatnak, isten segítségével majd csak megküzdünk azokkal. 
Egy felől azonban biztosithatom önöket, s ez az, hogy abban 
a pillanatban, a melyben látnám, hogy az önök bizalma meg-
szűnt irántam, vagy hogy testi fogyatkozásom, avagy korom 
előrehaladottságánál fogva nem vagyok képes többé azon 
tevékenységet kifejteni, melyre ez állásban szükségem van, 
egyáltalában, ha azon meggyőződésre jutnék, hogy működé-
sem e kerületnek többé hasznára nem lehet, abban a pilla-
natban megválnék ez állástól, bármily megtisztelő is az reám, 
hogy átadjam ezt erősebb, talán fiatalabb avagy hivatottabb 
vállaknak. 

Ezzel önök bizalmát megköszönve, a gyűlést megnyitom 
s Istennek szent nevében lássunk a munkához.« 
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E nagy hatást keltett székfoglaló után dr. Láng Lajos, 
a pozsonyvárosi esperesség felügyelője üdvözli: »Igazat ad neki, 
midőn azt mondja, hogy egyik fő feladatunk a protestáns egy-
házi szellemnek fejlesztése, mert ez a fejlesztés nemcsak 
a mi egyházunknak, hanem a magyar hazának is érdeké-
ben áll. A protestantismus ugyanis a transcendentalis fogal-
makat közelebb hozza a valósághoz és ugyanekkor a felső 
és alsó osztályok által ez eszmékre alkotott képzeteket egy-
máshoz közelebb hozza és a köztük fenálló különbséget el-
elenyészteti. Ez pedig a legnagyobb erkölcsi haladás. Mert 
ha meggondoljuk, hogy a nagy forradalmak tulajdonkép abban 
találták gyökerüket, hogy az alsó és felső osztályoknak a 
szép, jó és igazról alkotott fogalmait áthidalhatatlan ür vá-
lasztotta el, ha meggondoljuk, hogy a protestantismus ezen 
ürt kisebbíteni törekedett, akkor meg fogjuk érteni, hogy az 
egyházi szellem fejlesztése soha sem lehet nagyobb jelentő-
ségű, mint épen ebben a korszakban, melyben a gazdasági 
élet minden országban oly nagy ellentéteket vont maga után. 

A mint látjuk, egyedül a protestáns Anglia áll a socialis 
kérdéstől menten és ez csak egyházias felfogásának, az egy-
házi életnek a társadalmi életet átható szellemében találja 
megoldását. Üdvözli tehát az uj felügyelőt, a midőn az egy-
házi szellem fejlesztését tűzi ki egyik főfeladatául és kinyilvá-
nítja hogy szivéből beszélt az uj kerületi felügyelő akkor is, 
mikor azt mondta, hogy a protestáns szellem ebben az or-
szágban nem lehet más, mint magyar nemzeti széllem. Abban 
az értelemben, hogy az a magyar nemzeti szellem, midőn 
nyelvében magyar, szellemébe felvegye az ország minden 
nyelvű lakóinak szelleméből azt, a mi a különböző fajokban 
jó és dicséretes, hogy igy teremtsünk egy magasabb nemzeti 
culturát. így alkothatjuk meg nem azt a nemzeti fogalmat, 
mely elválaszt, hanem azt, a mely egyesit. Meg van győ-
ződve arról, hogy az uj felügyelő helyesen tette, midőn 
figyelmünket arra is felhívta, hogy a világi elem is hivatva 
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van a protestáns szellem fejlesztésére buzgóságot kifejteni, 
mert csak a világi elem lanybaságának tulaj donitható, hogy 
a legújabb időben akadunk tünetekre, melyek korántsem 
biztatók. S ez csak onnan van,- hogy sokan, kik a vezetés-
ben részt venni lettek volna hivatva, visszavonultak, s igy 
átengedték a tért olyanoknak, kik hatalmukkal visszaéltek. 

A mellett lehetetlen, hogy az uj felügyelő ne terjessze 
ki gondozását a lelkészi és tanitói karra is, a protestáns 
szellem e két legerősebb fegyverére, melynél a szükség sok-
kal kérlelhetetlenebbül kopogtat, mint minden más társadalmi 
osztálynál. És ezt szándékosan mondom csak most és nem 
hónapokkal ezelőtt. 

Az iskolákra vonatkozólag azt hiszi, hogy az a korszak, 
a midőn a protestáns iskolák voltak a legjobbak, visszavon-
hatatlanul letűnt. 

A mig az országban csak felekezeti iskolák voltak, addig 
a mieink a legjobbak lehettek, de a mióta egy uj hatalmas 
versenytárs, az állam vette kezébe az oktatást, elég ha arra 
törekszünk, hogy iskoláinkkal ugyanazt a szinvonalat tudjuk 
elérni. S ez nem szerencsétlenség. Hogy a régi világban fele-
kezeli féltékenység gátolta a magyar társadalom kölcsönös 
megértését, annak nem utolsó oka rejlett abban, hogy a köz-
oktatás az országban nem állott egy szinvonalon. Nagy baj 
volna azonban nemcsak a protestantismusra, hanem a ma-
gyar nemzeti szellemre is, ha iskoláink az általános szín-
vonalon alul maradnának, mert ha a protestáns intelligentia 
nem a megfelelő súlylyal érvényesülne az ország értelmisé-
gében és a protestáns szellem nem a megfelelő mértékben 
hatná át a magyar nemzet szellemét, akkor a magyar gé-
niusz legszebb zománczában károsodnék meg. 

A bizalom, mely a felügyelői székbe emelte Laszkáryt, 
szerinte ma már általános, nemcsak azok, a kik reá szavaztak, 
hanem a kerület minden tagja van irányában bizalommal. 
Mert a szabadság szelleme megköveteli, hogy a kisebbség 
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tisztelettel legyen a többség iránt; azon kör, a melyben a 
többség iránt ez a tisztelet nincsen meg, nem érett még 
a szabadságra. Szabadság csak ott van, a hol a kisebbség 
meg tud hajolni a többség előtt. Lehetett ugyan vélemény-
különbség a szavazás előtt, de szavazás után nincsen többé 
vélemény. A mikor egyszer határozat hozatott, a szabad 
ember nem néz sem jobbra, sem balra, hanem néz egyedül 
előre, »elől pedig te állsz«. 

Engedelmet kér, hogy felidézhessen egy jelenetet a múlt-
ból. Egyházunk egyik volt legkiválóbb dísze, Székács egyszer 
egy fiatal papnak, a ki ma egyházunk egyik kiváló püspöke, 
három szóba foglalva tanácsot adott, azt mondván neki: 
»Fiam, légy okos, mint a kigyó, szelid, mint a galamb és 
erős, mint a kőszirt.« Az uj felügyelő emiitette beszédében, 
hogy egyházunkat üldöztetések érték és mindazon viszonyok 
között megállott szilárdan. Azt hiszi, hogy nem mond ujat, 
ha azt állítja, hogy a támadások, melyek esetleg most érik 
egyházunkat, nem felülről jönnek és nem kividről. Ezen 
veszélyek ellen első és leghatalmasabb fegyver az okosság. 
Azonban legyen az okosság párosulva a galamb szelídségé-
vel; egyik kezében legyen az atyának szigora, a másikban 
az anyának szeretete, de ha nem használna sem az atya 
szigora, sem az anya szeretete, akkor legyen kőszikla, mely 
ingathatlanul áll meg helyén, a melyről tehetetlenül hull 
vissza minden támadás. 

Reflektálni kiván még a felügyelő úr azon szavaira is, 
hogy ha majd azt fogja látni, hogy a bizalom irányában 
csökken, vagy agg kora kényszeríti, vissza fog lépni és át 
fogja adni ezen diszes hivatalát fiatalabb, hivatottabb erők-
nek. Reményli, hogy ez az idő soha sem fog bekövetkezni. 
Szerencsés prognostikont lát abban a körülményben, hogy 
a jelen felügyelő elődje Isten különös kegyelme folytán el 
tudta érni azt az időt, hogy nem hagyott el bennünket előbb, 
mig békét és nyugalmat nem hagyhatott ránk. Például álljon 
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előtte a boldogult előd, e példát tartsa mindig szemei előtt 
»és midőn vezér lettél, maradj életed utolsó lehelletéig és 
légy meggyőződve, hogy mindig buzgón fogunk követni.« 

A beiktatott kerületi felügyelőt üdvözölte folytatólag az 
egyházmegyék nevében a barsmegyei esperes Raab Károly 
következőleg: »Ev. lelkész — úgymond — a reá bizott, lelkek 
nélkül el nem képzelhető, tehát tekintse a felügyelő úr üd-
vözletét úgy, mintha mögötte a hivek összesége állana, kik 
ma velünk örülnek, velünk ünnepelnek. Nem bizalmat elő-
legeztünk e tisztes állásra való emelés által, hanem az egy-
ház körűi számos éven át szerzett érdemei méltánylása ez, 
azt mondhatnók jutalmazása. Megválasztottuk vezérré, egyik 
vezérünkké, méltóztassék bennünket vezetni, ha azt fogjuk 
látni, hogy a kerület, a közegyház, a haza javára irányul a 
törekvés, mindig készséggel fogjuk követni. Nem épen örven-
detes, mondhatni szomorú viszonyok között vette át — úgy 
mond — a kormányrudat: a mi egymáshoz volt kapcsolva, 
szélylyelhúzódik, nem akar egymással tanácskozni, nem akar 
egymással kezet fogva az egyház jövőjén munkálni. Óhajtja, 
hogy lenne az uj felügyelő az egyházkerület Gamalielje, a ki 
lecsendesíti a háborgókat és összehozza a szélylyelhúzódókat. 
Készségesen felajánljuk szolgálatunkat, fel ügyünket, fel ma-
gunkat, egyházmegyéinket, egyházközségeinket. Az Úrtól ké-
rünk áldást építő, hazafias működésére számos évekig. Éljen.« 

Az egyetemes felügyelő inéit.. Prónay Dezső a közegy-
ház nevében üdvözölte a megválasztottat: »Szivesen engedett 
— mondj a — a baráti meghívásnak. Miután megjelent a szép 
ünnepélyen, lehetetlen, hogy ennek csak néma tanuja legyen, 
hanem részese is kiván lenni; részese nemcsak az által, hogy 
szivét, lelkét, egész valóját áthatj a az emelkedett hangulat, 
hogy mintegy megjelenése által a magyarhoni ág. hitv. ev. 
egyházegyetem nevében tanúságot tegyen üdvözlő szavai által 
arról, hogy a négy kerület egy egészet képez; hanem részese 
kiván lenni az által is, hogy az egyetemes egyház nevében 
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üdvözli az újonnan választott felügyelő urat. A sikeres mű-
ködésnek szerinte két feltétele van. az egyik az, hogy a ki 
egyháza javára működni kiván, annak egyháza állapotait 
alaposan kell ismernie, egészen bele kell magát élnie. Egy-
házi szervezetünk többé nem holt betű, hanem élő Organis-
mus; a ki tehát üdvösen munkálkodni, munkás lenni kiván 
az egyház javára, annak ezen Organismus alapjait kell ismer-
nie, a történet fejlődését. Csak a ki részt vett az Organismus 
lánczolatának minden egyes lánczszemében, a kisebb orga-
nismusok működésében, csak a ki közvetlen tapasztalat és 
közreműködés által ismeri a falusi kis gyülekezet életét is, 
a ki ott kezdte pályáját, annál nem lesz a munkálkodás 
hiábavaló. Jelen esetben pedig mind e kellékek meg vannak. 

A második feltétel a következő: Kétségkívül lehet alkotni 
szépet, dicsőt annak, a kit a közügy terén való működésre 
nemes ambiczió vezet; de igazán nagy dolgot csak az lesz 
képes véghez vinni, a kit az áldozatkészség vezet. Az uj 
felügyelő eddigi munkálkodása záloga annak, hogy az a tu-
dat vezette, hogy az egyház szolgálatot, áldozatot kíván. 
»Adja Isten, hogy siker koronázza működésedet ezen uj állás-
ban is. Fogadd egyetemes egyházunk nevében legőszintébb 
baráti üdvözletemet.« 

Utolsónak nagymélt. Racló Kálmán úr, a dunántúli ke-
rület felügyelője intézett üdvözlő szavakat az uj felügyelőhöz. 
»Jogczime van az üdvözléshez, a mennyiben egy egyház-
megye, a dunántúli kerületből zsinati határozat folytán a 
dunáninnenihez csatoltatott. Nem szívesen adták, de az egye-
temes egyház érdeke ugy kívánta: meghajoltak ennek akarata 
előtt s meg van győződve, nem is szívesen távozott amaz 
egyházmegye a kerület kötelékéből. Eljöttek, hogy részesei 
legyenek a mai ünnepélynek, hogy az egyházmegyét a ke-
rület jóakaratú szeretetébe ajánlja s meg van győződve, hogy 
ez az egyházmegye egyházunk javára, hazánk érdekében 
mindenkor szolgálatára lesz az uj felügyelőnek. A mit re-
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ménylett, bekövetkezett. Ugyanazon buzgóság, őszinte hit-
buzgóság, ugyanazon hazaszeretet húrjait hallotta pengetni, 
a melyeket megszokott az ő kerületében. Megnyugvásul szol-
gál neki és nem kételkedik, hogy valamint ők eddig, úgy a 
dunáninneni újonnan alkotott egyházkerület táplálni fogja 
az összetartozás érzetét a jövőben is, az egyház iránti sze-
retetet, a valláserkölcsi nevelést pedig fejleszteni és akkor egy-
házunk jövője biztositva van. A dunántúli kerület nevében 
üdvözli tiszttársát, kiván neki sok szerencsét és boldogságot 
és nem kétkedik, hogy a remények befognak teljesedni.« 

12. A beiktató ker. közgyűlés mellőzve minden a sza-
vazatbontó bizottság jegyzőkönyvének alapján felmerülhetett 
közigazgatási kérdés tárgyalását; ez alkalommal a kerületi 
elnökség azon kijelentését, hogy a Pozsonyban legközelebb 
megtartandó rendes kerületi közgyűlés határideje folyó évi 
augusztus 21-ike s következő napjai, 

tudomásul veszi. | 
13. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek a püspök úr 

elnöklete alatt: Trsztyenszky Ferenc.z, dr. Samarjay Emil, 
Günther M. V. és Zorkóczy Samu. f 

14. Ezen intézkedés után az elnöklő kerületi felügyelő 
— a szerencsés viszontlátás reményének kifejezésével — f 
a közgyűlést berekeszti. I 

Kosztolányi Sándor s. k. Baltik Frigyes s. k. 
ideiglenes elnök. püspök. 

Laszkáry Gyula s. k. 
1 kerületi felügyelő. 

Händel Vilmos s. k. báró Buttler Ervin s. k. 
egyházi ker. jegyző. helyettes vil. jegyző. 

Hering Lajos s. k. Laszkáry Pál s. k. 
helyettes egyh. jegyző. helyettes vil. jegyző. 

Hitelesittetett. Pozsony, 1895. évi julius-hó 3-án. 
j Baltik Frigyes s. k. 
i püspök. 

Trsztyenszky Ferencz s. k. Dr. Samarjay Emil s. k. 
Zorkóczy Samu s. k. Günther M. V. s. k. 

| hitelesítő bizottsági tagok. 
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