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Ä D U N Ä N I N N E N I 

ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGELIKUS EGYHÁZKERÜLET 

R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E , 

mely Pozsonyban 1896. szeptember 23. és 24. napjain 

méltóságos és íutiszteletű BALTlIv FRIGYES kerületi püspöknek és méltóságos LASZKÁRY 
GYULA kerületi felügyelőnek társelnöklete alatt tartatott. 

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

1. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
a) az egyházkerületi törvényszék bírái: Fürst János, Schleiffer 

Károly, Hering Lajos, Hollerung Károly, Hrk János, Samarjay Emil, 
Sztranyovszky Géza, Pongrácz György, Zorkóczy Sámuel, Biskup Lajos. 

b) Egyházkerületi jegyzők: Händel Vilmos, Hering Lajos, Sziklay 
Ottó, Korcsek Zsigmond. 

c) Egyházkerületi pénztáros: Günther M. V. 
d) Ügyész: Bende Gyula. 
e) Számvevő: Kalenda János. 
f ) Ellenőr: Richter Ede. 
g) Levéltárnok: Korcsek Zsigmond. 

2. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei és iskolai képviselők: 
a) A barsi egyházmegyéből: Raab Károly esperes, Kosztolányi 

Sándor felügyelő. 
b) A fehérkomáromi egyházmegyéből: Hering Lajos esperes. 
c) A honti egyházmegyéből: Händel Vilmos esperes, Laszkáry 

Pál másodfelügyelő. 
d) A mosoni egyházmegyéből: Bodiczky Kálmán esperes, Le-

possa Dániel felügyelő. 
e) A nyitrai egyházmegye: követeket nem küldött. 
/) A nógrádi egyházmegyéből: Švehla János főesperes, Beniczky 

Árpád felügyelő. 
g) Á pozsonymegyei esperességből: Ritter Károly esperes, Ka-

lenda János felügyelő. 
h) A pozsonyvárosi egyházmegyéből Fürst János alesperes, 

dr. Láng Lajos felügyelő. 
í* 
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1. i) A trencséni egyházmegye: követeket nem küldött. 
3. A főiskolák képviselői: 

a) Theologiai akadémia: dr. Masznyik Endre igazgató. 
b) Pozsonyi Lýceum: dr. Samarjay Emil felügyelő, Zorkóczy 

Sámuel igazgató. 
c) Selmeczbányai Lýceum: Jezsovics Károly igazgató. 

4. Választás alapján: 
a) Megbízó levéllel ellátott képviselők: 

A barsi egyházmegyéből: Bázlik Pál, Bándv Endre. 
b) A fehérkomáromi egyházmegyéből: 

1. Megbízó levéllel: Hoffmann Ede, Gáncs Jenő, Nehiba Lajos. 
2. Igazolványnyal: Jánosy Lajos, Hauptmann János. 

c) A honti egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Laszkár v Pál, Holuby Adolf, Hrencsik 

Károly, Fuchs János, Szabó Gyula. 
2. Igazolványnyal: Krupecz István, Holéczy Zsigmond. 

cl) A mosoni egyházmegyéből: 
1. megbízó levéllel: Iiacker Károly, Ringbauer Gusztáv. 
2. Igazolványnyal: Halwax János, Ebner Cryula, Ulicsny 

Endre, Steltzer Mihály. 
e) A nyitrai egyházmegyéből: 

1. Megbízó levéllel: — 
2. Igazolványnyal: — 

f ) A nógrádi egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Szontágh Pál, Wladár Miksa, Wladár 

Victor, Hohes Danó, Biszkup Béla. 
2. Igazolványnyal: Gaál Mihály. 

g) A pozsonymegyei esperességből: 
1. Megbízó levéllel: Lenhardt Károly, Schönwieszner Kál-

mán, Endreffy János, Glatz Lajos. 
2. Igazolványnyal: Farkas Géza, Keres er Ede, Scharbert 

Armin, Zsarnoviczky Gyula, Zettl János. 
A) A pozsonyvárosi egyházmegyéből: 

1. Megbízó levéllel: Polevkovics Gusztáv, Dobrovics Mátyás. 
2. Igazolványnyal: Schmidt Károly, Kollartk József, Freusz-

muth Frigyes, Ebner Gusztáv. 
i) A trencséni egyházmegyéből: 

1. Megbízó levéllel: — 
2. Igazolványnyal: — 

Mint vendégek: gr. Zay Miklós, Riesz Károly zay-ugróczi lelkész, 
Michnai Albert zay-ugróczi felügyelő, Varga Emil f.-ozori lelkész s még 
sokan. 

A gyűlés első napja. 
1. Reggel 8 órakor gyámintézeti istenitisztelet tartatott, mely 

alkalommal Händel Vilmos n. honti esperes, ker. főjegyző az oltár 
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előtt buzgón imádkozott és alkalmi igéket olvasott, az egyházi beszé- 1. 
det pedig Hering Lajos, fehérkomáromi esperes tartotta. 

Rövid szünet ulán a pozsonyi egyházközség könyvtár termében 
gyülekeztek össze a közgylűés tagjai, a hol főt. és méltóságos Baltik 

"Frigyes püspök úr buzgó imában kérte tanácskozásunkra Istennek 
áldását. 

Majd mélt. Laszkáry Gyula fel ügy Hő úr üdvözli a közgyűlést 
meleg szavakkal. »Most, midőn az egész ország — ugy mond — 
minden ízében ünnepet ül: ünnepét hazánk ezredéves fennállásának, 
kell, hogy mi is azzal nyissuk meg kerületünk gyűlését, hogy hálát 
adjunk a Mindenhatónak, hogy hazánkat egy ezredéven át annyi vész 
között fentartotta. És itt önérzettel elmondhatjuk, hogy a lefolyt év-
ezred utolsó századaiban hazánk alkotmánya fentartatott s minden 
kísérlet, mely hazánk szabadságainak megsemmisítésére irányult, si-
kertelen maradt, annak érdeméből az oroszlánrész minket, a magyar 
prot. egyházat, a magyar protestantismust illeti. 

Volt idő, midőn a szabad szó, midőn a gyülekezés joga tiltva volt 
a hazában, s ekkor egyházunk gyűlései voltak a tér, a hol a hazafiak 
gyakran valláskülömbség nélkül összejöttek eszmét cserélni, — a mi 
egyházalkotmányunk volt a kiolthatatlan görög tűz, melyből mindig a 
szabadság szikrája kisugárzott; a mi autonomiánk volt a mustármag, 
melyből a vészthozó vihar után a szabadság fája kinőlt s beárnyé-
kolta a letarolt hazát. 

A jövőben is nagy feladat vár reánk hazánk fennállásának biz-
tosításában, hitem szerint nem ugyan olyan mederben, mint a múlt-
ban, de abban, hogy egyházainkban úgy a szószékről, valamint az 
iskolában neveljük a jövő nemzedéket; csepegtessük szíveikbe a val-
lásosságot, a haza szeretetét és a polgári erényeket, véssük be leikeikbe 
azon erős meggyőződést, hogy hazánk csak addig állhat fenn, míg a 
magyar nemzet él s hogy azért ennek erősödése, ennek izmosodása 
amannak fennállását biztosítja. 

Egy örvendetes tényt kell a mélyen tisztelt közgyűlés előtt fel-
említenem; értem azon kitüntetést, mely kerületünk püspökét, az én 
elnöktársamat érte, a midőn őt ő Felsége a vaskoronarend középkeresztjével 
díszítette fel. Tudom én azt, hogy az ő egyszerű protestáns erkölcse, 
az ő puritán lelke nem vágyódott e kitüntetés után és nem kereste 
azt, de azért, m. t. kerület! ennek a kitüntetésnek nagy értelme van; 

-értelme az, hogy a legmagasabb, és az irányadó körökben helyeslik 
az irányt, melyet kerületünk vezetősége az utóbbi időben követ, s 
méltányolják a munkásságot, melyet püspökünk ez irányban követ; és 
ez kell, hogy megszilárdítson abban mindnyájunkat, hogy ez irányt 
továbbra is tétovázás nélkül kövessük, lankadatlanul kitartsunk mind-
addig, míg egyházkerületünk bajai orvosolva lesznek. 

A mint méltóztatnak tudni, az egyetemes gyűlés egy küldöttséget 
menesztett a ministerelnökliöz a czélból, hogy az nála az államsegély 
törvénybe igtatását és annak oly mérvben felemelését sürgesse, a mily 
mértékben az minket nemcsak számarányunknál, de az államban tel-
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2—5. jesített culturális ténykedésünknél fogva is, már az 1818. 20. t.-cz. 
értelmében jogosan megillet. 

Ezen küldöttségnek mi is tagjai voltunk elnöktársammal, ott 
megjelentünk s ö nagyméltóságától azon biztosítást nyertük, hogy ő 
is át lévén hatva kívánságaink jogosultságától, azon fog igyekezni, hogy 
azok teljesedésbe menjenek, s hogy az országgyűlés az államsegélyt 
fokozatosan emelje arra az összegre, a mely összeg minket jogosan 
megillet. 

A mult évi ker. gyűlés által meg lettünk bízva azzal, hogy a 
nyitrai és trencséni esperességek elnökségei ellen a fegyelmi eljárást 
megindítsuk. Mi ezen megbízatásunkban eljártunk; fájdalom, még 
mindig nem látjuk őket körünkben, egyházunk javán működni. Egyéb-
ként eljárásunk eredményéről majd ezen pont kapcsán fog elnök-
társam jelentést tenni 

Midőn a m. t. tag urakat melegen üdvözölném, a közgyűlést 
megnyitottnak nyilvánítom. 

Ezen magasröptű elnöki megnyitó egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe foglaltatni rendeltetvén, az abban foglaltak 
tudomásul szolgálnak. Szeretett püspökünket ért magas ki-
tüntetésről a közgyűlés örömmel értesülvén: őt ez alkalom-
ból a legmelegebben üdvözli, — a gyámintézeti istentisztelet 
szónokának pedig épületes s lelkesítő beszédeért hálás kö-
szönetét jegyzőkönyvileg is kifejezi. 

2. A közgyűlés igazolt tagjainak névsora összeállíttatván s fel-
olvastatván, 

a közgyűlés az elnöklő világi felügyelő úr által meg-
alakultnak jelentetik ki. 

3. Világi elnök úr hódoló kegyelettel s mély megilletődéssel emlék-
szik meg felséges uralkodó házunk két kiváló tagjának ő Fönségeik 
Károly Lajos és László cs. és k. főherczeg urak gyászos elhunytáról. 

A kerületi gyűlés alattvalói hódolattal, a dicsőségesen 
uralkodó fölséges ház irányában, a boldogúlt főherczeg urak 
elhalálozása fölött mély részvétének kegyeletteljesen jegyző-
könyvi kifejezést ád. 

4. Világi elnök úr a hazai és egyházi közügyek munkálatában 
dús érdemeket szerzett Ivánka Imre, volt egyetemes gyámintézeti elnök 
elhalálozásáról fájdalmasan megemlékezvén: 

A kerületi gyűlés az elhúnyt nagy hazafi s kitűnő egy-
házférfiú emlékezetét jegyzőkönyvileg is megörökíti. 

5. Püspök úr jelenti, hogy Karsay Sándor, a dunántúli kerület 
érdemekben megőszült főpapja hivataláról lemondott s helyébe Gyurátz 
Ferencz pápai lelkész mult évi decz. 11-én ugyanazon kerület püs-
pökévé avattatott. 

A ker. gyűlés míg egyfelől a távozó főpásztornak a hazai 
ág. hitv. ev. egyház körül szerzett elévülhetlen érdemeit 
jegyzőkönyvébe iktatni rendeli; másfelöl utódját a honi egy-
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házunk terén eddig is áldásosán működött a főpásztori széken 6—10. 
a legmelegebben üdvözli. 

6. Egyházi elnök úr jelenti, hogy Zelenka Pál. tiszai püspök, ki 
a mult évben hivataláról lelépett, a kerület bizalmából újra az előbbi 
méltóságra emeltetett. 

A kerületi gyűlés egyházunk ezen kiváló férfiút az újon-
nan elfoglalt püspöki széken örömmel üdvözli. 

7. Püspök úr jelenti, hogy Pap Gábor az ev. ref. testvéregyház 
nagyérdemű íopásztora elhalálozott s helyébe Antal Gábor, dunán-
túli ev. ref. egyházkerület püspökévé választatott. 

A kerületi gyűlés az elhunyt főpap emlékét jegyzőköny-
vileg megörökíti, a megválasztott utódot örömmel üdvözli s 
üdvözletét jelen jegyzőkönyvében kifejezi.. 

8. Püspök úr jelenti, hogy az isteni gondviselés Vályi Jánost a 
tiszántúli ev. ref. egyházkerület főgondnokát az élők sorából kiszólította. 

A kerületi gyűlés határozza, hogy testvér egyházunk ezen 
oszlopos férfiának emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti. 

9. Püspök úr jelentést tesz a pozsonyi ég. hitv. ev. egyház lyceumá-
nak szeptember hó 20-dikán végbement felavatásáról s meleg szavak-
ban megemlékszik mindazokról, kik a tudomány e hajlékának emelése 
körül kiváló érdemeket szereztek magoknak. Első sorban megemlék-
szik Samarjai Emil és Günther M. V. urakról, kik, mint a pozsonyi 
egyház elöljárói lankadatlan erővel szorgalmazták a lyceumi épület 
tervezését, felépítését és belső berendezését; megemlékszik Pulszky 
Ágost Ő méltóságáról, ki államtitkári minőségében a pártatlan igazság 
szeretetével saját egyházának is megadta mindazt, a mit más feleke-
zeteknek magadott; végre nem hagyhatja felemlíttetlenül dr. Láng Lajos 
espcrességi felügyelő úr ügybuzgóságát sem, ki mint kiküldött minisz-
teri biztos bölcs tanácsa és erélyes eljárása által, a többi tényezők 
munkálkodását fényes eredményre juttatta. 

A kerületi gyűlés élénk helyesléssel fogadja püspök úr 
felszólalását s köszönetet szavaz mindazoknak, kik a magasz-
tos czél elérését közremüköclésök állal biztosították. 

10. A m. é. jkönyv 3. pontja értelmében, az egyházkerületi elnök-
ségtől nyert megbízatás folytán eljáró nógrádi egyházmegyei törvény-
szék, elmozdította a Losonczon f. é. jul. 7-kén tartott ülésében, az 
egyházalkotmányról szóló 32P §-nak, c. d. és g. pontjai alapján, a 
trencséni egyházmegye elnökségét: Zoch Pál esperest s Dohnányi Lajos 
felügyelőt. 

A jogerőssé vált Ítélet következtében, a kerületi elnökség az egy-
ház alkotmányáról szóló 96. §. szerint eljárván, megbízta az egyház-
megye ideiglenes vezetésével, a másodesperesi állás üresedésben levén, 
az egyházmegyei jegyzőt Krizsan Zzigmondot, kis-sztankoczi lelkészt 
s az egyházmegye másodfelügyelőjét dr. Minich Jaroslavot, a kik is 
a hivatalt elvállalva, a hivatalos teendőkben eljártak. 

Az általok összehívott s f. évi szeptember 9-kén Trencsén váro-
sában megtartott egyházmegyei közgyűlés, a többiek között, következő 
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határozatokat hozott: »Az esperesi gyűlés sajnálattal veszi tudomásul 
mélyen tisztelt elnökségének elmozdítását és kijelenti, hogy nagytisz-
teletű Zoch Pál főesperesnek s nagyságos Dohnányi Lajos felügyelőnek 
azon eljárását, mely a kiküldött nógrádi törvényszék Ítéletét provocálta, 
helyesli, magáénak vallja egyszersmind jegyzőkönyvileg köszönetét 
nyilvánítja, mind a két nagyérdemű esperességi dignitariusnak hivata-
los állásuk és az esperességi gyűlések alapján reájuk rótt kötelességek-
nek lelkiismeretes teljesitéseért, valamint az esperesség autonom jogai-
nak hű és férfias megvédéseért (jk 2. p. fordításban). Ugyanazon jknyv 
16. p.ban felhívja az elnöklő másodfelügyelő a közgyűlést az esper. 
elnökség megválasztására s a szavazatok beküldésére, záros határ-
időül f. évi október 31-két tűzi ki. A jknyv 18. pontjának tanúsága 
szerint, a trencséni egyház képviselője Porubszky István által beter-
jesztett azon javaslat felelt, vájjon az elébbről hozott, azon közgyűlési 
határozatát, mely szerint a kerületi közgyűlésre követeket nem küld, 
továbbra is fenntartja-e, vagy ezen határozatától eláll, —mind inkább 
heves és zajos szóváltás keletkezvén, az egyház alkotmányáról szóló 
törvény 23. §-a alapján, a világi elnök a közgyűlést feloszlatta; egy-
úttal azonban kiküldi a jegyzőkönyv hitelesítésére Roy Pált, kohánóczi 
lelkészt s dr. Koliut Milánt, morva-Íjeszkói felügyelőt. Mindezeket 
azonban az egyh. alk. 23. §-ának rendelkezése szerint a kerületi elnök-
ségnek nem jelentette be. 

Tekintettel főképpen az utolsó határozatra s az ezek ellen, a zay-
ugróczi egyház képviselői Riesz Károly lelkész s Michnai Albert felügyelő, 
továbbá Paulik András f. ozori s Kiss István és Kiss Pál podluzsáni 
egyházképviselők által, beadott felterjesztésre; ezek alapján, 

semmisnek s érvénytelennek jelenti ki a kerületi köz-
gyűlés a trencséni egyházmegye folyó évi szeptember 9-én 
Trencsén városában megtartott közgyűlésének jegyzőkönyvét, 
határozataival együtt: 

helyeslőleg veszi tudomásul a főt. püspök úr azon intéz-
kedését, hogy a trencséni egyházmegye elnökségét eltiltotta 
a közgyűlés határozatainak végrehajtásától s 

a másodfelögyelő dr. Millich Jaroslav, s a vele — az 
egyh. alk. 86. §. alapján — elnöklő Varga János, ksinnai 
lelkész s az egyházmegyét kormányzó egyházmegyei jegyző, 
Krizsan Zsigmond kis-sztankóczi lelkész ellen, ez utolsó ellen 
különösen azért, mivel az egyházmegyei közgyűlést meghívó 
tárgysorozatba a kerületi közgyűlésre kiküldendő követek 
megválasztását mint külön tárgyat fel nem vette, elrendeli 
a fegyelmi eljárást, utasítván az elnökséget, hogy a neve-
zetteket a körülményekhez képest hivataluktól felfüggessze; 

a kerületi közgyűlés elrendeli továbbá, hogy az ezen 
törvényes eljárásra vonatkozó periratok a kerületi levéltárba 
elhelyeztessenek; 

a hivatalától elmozdított trencséni esp. felügyelő Dohnányi 
Lajos azon megkeresése felett, hogy az általa használt stam-
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piglia, — mely állítólag magántulajdonát képezte, — mely 11 
tőle az eljáró törvényszéki bíró által átvétetett, — neki visz-
szaadassék, — a kerületi közgyűlés napirendre tér. 

11. A m. évi ker. közgyűlés harmadik pontjában foglalt utasítás 
értelmében a kerületi elnökség megindította a nyitrai egyházmegye 
ellen a fegyelmi vizsgálatot, kiküldvén e czélból a pozsonyvárosi 
(esperességi) egyházmegyei törvényszéket. Ennek elnöke dr. Láng Lajos 
jelenti, hogy az eljárás folyamatban van. 

A törvényszéki elnök ezen jelentését a kerületi közgyűlés 
tudomásúl veszi. 

12. Olvastatott a főt. püspök úr következő évi jelentése: 

Főtisztei etil egyházkerületi közgyűlés! 
Az Isten segítségéről és oltalmáról szóló 121 zsoltár utolsó (8) 

versében olvassuk: »az Úr megőrizi a te kimeneteledet, mostantól 
fogva mindörökké«. 

A szent írás ezen szavaival kezdem ez évi jelentésemet, mert 
ezen közigazgatási évben a főbb mozzanatokban a kimenetelről és 
bemenetelről szó vala nálunk is. 

Nyomban a mult évi kerületi gyűlés után 1895. évi augusztus 
26-án átadtam a liptói egyházmegyét a tiszai kerületnek, s más nap 
elhagytam liptó-szent-miklósi lelkészi állomásomat, átköltözködtem 
Balassa-Gyarmatra s az ottani lelkészi hivatalba m. évi szeptember 
1-én lettem beiktatva. 

Az Űr megőrizte kimenetelemet és bemenetelemet. 
rr r 

Őrizője volt az Ur egyházkerületünknek a mult közigazgatási évben, 
a mely az első vala, ahol az átcsatolt megyéknek teljes elmenetele után, 
magunk maradtunk a régi és az uj esperességekkel azon alakban és 
keretben, amint az az arányosítási törvényben meg van határozva. 

Egy szervezett test ugyan még nem vagyunk ezen kimenetel és 
bemenetel után, mert eddig az összes esperességek együtt még nem 
is tanácskoztak; de ámbár a kerületnek közigazgatásában az év kez-
detén a bemenetel itt-ott a kimenetelhez inkább hasonlított: lassan-
lassan a munka mint egy testben folyni kezdett, úgy, hogy hálát kell 
adnunk az Úrnak, aki ez évi kimenetelünket és bemenetelünket meg-
őrizte minden komolyabb bajtól. 

Tudjuk, hogy m. évi október 1-én egy más kimenetelen és beme-
netelen át kellett esnünk. Az nap a polgári házasság és a polgári 
anyakönyvvezetés lépett életbe egyetemben a gyermekek neveléséről 
szóló u j törvénynyel. 

Az egyházak, illetve a lelkészi hivatalok úgy a kerületi, valamint 
az egyetemes határozatokkal el lettek látva; az agendára vonatkozólag 
kibocsátottam főpásztori szózatomat, a melylyel az egyházi esketés 
teljessége hangsúlyoztatott. 

Azon komolyság, a mely jelzi az evang. embert az anyaszent-
egyház terén, s ama a vallásos meggyőződésből fakadó tisztelet, a 
melylyel viseltetik a törvény iránt, eredményezték, hogy egyházkerü-
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12. letünkben ezen uj rend minden nagyobb megrázkódtatás nélkül lépett 
életbe. Arra azonban, mennyire káros hatása lelt volna az egyházi 
életre, sajnos, kimerítő feleletet nem adhatok, mert csak 6. és nem 
az összes kilencz espességből vettem az adatokat. A jelentéseknek elké-
sett beküldése okozta, hogy pótlólag a hiányzó adatokat beszerezni 
nem volt idő. 

Tény azonban az, hogy eddig hála Istennek nem fordult elő eset, 
a hol a gyermek meg nem kereszteltetett volna, vagy a hol a halott 
egyházilag nem temettetett volna el. Sajnos, 5 esetben az egyházi 
esketés elmaradt. 

A gyermekek nevelésére nézve 20 esetben az intézkedés az evang. 
egyház javára történt, ellenben 24 esetben rom. kalb, nevelés lett 
biztosítva, 32 esetben nem intézkedtek. 

Reménylem, hogy mindez arra fogja buzdítani a lelkészkedő test-
véreket, miszerint a lelki pásztorkodás terén a figyelmet főkép ez 
ügyre fordítanunk kell, egyetemben a belmissiónak behozatalával, úgy 
hiszem áldott lesz itt is a kimenetelünk. 

Áldott volt a mi bemenetelünk és kimenetelünk ez évben hazánk 
ezredéves fennállásának megünneplésénél, úgy a templomokban, vala-
mint az iskolákban. Megfelelően azon főpásztori levelemnek, a melyet 
ez ügyben az egyházakhoz intéztem volt. 

Az evang. egyház a maga szerény állapotában újból fényesen 
bizonyította be ama történelmi tényt, hogy jó és balsorsban a hazá-
val együtt érezni tud s polgári kötelességeit híven teljesíti. A jó Isten, 
a kinek jósága e hont őrizte ezer esztendőn át s nem engedte, hogy 
a sok viszályban essék el: O tartsa s áldja a mi hazánkat s annak 
atyai hű királyát, s e hazában drága evang. egyházunkat s őrizze és 
áldja az ő kimenetelét és bemenetelét. A millennáris ünnepnek teljes 
magasztos képét a mi kerületünknek keretén belől rajzolni azonban 
nem vala módomban, mert minden esperességből részletes jelentések 
nem érkeztek be. 

Nem kevésbé lélekemelő volt boldog emlékű reformátorunk Dr. 
Luther Márton elhalálozása negyedfélszázados emlékének f. évi február 
hó 23-án történt egyházi megünneplése. 

Az egyházak főpásztori felhívásomnak engedtek, s 7 egyháznak 
(6 nyitrai, 1 trencséni) kivételével szépen adakoztak Luther offertorium 
czimén és pedig a csekély 1 frt 85 kr. portoköltség levonásával ösz-
szesen 581 frt 44 krt, mely összeget az egyetemes gyámintézet pénz-
tárába tettem le. Az Úr megőrizte ezen ünnepnapon is a mi kimene-
telünket és bemenetelünket, s megáldotta a mennyiben az egyházak 
illetve egyes hívek szép könyv adományokban részesültek. Kerületünk-
ben lett szétosztva a Luther társaság adományából Luther életrajzának 
magyarnyelvű kiadásából 100 példány. A tót nyelvű kiadásból eddig 
2195 példány. Az ág. hitvallás tót nyelvű szövegéből eddig 182 pél-
dány, a Bodiczki-féle prédikácziókból 50 példány. Ezen utolsó 3 könyv 
példányai a Zpevnik énekeskönyvi bizottság adományai. 
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Hasonlóan áldott a mi bemenetelünk ez évben ott, a hol már 
a kimenetel aggasztóvá kezdett lenni. Tudjuk, hogy a theologusok 
száma apad! Örök hálára kötelez minket a pozsonyi ev. theologiai 
akadémiának igazgatója Dr. Masznyik Endre, a ki kezdeményezte 
és a nemes pozsonyvárosi egyházközség, a mely lehetővé tette a volt 
lyceumi épületnek kedvező átadásával a »Theologusok Otthonát.« A 
kerületi elnökség, hogy ezen oly szükséges intézet már ez évben nyit-
tassák szívben csatlakozott a többi hitrokonokhoz, kijelentvén a ke-
rületi gyűlés jóváhagyásának reményében, hogy évi 160 írttal járulni 
fog a dunáninneni egyházkerület az Otthon fenntartásához illetve 2 
theologusnak az Otthonban való ellátásához. 

Áldott volt a mi kimenetelünk és bemetelünk ezen közigazgatási 
évben a segélyezés terén. Az államsegélyből úgy a vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumtól közvetlenül beérkezett és szétosztatott 2400 frt 
úgy, hogy kerületünk 24 lelkésze 100—100 frt segélyben részesíttetett. 

Hasonlóképen az egyetemes gyűlés által az államsegélyből a mi 
kerületünkben kapott 24 lelkész 100—100 írtjával, tehát újból 2400 
irtot, szintén az egyetemes gyűlés határozatának következtében az 
államsegélyből kapott 12 dunáninneni kerületi egyház 100—100 írt-
jával összesen 1200 frtot. 

S ugyancsak az egyetemes gyűlés által az államsegélyből a du-
náninneni kerületben a hitoktatók segélyezésére 1045 frt 14 hitoktató 
közt különféle részletekben osztatott szét. 

A nemes Gusztáv Adolf-egvlet adományaiból a dunáninneni egy-
házkerületben az L közadományból a központi elnökségtől 15 egyház 
987 frt, a III. közadományból (a lipcsei főegylet) 1 egyház 13 frt 51 
kr. a IV. közadományból (a württembergi egylettől, 2 egyház 117.46, 
az V. közadományból (a lipcsei főegylettől) 3 egyház 469.89, a VI. 
közadományból a közp. elnökségtől) 5 egyház 821 frt. 

A magyarhoni egyetemes gyámintézettől pedig kapott a pozsonyi 
diakonissa intézet 500 frt a dunáninneni leányiskola 125 írt. Báth 
egyháza 400 frt és azonkívül 4 egyház 50 forintjával 200 frt. 

Ahol a munkára hívtam fel az egyházakat és testvéreimet az 
Úrban, vonatkozott először is a lelkészi fizetések újból való össze-
írasara, a mennyiben az előbbi összeírás nem egy és ugyanazon minta 
szerint készült; sajnálom azonban, hogy főkép a földjövedelmet ille-
tőleg ezen összeírás is több helyütt oly ellentétes, hogy felülbirálat 
nélkül nem maradhat, annál kevésbé, mert a lelkészfizetések össze-
írása most a segélyezés alapjául vétetni fog, s így kell, hogy egy-
öntetű elj aras legyen az egész kerületben. 

Hasonlóan kértem be a mult évi határozatok alapján a létező és 
alakítandó katechetai állások kimutatását, hogy az idegen intézetekben 
és a szórványokban az ev. vallástanban gyermekeink végre-valahára 
mindenütt rendesen oktattassanak. Ezen munka alapján szerintem 
indulni már lehet. 

Továbbá felhívtam az esperességeket, hogy a politikai községek 
összeírását eszközöljék, azoknak egyházilag eszközlendő beosztásuk 



szempontjából, szerintem az adatok a maguk teljességében rendelke-
zésünkre még nem állanak főkép azon szempontból, hol és mikép 
kell a missiói lelkészi állomásokat berendezni. 

A mul t évi utasítás alapján az esperesi hivatalok útján általam 
fel lettek szólítva az egyházak, hogy az egyenes államadó kimutatását 
küldjék be a Vs % közalapi egyh. adó kivetésének czéljából. Az ada-
tok be is érkeztek, bár 2 esperességből (Nyitva, Trencsén) nagyobb 
részt nem egyházi úton, de az alispáni hivatalok által elrendelt ösz-
szeírás szerint. A V2 °'o adó ki is vettetett, s a kimutatás az egyetemes 
felügyelői hivatalhoz tétetett át; másodlatban bemutatva azt a főt. ker. 
gyűlésnek. A kerület V« % adója: 3564 frt 84 kr. 

Ez évben életbe lépett a missionarius lelkészi állomás a püspök 
oldala mellett, a mely az egyetemes gyűlési határozatok alapján léte-
síttetett. Ennek segítségével hiszem, hogy a püspök az irodavezetővel 
együtt képes lesz a sokoldalú munkát, a mely a püspöki irodában 
nőttön-nő, elvégezni. Szolgálati viszonya azonban ezen missionarius 
lelkésznek még rendezendő. 

A mennyiben más hivatalos teendőim engedték ez évben is 
kimentem egyes egyházakba, nevezetesen Málnapatakán m. évi okt. 
20-án a hivek nagy áldozatával újból átalakított templomot szenteltem 
fel, ez alkalommal meglátogatván a kálnogarabi, poltári, uhorszkai, 
ozdini, turicskai, szinobányai, tamasii egyházakat is s meggyőződtem 
a hivek szeretetéről, a melylyel egyházuk iránt viseltetnek. 

A szügyi és fehérkuti egyházakban, valamint az erdőmegi egy-
házban meggyőződtem, hogy a templomi épületek javítandók, s meg-
érdemlik e czimen a segélynyújtást. Azonkívül meglátogattam a po-
zsonyi lyceumot és jelen voltam érettségi vizsgáin. 

Ezen régi dicsőmultu intézet, a mely most az uj diszes épületébe 
bemenetelét tartotta, jelesen végzi egyházunkban ma is magasztos 
feladatát. 

M. évi deczember 10-én a dunántúli egyházkerületnek meghívása 
folytán Győrött hivatalába iktattam Dunántúl uj püspökét főt. Gyurátz 
Ferencz pápai lelkész urat, az érdemekben megőszült s aggkora miatt 
leköszönt nestorunk mélt. Karsay Sándor püspök úr helyére. 

A millennaris ünnepélyeket illetőleg részt vettem az ő Felségének 
bemutatott hódoló felvonuláson, valamint a zohorhegyi szobor leleple-
zésen. Az ezredéves országos kiállításon a kerületet szives volt helyet-
tem képviselni Händel Vilmos főesp. úr. A személyi változásokat ille-
tőleg először is megjegyzem, hogy a kiküldött Nógrád esperességi tör-
vényszéknek erőre emelkedett Ítélete folytán a trencséni esperesség 
elnöksége Dohnányi Lajos felügyelő és Zoch Pál főesperes hivataluk-
ból lettek elmozdítva. Az egyházmegyét a törvény értelmében s az 
egyházkerületi elnökség intézkedése folytán kormányozzák ideiglenesen: 
Dr. Minich Jaroszlav másodfelügyelő és Krizsan Zsigmond egyházi 
főjegyző. 

Honti esperességben másodfelügyelővé választatott Laszkáry Pál 
és alesperessé Holuby Adolf, csánki lelkész. A nógrádi esperességben 
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másodfelügyelő lett Báró Buttler Ervin, alesperes pedig Vladár Miksa 
sziráki lelkész. 

Püspöki irodámból közlöm: Baltik Pál irodavezető lett báthi lel-
kész; helyét elfoglalta az irodában Zsámbor Pál balassa-gyarmati 
segédlelkész; balassa-gyarmati segédlelkészszé lett KrmannfPál, s a 
midőn az év kezdetén a missionariusi lelkészi állás életbe lépett, azt 
ideiglenesen Zsámbor Pálnak adtam, kinek helyét az irodában pótolja 
Stúr Pál. 

Az egyes esperességekből a következő jelentések érkeztek be a 
tisztikarban történt változásokról: 

A barsi egyházmegyéből. 

Elhaláloztak: Körmöczbányán Galántha József előbb az egyház 
másodfelügyelője, az utóbbi időben az egyház tanácsosa; Goldberger 
András az egyház gondnoka. Kosztolánban: Elimár Oldenburgi herczeg, 
az egyház jóltevője és Orgonyi András az egyház 30 éven át volt 
tanítója. 

Változások: A körmöczbányai segédlelkész Hajsó Gusztáv Nyíregy-
házára távozott, helyét Albrecht Géza foglalta el. 

A fehérkomáromi egyházmegyéből Szabó Lajos komáromi helyet-
tes lelkész lemondván, Jánosi Lajos győri s.-lelkész komáromi rendes 
lelkésznek lett megválasztva. Payr Sándor ondódi lelkész, dunántúli 
püspöki titkárrá hivatott, helyébe Pósch Sándor választatott meg, a ki 
ápril 27-én elhunyván, helyébe Holko Mihály modori s.-lelkész válasz-
tatott meg. 

Bokodon másodtanítóul Komjáthy Károly, Oroszlánott pedig Szoják 
Endre és Clementisz Zsigmond alkalmaztattak. Majd Szoják Hankovára 
(Gömörm.) választatván meg, egy ideig a lelkész tanított, később pedig 
ideiglenesen Prúnyi Ottó csernyei Il-od tanító hivatott meg. Ugyancsak 
Oroszlánott Pohánka Gyula hivataláról lemondván: kántortanítóul Búth 
Pál penczi tanító választatott Pestmegyéből. 

Mosoni egyházmegyéből. 

Az esperességi hivatalokban változás nem történt és a lelkészi 
karban sem. Kurcz Sámuel, volt Zurányi segédlelkész Felső-Nánára 
(Tolnám.) távozott el segédlelkészi minőségben. Levélen, Hujber József, 
az alsó elemi osztályba megválasztott tanító, beiktattatott. 

Nagy-honti egyházmegye. 

Halálozás: Jászberényi Kalmár Lajos esperességi másodfelügyelő 
s törvényszéki elnök. Lörincsék János volt csall-apafalvi lelkész s érde-
mült esperes, Holéczy Miksa felső-bakai lelkész. Wongrey Mihály nyug-
díjas, az irtványosi leányegyházban kisegítő tanító; Krátky Ede volt 
béldi tanító. Lelkészszé lett: a a) báthi egyházban Baltik Pál volt püs-
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pöki titkár; b) a csall-apafalvi egyházban Gregus Gyula ugyanottani 
segédlelkész; c) a százdi egyházban Holéczy János volt udvarnoki 
lelkész; d) az udvarnoki egyházban Krupecz István volt theol. aka-
démiai tanár; e) a hodrusbányai egyházban mint lelkész-tanító alkalmaz-
tatott: Adamovics Sámuel volt nagy-laki helyettes lelkész; f ) a felső-
és alsó-bakai egyházban Scholtz Gyula volt csernyei lelkész; g) a 
felső-almási egyházban Koncsek László volt liptó-s^ent-miklósi s.-lelkész. 

Felügyelővé választatott: 
a) Csall-Apafalván: Nándory Pál csábi szolgabíró; b) Berencs-

íálván a tisztéről lemondott Heincz Hugó helyét elfoglalta Nedeczky 
Árpád korponai főszolgabíró; c) Ledényben a lemondott Braxatoris 
Dániel helyére meg választatott Nedeczky Árpád korponai főszolgabíró. 

Tanítóul választatott: 
a) Bélden: Bothár Lajos volt f.-terényi tanító; b) Felső-Paloj-

tán: Csjampor Vincze; c) az ipoly-szakállosi leány egyházban, az apát-
maróthi állami iskolába eltávozott Bankó János helyébe Klein Mihály; 
d) Hársas-Terényben: Klein Mihály ipoly-szakállosi tanító; e) Selmecz-
bányán: Holly József helyére, ki Rózsahegyre távozott, Laczó Dániel, 
volt pilisi tanító; f ) Egyház-Maróthon: Koleszár Lajos helyét, a ki a 
gyügyi állami iskolába távozott, Bátyel Gyula a szúdi leányegyház taní-
tója foglalta el. 

A devicsei egyházban ideiglenesen ellátja a tanítói tisztet a nyug-
díjas Blaskovich Adolf,, volt béldi tanító. 

Nógrádi egyházmegyében. 

Halálozás: Sztolár György csehbrézói, Lányi Gusztáv alsó-bodo-
nyi lelkészek és Goldperger József nagy-lami egyházfelügyelő. 

Változások: Cseh-Brézón, Viczian Lajos hrussói lelkész választa-
tott meg lelkészül. Alsó-Bodonyban, Koreny Márton segédlelkész he-
lyettes lelkészi teendőkkel bízatott meg. Legénden, Báró Marschall 
Rudolf lemondása következtében Nagy Lászlő földbirtokos választa-
tott meg egyházfelügyelőnek. Vámosfalván, az Eperjesre távozott Re-
menyik Lájos helyére Langhoffer Pál turicskai, ide Buzágh Béla uhorsz-
kai s. tanító; Mlágyora Sándor János, Hradistyére a Szkálnokra 
távozott Vregyik Gusztáv helyére Czirbesz János gács-lehotai, Pribojon 
Králik János, Kis-Libercsén Sebjan Mihály, mindketten helyettesekül. 
Lapujtőre a Miavára távozott Endreffy Béla helyére Gyura Vilmos 
választattak tanítókul. Pásztori Gábor Pórázra állami tanítónak ment. 
Krmann Lajos vallástanárul és s. lelkészül alkalmaztatott B.-Gyar-
maton. 

Nyitrai egyházmegyében. 
Változás: Szloboda Pál verbóczi lelkész. 
Leköszönt: Paulínyi László prítrzsei lelkész és Nehyba Sándor 

zelenei tanító. Boor Lajos krajnai lelkész N.-lakra választatott; Valásek 
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János brezói Modorba, Bodnár Gyula miavai Csabára s. lelkésznek, 
Jeszenszky Emil iubinai tanító Kelecsénybe. 

Megválasztattak lelkészekül: Verbóczra Szlávik Ádám ó-turai s. lel-
kész, Krajnára Bodiczky Mihály pondeloki lelkész és Prítzsre Bálent 
Tivadar s. lelkész. 

Segédlelkészek lettek: Brezován Pelikán János modori és Ó-Tu-
rán Krizsan Emil kochanóczi s. lelkész. Ó-Turán tanítónak választa-
tott Rapos Károly, a ki Szerdahelyre távozik; Kopcsinába Brunoszky 
Sámuel és a miavai irtványokban Valach Károly, Bresztovéczről Pozsi-
adjére ment tanítónak. 

Egyházfelügyelőnek Holicson Kovácsik Dániel választatott. 

Pozsonymegyei esperesség. 

Meghalt: Wowy Károly limbachi tanító, kinek helyébe Böhm 
Károly vasmegyei rödöni tanító választatott. 

Hivataláról lemondott Minich Dániel modori lelkész. 
Grinádi egyház másodfelügyelővé választatott Ulreich Oszkár; 

Dunaszerdahelyi egyházfelügyelővé Neubauer Vilmos lemondása után 
Svégruha Pál. Doleschall Lajos Modor-Királyfáról Lajosfalvára ment 
lelkészül. Holko Mihály modori s. lelkész Ondódra választatott meg 
lelkésznek. Pelikán János modori s. lelkész szabályellenes magaviselete 
miatt elbocsáttatott s helyére Valásek János brezovai s. lelkész jött. 

Kellenberger Mihály grinádi tanító elment tanyai tanítónak Békés-
Csahára s helyébe jött Posch Károly répczelaki tanító. 

Grósz Mihály bazini tanító állását Marasztóni Dóra kisasszony 
foglalta el. Taksonyból eltávozott Grünwidl Ilma tanítónő; jött tanító-
nak Hammel Árpád. 

Pozsonyvárosi esperesség. 

Pozsonyban meghaltak: Bothár Dániel, nyugd. lyc. tanár. 
König Hugó lyceumi rajztanár és Rosenkrantz Károly kántor 

nyugdíjaztattak, úgyszintén Csáder Gyula az elemi iskolánál. Korcsek 
Zsigmod lett igazgató, Porubszky Hermina tanítónői állásában meg-
erősíttetett. RécsénaMajerkára (Szepesm.) távozott Müller helyébe Ulrich 
Tóbiás választatott. 1 r r 

Trencséni egyházmegye. 

Elhalálozott: Krajcsovics István, beczkói tanító. 
Eltávozott: Masár Ádám kolnoi tanító. 
Egyházfelügyelővé Nemes-Podhragyon a leköszönt Dr. Osztroluczky 

Miklós helyébe Osztroluczky Géza választatott. Trencsénbe helyettes 
lelkésznek Heinlein Emil zsolnai h. lelkész és Zsolnára helyettes lel-
késznek F.-Almásról Maschtena József ment. Zay-Ugróczon tanítónak 
Knepp János és Zarjecsen Kmosena András felügyelőnek, Reviczky 
Frigyes másodfelügyelőnek választatott. 
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Papi vizsgát tettek: Krman Lajos, Soltész Gyula, Mihalovics Sá-
muel, Albrecht Géza. 

A lelkészi hivatalra felszentelteltek: S tűr Pál a fehérkúti egyházba; 
Krman Lajos segédlelkészül a püspök oldala mellé; Mihalovics Sámuel 
béri segédlelkésznek; Albrecht Géza körmöczbányai s. lelkésznek. 

A pozsonyi lyceumban tanárrá lett Dr. Losonczi Lajos és Hazs-
linszky Kálmán. Ellenben Dr. Serédi Lajos a budapesti ág. hitv. ev. 
főgymnasiumba ment tanárnak. A selmeczbányai evang. lyceumban 
nyugdíjaztatott Breznyik János igazgatótanár, a kinek félszázados érde-
meit az ev. gymnasialis hitoktatás terén -e helyütt is kegyeletteljesen 
mint volt tanítványa méltatom; A selmeczi ev. lyceumban tanárokul 
választattak: Becker Nándor és Zalányi János. 

Egyházkerületünkben az 1895. évben a népesedési mozgalmi 
adatok a következők: 

Lelkész 163 
Segédlelkész 16 
Theologus 15 
Tanítóképzős 22 
Születelt és kereszteltetett . . . 7723 
Elhalt 5969 
Konfírmáltatott 3905 
Eskettetett 1933 
Más vallásról hozzánk t é r t . . . 43 
Tőlünk más vallásra tért . . . 66 

Örömmel jelentetik, hogy a barsi egyházmegye érdemdús fel-
ügyelője Kosztoláni Sándor az esperességi özv. árvaintézeti pénztár 
tőkéjének gyarapítása czéljából 306 frt 40 krt gyűjtött, mely összeg-
hez járult Klobusiczky úrnő 100 frttal. 

Barsi egyházmegye. 
ŕ 

Áldozatok a rendes kiadásokon kívül: K ö r m ö c z b á n y a kisebb 
javításokra 81 frt 78 krt költött. K o s z t o l á n y ugyanarra 23 frt 91 
krt. L é v a az épületek rendbentartására 196 frt 27 krt fordított; az 
iskolát 28 növendék számára Feiwel-féle vaspadokkal látta el 117 frt 
36 krnyi költséggel; térképekért s egyéb iskolafelszerelésekért 19 frt 
40 krt, templomfelszerelésre 4 frt 68 krt adott ki, adósságtörlesztés 
és kamat fejében 304 frt 55 krt fizetett, jótékonyczélokra (a gyám-
intézetin kivül) 55 frt 14 krt adott. S z e l e z s é n y e rovat alatt sem-
mit sem jelentett be. V e z e k é n y adósságtörlesztés és kamat fejében 
547 frt 20 krt fizetett, épületjavításra 24 frt 60 krt, iskolára (kályha 
és ablakok) 61 frtot fordított. Ezen rendkívüli áldozatok 1436 frt 19 
krt tesznek ki. 

Nyert segélyek. K ö r m ö c z b á n y a megkapta a várostól a ren-
des évi segélyt pénzben és fában 1408 frt 80 krt, a hittani oktatásért 
az elemi-, polgári iskola és iparos tanulók után 290 frtot, a javításokra 
74 frt 89 krt. Keleti Nándor nyug. m. kir. főerdőtanácsos 200 frtot 
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hagyományozott az egyháznak, Galantha József az egyháznak 50 frtot, 
a szegények alapjának 5 frtot; Priviczky Ede örökösei 100 frtot jut-
tattak az egyházi pénztárnak; özv. Kadlecz Zsuzsanna 4 frtot; a kon-
firmátió alkalmával adakoztak: Rakovszkv Imre 6, Schindler József 5, 
Groszmann nővérek (Emma és Lujza) 2, és Klobusiczky Károly 2 
frtot. Egyébkor Daubner János 2, Grajciar András 2 frtot; Schnabel 
Zsuzsanna a szekrestye számára futószőnyeget, Galantha Gyula az 
egyházi épületekhez hólapátot vasból, Demjany Lajos házasságának 25 
éves fordulója alkalmával bearanyoztatta a betegeknél használtatni 
szokott két kelyhet, patenát és ostyatartót. A lelkész és segédlelkész 
mint hittanárok kaptak a kerülettől és egyetemtől 50—50 frtot. A 
hamburgi Gotteskastentől a jánosréti és kékellői vallásoktatásra 100 
írt érkezett. — K o s z t o l á n y kapott a folyó költségre a ker. gyám-
intézettől 41, lelkész fentartási alapra, az egyetemes gyámintézettől 
50 frtot, az egyetemes segélyosztó bizottságtól 100 frtot, a neustrelitzi 
G. A. egylettől 29 frt 48 krk, a schleswigholsteini Gotteskastentől 29 
frtot, a hannoveraitól 51 frt 74 krt., a meklenburg-schwerinitól 56 frt 
84 krt., Buncsák Lujza, Urbánek János és Orgónyi testvérek oltár-
gyertyákat adtak. A lelkész a kerülettől 50, az egyetemtől 100, a nm. 
ministeriumtól 100, a szászországi Gotteskastentől 59 frtnyi segélyben 
részesült. — L év á n az iskolapadokra adakoztak dr. Karafiath Marius 
10, Stosius Ernő 10 frtot; a várostól iskolafentartásra befolyt 143 frt 
39 kr., a takarékpénztártól 25 frt., az uradalomtól (fában) 10 frt; 
ugyanaz a lelkész fizetéséhez 6 öl fával járult, a mi 30 frtot képvisel; 
vizsgái jutalmakra adományoztak Leidenfrost Tivadar felügyelő 10, 
Medveczky Sándor másodfelügyelő 5 frtot. Az Évkönyvre 5 kr.—10 
írtig befolyt önkéntes adományokban 54 frt 5 kr., Lachky Pál és 
Gombkötő Gyuláné adtak oltár és csillárgyertyákat, Gombkötő Ida 6 
drb. csipketálczát a gyertyatartók alá; tőkesítésre befolyt, még pedig 
az alaptőkéhez Bandy Endre lelkésztől (az uj évi üdvözlés megváltása 
czimén) 2 frt., Kakuk János kereskedősegédtől 2 frt., a szegények 
alapjához a temetkezési egylettől 1 frtot. A lelkész mint hittanár 
kapott a kerülettől 30 frtot, a tanító a Zsedényianumból 90 forin-
tot. A Leidenfrost család a lelkész 12 holdnyi földjét megmíveltette, 
a lelkész tavalyi június végéig ebéd és vacsorán Leidenfrost Gyula 
egyháztanácsosnál, a tanító pedig egész éven át Leidenfrost Tivadar 
felügyelő asztalánál étkezett. — N a g y - S z e l e z s é n y a Baldácsya-
numból 70, a lelkész mint hitoktató két tételben 80 frtnyi segélyben 
részesült. — F a k ó - V e z e k é n y a községtől magyar iskolai könyvekre 
13 frt 80 krt. kapott; ugyanott a község a millenium alkalmából 100 
frtos alapítványt tett magyar iskolai könyvekre; Szabados János 5 frtot 
adományozott, Petrovich Ignácz 1848-iki huszárfőhadnagy a honvéd-
menházból 5 frtot küldött, Petrich Dániel 40 krt adott; többen oltár-
gyertvákat ajándékoztak; a felügyelő dr. Kaszaniczky Kálmán a vizsga 
alkalmával 10 koronát osztott szét. — F á m á d o n Tót Jánosné (ref.) 
10 frtot adományozott, többen gyertyákat adtak, a felügyelő a vizsgá-
nál itt is 10 koronával ajándékozta meg a szorgalmas tanulókat. 
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12. Ugyan ő a milleniumi istentisztelethez 200 magyar éneket hozatolt. 
Ezen adományok, a melyeket közülök megbecsülhettem, 3869 frt 24 
krt tesznek. 

Fehérkomáromi egyhármegye. 
Az egyes gyülekezetek köréből a következő fontosabb mozzanatok 

jelentettek. 
a) Bokod. A hívek az egyház közszükségleteinek fedezésére 136 

frt önkénytes adománynyal járultak; a hajadonok pedig különféle oltári 
ékességekkel kedveskedtek. 

bj Csabái. Javításokra és pinczekészítésre kapott az egyház Bal-
dácsi alapból 70 irtot, közalapból 100 frtot, Flakker Sándortól 1 frtot. 
egy névtelentől 1 frtot; Hoffmann Edétől 15 frtot, Belák Gézától 18 
frtot, Szeftsik Pál, Szilicsányi István s Kalkó Lidia oltári gyertyákat 
adtak. Építkezésekre: 241 frt 87 kr. fordíttatott. Hoffmann Ede 1800 
drb téglát feleárban adott. Az egyház a más helyütt kimutatott össze-
geken kivül még adott az újpesti egyháznak 50 krt, ó-becsei egyháznak 
50 krt, Csáthnak 30 krt, Theoi. Otthonára 1 frt 50 krt. Ugyanerre Iloff-
mann Ede 5 frtot, Soproni zenepártoló egyletnek 2 frtot. 

c) Csákcár. Néh. Bognár József 33 frtot, n éh. Rosta Jánosné 
pedig 40 frtot hagyományozott gyülek. szükségletekre. Islen dicsősé-
gére adakoztak: Turányi János, Hermann György, Pusztai János 1—1 
frtot, Katona Ádám 20 kit. 

A csákvári községi képviselőtestület az egyház könyvtárának 22 
kötet könyvet ajándékozott; a millennium emlékére pedig az iskolás-
gyermekek számára ösztöndíjul minden harmadik évben 5 frtot aján-
lott fel. Az egyház toronyfestésre, a templom, lelkészlak és iskola ta-
tarozására 160 frtot fordított. 

d) Gyúró. Egy Budapesten szolgálatban lévő hajadon az oltárra 
3 frt értékű virágot, egy özvegy pedig 2 Iii értékű viaszgyertyát 
ajándékozott. 

é) Ondód. Adósságából 100 frtot törlesztett. A culf. min. a Il-od 
tanító fizetésének 400 frtra leendő kiegészítésére évi 84 frtot engedé-
lyezett. Az egyház javára adakoztak: Meerkatz János bécsi lakos az 
oltárra és csillárra gyertyákat; Heltay Mihály úr családja az oltári 
feszületre koszorút; ör. Meilinger István 5 frtot; Löffler Károly Moór-
ról 5 frtot. özv. Macher Mártonné 10 frt, ör. Farkas András 10 frt, 
ör. Tultz Pál 2 frt, Czéh Pál 1 frt. Tultz Mihály gondnok 1 frt, Krebsz 
Mihály gondnok 1 frt, Krebsz Mátyás 1 frt, Krebsz Simon 1 frt, Farkas 
Pál biró 1 frt, néhai Maráczy Mihály családja 50 frt, Maráczy Ist-
ván gyertyákat, két hajadon pedig egy kendőt s virágokat az oltárra. 

f ) Oroszlán. A cult. min. a másodtanító fizetésére 300 frt állam-
segélyt engedélyezett; az egyház adósságából 50 frtot törlesztett; épü-
leteinek javítására 29 frt 34 krt fordított. A hívek számára járt a 
»Téli Újság« 10 példánya s a koszorú I—XII. füzetei. A templomra 
néhai Pis Mihály 5 frtot, néhai Sztruhár Pálné pedig 2 frtot hagyo-
mányozott. Adakoztak: Hajnal Lidia Budapestről 5 frtot, Cs. Kristyák 
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János Budapestről 5 frtot, Takács Katalin templomi gyertyára 2 frtot, 12. 
Batalka János és neje 2 frt, Viczena Pál kovács és neje 2 frt, a legények 
2 frt értékű oltári gyertyát vettek; N. N. a szentegyházra, Plóza János 
pedig az ezredéves ünnep emlékére 2—2 frtot, özv. Viczena Mihályné 
50 krt adtak. Kostyál Pálné szalagot és virágot, özv. Habakusz János neje 
és leánya 4 szál viaszgyertyát ajándékozott a közs. hitelszövetk. a torony 
óra kijavítására 34 frt 64 krt,, az egyházm. gyámint. pedig 25 frtot adott. 

g) Rév-Komárom. Temploma fennállásának 1898-ban bekövet-
kező százados évfordulójára szentegyházának újjáépítését elhatározván: 
e czélra a hívek nagymérvű áldozatkészségéből már ez ideig is 3595 
frtot gyűjtött. Ezen összeghez járultak: dr. Nagy Vilmos felügyelő 500, 
Kirchner Mihály 300. Koczor Ferencz 200, Trughy János 200, Koczor 
Gyula 200, Szloboda János 150, Hittrich József 100, dr. Cseley Já-
nosné, Trughy Paula 200, Vaskó István 120, özv. Sztanek Pálné, 
Günter Mária ^100—100, Csetke Béla 400, Greszler Vilmos 100. Rutt-
kay Béla 200, Stetka Gyula 200, Trughy József 100, ifj. Koczor Fe-
rencz 200, Fábián Sándor 50, Szabó József és neje 20, Gyula fia 
nevében 5, Jánosy Lajos leik. 250 frttal; ifj. Sztanek Pál budapesti mű-
építész elkészíti a templom újjáépítési tervezetét, kimerítő, a legkisebb 
részletet is felölelő költségvetéssel együtt, legkevesebb 4—500 frtot 
ajándékozván ez által az egyháznak. 

Hogy az újjáépítendő templom méltóan legyen feldíszíthető, a 
hölgyek Pázmándy Károlyné, Meskó Ottilia úrnő kezdeményezésére 
oltáregyletet alapítottak, melynek tagjai havonkénti befizetéseikkel eddig 
120 frtot gyűjtöttek s helyeztek el gyümölcsözőleg. 

Ugyancsak az ev. nők Koczor Ferenczné és özv. Ledermayer 
Sándorné úrnők kezdeményezésére a lelkészbeigtatási ünnepélyre rend-
kívül szép futó- és oltárelőtti szőnyeget ajándékoztak 52 frt 82 kr. 
értékben. 

Beliczay Teréz k. a. nehéz fehér selyem oltárterítőt, Pázmándy 
Károlyné úrnő szintolyan kehelytakarót és szószékdíszitést ajándékoz-
tak 95 frt, illetve 40 frt értékben. A szószék és kehelytakarót Molnár 
Mariska k. a. gyönyörű hímzéssel látta el. 

A szőnyegek árához járultak: Csetke Béláné 5 frt; Falk Ferenczné, 
Koczor Ferenczné, Koczor Gyuláné, özv. Ledermayer Sándorné, özv. 
Sztanek Pálné, Trughy Jánosné, 3—3 frt; Beliczay Teréz, Borcsiczky 
Béláné, dr. Cseley Jánosné, özv. Höltzl Józsefné, dr. Jókay Gézáné, 
Konkoly Thege Kálmánné, Nemessanyi Jánosné 2—2 lrt; Mihályi 
Ferenczné, özv. Vere s Jánosné, Zwick Samu Gusztávné 1 frt 50 
krjával; Baldauf Samuné, Grivicsics Etelka, özv. Hittrich Sámuelné, 
Lakatos Károlyné, Schneller Gyuláné, Schultz Jánosné, Schuhmacher 
Lujza, Tóth Sándorné, 1—1 frttal; Bencsik Mária, özv. Emery Gusz-
távné, Stelle Éva, Szabó Józsefné, Tompa Istvánné 50—50 krral; özv. 
Vukotics Paula 40 kr; Lehna Ferenczné, özv. Juhász Istvánné 20—20 
krajczárral. 

Koczor Gyula, özv. Odry Józsefné és Pázmándy Károlyné 6—6 
drb viaszgyertyát adtak az Úr oltárára; Pázmándy Károlyné úrhölgy 

2 * 
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12. még terítővédőket és huzatokat is ajándékozott 10 frt ériékben. Ko-
máromi testvéreink e nagymérvű áldozatkészsége méltó a legnagyobb 
elismerésre. 

hj Szák. Az új torony épitése és a templom nagyobbmérvű re-
noválása 2030 frtba került, mely összegből 1830 frtot fizetett le az 
egyház, egyedül a hívek önmegadóztatásából. 

Az egyház javára adakoztak: Valkó Jánosné egy keresztelési kan-
nát tállal együtt 12 frt értékben. Oltári és csillárba való gyertyára az 
iskolás gyermekek maguk közt 2 frt 86 krt gyűjtöttek. A Luther 
ünnepen püspök úr adományából 4 drb; a kir. tanfelügyelő adomá-
nyából pedig 2 drb hasznos irat lett kiosztva a gyermekek között. 

Isten dicsőségére adakoztak: id. Szabó János 5 frt, Pap Dénes 
2 frt, Mészáros Márton bpesti lakos 2 frt, Köntös Istvánné, Horváth 
Julianna 1—1 frt; Szebik Gyuláné 5 frt, Orbán Ferencz 1 fit, ifj. 
Mészáros Mihály, Czechmeister János és neje, Véber Lőrincz 2 — 2 frt; 
Farkas Erzsébet, Pekó József, Ivosárszky Ádámné, Batalka János, 
Baranyai József, Barabás József, Batalka Jőzsefné 1—1 frt; Sáhó Já-
nosné, Fazekas Jánosné, Vida Pál, Csopor Jánosné, Csányi Jánosné, 
Baráth Ferenczné, 50 — 50 kr.; ifj. Valkó Mihály és neje 5 fit, Drábóczi 
Ilona 2 frt; Barabás Terézia 1 frt. 

i) Szend. A budapesti női gyámintézettől Alélt. Zelenka Pál püs-
pök úr szives közbenjárására diszes úrvacsorai kelyhet paténával, boros 
kancsót és keresztelő korsót, a hozzávaló tállal együtt, kapott 75 frt 
értékben Hering Lajosné, Kovács Borcsa oltárszőnyeget ajándékozott. 
22 frt értékben. A Luther ünnepen a lelkész és tanító minden egyes 
iskolás gyermeknek vallásos olvasmányokat és Luther képeket aján-
dékozott, a confirmandnsok pedig 1—1 újtestamentomot kaptak. A 
hívek közül mintegy 50 család nagyobb méretű Luther képet szerzett 
be; az »Ágostai hitvallás« 10 példányban kelt el. Vizsgakor a »Ko-
szorú« füzetei s egyébb valláserkölcsi olvasmányok osztattak ki. A 
pozsonyi »Theologusok Otthonára« 5 írt gyűjtetett. Épület és kerítés 
javításra az egyház 89 frt 74 krt fordított, id. Petrók János két ízben 
4—4, összesen 8 frtot ajándékozott. Sárközy Jánosné Isten dicsősé-
gére 2 frtot áldozott, Nemes Eszter hajadon pedig sajátkezüleg hímzett 
2 drb diszes úrvacsora terítőt ajándékozott. Hasák Lajos tanító böjti 
gyászoltár és szószékterítőre 44 frt 50 krt. gyűjtött, melyet Hering 
Lajosné szül. Kovács Borcsa asszony és Világhy Juliska k. a. igen 
szépen elkészítettek. A terítő árához járultak: Hasák Lajos 1 frt, Szinak 
Zsófia 2 frt, Világhy Juliska 1 frt, Csizmadia Lidia. 50 kr., Szabó Lidia 
50 kr., Szebik Lenke 1 frt, Szabó Pál 1 frt, Matisz Anna 1 frt, Kovács 
Borcsa 2 frt, Szinak Sándor 1 frt, Pintér Rozália 30 kr., Marthon 
Zsófia 1 frt, Porcsi István 1 frt, özv. Szabó Sándorné 1 frt, özv. 
Marthon Mártonné 1 frt, Novák Anna 1 frt, Csonka Jánosné 50 kr., 
Matisz János 1 frt, Sárközy Jánosné 1 frt, Nagy Zsigmond utódai 1 
frt, Strausz József 1 frt 50 kr., dr. Friebesz Alajos 1 frt, Petrók 
Julianna 1 frt, ifj. Nemes Sándor 50 kr., Cser Juliska 1 frt, Vitek 
Sándorné 1 frt, Nemes Eszter 1 frt, Csiri János 1 frt, Felső István 
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1 frt, Színak István 50 ki\, Czulák Katalin 1 frt, Marthon János 1 frt, 12. 
Szabó József, jung, 50 kr., Vinkóczy Jánosné 50 kr., Pintér Juli 50 
kr., Novák Mártonné 1 frt 50 kr., Szabó Elek 20 kr., Marthon Mihály 
10 kr., Szabó István 1 frt, Nagy János 20 kr., Nagy Mihály 10 kr., 
Nagy Márton 30 kr., Hánzli János 10 kr., Szabó János 30 kr., Marthon 
Zsófia 30 kr., Adorján Lajos 50 kr., Nemes Lajos 40 kr., Hánzly 
István 1 frt 20 kr., Felső Pál 20 kr., Nemes Márton 20 kr., Somogyi 
István 1 frt, Matisz Samuné 50 kr., Vitek Pálné 1 frt, Vitek Ferenezné 
1 frt, Vitek Zsófia 1 frt, Vitek Julianna 1 frt. Az iskola számára a 
»Cserépy«-lele szemléltető képgyűjtemény első szakasza beszereztetett 
9 frt értékben. 

k) Sz-Fehérvár. Adósságából 2611 frt 59 krt. törlesztett; önkén y-
tes adományokból orgonát szerzett; báró Solymosy Ödön egyhm. fel-
ügyelő úr ő méltósága 100 frt adománynyal az egyház alapító tagjai 
közé lépett. A templomban gyámintézeti és templomalapi gyűjtő 
ládácskák helyeztettek el. Gáncs Jenő lelkész »Az én hitvallásom« 
czímű művét kinyomatván, a szórványban levő hivek s az ifjúsági 
társaság tagjai között ingyen kiosztotta. Az ifjúsági egyletben a lelkész 
és Róth Márton gondnok úr felváltva a belmissió körébe vágó felol-
vasásokat tartottak. Néhai Hornyánszky Ágoston úr adósságtörlesztésre 
3000 irtot hagyományozott. 

1) Tordas. Krajcs Mihály és Máriás András esketésük alkalmából 
1—1 frtot, Kreskó Mihályné férje feletti rendkívüli harangozásért 3 
frtot, Isten dicsőségére egy özvegy asszony 2 frtot, egy családanya 1 
frtot, egy éltes özvegy asszony 1 frtot, Kiss Julianna, Pók Katalin és 
Sefcsik Erzsébet hajadonok művirágot és koszorút 9 frt értékben; 
Milichovszky Lajos ifjú pedig 4 frt értékű gyertyát ajándékoztak. 

m) Veleg. A cult. min. a Il-od tanító fizetésének 400 frtra leendő 
kiegészítése végett 141 frt segélyt engedélyezett. Özv. Grünfeld Simonné 
iskolai czélokra 20 frtot ajándékozott. Az egyházközség javításokra 28 
frt 45 krt fordított. 

A lefolyt 1895/96-iki egyházi közigazgatási évben a fehérkomáromi 
egyházmegyében segélyt nyertek: 

A) Egyházak: 
t. Csabdi, az államsegélyből (közalap) 100'— kr.j ^ 

a Baldácsy alapból 70"— kr./ 
2. Oroszlán az egyhm. gyámintézettől . 25'— » 25'— » 
3. Szend, a ker. gyámintézettől . . . 41'— » \ 

a közalaphói 100'— » j 
4. Sz.-Fehérvár. a gyámintézettől . . 50'— »{ r>/9 i / 

a G. A. egylettől 19214 » j * 
B) Lelkészek: 

1. Belák Géza csabdi-i lk. Baldácsy alapból 70'— » } 
közalapból 100'— » [ 270'— » 
államsegélyből 100'— » ) 

~ Átvitel: 848-14 kr. 

141' 



Áthozat: 848-14 kr. 
2. Hering Lajos, a 6000 frtos államse- t i 

gélyből 5 0 - kr. 250-— az 50,000 frtos államsegélyből 100 — » ( 
250-— 

a közalapból 100-— »! 
3. Binder Adolf, gyúrói lk. államsegélyből 100-— - 1 200-— közalapból 100-— 200-— 
4. Kövesi Béla, csákvári leik. közalapból 100-— » \ 200-— államsegélyből 100-— "1 

200-— 
5. Horváth Sándor velegi lk. államse-

"1 

gélyből 100 — » 100 — 
6. A fehérvári katechetának 6000 írtos 

államsegélyből 50-— » 50-— 
7. A komáromi katechetának 6000 frtos 

államsegélvből 50- — » 50-— 
C) Lelkészözvegyeknek: 

1. Kemény Károlynénak Báldácsy alapból 50-— » 50-— 
2. Fadgyas Józsefné Baldác.sy alapból . 

D) Tanítók: 
50 — » 50- -

1. Plutzer Károty száki t. Zsedényi díjat 90-— » 90-— 
2. Velegi Il-od t. fizetésének kiegészíté-

sére az államtól 141 — » 141 — 
3. Ondódi Il-od t. fizetésének kiegészíté-

sére az államtól 84- — » 84-— 
4. Oroszláni 11-od t. fizetésének kiegészí-

tésére az államtól 300-— » 300"— 

Összesen: 241314 kr. 

Mosoni egyházmegye. 

Hg y es egyházközségeknek segélyezése. 

Ma gycir-Ó vár a következő segélyben részesült: Összesen: 
Államsegélyből 1895-ben . . . . 14 frt — kr.! 

1896-ban . . . . 100 
A Baldácsianumból 1895-ben . . . 21 

1896-ban . . . 70 
Az espségi gyámintézettől 1895-ben . 21 

» » 1896-ban . 19 
A zurányi reformátió ünnepi házi gyűj-

tésből a harangalapra . . . . 31 
A magyar-óvári takarékpénztárból a 

harang alapra 20 

Mindössze: 297 frt 88 kr. 

» 23 
» 73 

j 114 irt — Kr. 

91 

41 03 

85 51 85 



Oroszvár segélyeztetett: 
Az espségi gyámintézettől 1895-ben . 

1896-ban 
A zurányi reformátió ünnepi házi 

gyűjtésből 31 » 85 » 46 » 59 » A Gusztáv Adolf-egylet Hessen-Darm-
stadti főegvlettől 14 » 74 » 

Mindössze: 87 frt 62 kr. 
Azon kivül egy bécsi ev. hitrokontól kapott az oroszvári ev. iskola 

tanszereket 70 frt értékben. 

Az eyyes eyyliázközséyekben befolyt s ze retetari o mán y ok és azokból küldött 
szeretetadomán y ok: 

Gálosnak tőkevagyona: 3866 frt 55 kr; a szegényalapja 152 frt; 
5 krajczár. 

Egy tanítói lakásba mosókonyhát helyezett be. A pozsonyi evang. 
Theologusok Otthonára 13 frtot adott. A reformátiói offertóriumból 
és a Thöll-féle szegények alapjából 10 frtot a helyi szegények között 
osztott ki. A tiszai egyházkerületi károsult egyházközségeknek 3 frt 
80 krt. adott Egy özvegy és testvére az örmény keresztények szá-
mára 3 frtot adott. 

Levél: (Kaltenstein) a régi iskolaterem és a gazdasági épületek 
javítására 240 frtot adott ki. A pozsonyi evang. Theologusok Ottho-
nának 6 frtot, a supplicansoknak 6 frtot adott. Ez évi confirmánsok 
az oltárdíszitési alapra 20 frt, oltár- és csillárgyertyákra 5 frtot, a 
budapesti árvaházra 3 frtot adtak. 

Magyar-Ovár: a millennium emlékére a soproni Seltenhofer és 
fiai harangöntő czégnél 3 harangot öntetett; a legnagyobbnak súlya 
560, a középsőé 280, a legkissebbé 160 klgramm. A harangavatási 
ünnepély egybekötve a millenniumi ünneppel augusztus hó 23-án tar-
tatott meg, magyar és német istentisztelettel, melynél résztvett a me-
gyei és a városi tisztikar is. 

Templomépítési még hátralévő adóssága 200 frtot tesz ki. 
Miklósfalván: néhai özvegy Schmikel Mátyásné a templomnak 

10 frtot hagyományozott. A pozsonyi evang. Theologusok Otthonának 
6 frtot küldött, Szepes-Merénynek 4 frtot. Ez idei confirmánsok 6 frt 
62 krt. és 3 csomag gyertyát ajándékoztak a templomnak. 

A politikai község a millenniumi ünnep alkalmából május 9-én 
25 frtot adott az evang. iskolás gyermekek megvendégelésére. 

Németjárfalu: gyűjtött iskolai Harmónium alapra 56 frt és sze-
gények számára a Luther-alapra 19 frt. A pozsonyi ev. Theologusok 
Otthonára adott Németjárfalu 2 frtot, Oroszvár 2 frtot; a szepesi ká-
rosult egyházaknak Németjárfalu 1 frtot, Oroszvár 1 frtot. Németjár-
falu 3200 frtnyi telekbirtok tartozását 50 frttal. 

Oroszvár: 2995 frtnyi telekbirtoktarlozását 100 frttal apasztotta. 
Hegyeshalom: Kunszt János tanítónak fizetését 30 frttal javí-

totta, most már mind a két tanítója egyenlő fizétést kap. A pozsonyi 
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Theologusok Otthonára 10 frt 50 krt adott. A templomnak ajándé-
koztak: Meixner Mihály és neje 4 nagy oltárgyertyát, Unger János 
és neje szintén 4-et, Zecher Pál és neje szintén 4-et; Pámer András 
és neje 40 darab stearingyertyát, ez évi confirmánsok 80 db stearin-
gyertyát és egy oltári feszületet 26 frtnyi értékben. 

Orossvárott: Harrer Zechmeister Erzsébet, miután első férjétől 
Tingel Mátyástól törvényesen elvált, és kath. vallású Harrer kovács-
mesterhez férjhez ment, az evangelikus egyház javára évenkénti 2 frt 
50 kr, 63 liter rozs és 63 liter árpaadományát örök időkre telek-
könyvileg hetáhláztatta. 

Rajka: a pozsonyi Theologusok Otthonára 6 frtot adott. A supp-
likánsoknak 5 frt 50 kr, Szepes-Merénynek 1 frtot adott. Templomának 
egészen rozzant fedelét, padozatát és a két karzatot a millennium em-
lékére egészen újonnan csináltatja meg. 

A tetemes — mitegy 6000 frtnyi — költségek fedezésére az egy-
háztagok felajánlották, hogy mindaddig, míg a felveendő kölcsön tör-
lesztve nem lesz, a vadászati bérösszeg felét, sőt némelyek az egészet 
is, az egyházközségnek rendelkezésére bocsátják. Szeretetadomány-
képpen befolyt: idősb Zechmeister András, presbytertől 200 frt., néhai 
Dulcz Erzsébet hajadon 10 frtot hagyományozott. 

A templom építkezési költségek fedezésére ajándékoztak: Rum-
peltesz Mátyás és neje 50 frt, özv. Rumpeltesz Mihályné szül. Helczer 
Teréz 10 frt, Heiling Lőrincz, presbyter 5 frtot, Oeller György, gond-
nok 10 frt, id. Zechmeister András presbyter 10 frt, Zechmeister 
János czipész 5 frtot, özvegy Stampfel Erzsébet szül Meixner 50 frt, 
özv. Schlicker Anna szül. Schnemejer 100 frt, Meixner András presby-
ter 100 frt, Kasztéi Mátyás presbyter 100 frtot, (1 villámhárító meg-
szerzésére) özv. Zechmeiszter Anna szül. Resch 50 frtot, (vasoszlopokra) 
özv. Hoffmann Anna szül. Unger 25 frtot, (vasoszlopokra) özv. Ebért 
Katalin szül. Hoffmann 50 frtot (vaskorlátra) Stelczer Mihály templom-
atya és neje Stelczer Mária egy rézcsillár vételét ajánlották meg. A 
hajadonok a templom belső kidíszítésére 26 frt. 70 krt. gyűjtöttek. 

Az augusztus 23-án megtartott egyházi közgyűlésben elhatároz-
latott, hogy ez évben az egyháztagok a készpénzbeli és árpanemű évi 
adományaikat az egyházi pénztár javára megfogják kétszerezni. 

Nagy-honti egyházmegye. 
f 

Építkezések : 
Bagonya, különfélére 151 frt — kr. 
Felső-Baka 84 » — 
Bakabányán a leik. s a tanító számára uj kút ásatott 900 » — 
Báth, kisebb javításokra adott 171 » 82 
Béld, » » » 26 » 72 
Csall-Apafalván a paplak kijavíttatott 2000 » — » 
Csank. javításokra kiadott 107 » 60 » 

Átvitel: 3441 frt 14 kr 
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Áthozat: 3441 frt 14 kr. 12. 
Cseri. Nemes-Vaibókon a templomzsindelylyel befede-

tett 200 frttal 200 » — » 
Dacsolam, egyházi épületek javítására s fentartására 137 » 44 » 
Darázsi, építkezésre kiadott 90 » — » 
Derzsenye, a templom renoválására, uj torony építé-

sére s egyébb javításokra 5015 » — » 
Fehérkút, a tanítói laknál gazdasági épületekre s a 

paplakon pléhcsatornára fordíttatott 164 » — » 
Ledény, egyh. épületek javítására 33 » 13 » 
Lissó, kisebb javításokra 35 » 46 » 
Egyház-Maróth a paplak és a százdi iskola javítására 40 » — » 
Közép-Palojta 36 » — » 
Felső-Rakoncza, épület-tatarozás és fentartásra . . 30 » — » 
Százd, a paplak renoválására 2000 » — » 
Szuhány, a paplak, iskola és egyh. malomra fordíttatott 30 » 57 » 
Hársas-Terény, a templomnak cseréppel való befedé-

sére, bádogos munkára, kivakoltatásra, orgona fel-
hangolásra, festésre fordított 1220 » — » 

Teszér, különféle építkezésekre 886 » 7 » 
Selmeczbánya, építkezésre s javításra fordított . . 857 » 19 » 
Hodrusbánya a torony betetőzésére 108 » 44 » 

Összesen: 14324 frt 44 kr. 
Mult évben 12576 » 51 » 

1895-ben több 1747 frt 93 kr. 
Vett adományok: 

Bagyan, az adományok értéke 17 frt — kr. 
Bagonya, » » » 28 » — 
Felső-Baka az adományok értéke 25 » — 
Bakabánya, 137 frt, azonkívül az ifjúság 100 frton 

felül gyűjtött az oltári virágdíszedényekre . . . 237 » — 
Báth, gyámintézeti szeretetadomány 400 frt, a Gusztáv 

Adolf egylettől 82 frt 54 kr., adakozások az orgo-
nára 70 frt 30 kr., adományok gyászévfordulók 
alkalmával 28 frt 50 kr., lelkészi beiktatási költ-
ségekre összegyűlt 66 frt 50 kr., időközi lelkészi 
jövedelemből az egyház 4 havi részletet kapott 
készpénz fizetésből 70 frt, dr. Sztankay Aba gyógy-
szerész úr az egyháznak adományozott 10 frtot, 
báthi és élesfalusi nők adományoztak albát, oltári 
terítőt, zsámolyt, templomi asztalterítőt, pénzérték-
ben 85 frt, Fityka János bíró 2 oltári gyertyát adott 
2 frt értékben, azonkívül kapott az egyház a Luther 
ünnepély alkalmából a »Zpevnik« bizottságtól főt. 
Baltik Frigyes püspök úr révén 12 drb. Luther 

Átvitel: 307 frt — kr. 
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12. Áthozat: 307 frt — kr. 
életrajzot, két ágostai hitvallást, és. l pld. egyházi 
beszédgyűjteményt, összesen 814 » 84 » 

Béld, a politikai község téglaégetési nyerességből ado-
mányozott 100 frtot, községi elöljáróság 7 frtot, 
egyes hívektől kapott 16 frtot. uradalmi erdőkben 
dolgozó fuvarosok béréből 9 frtot, összesen . . 132 » — » 

Börsöny, Melisch András az általa több mint 1800 
frton emelt oltárra vett 4 drb. aranyozott bronz 
gyertyatartót 110 frtért, Tenkal János és Somogyi 
Katalin egy-egy drbot 30—30 frton, Gregersen 
Guilbrandné 6 drb oltárgyertyát, Gregersen Margit 
és Anna kisasszonyok egy szószék- és kehelyte-
rítőt, összesen 170 » — » 

Gsank, Abafy János örökösei 8 frt, hívek oltárdiszi-
tésre 41 frt, llianovszky János 10 frt, Ladányi 
Istvánné 10 frt, Repiszky Pál 30 frt, Rohács Ödönné 
keresztelő medenczére 10 frt, Laurincz Antalné 
ugyanarra 12 frt, ngs. Leidenfrost urak 60 drb. fát 
adományoztak 24 frt engedménynyel, a gyekési 
csengetyűből 18 frt folyt be, összesen . . . . 163 » — » 

Kis-Csalomja, a n.-honti esperességi gyámintézettől 
kapott 7 » 56 » 

Dacsolam, a keresztelőkön és lakodalmakon eszközölt 
gyűjtésekből befolyt 115 » 87 » 

Darázsi, Miskovicz Mihály és Páltól oltárterítőt 2 
frtért; Paulovicz Györgytől kapott 2 frtot; Bálint 
Mihály adott oltári gyertyát 4 frt értékben; Czank 
Pál oltárterítőt 2 frt értékben, összesen . . . 10 » — » 

Derzsenye, községtől kapott 150 frtot; esp. gyáminté-
zettől 7 frt 56 krt; egyetemes gyámintézettől 41 
frt 50 kr; Zsember az esp. gyámintézettől kapott 
7 frt 56 krt; özv. Kolik Pálnétől 4 oltárgyertyát 
8 frt értékben, összesen 214 » 62 » 

Devicse, halotti emlékül egyes hívektől oltári gyer-
tyákat kapott 6 frt értékben, összesen . . . . 6 » — » 

Fehérkút, kapott Laszkáry Pál felügyelő úrtól oltár-
terítőre 5 frtot; Vrska Páltól 2 frtot és 4 oltári 
gyertyát 3 frt értékben, összesen 10 » — » 

Ledény, új templomra való alapítványra adakoztak: 
községi elöljáróság 22 frt 60 krt; a község gazdái 
40 frt; házasulandók kihirdetésénél 6 frt 80 kr; 
különböző forrásokból ugyanarra a czélra be-
gyült 2 frt; Miskovicz Mihály adott 4 oltárgyer-
tyát 5 frt értékben, összesen 76 » 40 

Átvitel: 2027 frt 29 kr. 
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Áthozat: 2027 frt 29 kr 
Lissó, Jancsaty György és társaitól 4 drb oltárgver-

tya 4 frt értékben, Viczián János confirmált tanu-
lótól 4 db oltári gyertyát 4 h t értékben, összesen 8 „ — ,, 

Egyház-Maróth kapott összesen 20 ,, — „ 
Közép-Palojta kapott összesen 64 ,, 37 ,, 
Felső-Rakoncza pénzben s oltári gyertyában 8 frtot; 

államsegélyből 100 frtot, összesen 108 ,, — ,, 
Százd, ngs. Zmeškali István úr adományozott a pap-

lakra 200 frtot; tek. Heczer Adolf bérlő úr az 
egyh. pénztár gyarapodására 15 frtot, összesen . 215 ,, — ,, 

Szuhány, kereszteléseknél s esketéseknél begyült 55 
frt 40 kr; orgona avatásakor offertorium 22 frt 
46 kr; egyesektől orgonára 73 frt 80 kr, összesen 151 ,, 66 ,, 

Hársas-Terény, Antal György gondnok befedette a 
kápolnát 15 frton, összesen 15 ,, — .. 

Teszér 10 ,, — ,, 
Selmeczbánya, (m. n. egyház) a takarékpénztártól 

iskolai czélokra 105 frt; a népbanktól 20 frt; a 
báró Mednyánszky Dénes alapból 7 frt 75 kr; 
hívektől egyházi cselekményeknél 82 irtot, oltár-
alapra 30 frt, összesen 244 ,, 75 ,, 

Hodrusbánya a selmeczbányai népbanktól 10 frtot; 
a takarékpénztártól 35 frtot; a hodrusi bánya-
üzemektől 76 frt 20 krt; a báró Baldácsy alapból 
69 frt 80 krt; tek. Wankovits Lajos felügyelő úrtól 
9 frtot, összesen 200 ,, — ,. 

Összesen: 3064 frt 07 kr. 
A megelőző évben 5460 » 58 » 
1895-ben kevesebb 2396 frt 51 kr. 

Adott segéli}. Bagyan 9 frt; Felső-Baka 5 frt; Bakabánya 126 
frt; Báth 36 frt 87 kr; Béld 153 frt 40 kr; Berencsfalu 15 frt; Csank 
24 frt; Cseri 11 frt; Dacsolam 20 frt; Darázs1' 5 frt; Derzsenye 37 
frt; Devicse 7 frt 94 kr; Fehérkút 150 frt; Ledény 5 frt 21 kr; Lissó 
10 frt; Közép-Palojta 21 frt; Felső-Rakoncza 7 frt; Hont-Somos 13 frt; 
Szuhány 17 frt; Hársas-Terény 9 frt 66 kr; Teszér 8 frt; Selmecz-
bánya 454 frt; Hodrusbánya í frt 50 kr. Összesen 1146 frt 58 kr. 
Az előző évben 912 frt 67 kr, tehát az 1895-ki évben 233 frt 91 
krral több. 

Hagyományok, alapítványok. Bagonyán az egyház Baltik czí-
men alapítvánvozott 100 frtot. Bakabányán özv, Honkó Zsuzsanna 
a felekezeti iskola javára alapítványul adott 1000 frtot. Berencsfalván 
filléres gyűjtésből a templomi alap javára begyült 61 frt. Csankon 
Repiczky János toronyórára adott 500 frtot. Derzsenyén néhai Buko-
ván Pál zsemberi lakos hagyott az egyháznak szántóföldet, értéke 
700 frt. Devicsén néhai Kulik György végrendeletileg hagyományozott 



28 

12. az egyháznak 100 frtot, mely összeg azonban csak özvegye szül. 
Krajcs Zsuzsanna halála után lesz kifizetendő. Ezen tőke kamatait 
kapja a lelkész új évi ajándékúl, 100 frt. Összesen 2461 frt. Az előző 
évben 1192 frt, tehát 1895. évben 1269 írttal több. 

Az esperesség 17 egyházát terheli 23257 frtnyi tartozás. 
A mult évi törlesztés összege 3017 frt. 
Az esperesség egyházi épületei közül javítást kíván 4 templom, 

8 paplak, 6 tanítólak 2 iskola. 
Irodalmilag működtek egyházmegyénkben: Bújna Márton baka-

bányai lelkész, ki több egyházi lapnak állandó munkatársa. Krupecz 
István udvarnoki lelkész, ki is: »Adalékok a Luther Káté magyar-
honi irodalmának történelméhez« czímű tanulmányát kiadta. 

Vegyesek. A bagonvai egyház azon alkalomból, hogy a ft. püs-
pök úr meglátogatta szül. helyét, 100 frtnyi alapítványt tett, az isko-
lások javára, melyet ő méltósága évi 10 fúttal nevelni kíván. 

Százdon minden harmadik vasárnapon tartatik tót nyelvű isten-
tisztelet. 

Selmeczbányán ezentúl felváltva tartatik a német s magyar nyelvű 
istentisztelet. 

Luther halálának 350-ik évfordulója alkalmából megtartott köz-
istentiszteletnél befolyt offertorium czimén, egyházmegyénk területén 
összesen 112 frt 96 kr a gyámintézet javára. 

Az első magy. ált. bizt. társaságtól kapott egyházmegyénk, a biz-
tosítási díj 30 °/o fejében 136 frt 27 krt az esp. segélyző intézet javára. 

A »Theologusok Otthonának« megszavazott az esperesség évi 50 
frtot; a selmeczbányai egyház évi 10 frtot; utólag fizetendő. 

Az egyházmegyei papi testület f. évi május 20-án tartotta devi-
csei hittestvérünknél évi tanácskozmányát. 

A derzsenyei egyház felavatta tornyát, a szuchányi egyház orgo-
náját s Bakabánya megünnepelte a lelkész s egyik tanító 25 éves 
hivataloskodásának fordulóját. 

Nógrádi egyházmegye. 

Építkezések, javítások: Málnapatak templomát díszesen kija-
vította, a paplakot szintén, vett uj orgonát 1600 frton, emelt uj oltárt, 
abba egy 400 frt értékű oltárképet állíttatott be. Az összes költség 
7129 frt 45 kr. A mult évi jegyzőkönyvi jelentést Agárd oda kívánja 
kijavíttatni, hogy parochiáját még nem építette fel, sőt annak építése 
szünetel s csakis az építéshez szükséges anyag beszerzését eszközli. 
Csesztve templomát javíttatta 13 frt. Nagy-Lam egyházi kertek keríté-
sére 80 frtot adott ki. Felső-Sztregova iskolájába uj padokat állíttatott 
be 70 frt. Turopolya a paplakot és a magtári épületet újból fedette 
317 frt kiadással. Bér roskadozó templomát restaurálja. Bokor tem-
plomjavításra és torony-fedésre 250 frt adott ki. Prága 900 frtos 
harangot szerzett. Budalehota 300 frton szintén harangokat vett. Nagy-
Libercse a paplak folyosójának és az iskolai ablakok javítására 40 
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frtot adott ki. Sámsonháza 2400 frton uj parochiát épített, temploma- 12. 
nak falába néhai Kossuth Lajos felügyelőjének emlékére fekete már-
ványból 55 frt költséggel emléktáblát illesztett. Luczin az egyházi mel-
léképületeket 30 frt költséggel javította. Nagy-Kürtös a millennium 
alkalmából 574 frt értékű harangot szerzett. Lest a villámcsapás által 
megrongált torony kijavítására 600 frtot fordított. 

Az építkezés, jávítás, beszerzések összes költsége 12764 frt. 
Kegyadományok: Málnapatakán a templomjavításhoz adományaik-

kal járultak: az egyházközség hívei 3356 frt 50 krral, ezen felül egyes 
hívek még 473 frtot adtak; ez utóbbi összegbe azonban gr. Zichy 
Ferencz úr ő méltóságának 100 frt, Vitális József egyh. fel. úrnak 
50 frt, a gyámintézetnek 50 frt, Krámer Szinobányai czégnek 25 írt, 
Honka Lászlónak 10 frt és Hrk János lelkésznek 25 frt adománya is 
benfoglaltatik. Ezeken felül építési anyagban adakoztak a két Ivuchinka 
testvér Géza és István urak, mindketten róm kath., tégla s fában 250 
frtot, Pock János czég 20 frt értékű 4 fenyő szálat, Kuchinka Gézáné 
és Istvánné ő nagyságaik 75 frt templom csillárra, Streizinger Ignácz 
izraelita Vánkosfalván 9 frt 32 krt, Engel Emil ablak üvegben 5 frtot. 

Uhorszkán Gáber Gusztáv egyh. fel. úr egyházi czélokra 10 frtot. 
Mágyón és Turicskán Vladár László kj. úr iskolai jutalmakúl 1—1 
forintot. 

Bánkon Szontágh Pál ő Excell. a tanítónak 5, a tanulóknak 2 
frtot adott jutalmul; Csesztvén Frölich Frigyes vizsgái jutalmúl 2 frtot, 
Patvarczon a Stefánia-féle alapból 15 frtot kapott a tanító, Szűgyben 
Hanzély Gyula 4 frt, ifj. Fay Albert 2 frtot, Frölich Frigyes 2 frtot, 
id. Fay Albert 10 frtot adtak magyar énekes könyvekre, Sztranyavszky 
Géza egyh. fel. úr jutalom könyveket osztott ki a tanulók között. 
Legénden Nagy László e. felügy. úr iskolai gyermekeknek a millennium 
alkalmából 5 frtot adott. Terényben Kusnjár János 5 frt, Oczot Éva 
2 frt templomra. A.-Bodony a munkaváltság alapjára 22 frtot gyűjtött, 
Bernát János szarvasi lakos végrendeletileg a bánki, bodonyi és szügyi 
templomokra 100—100, iskoláknak 100—100, szegényeknek 100—100, 
lelkészeknek 10—10, tanítóknak 10—10. összesen 960 frtot hagyo-
mányozott. 

Felső-Tiszovnyíkon 17 frtot, Nagy-Lamon 47 frtot, Goldperger 
József felügy. az egyháznak 5 frtot, Szennán 15 frt, Lesten 24 frt, 
Alsó-Sztregován 19 frt, Turopolyán 36 frt adtak egyes hívek az egyház 
czéljaira. 

Vanyarczon ngs. Dessewffy Dezső felügy. 3 frt, Zakár József r. k. 
földbirtokos bérlő 5 frt, Kocsis Pál körj. 4 frt, dr. Barok József orvos 
2 frtot adtak vizsgái jutalmakúl. Ezeken felül Bernát József adomá-
nyából 5 frt, a Zelenka-féle alapítványból 2 frt osztatott ki. Gután 
Hanzély Béla flügy. a tanítónak 5 írt. a tanulóknak szintén 5 forint, 

.Géczy Béla körj. 2 frtot adtak a legjobb tanulóknak. 
Béren: Kocsis Pál körj. 2 frtot. 
Nagy-Kürtösön uj harangra gyűjtés útján bejött 505 frt. 
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12. Sámsonházán: Okolicsányi Gyula fii. 10 frtot, Kúkel István pres-
byter 8 frtot, Spisák Mibálvné és Bengyák Jánosné 7 frtot ajándékoztak 
az egyháznak, Vizsgái jutalmakra: Okcliesányi Gyula 4 frtot. A Kossuth 
alap s emléktáblára adakoztak: Okolicsányi Gyula egyh. fel ügy. úr 
ívén 34 frt 40 kr., Okolicsányi Lajos ívén 20 frt 60 kr., Veres Imre 
ívén 2, Priviczky Ede ívén 10, Szontágh Pál ívén 2, Ivánka Pál ívén 
4, Szelényi Gizella ívén 6, dr. Alföldy Antal ívén 5, Vladár Ágost ívén 
5, Kiss István ívén 12 frtot. Leleplezés ünnepélyi offertorium 16 frt 37 
kr., Kiss István esküvője alkalmából. 24 frt, összes: 140 frt. Szúpata-
kon vizsgái jutalmakra: Okolicsányi Gyula 2 frtot. Lapujtőn vizsgái 
jutalmakra: Petheő Géza körj. 5 koronát adott. Szécsényben ada-
koztak: a) templomadósság törlesztésére Gusztáv A. egylet 18 frt 11 
kr; Bölőnyi Ödön úr II. gyűjtése 10 frt; egyetemes alapból 100 frt; 
Baldácsy-féle segélyből 69 frt 83 kr. b) Oltárra: Zelenay Róza 5 frt; 
Gasparik Matild 2 frt. c) szegény alapra Ns. Ivánka Ödön úr 14 fit; 
Berki István 2 frt. d) iskola-padokra: Szécsényi takarékpénztár 28 frt. 
e) orgona alapra: Kálmán Nándor 5 frt. / ) harangállványra: gyűjtés 
az egyház híveknél 121 frt. A »Hajnal« cz. folyóirat szerk. s kiadó-
hivalala 25 drb újleslamentomot adományozott a confirmandusoknak. 
Ivánka Mihály ő nga egy harangot adományozott az egyháznak. Salgó-
Taiján: Gusztáv. A. egylettől 45 frt 42 kr; a salgó-tarjáni takarék-
pénzlártól 32 frt 58 krt kapott. 

Losonczon: a losonczi egyházi közegvlet 60 frttal; a segélyegylet 
ugyanannyival, a hatvani Deutsch-alapítvány 10 frt; egy iskolaszéki 
tag 6 írt; a Keller-kabzán alapítvány 6 frt, egy egyházi lag 20 frt 
érlékű s egy bibliatársulati megbízott 50 kr. árú vallásos tartalmú 
könyvvel járultak szegény és szorgalmas tanulók segélyezéséhez és 
julalmazásához (162 frt 50 kr). 

Apátfalván Búsbak Ádám egyhf. 4 koronát s több könyvet; Gf. 
Czebrián László 2 drb imakönyvet ajándékozott a lanulóknak. 

Turicskán Vitális József egyhf. Thebusz ,,Zsinati törvények" cz. 
művét díszkötésben (ára 5 frt) és a prot. i rod. jársaság a „Koszorú" 
kiadványait ajándékozta az egyháznak. 

A kegyadományok összege: 6651 forint. 

Nyitrai esperesség. 
Az egyes egyházakból jelentetik: 
Brezová. 700 frt adósságot törlesztett, javításokra adott 320 frt, 

torony alapjához csatolt 225 frt. Adakozók: Konfirmandusok 20 frt 
68 kr, Štefánik testvérek 8 frt, Húszka István és Janik Erzébet új 
házaspár 6 frt, Papánek István és Palánszki Erzsébet új házaspár 6 
frt, Jancsy István és Viczián Judit új házaspár 7 frt. 

Bukócz. Javításokra adott 70 frt, új templomi szőnyeget kapott 
18 frtnyi értékben. 

Bodfalu. Temploma javítására adott 7000 frtot másodtanítójának 
lakását építette 250 frt, a paplak és iskola javítására adott 100 frt. 

Gsácsó. Javításokra adott 70 frt. 
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Csasztko. Oltárának festésére gyűjtött 102 frt, keresztelő meden- 12. 
czére 47 frt. 

Hluboka. Javításokra adott 105 frt. 
Holics. Épületeinek javítására fordított 50 frt, az egyházi kertek 

kerítésére 40 frt, halottas házra adott 60 frt, Rieben Karolina kará-
csonfára adott 10 frt, egy theölogusnak gyűjtetett 65 frt, Oliva János 
és társai küldtek 18 frtot, földészek adtak 6 frt 20 krt, egy izraelita 
atyja halálának emlékére adott 50 frtot, segélyegylet 20 frt, dohány-
gyári munkások 20 frt, konfirmandusok 15 frt. 

Assakürth. Adósságaiból törlesztett 408 frtot. 
Kosztolna. Templomát díszítette s 2 uj csillárt vett 400 frt. Vadócz 

leányegyháza, tornyot építtetett és három harangot vett 4000 frton. 
Kraj na. A papi udvarnak kerítését eszközölte 300 frt. 
Lubina. Paplakát javította 46 frt. 
Miava. Javításokat eszközölt 691 frt, Luther alapjához csatolt 40 frtot. 
Vágh-Ujhely. Stukovszki Páltól kapott 20 frt. 
Pritrzs. Javításokra fordított 137 frt. 
Szakolcza. Javításokra adott 270 frt. Kapott Vindeck Károlytól 

karácsonyfára 10 frt, Teifmger Annától 20 frt, vörös-kereszttől 15 
frt, Luther-alap a confirmandusoktól 14 frt. 

Szobotist. Javításokra adott 300 frt. Kapott Jankovich Katalintól 
oltári terítéket, 20 frt érték. Hurbams János családjától 5 frt, szeretet 
adományok 53 frt és 25 font gyertya. Luther-alaphoz csatoltatott 93 
frt, az iskolai alaphoz 8 frt, confirmandusok adakoztak kehelyre 14 
forintot. 

Ó-Tura.- Épületei javítására adott 150 írt. 
Nyitra-Szerdahely. br. Edelsheim Gvulay Lipóttól kapott új isko-

lájára 1000 írt. 
Salgó. Szeretetadományokból harangot vett 154 frt, könyörado-

mányokat gyűjtött egyes jótevőktől 67 frt. 
Turoluka. Iskolaépület javítására fordított 320 frt, konfirmandusok 

adtak a Luther-alaphoz 7 frt. 
Verbó. Uj tornyot épített 650 frt, 3-ik harangot vett 220 frt, ha-

ranglábra íorditott 116 frt. Kapott Leida Istvántól 50, Kramarik Annától 
50 frt, s egyesektől összesen 80 frt 50 kr. 

Felső-Zele. Javításokra adott 450 frt. Egyesektől kapott 27 frt. 

Pozsonymegyei esperesség. 

Nevezetesebb események: Mult ősszel tartott a lipcsei missió-
egylet igazgatója a szentgyörgyi, limbachi, bazini német és modori 
német egyházakban a pogányok térítéséről szóló előadást, mely alka-
lommal a missió czéljaira a szentgyörgyi egyház tagjai 17, a limbachi 
21 frt 40 kr, a bazini német 17, s a modori német egyházak 25 
frtot áldoztak. 

A merényi, poprádvölgyi, kölesei és hernádvecsei tűz- és vízkárt 
szenvedett egyházaknak a grinadi egyház 4 frt 20 kr., a németgurabi 3 
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12. frt 13 kr., a modor-királyfai 8 frt 53 kr., a limbachi 28 frt 30 kr., 
a modori német 5 frtnyi segélyt adott. 

Esperességünk lelkészi kara a pozsonyvárosi és mosoni esperes-
ségi lelkészekkel és az egyetemes theol. akadémia tanáraival együtte-
sen junius 24-kén Pozsonyban lelkészi értekezletet tartott. 

A grinádi egyházban belmissiói czélra, különösen vallásos felol-
vasásokra és népkönyvtár alapítására húsvét második napján lélek-
emelő ünnepélyességgel »Férfiak és ifjak szövetkezete alakult.« 

A modori német egyház az ő lelkészeinek évi fizetését 100, ta-
nítója Behling Mátyásét 50 frttal megjavította; ez utóbbinak 25 évi 
hivatalkodásának magában véve is szép örömünnepét ez által még 
szebbé tevék. 

A modori tót egyház megtagadta a tagjai által fizetett egyenes 
államadó összeírásának elkészítését, úgy, hogy kénytelen voltam e 
munka megtételéhez az illető politikai hivatalnokokat igénybe venni, 
kik azt el is készítették. A modori tót egyház pedig egy 25 frtnyi 
birság és felmerült költségek megfizetésében marasztaltam el. E pénz 
az esperességi pénztárba befizettetett. 

Az 1894-ik évi államsegély azon részéből, melyet még az 1894. 
évi deczemberi kerületi gyűlés az esperességnek zsinati költségek czi-
mén utalványozott, volt ki, az 1895-ik évi julius 1-én tartott esperes-
ségi gyűlés, nem lévén aaz esperességi pénztárban hiány pótlására 
szükség, az 1894-ik évre utólag megszavazott Kajainak 50, Puszta-
Födémesnek 50 frt, Dunaszerdahelynek 25, Modor-Királyfának 25, 
Misérdnek 25, Farkas Géza és Scharbert Ármin lelkészeknek 50—50 
forintot. 

1895-ik évi államsegélyből a kerületi gyűlés adott Farkas Géza 
lelkésznek 50, Schönviesner Kálmán lelkésznek 40, Scharbert Ármin 
lelkésznek 50 frtot. 

Az 1895-ik evi államköltségvetésbe a lelkészi illetmények kiegé-
szítésére országgyűlésileg megszavazott átalányból az egyetemes gyű-
lési bizottságtól Rásó Mihály, Simkó József, és Krahulecz Aladár lel-
készeknek egyenként 100 frt jutott. 

A Baldácsy segély pénz azon részéből, melylyel a mul t évben még 
az esperességi gyűlés rendelkezhetett, Dunaszerdahely, Taksony, Kajal 
Puszta-Födémes kaptak egyenként 2b frt 48 krt. 

Mancsy István lelkész 46, Simkó József lelkész 25 frtot, Csáder 
Károly nyugalmazott lelkész 34 frt 93 krt. 

Ugyancsak a Baldácsy segélyből a kerületi gyűlés Dunaszerda-
helyt, Kovács Pál lelkészt és Csáder Károly nyugalmazott lelkészt 
egyenként 70 frtban részesítette. 

Az esperességi gyámintézet Dunaszerdahelynek, Grinádnak, Modor-
Királyfának és Puszta-Födém esnek egyenként 20, a pozsonyvárosi 
gyámintézet Dunaszerdahelynek 20, a kerületi gyámintézet Puszta-
Födémesnek 41, az egyetemes gyámintézet Dunnszerdahelynek 50 frtot; 
a Gusztáv Adolf-intézet Dunaszerdahelynék 197 frt 25 krt. adott. 
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A Glosius-Artnesz alapítványból Csáder Károly nyugalmazott lel- 12. 
kész 80 frtnyi segélyt kapott. 

A nagylévárdi egyház egy ág. hitv. ev. felekezeti jellegű külön ta-
nítói állomás szervezésére, illetve javadalmazására, a melyre ő maga 
évenként 100 frtot adna, a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz 400 frt évi segélyért folyamodott. 

Egyházközségeink belső életéből említésre méltók még a követ-
kező mozzanatok. A bazini németegyház istentiszteleti használatra elfo-
gadván a pozsonyi uj énekeskönyvet, különösen az éneklésnek az 
ifjúsággal való begyakorlására, egy uj harmóniumot vett 125 frton, 
mely a hívek adakozásából gyűlt be. Néhány hitbuzgó asszony az 
oltárt, keresztelő követ és szószéket 50 frtot érő fekete bársony terí-
tőkkel ruházta fel. A bazini tót egyházban a Luther-alap 1039 frt 81 krra 
emelkedett. Egyh. adománykép bejött a német egyházban 332 frt 65 kr. és 
883 liter bor, a tótban 19 5 frt 65 kr és 860 liter bor. Grinád 400 frtot tőké-
sített. Német-Gurahon ésCsatajon Ollé János és neje, Rajt Katalin egy érté-
kes templomcsillárt, Izsó János és neje, Ingeli Katalin, Ingeli János és neje, 
Rásó Katalin oltár és szószéki terítőt, gróf Eszterházy Mihály a gurahi 
iskolára 100 frtot adott, szempczi lakos Matula Jánosné szül. Szeren-
csés Éva az egyháznak 220 frtot hagyott. Szentgyörgyben egy magát meg-
neveztetni nem kívánó egyháztag az esti istentiszteletekre 19 frt értékű 
26 sárgaréz gyertyatartót; Dworák Károly pozsonyi r. k. kereskedő 60 
frt 80 krt érő sorsjegyeket, a hívek egyházi czélra 240 frtot és 2493 
liter bort adtak. Limbachon a toronyépítési alap 4222 frt 84 krra 
növekedett. Miséranek Reincsek Teréz, született Metzl 5, Denk Teréz 2 
frtot adott, mindketten bécsi lakosok. A modori német egyházban a 
szabadkai egyház számára gyűjtöttek 48, a Wimmen-alapra 10 frtot. 
Egyházi adománykép bejött a hívektől 240 frt és 109 liter bor, azon-
kívül a halottvivőktől 13 frt 40 kr és a koszorú kötésnél a hajado-
noktól 3 frt, hagyományul Jankovics Mária, született Liska asszonytól 
a német egyházra 45 frtot, a tót egyházra ugyanannyit hagyományo-
zott. Ezenkívül a tót egyháznak Stur Cecilia, udvari tanácsos özvegye 
400 frtot, Cadnay Zsuzsanna hajadon az egyháznak adott 100, külön a 
tanszerekre 10 htot. A somorjai egyháznak trencséni lakos Buttko 
Ágost János és neje szül. Kusinszky Zsuzsanna ajándékoztak 6 frtot. 
Alsószeliben az egyházi épületek biztosítására apró adakozásokból be-
fotyt 14 frt 90 kr. Az iskolaépítéshez beszereztetett 24450 db tégla, 
de ennek ára fejében az egyház tartozik még 383 frt 62 krral, mely 
összeg az 1896. év végéig lefizetendő. Az egyházi magtár állománya 
279 métermázsa árpa, pénztőke 565 frt 52 kr, harangalap 616 frt 
78 kr, a Gampert Lajos alaptőkéje 777 frt 6 kr, tartozván az egyház 
még 222 frt 94 krral, iskolaépítési alap 2738 írt 29 kr. Lénárt Sán-
dor és neje, kik csak néhány éve, hogy a harangalapra 100 frtot 
adtak, a templomkarzaton 66 frt költséggel 8 uj padot csináltattak. 
Felsőszeliben az egyházi alap 4447 frt 74 kr, az iskolaalap 4322 frt 
13 kr, a magtár 4539 frt 99 kr. Varga János róm. kath. gazdaember 
az ev. egyháznak hagyott 50 frtot, özvegy Kozák Mihályné, született 
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Szalai Erzsébet ajándékozott ugyanannyit. Különben az alsó- és felső-
szeli egyházak egész határát teljesen tönkre verte a rnult évben a jég, 
úgy hogy aratás alig is volt, a hívek mégis igyekeztek az egyház 
iránti kötelességeiknek megfelelni. Dunaszerdahelyen a lelkész 9 frt 
62 kr költséggel kij avíttatta a templomtelek kerítését. Az egyház az 
ottani takarékpénztár és népbanktól kapott 10 frtot. Nagyszombatban 
néhai özvegy Szulovinyi Móriczné, szül. Dörfler Teréz egyházi hagya-
tékából folyó lett a lelkész és tanítók fizetésének javítására 6000 frt, 
a templomépítési alapra 5000, a nőegyletre 2000, az árvaalapra 2000. 
az egyetemes gyámnitézetre 1000 frt. A hívek önkéntes évi járulékai-
nak összege 337 frt 50 kr. Egyházi és iskolai czélokra egyéb ado-
mányok a takarékpénztártól 100, Popelár Pál gyermekeitől 20 frt. A 
templomépítési alapra való adományok összege 113 frt, a szegény 
iskolás gyermekek felruházására szántak 298 frt 41 kr, mely összeghez 
a gróf Chotek, Pálffy, Zichy családok tagjai is járultak adományaikkal. 
Szegény egyháztagok segélyeztettek 255 frttal. 

A pozsonymegyei esperességből utólag lett bejelentve a német-
gurabi új iskolaépületnek augusztus 20-án történt felavatása. 

Somorján a városi képviselőség azt határozta, hogy felekezeti 
különbség nélkül a tanítók ötödévi korpótlékát a városi pénztárból 
fizetni fogja. 

A nagy-szombati egyház az ezredéves ünnep alkalmából a lel-
késznek személyes járulék czimén évi 120 frtot, Pollacsek Rezső taní-
tónak évi 50 frtot szavazott meg. 

Marczy István dunaszerdahelyi lelkész a Baldácsy segélyből kapott 
46 frtot, a közalapból 100, az államsegélyből 100 frtot. 

Pozsonyvárosi esperesség. 

A pozsonyvárosi egyházközség buzgóságát és áldozatkészségét 
nagy mértékben igénybe vette a ,,Lýceum" uj épületének elkészítése 
és berendezése, mely monumentális mű Istennek segedelmével elké-
szült és f. évi szept. 20-án rendeltetésének átadatott. 

Hálaadó lélekkel kényszerítve érzem magamat kiemelni gyüleke-
kezetünknek ama nemes tényét, hogy az egyházpolitikai törvények 
következtében beállott lelkészi jövedelem csökkenésének pótlásául, 
daczára óriási kiadásainak, önszántából négy lelkészének évi fizetését 
400—400 frttal fölemelte. 

Az Üdvözítő szeretetéből eredő alkotásait, jótékony intézeteit egy-
házunk ez évben is szokott áldozatkészséggel gondozta és fejlesztette. 
A diakonissa anyaintézetben a vezető nővér mellett 5 felavatott, 
4 jelölt és 4 előkészülő s azonkívül 2 diakonissa-növendék van. A 
nővérek, kikre a leány árvaház is bízva van, az intézettel kapcsolatos 
egyházi kórházban 174 személyt ápoltak 5011 napi és éjjeli szolgálat-
tal; magán ápolásban részesítettek 49 egyént 1044 napi és 1142 éjjeli 
szolgálattal. Az árvaházakban 9 fi és 9 leány volt elhelyezve és 
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gondozva. Az egyházi ápoló házban 7 férfi és 9 nő ápoltatott s ezeken 
kívül 2, az intézeten kívül lakó, keresetképtelen egyházfag segélyeztetett. 

Az ev. férfiak és ifjak szövetkezete a mult év zártával 277 
tagot számlált. Hasonló irányú szövetkezetek állanak fenn Pozsony 
leánygyülekezeteiben is: Ligetfaluban és FÖréven, sőt ugyanilyen irányú 
hajadonok szövetkezete is alakulóban van pozsonyi egyházunkban. 
Ebből látszik, hogy pozsonyi ev. egyházunk az Úrnak igaz szolgála-
tában buzgólkodva, hivatását minden irányban örömmel és hűséggel 
teljesíti. 

A házi szegények között 753 frt 90 kr osztatott ki. 41 szegény 
polgári özvegynek 124 frt segély adatott. Az ev. jótékony nőegylet 
822 frt 98 krt fordított segélyezésre, melyből leginkább 170 szegény 
gyermeket ruházott fel s a szegény szülőket látta el a szükségesekkel. 
Hasonlóan szegény iskolagyermekek élelmezésére magángyüjtés útján 
bevett 326 frt 30 kr fordíttatott. 

Nagyobb alapítványt nyert az egyház néhai özv. Szulovínyiné 
asszonytól 3000 frtot a diakonissa anyaházra; s kiemelendő Kéler 
Napoleon úrnak a kis templom oltárára és szószékére adott remek-
művű takarója. 

A kisebb összegű áldozatok felsorolását ép úgy, mint a kiadások 
jegyzékét, mint a közre nézve érdekteleneket, mellőzöm. 

A récsei egyház temploma tetőzetének rendbehozatalára 684 frt 
15 krt költött. A paplakot, az iskolaházat és a tanítói lakot 251 37 
frtnyi költséggel javíttatta ki. Azonkívül még a két iskolára 36"82 
frtot és a temető rendbehozására 15 frt 40 krt adott ki s így össze-
sen ez egyház 987"74 frtot áldozott. Az egyházban 1895. évben keresz-
teltetett 32, konfirmáltatott 16 gyermek s eskettetett 10 pár. 

Irodaiul működés. S c h m i d t K. J. pozsonyi ev. lelkész lapot 
inditott a következő czim alatt: »Correspondenzblatt« für ev. Männer 
und Jünglingsvereine augsburgschen Bekenntnisses in Ungarn. 

Markusovszky Sámuel lyceumi tanár megírta: »A pozsonyi ág. 
hitv. ev. Lýceum története« czimü munkát. 

Trencséni esperesség. 

Az egyes egyházakból jelentetik: 
Kochanócz kapott könyöradományokban 67 frtot, Laáz oltár képre 

gyűjtött 76 frt 65 krt, iskola épületét nagyobbította 300 frton. 
Felső-Ozor gyűjtött 123 frt 45 krt. Egyházi alapja 493 frt 83 kr. 
Nemes-Podhragy gyűjtött 16 frt 30 krt, irtványi iskolája kap az 

államtól 232 frtot. 
Puchó városi pénztárból kapott iskolájára 120 frt, gyűjtött 47 

frt 88 krt. 
Kis-Sztankócz gyűjtött 64 frt 70 krt. 
Lelkész-tanitói alapra kapott 32 frt 83 krt, templom épületének 

javítására fordított 320 frtot. 
3* 
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13—17. Trencsén szeretet adományokat gyűjtött 15 frt, Zay-Ugrócz egy-
házi alapja 600 frt, iskoláját javította 800 frt. Zsittnán tanterem épült 
800 frt. Omastina iskoláját javította 300 frt. 

Zárjecs. A némethoni Gotteskasten egylettől kapott vidrnai iskolája 
118 frt 44 krt, gyűjtött iskolajavítására 581 frt 44 krt, mely javítás 
került 1500 írtba; Kubinyi György képviselő adományai 452 frt 27 kr, 
harang alapra gyűjtött 40 frt, konfirmandusi alapja 49 frt. 

Az egyháznak Ura, drága Megváltónk a Jézus Krisztus adja pedig 
mind erre szent áldását! Amen. 

A püspök úr ezen nagyérdekű részletes jelentését egy-
házkerületünk állapotáról, a közgyűlés köszönettel tudomásul 
veszi s elrendeli annak felvételét a ker. közgyűlés jegyző-
könyvébe, még pedig egész terjedelmében. 

13. A kerületbeli segélyző intézetekről szóló kimutatás: (lásd a 
következő oldalon). 

Tudomásul szolgál. 
14. Püspök úr jelenti, hogy a m. évi kerületi jknyv 7. s 43. p. 

s az egyetemes egyház m. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 65. p. értel-
mében s azok tanúsága szerint, az egyházpolitikai törvények végre-
hajtásához szükséges utasítás, egyszersmind a püspök úrnak az Agen-
dára vonatkozó utasítása a kerületbeli lelkészeknek kiosztatott. 

15. A segélytosztó bizottságot, mely hivatva van, az államsegély mi-
kénti elosztására vonatkozólag javaslatokat előterjeszteni, kiegészítette a 
közgyűlés Richter Ede kerületi pénztári ellenőr felvételével. E szerint 

elnökei: a kerületi elnökök; tagjai: az egyházmegyei elnökök, 
a kerületi jegyzőikar, Günther M. V. kerületi pénztáros s 

ŕ Richter Ede, ker. pénztári ellenőr. 
16. A szabályrendeletek javaslatainak elkészítésére kiküldött bizott-

ságot kiegészíti a közgyűlés azzal, 
hogy a kerületünkből eltávozott Payr Sándor helyére fel-
veszi a bizottságba Schleiffer Károly misérdi lelkészt. 

Tagjai ez idő szerint a következők: dr. Láng Lajos, 
Händel Vilmos elnökök. Az egyházmegyei elnökök. Michaelis 
Vilmos, Holles Danó, Holuby Adolf, Masznyik Endre, Jezso-
vics Károly, Korcsek Zsigmond, Gánts Jenő, Schleiffer Károly. 

17. A kerül, tanügyi bizottság kiegészítése. 
A dunántúli egyházkerületbe távozott Pavr Sándor biz. 

tag helyébe Zorkóczy Samu lyc. igazgató választatik. 
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3. 1895. jul. 27. ad 25517. sz. »A magyar nemzet története« ajánltatik 
a középiskolák könyvtárai részére. 

4. 1895. aug. 8. 31569. sz. Gombos Mihály tanító sikkasztás miatt itéletileg 
m arasztaltatott el. 

5. 1895. aug. 10. 42191. sz. Herzog Henriknek megengedtetik a felvételi vizsga 
Pozsonyban. 

6. 1895. aug. 23. 45251. sz. Hörk József helyett Pirhala Imre neveztetik ki 
Pozsonyba kormányképviselőül. 

7. 1895. aug. 24. 39633. sz. Az anyakönyvek 1895. szept. 30-án lezárassanak. 
8. 1895. aug. 24. 45731. sz. A hirdetések szept. 30-ig eszközöltessenek. 
9. 1895. aug. 26. 31980. sz. A magyar brucki áll. elemi iskolában istentisz-

telet tar tása engedélyeztetik. 
10. 1895. aug. 26. 44264. sz. Jákocs Béla az összes középiskolákból kizáratík. 
11. 1895. aug. 31. 45974. sz. Mayer Pálnak megengedtetik, hogy a gymnasium 

5. és 6. osztályáról összevont magánvizsgálatra bocsáttassák. 
12. 1895. szept. 17. 42067. sz. Az alsó-bodonyi tanítónak fizetése államilag 

kiegészíttetik. 
13. 1895. szept. 17. 50828. sz. Pirhala Imrét és Dunay Ferenczet megbízza a 

minister a pozsonyi és selmeczbányai lyceumok meglátogatásával. 
14. 1895. szept. 18. 47361. sz. A makói gymnasium a szegedi tankerületbe 

lett beosztva. 
15. 1895. szept. 21. 20553. sz. Az oroszláni ág. h. ev. 3-ik tanítónak fizetése 

300 f r t ra egészíttetik ki. 
16. 1895. szept. 21. 2189. ein. sz. A külföldi képviselethez szóló küldemények 

franczia czimzéssel ellátandók. 
17. 1895. szept. 21. 1981. ein. sz. Az 1674/95. ein. sz. a. ministeri rendelet-

ben egy szó javítandó. 
18. 1895. szept. 22. 2074. ein. sz. Azon tartalékos tisztek és havidíjasok név-

sora, kik februárban behivatnak, a ministerrel közöltessenek. 
19. 1895. szept. 27. 2257 ein. sz. A nyugdíj-nyugtatványok okt. 1-étől a köz-

ségi elöljárók által aláíratnak; a lelkészek kötelezettsége megszűnik. 
20. 1895. szept. 28. 33393 sz. A bánki anyakönyv kiigazítása a Petjanszky 

esetben. 
21. 1895. szept. 29. 53643. sz. A középiskolai tanárok irodalmi műveiket a 

millenniumon való kiállítás czéljából jelentsék be. 
22. 1895. okt. 2. 2325. ein. sz. A »tiszti czím- és névtár« ajánltatik. 
23. 1895. okt. 8. 54301. sz. A szabad előadás képessége fejlesztendő a közép-

iskolai tanulóknál. 
24. 1895. okt. 15. 53548. sz. Heinlein Emil trencséni hitoktatónak elfogadtatik. 
25. 1895. okt. 23. 2514. ein. sz. Helyesbítő ív a népfelkelési szolgálat alóli 

ideiglenes felmentésre vonatkozólag. 
26. 1895. okt. 23. 49607. sz. Budapesti »Röser«-féle algymnasium megszűnt. 
27. 1895. okt. 29. 40444. sz. Mezőgazdasági stat. felvételnél a néptanítókat 

ügynököknek kell megnyerni. 
28. 1895. okt. 31. 2647. ein. sz. Csáder Gyula pozsonyi nyug. tanító megkapta 

az érdemkeresztet. 
29. 1895. okt. 31. 58805. sz. Tulcz Ádám törvényesítése. 
30. 1895. nov. 2. 61273. sz. Gottermayer Nándor könyvkötő ajánltatik közép-

iskolai millenniumi kiadványok bekötésére. 
31. 1895. nov. 3. 60033. sz. a VIII." rangosztályú ev. táborlelkészek czíme 

»Senior« legyen-e? 
32. 1895. nov. 5. 2666." ein. sz. A 20 és 4 krajczáros váltópénz 1895. decz. 

31-éig fogadtatik el. 
33. 1895. nov. 9. 51847. sz. A soproni Lähne-féle intézetnek megadatik a 

nyilvánossági jog. 
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18. 34. 1895. nov. U . 59049. sz. Tarnay Károly leteheti Pozsonyban az 5. és 6. 
osztályról az összevont magánvizsgálatot. 

35. 1895. 5932. nov. 11. 6. sz. A zsolnai hitoktató részére megszavaztatik az 
50 frtnyi díj. 

36. 1895. nov. 18. 64140 sz. A tanítók, mint mezőgazdasági stat. számláló 
ügynökük nov. 20. és 30-dika közt délelőtt is szünetet tartsanak. 

37. 1895. nov. 18. 58189. sz. Mikszáth K. »Társalgási leczkék« czímű műve 
az ország minden nyelvén ajánltatik segédkönyvül. 

38. 1895. nov. 19. 81813. sz. A kerületi pénztáros küldeményei nem porto-
mentesek. 

39. 1895. nov. 20. 22339. sz. A bisztricskai iskola államsegélye folyósításának 
ügye. 

40. 1895. nov. 21. 63958. sz. A n. járfalvi anyakönyvben (1868. 13 1. 3. sor-
szám) a gyermek atyjának neve kiigazítandó s a törvényesítési 
záradék bevezetendő. 

41. 1895. nov. 25. 66421. sz. Határőrvidéki ösztöndíjra pályázat. 
42. 1895. nov. 25. 33948. sz. A tanári nyugdíjintézetbe belépők okmányainak 

bélyegkötelezettségéről. 
43. 1895. nov. 25. ad 45254. sz. Az iskolai mulasztások körül az iskolaszékek 

tartsák magokat a megyei bizottságok rendeleteihez. 
44. 1895. nov. 29. 67370. sz. A Bésán József-féle ösztöndíj pályázatáról. 
45. 1895. decz. 3. 3084. ein. sz. a tanügyről szóló jelentések három példánya 

küldetik. 
46. 1895. decz. 6. 30172. sz. 2400 fr t országos segélyre a legszegényebb lelké-

szek kimutatása követeltetik. 
47. 1895. decz. 6. 64996. sz. A gymnasiális osztályozásról. 
48. 1895. decz. 8. 3038. cin. sz. Az iskolai bizonyítványok másodlatai és má-

solatai az igazgatók által intézendők el. 
49. 1895. decz. 21. 66131. sz. A mezőtúri ev. ref. gymnasiumnak a nyilvá-

nossági jog megadatik. 
50. 1895. decz. 30. 3319. ein. sz. Az osztrák értékű 10 és 5 krajezáros váltó-

pénz beváltási módozatiról. 
51. 1895. decz. 31. 69658. sz. Hajdúnánási ev. ref. gymnasium 5. és 6. osztá-

lyainak nyilvánossági joga. 
52. 1895. decz. 31. 72039. sz. A leányok középiskolai tanulmányai és vizs-

gálatairól. 
53. 1895. decz. 31. 71588. sz. A törvényesítés anyakönyvi keresztülviteléről. 
54. 1895. decz. 31. 69893. sz. A gymnasiális tanulók kirándulásainál a törté-

nelmi szempont is figyelembe veendő. 
55. 1896. jan. 2. 69233/95. sz. Az érsekújvári gymnasium 5. és 6-dik osztá-

lyának nyilvánossági joga. 
56. 1896. jan. 2. 70799,95. sz. 250 frt engedélyezése a természetrajzi minta-

kiállításra a selmeczbányai lyceumnak. 
57. 1896. jan. 4. 40374 95. sz. A moharai tanító fiztése 400 fr t ra kiegészíttetik. 
58. 1896. jan. 6. 25968/95. sz. A tót-kisfalusi tanító fizetésének emelése. 
59. 1896. jan. 8. 58330/95. sz. A »Magyar viseletek albuma» ajánltatik. 
60. 1896. jan. 8. 56.. ein. sz. A vallás szabadgyakorlatáról szóló 1895. 43. 

t.-cz. végrehajtásáról. 
61. 1896. jan. 9. 23076/95. sz. Az ipolyveczei tanító fizetésének emelése. 
62. 1896. jan. 9. 39309/95. sz. A velegi tanító fizetése kiegészítéséről. 
63. 1896. jan. 9. 13170/95. sz. A kis-zellői tanító fizetése emeléséről. 
64. 1896. jan. 10. 72580,95. sz. Kisfaludy Endre kis-sztraczinai tanítónak meg-

engedtetik a vizsgálatot letenni. 
65. 1896. jan. 10. 3290 95. ein. sz. A »Hivatalos Közlöny« joghatálylyal bír. 
66. 1896. jan. 11. »73052/95. sz. A »Tisztviselői egylet« ösztöndíjára pályázat 
67. 1896. jan. 16. 70553/95. sz. Horinka Ágoston tanító vizsgálatairól. 
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68. 1896. jan. 23. 25965 95. sz. A podrecsányi tanító fizetésének emeléséről. 
69. 1896. jan. 24. 2873. sz. A tót-kelecsényi iskola évi 208 frtban részesül. 
70. 1896. jan. 24. 2873. sz. A bágyoni tanító államsegélyének folyósítása. 
71. 1896. jan. 24. 1389. sz. 2400 írt utalványoztatik lelkészek számára. 
72. 1896. jan. 24. 3246. sz. »Magyar nyelvőr« ajánltatik. 
73. 1896. jan. 25. 57759/95. sz. Az oroszláni tanító fizetésének emeléséről. 
74. 1896. jan. 25. 70558/95. sz. Erdélyszky lelkész 50 frt tal díjaztatik a vág-

ujhelyi izr. reáliskolában teljesített ág. hitv. ev. vallásoktatásért. 
75. 1896. jan 30. 33645 95. sz. A gyermekek nem viendők járványos vagy 

rossz időben temetésre. 
76. 1896. febr. 1. 4576. sz. Szabályzat, az éneknek, mint középiskolai rendkí-

vüli tantárgynak tanítására való képesítés tárgyában. 
77. 1896. febr. 5. 129. ein. sz. Quotidián György és Wenk Károly lelkészek 

a honvédség kötelékéből elbocsájtatnak. 
78. 1896. febr. 10. 65103,95. sz. A losoncz-apátfalvi tanító fizetésének ki-

egészítéséről. 
79. 1896. febr. 12. 58949/95. sz. Varga Emil trencséni katechétának utólag 

útiköltség utalványoztatik. 
80. 1896. febr. 14. 7706. sz. Bésánféle 100 frtos ösztöndíjra pályázat tanító-

képezdék számára. 
81. 1896. febr. 22. 66200/95. sz. A szúdi tanító fizetésének emelése. 
82. 1896. febr. 24. 9189. s. Mureszan János balázsfalvi 6. osztályú tanuló 

országos kizáratása. 
83. 1896. febr. 27. 10694. sz. A millennium megünneplése a középiskolákban. 
84. 1896. febr. 29. 58288/96. sz A velegi tanító fizetése 400 fr tra emeltetik. 
85. 1896. márcz. 1. 7584. sz. A népiskolai millenniumi ünnepélyről. 
86. 1896. márcz. 3. 12090. sz. A honvédelmi minisztérium 12092. sz. a. közölt 

katonaintézetek pályázati hirdetménye. 
87. 1896. márcz. 5. 9049. sz. A horvát-szlavón esketési ügy. 
88. 1896. márcz. 5. 11569. sz. Az időközben elhalt Lányi Gusztávnak meg-

szavazott 100 frt Korén Márton alsó-bodonyi h. lelkésznek utal-
ványoztatik. 

89. 1896. márcz. 8. 11579. sz. A szekták nyilvántartási vezetése a polgári 
hatóságnál jövőre megszűnik. 

90. 1896. márcz. 10. 12575. sz. A középiskolai millenniumi ünnepnek napja. 
91. 1896. márcz. 10. 13537. sz. Hadtengerészeti pályázati hirdetmény. 
92. 1896. márcz. 10. 13440. sz. Katonai nevelőintézetek pályázati hirdetménye. 
93. 1896. márcz. 11. 11485. sz. A mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók 

nyugdíjintézete ajánltatik. 
94. 1896. márcz. 13. 9406. sz. Herzog Henriknek nem engedélyeztetik az osz-

tály összevonás. 
95. 1896. márcz. 16.11337. sz. Heinrich Béla a Dlabács-féle ösztöndíjat nem kapja. 
96. 1896. márcz. 22. 704. ein. sz. A millenniumi fácskák ültetéséről. 
97. 1896. márcz. 22. 9930. sz. A pusztaveszi tanító fizetése 400 f r t ra emeltetik. 
98. 1896. márcz. 22. 704. ein. sz. Iskolai igazgatók felhivatnak, hogy a millen-

nium emlékére fákat ültessenek. 
99. 1896. márcz. 25. 15690. sz. A Ludovica akadémiába való pályázati hir-

detmény. 
100 1896. márcz. 25. ad 638. ein. sz. A tornaversenyre való jelentkezés határ-

ideje április 25-kéig lett meghosszabbítva. 
101. 1896. márcz. 25. 15970. sz. Heinrich Mátyás törvényesítése engedélyeztetik 

a gálosi anyakönyvben. 
102. 1896. márcz. 27. 944. ein. sz. A püspökök felszólíttatnak, hogy uradalmaik 

cselédségét Budapest megtekintésére küldjék ki a millennium alatt. 
103. 1896. márcz. 27. 9265. sz. A tanítóegyesületek alapszabályai a kórmány 

által erősíttetnek meg. 
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1890. márcz. 29. 17370. sz. »Ezeresztendő« czímű mű ajánltatik. 
1896. márcz. 30. 72714./1895. sz. Az alsó-tiszovniki tanítói fizetés kiegészítése, 
1896. ápr. 2. 12602. sz. A seímeczbányai Jyceumhoz érettségi vizsgálatra 

kormánybiztosul Fröhlich Izidor, és a pozsonyi lyceumba Horváth 
Ödön küldetnek ki. 

1896. ápr. 2. 9197. sz. Mayer Pálnak megengedtetik a görög nyelvi vizsga. 
1896. ápr. 2. 4047. sz. Szever Pálnak megengedtetik görög nyelvből a 

magánvizsga. 
1896. ápr. 6. 18405. sz. Maschtena József zsolnai hitoktatóul elfogadtatik. 
1896. ápr. 10. 764. ein. sz. A középiskolákban szükséges közszövészeti 

czikkek belföldön szereztessenek be. 
1896. ápr. 11. 17502. sz. Vargha István n.-váradi VII. oszt. tanuló lopás 

miatt az ország összes iskoláiból kizáratik. 
1896. ápr. 12. 836. ein. sz. A trávniki főgymnasium érettségi bizonyítvá-

nyainak ügye. 
1896. apr. 12. 857. ein. sz. Kölcsey »Parainesis«-e jutalom könyvül adas-

sék az iskolákban. 
1896. apr. 12. 1098. ein. sz. Az iskolák millenniumi ünnepélye május 9-dikén 

a millenniumi istentisztelet május 10-dikén tartassék. 
1896. apr. 14. 20160. sz. Zauner Gyula és Zauner Zsófia Katalin nevü 

gyermeküknek törvényes bejegyzése engedélyeztetik. 
1896. apr. 16. 42128/95. sz. A csesztvei tanitó fizetése 198 forinttal emeltetik. 
1896. apr. 18. 1032. ein. sz. Statisztikai művek ajánlása. 
1896. apr. 19. ad. 13231. sz. A pozsonyi ev. lýceum felavatásának ideje. 
1896. apr. 21. 21843. sz. A hadapród iskola pályázati hirdetménye. 
1896. apr. 26. 18995. sz. A seímeczbányai lyceumi tanári kar felvétetik 

az országos nyugdíjintézetbe. 
1896. apr. 30. 24151. sz. Tájékoztatás a millenniumi útra tanulók számára. 
1896. máj. 1. 23546. sz. Illi-Szadlon-féle törvényesités. 
1896. máj . 4. 11710 sz. Breznyik J. tanár nyugdíjaztatása. 
1896. máj. 5. 23079. sz. Hlavacsek Bélának megadatik a korengedély az 

érettségi vizsgálatra. 
1896. máj . 6. 16187. sz. A pozsonyi hitoktató díjazása. 
1896. máj. 6. 21171. sz. Kitiltott könyvek jegyzéke. 
1896. máj 18. 24497. sz. Hydvéghy Árpád selmeczhányai r. k. hitoktatónak 

jutalomdij engedélyeztetik. 
1896. máj. 19. 25420 sz. Az 1895. okt. elseje után történt anyakönyvi 

bejegyzések bélyegilletéke. 
1896. máj. 19. 19771. sz. A seímeczbányai főgymnasium rendkívüli és a 

pozsonyi főgymnasium rendes államsegélyéről. 
1896. máj. 22. 21520. sz. A bossáczi tanító fizetésének 300 forintra való 

kiegészítése. 
1896. jun. 1. 24786. sz. A 2400 frtnyi lelkészi államsegély elszámolása 

helyesnek találtatott . 
1896. jun. 8. 29512. sz. Pozsonyban az iskolai év. szept. 14-dikén veszi 

kezdetét. 
1896- jun. 8. 29610. sz. A tengerészeti hadapród iskola pályázati hir-

detménye. 
1896. jun. 8. 1890 ein. sz. Szabályzat a tankönyvek ügyében. 
1896. jun. 11. 22911. sz. A bagyoni tanító fizetésének kiegészítéséről. 
1896. jun. 16. 22789. sz. A csütörtöki tanitó fizetésének emeléséről. 
1896. jun. 17. 22303. sz. Vitális István rendes tanárrá kineveztetett. 
1896. jun. 30. 27248. sz. A gergelyfalvi tanító fizetése 300 forintra kiegé-

szíttetik. 
1896. jul 13. 36211. sz. Oláh Gábor javító és érettségi vizsgájának ügye. 
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140. 4896. jul. 13. 34166. sz. HazslinszkyKálmán pozsonyi ra jz tanárnak kine-
veztetett. 

141. 1896. jul. 13. 20690. sz. Felsőbb leány- és polgáriskolák számára szük-
séges tanszerek jegyzéke ajánltatik. 

142. 1896. jul. 18. 37152. sz. A selmeczbányai lyceumba a szept. 7. tar tandó 
javitó érettségi vizsgálatra Vámosy Mihály küldetik ki kormány-
biztosnak. 

143. 1896. jul. 20. 37309. sz. A pozsonyi esperességi tanitóegyesület alapsza-
bályai jóváhagyatnak. 

144. 1896. jul. 22. 38248. sz. Dr. Losonczi Lajos a pozsonyi class. pliilol tan-
székre tanárnak kineveztetik. 

145. 1896. jul. 23. 3955. sz. Pályázati hirdetmény Kataszteri felmérésnél dijnoki 
állomásokra. 

146. 1896. jul. 28. 29859. sz. A sziráki ág. h. ev. elemi isk. tanitó fizetésének 
államsegélylyel 400 forintra való kiegészítésére évenként 100 forint 
utalványoztatik. 

147. 1896. jul. 29. 29861. sz. A szelczei iskolatanító fizetésének államsegélyezése. 
148. 1896. jul. 30. 34495. sz. A bokosi tanító fizetésének kiegészítése. 
149. 1896. jul. 30. 32881. sz. A kornai iskolatanító fizetésének segélyezése. 
150. 1896. aug. 4. 42469. sz. Blaser Mária törvényesítése. 
151. 1896. aug. 6. 41817. sz. Kollár Mihály és Szlávik Anna gyermekei tür-

vényesítéséről. 
152. 1896. aug. 6. 37810. sz. Herzog Henrik Pozsonyban a VI. osztályról magán-

vizsgát tegyen. 
153. 1896. aug. 8. 34497 sz. A bisztricskai tanító fizetésének államsegélye. 
154. 1896. aug. 10 41790. sz. A zsittnai tanítófizetés államsegélye. 
155. 1896. aug. 17 29855. sz. A terényi tanítói fizetés kiegészítése. 
156. 1896. aug. 18. 36719. sz. Kasinczky Sándor hamisított bizonyítványa sem-

mis, s a hazai iskolákban vizsgára nem bocsátható. 
157. 1896. aug. 19. 58280/1896. sz. A pozsonyi lyceumi tanárok felvétetnek az 

országos nyugdíjintézetbe. 
158. 1896. aug. 21. 39892. sz. Kulisek József hibás bejegyzésének kiigazítása. 
159. 1896. aug. 25. 41780. sz. Az omasztinai tanitó fizetésének államsegélye. 
160. 1896. aug. 27. 3031. ein. sz. Gálffy Ferencz: »A lelkészek és tanítók által 

fizetendő adók és illetékek« kézikönyve ajánltatik. 
161. 1896. aug. 29. 45032/ 96. sz. Zalányi János Selmeczbányára a mennyiség-

tan-physikai tanszékre tanárnak kineveztetik. 
162. 1896. szept. 3. 48073. sz. Obeda-Kucharszky törvényesítése. 
163. 1896. szept. 4. 48539. sz. A pozsonyi lýceum felügyeletével Pirhala Imre 

a selmeczbányaival Dunay Ferencz tankerületi főigazgatók bízat-
tak meg. 

Ezen rendeletek már körözve levén, tudomásul vétetnek. 
19. Az államilag kiegészített tanítói Fizetésekre vonatkozó minisz-

teri rendeleteknek jegyzéke. 
1. 1895. szept. 17. 42067. sz. A bodonyi tanitó Kacziány Gyula fizetése 1895/6 

tanévtől kezdve öt egymásután következő tanévre tanévenként 100 
forinttal 400 forintra kiegészíttetik. 

2. 1895. nov. 20. 22339. sz. A bisztricskai tanitó fizetése 157 forint állam-
segélylyel 300 forintra kiegészíttetik, az állomás okleveles tanítóval 
való betöltése esetére. 

3. 1896. jan. 4. 40374. sz. A mohorai tanitó Raisz János fizetése az 1895/6 
tanévtől kezdve öt egymásután következő tanévre, tanévenként 175 
forint államsegélylyel 400 forintra kiegészíttetik. 

4. 1896. jan. 6. 25968/95. A tót-kisfalusi tanitó Szeverinyi János fizetése az 
1894/5 tanévtől kezdve öt egymásután következő tanévre tanévenként 
207 forint államsegélylyel 300 forintra kiegészíttetik. 
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18. 5. 1896. jan. 9. 23076 1895. sz. Az ipoiyveczei tanító". Freeska Lajos fizetése 
az 1894/5 tanévtől kezdve üt egymásután következő tanévre t a n -
évenként 204 forint államsegélylyel 400 forintra kiegészíttetik. 

6- 1896. jan. 9. 39309/1895. sz. A velegi tanító Ulreich Gyula fizetése az 1894/5 
tanévtől kezdve öt egymásután következő tanévre tanévenként 41 
forint államsegélylyel 300 forintra kiegészíttetik. 

7. 1896. jan. 9. 13170/1895. sz. A Kis-zellői tanitó Pöstényi András fizetése 
az 1894/5 tanévtől kezdve öt egymásután következő tanévre tanéven-
ként 142 forint államsegélylyel 300 forintra kiegészíttetik. 

8. 1896. jan. 23. 25965/95. sz. A .podrecsányi tanitó Kovach Lajos fizetése 
1894/5 tanévtől kezdve öt egymásután következő tanévre tanévenként 
50 forint államsegélylyel 300 forintra kiegészíttetik. 

9. 1896. jan. 24. 2873. sz. A tót kelecsényi tanitó fizetése 208 forint á l lam-
segélylyel 300 forintra kiegészíttetik, az állomásnak okleveles taní-
tóval való betöltése esetére. 

10. 1896. jan. 24. 2873. sz. A bágyoni tanitó fizetése 186 forint államsegély-
lyel 300 forintra kiegészíttetik, az állomásnak okleveles tanítóval 
való betöltése esetére. 

11. 1896. jan. 25. 57759/895. sz. Az oroszlányi tanitó Szoják Endre fizetése 
1895/1896. tanévtől kezdve négy egymásuián következő tanévre 
államsegélyből 300 forintban állapi t tátik meg. 

12 1896. febr. 10. 65103/1895. sz. A losoncz-apátfalvi tanitó fizetésének kiegé-
szítésére 260 forint államsegély engedélyeztetik, az állomásnak okle-
veles tanítóval való betöltése esetére. 

13. 1896. febr. 22. 66200/1895. sz. A szúdi tanitó Batyel Gyula fizetése 1895/6 
tanévtől kezdve négy egymásután következő tanévre tanévenként 
256 forint államsegélylyel 400 forintra kiegészjttetik. 

14. 1896. febr. 29. 58288/1895. A velegi tanitó Ulreich Gyula fizetése 1895/6 
tanévtől kezdve négy egymásután következő tanévtől kezdve tan-
évenként 100 forint államsegélylyel 400 forintra kiegészíttetik. 

15. 1896. márcz. 22. 9930. sz. A pusztaveszi tanitó fizetése 365 forint állam-
segélylyel 400 forintra kiegészíttetik, az állomásnak okleveles taní-
tóval való betöltése esetére. 

16. 1896. márcz. 30. 72714/1895. Az alsó tiszovnyiki tanitó Szutórisz István 
fizetése 1895/6 tanévtől kezdve négy egymásután következő tanévre 
tanévenként 135 forint államsegélylyel 300 forintra kiegészíttetik. 

17. 1896. apr. 16. 42128/1895. sz. A csesztvei tanitó Piavesz János fizetése 
az 1895/6 évtől négy egymásután következő tanévre tanévenként 198 
forint államsegélylyel 400 forintra kiegészíttetik. 

18. 1896. máj. 22. 21520. sz. A bossáczi tanitó fizetésének 300 forintra való 
kiegészítésére 232 forint államsegély engedélyeztetik, az állomásnak 
okleveles tanítóval való betöltése esetére. 

19. 1896. jun. 11. 22911. sz. A bagyoni tanitó, Petro László fizetése 1894/5 
tanévtől kezdve négy egymásután következő tanévre tanévenként 
186 forint államsegélylyel 300 forintra kiegészíttetik. 

20. 1896. jun. 18. 22789. sz. A csütörtöki tanitó fizetése 204 forint államse-
gélylyel 300 forintra kiegészíttetik, az állomásnak okleveles tanítóval 
való betöltése esetére. 

21. 1896. jun. 30. 27248. sz. A gergelyfalvi tanitó fizetése 50 forint állam-
segélylyel 300 forintra azon meghagyással kiegészíttetik, hogy az 
állomás okleveles tanítóval töltessék be. 

22. 1896. jul. 28. 29859. sz. A sziráki tanitó Sztacho József fizetése az 1895/6 
tanévtől kezdve, négy egyásután következő tanéven át tanévenként 
100 forint államsegélylyel 400 forintra kiegészíttetik. 

23. 1896. jul. 29. 29861. sz. A szelczi tanitó fizetése 100 forint államsegély-
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lyel 400 forintra azon meghagyással kiegészít lelik, hogy az állomás 
okleveles tanítóval töltessék be. 

24. 1886. jul. 30. 34495. sz. A bokori tanitó Paulinyi Sámuel iizetése 1895/6 
ténévtől kezdve négy egymásután következő tanéven át tanévenként 
106 forint államsegélylyel 400 forintra kiegészíttetik. 

25. 1886. jul. 30. 32881. az. A kornai tanitó fizetése 253 forint államsegély-
Ivei 400 forintra azon meghagyással kiegészíttetik, hogy az állomás 
okleveles tanítóval töltessék be. 

26. 1896. aug. 8. 34497. sz. A bisztricskai tanitó Szeverényi Lajos fizetése az 
1895/6. évtől kezdve négy éven át tanévenként 157 forint államse-
gélylyel 300 forintra kiegészíttetik. 

27. 1896. aug. 10. 41790. sz. A zsíttnai tanitó fizetése 240 forint államsegély-
lyel 400 forintra oly meghagyással kiegészíttetik, hogy az állomás 
okleveles tanítóval töltessék be. 

28. 1896. aug. 17. 29855. sz. A terényi tanitó fizetése 1895/6. tanévtől kezdve 
négy egymásután következő tanévre, tanévenként 70 forint ál lam-
segélylyel 400 forintra kiegészíttetik. 

29. 1896. aug. 25. 41780. sz. Az omasztinai tanitó fizetésének kiegészítésére 
250 forint államsegélyen felül 100 forint pótállamsegély azon meg-
hagyással engedélyeztetik, hogy az állomás okleveles tanítóval töl-
tessék be. 

Tudomásul szolgál. 
20. A tanügyi bizottság elnöke Raab Károly barsi esperes beter-

jeszti : 
a) a népiskolákról szóló következő jelentést: 

Főtisztelendő és méltóságos kerületi ggülés! 

Van szerencsém kerületünk elemi iskoláiról az elmúlt 1895—96-diki 
iskolai évből a következő jelentést beterjeszteni: 

1. Tanköteles gyermek volt: 
6 — 12 éves 13—15 éves 6 - 1 5 éves 

fiú leány összesen fiú leány összesen fiú leány összes. 
Barsban . . 192 180 372 87 81 168 279 261 540 
F.-Komárom. 435 434 869 151 172 323 586 606 1192 
Hontban . . 1180 1145 2325 435 435 870 1615 1508 3195 
Mosonban . 490 494 984 192 188 380 682 682 1364 
Nógrádban . 2738 2747 5485 1039 1016 2055 3777 3763 7540 
Nyitrában . 3231 3327 6558 1202 1245 2477 4433 4572 9005 
Pozsonymb. . 1031 953 1984 405 379 784 1436 1332 2768 
Pozsony v.-b. 627 509 1136 226 144 370 853 653 1506 
Trencsénben 1293 1346 2639 4-67 507 974 1760 1853 3613 

Összesen 11217 11135 22352 4204 4-167 8371 15421 15302 30723 
1255 — 226 — 1481 

Viszonyítva a tankötelesek számát a lélekszámhoz, esik: 
6—12 év. 1 3 - 1 5 év. 

Barsban . . 2883 lélekre 540 tk. vagyis 18*7°/0 még pedig 12-9% 5-8% 
— 289 

F.-Komáromb. 6752 » 1192 » » 17"6% » » 12*8% 4-80/0 
— 651 

Hontban . 23141 » 3195 » » 13"8% » » 10-0°/0 3;8°/0 
+ 243 

Mosonban . 7334 » 1364 » » 17-6% » » 1 2 - 7 4 " 9 ° / 0 
— 219 
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Nógrádban . 48948 » 7540 » 15-4% » 11-2° 0 4-2% 
+ 991 

11-2° 0 4-2% 

Nyitrában . 53519 9005 » 16-8% » 12-2 y 4-6% 
+ 1144 

4-6% 

Pozsonmb. 15208 2768 » 18-2% » » 13£0°/o 5-2 °'0 

89 
18-2% » » 13£0°/o 5-2 °'0 

Pozsony v.-b. 8783 1506 » 17-1% » » 12-9% 4-2% 
+ 60 

» 12-9% 4-2% 

Trencsénb. 19544 » 3613 » » 18-4% » » 13-5% 4-9» 0 
— 551 

18-4% » 4-9» 0 

Összesen 186112 lélekre 30723 tk. vagyis 16-5"/,, még pedig 12-0% 4"5% 
A tankötelesek viszonya a lélekszámhoz legkedvezőbb Barsban 

(18-7°/..), legkedvezőtlenebb Hontban, csak 13 8°/o, miből vagy a lakos-
ság szaporaságára illetve szaporáilanságára vagy másrészt a tanköte-
lesek összeírásának pontos vagy kevésbe pontos összeírására lehet 
következtetni. Az átlagos arány 16"5%, az 1894—95-diki országos 
kimutatás 19'27o-ot tüntet ki. 



2. Ezen tankötelesekből járt: 

E g y h á z -
m e g y e 

H e 1 y b e n H e l y b e n v a g y b á£ r h o 1 Ö S S z e s e n 
E g y h á z -

m e g y e 
e l e m i b e i s m é t l ő b e id. e l e m i b e id. i s m é t l ő b e 

felső vagy 
polgári isko-

lába 
magán 

intézetbe 
i •• -
k ö z é p -

i s k o l á b a 
fiú leány össze-

sen 

Bars 68 + 77 = 145 30 + 36 = 66 1 0 5 + 78 = 183 8 + - = 8 - + 
17 = 17 2 + 2 = 4 38 + 0 = 38 251 + 210 = 461 

F.-Komárom 4 3 9 + 435 = 874 144 + 170 = 314 1 + 1 = 2 _ + _ = — - ± — = — 0 + - = - 2 + 0 = 2 586 + 606 = 1192 

Hont 1144 + 1085 = 2229 352 + 370 = 722 2 4 + 39 = C3 4 2 + 33 = 75 1 + 22 = 23 1 + 2 = 3 44 + 0 = 44 1608 + 1551 = 3159 

Moson 4 8 6 + 491 = 977 191 + 188 = 379 _ + _ = — - + - = — 1 + — = 1 0 + - = - 4 + 0 = 4 682 + 679 = 1361 

Nógrád 2420 + 2492 = 4912 808 + 819 = 1627 188 + 1 0 1 = 289 12 -j  12 27 + 22 = 49 1 + 7 = 8 37 + 0 = 37 3493 + 3441 = 6934 

Nyitra 2431 + 2414 = 4845 415 + 383 = 798 320 + 301 = 621 5 6 + 29 = 85 15 + 22 = 37 0 + 4 = 4 21 + 0 = 21 3258 + 3153 = 6411 

Pozsonym. 7 6 4 + 713 = 1477 245 + 238 = 483 246 + 225 = 471 109 + 108 = 217 36 + 45 = 81 0 + 1 = 1 34 + 1 = 35 1434 + 1331 = 2765 

Pozsonyv. 5 4 3 + 441 = 984 73 + 101 = 174 1 3 + 14 = 27 55-] = 55 
- + 

47 = 47 0 + 48 = 48 166 + 0 = K 6 850 + 651 = 1501 

Trencsén 1122 + 1138 = 2260 154 + 168 = 322 6 5 + 71 = 136 1 0 + 13 = 23 1 + 34 = 35 0 + - = - 10 + 1 = 11 1362 + 1425 = 2787 

Összesen 9417 + 9286 = 18703 2412 + 2473 = 4885 962 + 830 = 1792 292 + 1 8 3 = 475 81 + 209 = 290 4 + 64 = 68 356 + 2 = 358 13524 + 1 3 0 4 7 = 26571 
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Járt tehát, illetve nem járt iskolába a tanköteleseknek: 
Barsban . 85"3ü/0 a (— 3-2%). nem járt 28 + 51 = 79, azaz 14-7% 
F.-Komárom 1 0 0 0 % » ( + 2 6 % ) . » » b — — —, » —'0% 
Honiban . 9 8 9 % » ( + F9%), » » 7 + 29 = 36, » 1 1 % 
Mosonban . 9 9 4 % » (— 0 3%), » » f 3 — 3, » 0*3% 
Nógrádban . 9 P 9 % » ( - 11%) , » » 284 + 322 - - 606. » 81°/° 
Nyilrában , 711 % » ( + 6 1 % ) . » » 1175 + 1419 4= 2594, » 2 8 9 % 
Pozsonyin . 99*8% » (— 0 2 % ) , » » 2 + 1 = 3. » 0*2% 
Pozsony v. 9 9 7 % » ( + 2 7%), » » 3 + 1 = 4, » 0 3 % 
Trencsénben 7 7 1 % » (— Q-9%), » 398 + 428 = 826, » 22 9 % 

Átlag 86-4% ( + 1-6%), nem j árt 1897 + 2254 = 4151, azaz 136° 0 

Legrendezetlenebb tehát az iskoláztatás Nyitrában, a hol a tan-
köteleseknek csak 7 1 1 %-a jár az iskolába; utána következik Tren-
csén 771 %-al, Bars 85'3 %-al, Nógrád 919 . Hont 98 9, Moson és 
Pozsony város 997 , Pozsony megye 99"8 %-al; első helyen áll Fehér-
Komárom, hol minden tanköteles gyermek iskoláztatik is. Kerületi át-
lagunk (86-4° o) 6 3 %-al haladja meg az országost (XXV. kimutatás 
ellenben 3*5 %-al marad az országos jelentésben az ágost. bitv. evan-
gélikusokra kimutatott átlag mögött, hol felekezetünk 89-9 %-al az első 
helyen áll.) 

3. Idecjen illetőségű és felekezetű gyermek járt iskoláinkba: 
Barsban 13, Fehérkomáromban 70, Honiban 141, Mosonban 25, 
Nógrádban, 340, Nyitrában 54, Pozsony megyében 120, Pozsony város-
ban 212, Trencsénben 39, összesen 1014; ellenben saját gyermekeink 
közül 2984 járt idegen iskolákba. 

4. Félnapi mulasztás volt: 
Barsban . . . 1853 (— 5861), esik átlag minden tanulóra 12 félnap 
Fehérkomárom 4147 (— 365), ,, ,. ,, ,, 5 ., 
H o n i b a n . . . 35345 (4- 8208), „ „ „ „ 15 „ 
Mosonban . . 7886 (— 7940), ., „ „ ., 8 „ 
Nógrádban . 14853 (— 1030), „ „ ,, „ 3 „ 
Nyitrában . . 82400 (— 3003), „ „ „ ., 17 „ 
Pozsonymb. . 25059 (— 6742), ., „ ,, „ 17 
Pozsonyvb. 25690 (— 8926), „ „ „ „ 26 
Trencsénben 41849 (—16578), „ „ „ „ 18 „_ 

Összesen: 239082 (—42237), esik átlag minden tanulóra 12 félnap 
Az átlag kiszámításánál csak a saját elemi iskoláinkat látogató 

gyermekek száma vétetett alapul, s e szerint legkedvezőtlenebb az 
arány a pozsonyvárosi egyházmegyében 26, legkedvezőbb a nógrádi-
ban csak 3 félnappal 1—1 gyermekre. Általában azonban örömmel 
konstatálható, hogy a mulasztások tavalyhoz képest 42237 félnappal 
apadtak s egyedül Hontban szaporodtak 8208 félnappal. — Egyházi 
hatóságaink a mulasztásokat illetőleg is teljesítik kötelességüket s fel-
terjesztik a kimutatásokat a politikai hatóságoknak; ezek azonban 
csak ritkán járnak el a közönyös szülők ellen. 

5. A mulasztásokért megbüntetve lett Fehérkomáromban 23, 
Hontban 71, Mosonban 1, Nógrádban 56, Nyitrában 13, Pozsony-
megyében 62, a pozsonyvárosi egyházmegyében 50, összesen 276 szülő. 

i: 
?? 
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6. Tanító volt : 
képes. nem képes. rendes. segédt. összesen. 

Barsban . . . . 4 4 4 
F.-Komáromb. 14 ( + 2 ) 2 (— 2) 15 (+1 ) 1 (— Ú 16 
Hontban . . . . 54 (+9 ) 2 ( - 1) 52 ( + 6 ) 4 ( + 2) 56 ( + 8) 
Mosonban . . . 14 ( + 2 ) — 14 ( + 2 ) — 14 ( + 2) 
Nógrádban . . 79 ( - 1 ) 26 ( + 2) 103 ( + 3 ) 2 ( - 2) 105 ( + 1) 
Nyitrában . . . 41 (—1) 20 ( + 5) 39 (—2) 22 ( + 6) 61 ( + 4) 
Pozsonyin ben . 25 (—1) 4 ( + 1) 27 2 29 
Pozsony városb. 20 — 20 ( + 2 ) • ( - 2) 20 
Trencsénben . 17 (—3) 17 ( + 6) 17 ( - 4 ) 17 ( + 7) 34 ( + 3) 

20. 

Összesen: 268 ( + 7 ) 71 (+11) 291 ( + 8 ) 48 (+10) 339 (+18) 
A tanítók száma 18-al szaporodott s ez örvendetes, mert vannak 

még mindig túlnépes iskoláink; de hogy a nem képesített tanítók 
száma is 11-el gyarapodott, ez nem szolgálhat örvendetes tudomásul. 
Okozzák ezt leginkább a nyitrai és trencséni irtványok, hol a viszo-
nyok kényszerűsége folytán földmivelök is alkalmaztatnak tanítókul. 
Nyitrában, úgy látszik, a tanfelügyelőség is beleavatkozott már, mert 
a visnyei iskolánál az a jegyzet áll: »hatóságilag bezáratott;« sőt a 
hradek-lukainál az: »hatóságilag bezáratott s a gyermekek a róm. kath. 
iskolába hajtattak«, mely utóbbi körülmény iránt a nyitrai főesperes 
úr felvilágosítás adására volna felhívandó. 

7. Iskola volt: 
egyházi közs. v. egyh. tul. bérelt saját iskoláink közül építt. jav. 

állami jó rossz 
Barsban . . 3 1 3 — 3 — — — 
F.-Komáromb. U — 11 — 11 — 
Honiban . . 49 ( + 2) - (— 4) 49 - 45 4 ( + 2) — 5 
Mosonban 8 — 8 — 8 — 2 1 
N ó g r á d b a n . 103 (— 1) 3 ( + 1) 104 - 96 (— 2) 8 ( + 2) — 2 
Nyitrában . 48 ( - 9) 2 44 ( - 7) 4 (— 2) 42 (— 9) 6 — 2 
Pozsonyin. . 19 (—1) 3 19 - - 17 (— 2) 2 ( + 1 ) — 6 
Pozsony v. . 7 ( + 1) — 7 ( + 1) - 7 ( + 1) — 
Trencsénben 34 ( + 7 ) 1 24 (— 1) 10 ( + 8 ) 23 ( - 3) 1 l 2 

Összesen 282 ( - 1) 10 (— 3] 269 ( - 7) 14 ( + 6) 252 (— 15) 21 ( + 5) 3 18 
Ezen kimutatásban nem merek következtetést vonni és össze-

hasonlítást tenni, mert a rovatok meglehetősen ellentmondók egymással. 
8. Ezen iskolánál volt: 

tanterem tanítólak fai kola testgyak. 
Barsban 6 ( + 1 ) 6 ( + 1) 3 ( + 2 ) 2 
Feh. -Komárom b a n 16 ( + 1 ) 15 (+ 1) 7 ( + 1 ) 1 (— 3) 
Hontban 49 41 ( - -3) 46 (+3 ) 17 (— 4) 
Mosonban . . . . 14 ( + 2 ) 14 ( - 3) 6 ( - 1 ) 6 (— 5) 
Nógrádban . . . . 105 105 70 ( - 6 ) 3 ( + 1) 
Nyitrában . . . . 63 (—5) 53 ( - -2) 24 (+1 ) 7 ( + 4) 
Pozsonymegyében 27 ( - 1 ) 24 4 ( - 2 ) 1 
Pozsonyvárosba n . 21 (-+ 1) 5 — 3 

2 ( . - 9) Trencsénben . . . 28 (—1) 28 12 ( + 1 ) 
3 
2 ( . - 9) 

Összesen: 329 (—2) 291 ( - 6) 172 ( - 1 ) 42 (—16) 
4 
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Ezen rovatok jövőben nagyobb gonddal és pontossággal lesznek 
összeállítandók; mert különös péld., hogy egy iskolával lett kevesebb 
s mégis két tanteremmel s 6 tanítólakkal lett kevesebb kimutatva. — 
Testgyakorlók berendezésére felhívandók az egyházak, mert 282 isko-
lánk mellett csak 42 testgyakorlónk van; tavaly óta eltűnt 16. — A 
gazdaságtanban és kioltásban is nagyobb mérvben oktatandók a gyer-
mekek; 282 iskola mellett csak 172 faiskolánk van. 

9. Taneszközök. 
irót fali olv. t. fali térk. földg. termr. eszk. termt. eszk . kötet, k önyv 

Barsban . . . 6 144 16 6 88 55 157 
F. -Komáromb. . 19 70 33 13 20 3 386 
Hontban . . . 71 997 179 45 3233 234 5436 
Mosonban . . 25 111 46 9 265 54 606 ~ 
Nógrádban . . 135 2106 277 79 1520 130 3415 
Nyitrában . . 89 539 115 31 485 75 469 
Pozsonym.-ben 42 383 81 19 290 1141 1761 
Pozsony v.-ban 31 144 68 6 3671 45 1480 
Trencsénben 34 478 49 ' 18 406 70 305 

Összesen 452 4972 864 226 9978 1807 14015 
- 6 - 217 Hh 15 - 1 + 1093 -P 836 -F 1176 

A taneszközök között legörvendetesebben szaporodtak a könyv-
tárak, 1176 kötettel és a természetrajzi eszközök, 1093 darabbal; de 
különös, hogy egy év alatt a fali olvasó táblákból 217, magában Fe-
hérkomáromban 111 drb rongyolódott el, a mit én különben csak a 
pontatlan kimutatás rovására vagyok hajlandó írni. — Nógrádban 25, 
Nvitrában .13 és Trencsénben 6 iskolának nincsen földgömbje. 

10. Az iskolák vagyona. 
ingatlan tőke összesen 

frt. 
55 

55 

55 

ingatlan tőke összesen 
Barsban 6501 frt. 659 frt. 7160 
Fehérkomáromban . 13250 55 140 55 13390 
Hontban 68948 5 5 6448 55 75396 
Mosonban 14100 55 4100 55 18200 
Nógrádban . 126060 55 4921 55 130981 
Nyitrában . . . . . 31530 55 1320 55 32850 
Pozsony megyében . 24680 55 36750 55 61430 
Pozsony városban 1000 55 50432 55 51432 
Trencsénben 28948 55 2200 55 31148 

5 5 
55 
55 
55 

Összesen: 315017 frt. 106970 
Az iskolák vagyona 48636 írttal növekedett 

28375 frttal, a mi tán 

frt. 421987 frt. 
magában Hontban 

nem is tényleges vagyonszaporodást, hanem 
inkább csak a becslésből eredő különbözetet jelent. 

11. Az iskolák jövedelme: 
készpénzben 

Barsban 1518 frt. 
F.-Komáromban. 2935 
Hontban 12512 
Mosonban . . . . 6537 

Átvitel: 23502 frt. 

55 
55 
55 

terményekben 
906 frt. 

2799 
12522 

3249 

55 

55 

összesen 
2424 frt. 
5734 

25034 
9786 

55 
55 

19476 frt. 42978 frt. 
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Áthozat: 23502 frt. 19476 frt. 42978 frt. 
Nógrádban . . . 15720 77 27112 „ 42832 , ̂  Nvitrában 15256 

7 7 
9371 .. 24627 5? 

Pozsony m egyéb. 11399 5? 5247 „ 16646 77 
Pozsony városb. 15599 57 397 „ 15996 7? 
Trencsénben . . 6578 75 4752 ., 11330 77 

Összesen: 88054 frt. 66355 frt. 154409 frt. 
+ 5464 7? + 2508 „ + 7972 7? 

12. A jövedelem forrásai: 
Ingatlan á l lami közs. egyházi i, egyéb 
vagyon kamat tand. ; s e g é 1 y b ő 1 összesen 

f r t frt frt frt frt f r t frt f r t 
Barsban . . . 403 48 190 — 295 1353 135 2424 
F.-Komáromban 1173 8 339 540 156 3231 287 5734 
Hontban . . . 5583 354 3717 540 2926 9475 2439 25034 
Mosonoan . . 938 202 403 — 1396 6825 22 9786 
Nógrádban . . 11784 245 8976 611 523 5 »0292 401 42832 
Nyitrában . . 2051 105 4252 — 1647 1 .5539 1033 24627 
Pozsonym.-ben . 1423 1918 1829 — 1886 9580 10 16646 
Pozsony v.-ban . 40 2034 3390 — — 9672 860 15996 
Trencsénben 1484 146 1910 157 5816 1817 11330 

Összesen 24879 5060 25006 1691 8986 
q < 

81783 
5 3"/, 

7604 
4-53° 

154409 
o 

/o~ci tan-
16 11% 3-27% 1 6 1 9 % 1-09'Vo 5'81 

A jövedelem 53 V-a származik egyházi segélyből, 1619 
d jakból, 1611 % ingatlan vagyonból, 5 81 % községi segélyből, 4"53'% 
egyebekből. 3*27% kamatokból s csak P 0 9 % állami segélyből, vagyis 
89% egyházi, 11% nem egyházi forrásból. Csak az egyházi segély 
és a tandíjak összegét véve alapul, mindéit lélekre 57 krnyi iskolai 
adó esik. 

18. Az iskolák kiadásai: 
Rendes tan. Segédfiz. Javi tás Tanszer Egyéb Összesen 

Barsban . . . . 2119 frt - frt 86 frt. 147 frt 72 frt 2424 frt 
Feh.-Komárom b. 5678 „ 5 ,, 51 ,, 5734 „ 
Hontban . . . . 22570 „ 315 ,, 646 „ 388 „ 1115 „ 25034 ., 
Mosonban . . . 8749 „ •j 585 ,, 127 „ 325 „ 9786 „ 
Nógrádban. . . 41758 139 „ 29 „ 906 „ 42832 „ 
Nyitrában . . . 21889 „ 1286 „ 598 „ 142 ., 712 „ 24627 „ 
Pozsony m.-b. 14362 ., 738 „ 302 ., 361 .. 883 „ 16646 „ 
Pozsonyban . , 13644 „ 370 „ 292 „ 1690 15996 ., 
Trencsénben. . 8148 .. 1299 ,. 1669 „ 90 „ 124 „ 11330 „ 

Összesen: 138917frt 3638frt 4400írt 1576frt5878frt 154409frt. 
Ezen kiadásokból esik átlag: 

1 iskolára 1 r. tan.-ra, 
Barsban 808 — 529*75 
Fehérkomáromban . . . . 521 27 378 53 
Hontban 51089 434+3 
Mosonban 1223-30 624 92 
Nógrádban 415*84 40541 

lsegédtan.-ra , 

78-50 

1 lamilóra 
16-71 

6-56 
11.23 
10*01 

8-71 
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20. Nyitrában 513 06 561 25 5840 5 08 
Pozsony megyében . . . . 876 10 531 92 369.— 11 27 
Pozsony városban 2285"— 682 20 — 16.25 
Trencsénben . . 333.23 479 29 76 41 5 01 

A kerületben: 547*54 477 37 75*79 8.25 
Legnagyobb átlag esik egy iskolára a pozsonyvárosi egyházme-

gyében, 2285 frt, legkisebb Trencsénben, 333 frt 23 kr; egy rendes 
tanítóra szinte a pozsony-városiban, legkisebb Fehérkomáromban: leg-
nagyobb költséget okoz egy tanuló Barsban, 16 frt 71 krt, legkiseb-
bet Trencsénben, 5 frt 1 krt. Legszomorúbb ezen rovatoknál a segéd-
tanítók díjazása, a mennyiben egyre átlag csak 75 frt 41 kr. esik. 
Az alacsony átlagot Nyitra és Trencsén okozza a maga szórványaival, 
hol egy-egy tanító díjazása csak a néhány forintot tevő tandíjból áll. 
Legjobban díjazza 2 segéd-tanítóját Pozsony megye, a mennyiben egyre 
369 frt jut. Nógrádban is két segéd-tanító működött, de díjazásuk nincs 
kimutatva. 

A fentiek jelentése után legyen szabad a következő alázatos kérés-
nek kifejezést adni, illetve a következő indítványokat tenni: 

1. Kegyeskedjék a főesperes urakat határozatilag felhívni, hogy a 
stat. táblázatok kitöltésére több gondot fordítsanak, az adatokat össze-
gezzék s kezökből ki ne adják, mig az egymást ellenőrző rovatok 
egymással tökéletesen nem egyeznek. Csak három jelentés volt hibát-
lan, a barsi, nógrádi és pozsony városi; a többinek kijavítása rengeteg 
munkámba került. 

2. Második kérelmem, illetve indítványom az, hogy a kerület ne 
elégedjék meg a száraz számokkal, hanem követeljen ezentúl külön 
jelentéseket a tanítás eredményéről, különösen arról is, hogy taníttatik-e 
mindenütt a magyar nyelv is? s milyen eredménynyel? 

3. Méltóztassék elrendelni, hogy a jövő évi jelentésekkel az egy-
házmegyék a használatban levő tankönyvek jegyzékét terjeszszék be a 
tanügyi bizottsághoz, akár a ft. püspök úr utján, akár közvetlenül 
hozzám. 

Kiváló tisztelettel maradtam Körmöczbányán 1896. évi szept. 10. 
A ft. és m. ker. gyűlés 

alázatos szolgája 
Raab Károly 

a ker. tanügyi biz. elnöke. 

b) az állami tanítóképzőkről a következő jelentést: 

Főtisztelendő és méltóságos kerületi gyűlés! 

A dunáninneni kerület területén létező tanító-, tanítónő- illetve 
óvónő-képző intézetekről van szerencsém az 1895—96-iki iskolai évről 
a következő adatokat tisztelettel beterjeszteni: 

1. A pozsonyi állami tanítóképző intézetben, hol ez idén a IV. 
évfolyam hiányzott, volt 17 ev. tanuló; az I. évfolyamban 5, a Il-ikban 



4, a Ill-ikban 8, kik jun. 8-án tettek vizsgát a következő eredmény-
nyel: 13-an kitűnő és 4-en jeles osztályzattal. Közösen tanulták a 
ker. hit- és erkölcstant, Luther Kis Kátéja nyomán, Györy Vilmos 
magyarázata fonalán. 

2. A pozsonyi Orsolya zárdában berendezett r. k. tanítónőkép-
zőben 6 növendékünk volt, kik közül négyen kitűnővel és ketten 
jelessel osztályoztattak. 

3. A pozsonyi áll. tanítónőképzővel kapcsolatos óvónői tanfolyam-
ban az elmúlt évben csak a II. évfolyam volt, melyet 6 növendékünk 
látogatott. Tanultak egyháztörténetet Raab Károly kézikönyve szerint. 
Junius 6-án tettek osztály és képesítő vizsgát, négyen kitűnőre, ketten 
jelesre. Ezen intézet be van szüntetve. 

Ezen három intézetbeli növendékeket nt. Schmidt Károly J. lel-
kész úr oktatta szakavatottsággal és hitbuzgósággal, a mellett, mint a 
jelentést tevő főesperes és kerületi biztos úr kiemeli, a növendékek-
ben valódi ev. vallásosságot igyekezett és tudott kelteni. Elismerést 
érdemel még az is, hogy a zárdabeli képzőt látogató növendékeket 
minden díj nélkül tanította. 

4. A modori áll. tanítóképzőnek 18 növendéke volt, az I. évfo-
lyamban 8, a Il-ikban 2, a Ill-ikban 6, a IV-ikben 2, kiket nt. Hol-
lerung Károly lelkész úr tanított. Tanulták Luther kis kátéját Győrry 
Vilmos szerint. A jun. 12-én megtartott osztályvizsgánál 12-en kap-
tak kitűnő, ketten jeles és ketten jó osztályzatot. Az ugyanazon napon 
megtartott képesítőnél, melyet a két negyed-évesen kívül még egy 
segédtanító is letett, mind a hárman kitűnőre vizsgáztak. Az orgona-
játékban és egyházi énekben ismét tek. Lenhart Károly igazgató úr 
volt szives növendékeinket oktatni, kik ezen tantárgyakból is szép 
vizsgát tettek. A negyedévesek a vallás oktatásában a gyakorló isko-
lában gyakorolták magokat. A növendékek erkölcsi magokviselete 
jó volt. 

5. A losonczi áll. tanítóképzőt 29 növendék látogatta, még pedig 
az I. évfolyamot 8-an, a Il-at 12-en, a Ilí-at 7-en s a IV-et ketten. 
Tanította őket Kaszner Ede hitoktató, két-két osztályt együttesen heti 
két-két órában. Az I. és II. évfolyam tanulta a hit- és erkölcstant 
Zsilinszky Mih. kézikönyve szerint, a III. és IV. évfolyam Luther kis 
kátéját Vendl Henrik magyarázatával; azonkívül mind a négy évfolyam 
imákat és egyházi énekeket. A vizsga jun. 22-én volt nt. Margócsy 
József ker. biztos elnöklete alatt a következő eredménynyel: 7 kitűnő, 
8 jeles, 12 jó és 2 elégséges. Az ugyanazon napon megtartott képe-
sítő vizsgához a két negyedéves jelentkezett, kik azt jelesre tették le. 
A ker. biztos úr jelenti, hogy a negyedévesek a téli vasárnapokon tar-
tott ifjúsági istentiszteletnél ügyesen kezelték a harmoniumot, sőt a 
tanítókat is a templomban és a temetéseknél, különösen a szórvány-
ban többször helyettesitették. Arról, váljon a vallásoktatásban gyako-
rolták-e magokat? a jelentés nem szól. 

6. A lévai áll. tanítóképzőben 5 növendékünk taníttatott, tiszt. 
Bandy Endre lelkész által heti két órában. Volt pedig az I. évfolyam-
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ban 3, a II-ban 2 növendékünk, kik a lefolyt tanévben egyháztörté-
netet tanultak, Bereczky Sándor könyve szerint. A vizsga jun. 18-án 
volt, Skita Sándor egyháztanácsos elnöklete alatt. Jeles osztályzatot 
nyert egy, jót egy, elégségest ketten, egy pedig javító vizsgálatra uta-
síttatott. 

Volt tehát összesen: 
1. a pozsonyi áll. tanítónőképzőben . . 
2. a pozsonyi rk. ,, ,, 
3. a pozsonyi áll. óvónőképzőben . . . 
4. a modori áll. tanítóképzőben . . . . 
5. a losonczi áll. tanítóképzőben . . . 
6. a lévai áll. tanítóképzőben . . . . . 

Összesen: 
Kelt Körmöczbányán 1896. szept. 18. 

17 növendék 
6 
6 

18 
29 

5 ,, 
81 növendék 

Raab Károly 
a kor. tanügyi biz. elnöko. 

c) az idegen iskolákba járó gyermekek vallásoktatásáról szóló 
következő jelentést: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Az idegen iskolákba járt gyermekek vallásoktatásáról van szeren-
csém a következő tiszteletteljes jelentést benyújtani: 

Idegen iskolákba járt: 
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Barsban . . . . 13 59 91 8 36 37 80 10 321 
F.-Ivomáromb. 9 2 43 37 — 17 28 127 
Hontban . . . 7 2 — 103 30 — 1 136 
Mosonban. . . 
Nógrádban . . 

5 
14 

4 
39 

24 
43 

14 
88 29 23 

4 
50 227* 

53 
499 

* A gyárak 
iskolái 

Nyitrában . . . 29 16 — 929 — 46 21 — 1012 

* A gyárak 
iskolái 

Pozsony mben- 17 — 381 13 78 96 29 — 597, 
Pozsony városb. 11 16 8 3 31 30 63 17 60 228 
Trencsénben 18 89 16 175 2 17 17 — — 316 

Összesen: 123 227 606 1370 206 266 293 17 297 3289; 
Nagy és fonlos munkát is végeznek, többnyire a lelkészek, ezen 

az idegen intézeteket látogató gyermekek vallásoktatásával, pedig cse-
kély díj mellett, vagy sok helyen egészen díjtalanul, nem egyszer gya-
logolva a messze eső filiába vagy szórványba, úgy hogy a kerület 
illetve az egyetem, legfontosabb teendői közé tartozik, hogy ezen nem 
csekély fáradozás, végre valahára a jól megérdemlett díjazásban része-
síttessék s általában az ügy rendeztessék. 

Vannak még helyek, leginkább a szórványokban, a hol a gyer-
mekek vallásoktatás nélkül nőnek fel, de ezt már kivételnek lehet 
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tekinteni; általában mondhatjuk, hogy ezen gyermekeink is vallások-
tatásban részesülnek — igaz még nem mindenütt hivatottaktól. Iíogy 
itt ott kegyes, értelmesebb földmivelőre van bízva ezen oktatás, ezt 
a helyi viszonyokból folyó kényszerűséggel lehetne tán kimenteni; de 
hogy például Ó-Turán, hol a lelkész helyben van, igaz csak 3 leányt, 
Luther kátéjából, az ottani állami róm. kath. tanító tanítja, ez tán 
mégis kissé különösen veszi ki magát s nem tűrhető. 

Hosszúra nyúlnék jelentésem, ha arról is akarnék jelentést tenni, 
hogy ezen gyermekek mit tanultak; de úgy győződtem meg, hogy 
mindenütt tanulnak imákat, énekeket, bibi. történeteket, kátét; a fel-
sőbb iskolákban csoportosan s felváltva bibliai ismertetést, egyháztör-
ténetet s rendszeres hit- és erkölcstant. 

Ezek jelentése után vagyok kiváló tisztelettel 
Körmöczbányán, 1896-iki szept. 19-én. 
A ft. és mélt. kerületi gyűlés 

alázatos szolgája 
Raab Káról y, 

a ker. tanügyi bizott. elnöke. 

A kerület a jelentéseket meleg érdeklődéssel tudomásúl 
veszi, a népiskolai jelentésnél tett indítványokat helyesli és 
határozatra emeli, az ó-turai lelkészt elnökileg felhivja, hogy 
a r. k. tanító eltiltatván az állami iskolát látogató növendékek 
a vallásban való oktatásától, gondoskodjék a megfelelő ok-
tatásról, végre a tanügyi bizottság elnökének fáradozásaért 
elismerését és köszönetét nyilvánítja. 

d) A pozsonyi és selmeczbányai lyceumokról és a selmeczbányai 
képezdéről szóló következő jelentést: 

1 . A pozsonyi ág. h. ev. lyceumban az 1 8 9 5 — 9 6 . iskolaévben 
13 rendes, 7 rendkivüli, összesen 20 tanár működött. Beiratkozott: 
367 nyilvános és 12 magán, összesen 379 tanuló. Évi szaporulat 12. 
Az év végén volt 357 nyilvános és 11 magántanuló, összesen 368. 
Az előző évhez képest 18-al többen. A nyilvános tanulók közt haladó volt: 
346, ismétlő 11. Ezek közül ág. h. ev. 187; ev. reform. 51: r. kath. 
60; görög kel. 2; izraelita 57. Anyanyelvre nézve: magyar 214; né-
met 114; tót 24; román 2; franczia 1; olasz 2. Illetőségre nézve: 
Pozsony (városi) 98; u. a. megyei 52; más megyebeli 193; más állam-
beli 14. A felső négy osztály görögöt pótló tanfolyamában részt vett 
az V . oszt.-ban 1 7 ; a V I . o.-ban 1 8 ; a V I I . o.-ban 1 0 ; a V I I I . o.-ban 
1 1 , összesen 5 6 tanuló. (A felsőbb osztálybeliek 3 3 ' 5 ° o-a. az összes 
iíjuság 1 5 * 3 7 o ) . Rendkivüli tantárgyak voltak a franczia nyelv 1 7 ; a 
tót nyelv 5; a gyorsirás 26; a műének 52; a szabadkézi rajz 17; a 
zene 15 tanulóval. Az iskola év végén tartott rendes éretts. vizsgá-
latra jelentkezett 35 rendes, 1 magántanuló; ismétlő érettségit tett 3 
tanuló. írásbelit tett 35; szóbelit 32 tanuló és pedig jelesen 8; jól 7; 
egyszerűen 9. A vizsgáló bizottság 3 hóra 7-et; egy évre (irásbelijök 
elégtelensége miatt) 3-at vetett vissza; ismétlő érettségije teljes siker-



telensége miatt végleg elutasított egy tanulót. Az alumneumba év ele-
jén beiratkozott 80, évközben kilépett 8 lyc. tanuló. Ingyenes volt 31. 
Az élelmezés dija, mely 10 hónapra szól és két egyenlő részletben 
(szeptember és február elején) fizetendő, kétféle: a) nagyobb: 44 frt 
és 1 frt 30 kr. evőeszközökre és orvosságra — b) kisebb: 28 frt és 
az előbb nevezett czélra 1 frt 30 kr. A kisebb dijat fizetik az ág. ev. 
lelkészek, tanárok, tanítók fiai, a theologusok és mindazon evang. 
vallású tanulók, kik a nagyobb dijat már fizették. Egy-egy alumnus 
élelmezése átlag évi 50 frtba került.. Az alumneum kamatozó tőkéje 
66753 frt. A Skaricza-Jeszenák konviktusé: 74825 fit. E jótétemény-
ben részesült év elején 29, év végén 36 lyc. tanuló. 

Ösztön- és pályadijak fejében a lýceum a pozsonyi ág. h. ev, 
egyház kezelésében levő alapítványokból, továbbá az ág. h. ev. egye-
temes egyház, a dunáninneni ev. egyházkerület, a magyar állam s 
egyes egyletek részéről és családi ösztöndíj fejében összesen 1584 frt 
20 krt juttatott tanulóinak. Ez összegből 377 frt pályadíj, melyben 9 
tanuló részesült. Ösztön- és jutalomdíjat 36 tanuló nyert. Jutalom-
könyvet kaptak 40-en. Ezen felül a kerület méltós. és ftdő püspöké-
nek »Luther élete« c. ajándékából 10-en; Farkas Géza n.-szombati 
lelkész »Luther életrajza« c. ajándékából 20-an; Krupecz István ud-
varnoki lelkész: »Az illavai hitvalló« c. ajándékából 25-en részesültek. 

Az ifjúsági egyesületek között első helyet érdemel az önsegélyző, 
mely működésének immár XV. évét töltötte be. A tanuló ifjúság s a 
lýceum barátainak hathatós és lelkes pártfogása következtében 8315 
frt 34 kr. tőkével rendelkezik. A tanuló ifjúság maga ez iskola évben 
184 frt 35 krt gyűjtött hozzá. A lefolyt iskolaévben 30 tanulót tor-
naruhával; 71 tanulót 618 db iskolakönyvvel látott el; a tanításdij 
és lakásbér lefizetésében 40 tanulót összesen 469" 10 frttal segélyezett. 
Évi bevétele: 971 frt 51 kr., kiadása: 867 frt 68 kr. volt. Éppen 
ilyen örvendetes fejlődésről és tevékenységről tanúskodnak a tanuló 
ifjúság egyéb egyesületei is. Névszerint az önképzőkör, mely 27 ülést 
tartott. Magyar könyvtára, mely 2896 kötetből áll 36 kötettel — né-
met könyvtára, mely 823 kötetből áll, 16 kötettel gyarapodott. Buzgón 
működtek a gyorsíró kor, a dalos-kör és a zeneegyesület is. A gyám-
egyesület 100 frtot gyűjtött. A szabad rendelkezésre maradt három-
negyedrész öszegből 25 frtot a bpesti árvaháznak; 20 frtot a merényi 
tűzkárosultaknak; 10 frtot a Gusztáv Adolf tőkének és 10 frtot a 
Leopoldianumnak juttatott. Az ifjúság ezenkívül 50 frt 65 krt gyűjtött 
a Pusztaszeren állítandó ifjúsági emlékszoborra és 18 frt 69 krt a 
pozsonyi ág. h. ev. theologiai »Otthon«-ra. 

Örvendetes szaporodást mutatnak a lýceum gyűjteményei is. A 
könyvtárak — bele nem értve a rendezés alatt nem álló lyc. tanári 
kézi-könyvtárt — 46388 kötetet és 936 füzetet foglalnak magukban. 
A természetrajzi szertárban van 900 kitömött állat; 2680 növény; 
1726 ásvány, 231 kőzet; 120 kémiai anyag. A híres Scliimko-féle 
érem-gyűjtemény ismét 60 db. ritkasággal szaporodott. 
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A lýceum 1895—96. évi történetének kiválóan érdekes adatait 20. 
hű képben állítja egybe a Zorkóczy Samu igazgató-tanártól szerkesz-
tett értesítő. E szerint az intézet pompás aj palotát kapott, melynek 
felavatása az ezredévi nemzeti ünnepségek egyik mozzanatául f. é. 
szeptember 20-ára van kitűzve. Az épület összes területe 4720 n r ; 
a telek ára 20000 frt. Az építés költségei — gőzfűtéssel, gáz és víz-
vezetékkel — 100000 frt. Belső berendezés 12000 frt. " Költségek 
összege 192000 frt. Ehhez az állam 80000 frt építési költséggel járul. 
Az intézet személyi kiadásainak stb. fedezésére évi 16000 frtot ád. 
Ez összegből 20000 frtot az első tétel-czimén, 8000 frtot az utóbbién 
már erre az évre megkapott az intézet. 

A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület püspöke f. é. jan. 19. 
s következő napjain meglátogatta a lyceumot. Az igazgató kíséretében 
az összes osztályokban az összes előadó tanárok óráin megjelent. 
Úgy ő, mint márczius 26 — 29. végzett látogatása után a tankerület 
kir. főigazgatója a lyceumban tapasztaltakról teljes megelégedését nyil-
vánította. 

Dr. Leko Vilmos vezeték nevét 93007/1895. sz. belügym. engel. 
Tolnai-ra változtatta. 

Dr. Serédi P. Lajos lyc. tanár a magyar és latin ny. s iroda-
lomból meglevő középiskolai oklevele s a rendszeres philosophiából, 
mint főtárgyból nyert doktori diplomája mellé 1895. novemberében a 
görög ny. s irodalomból is középiskolai oklevelet szerzett. A buda-
pesti ág. hitv. ev. egyház főgymnasiumában üresedésben volt class. 
philologiai és philos. propaedeutikai tanszékre öt pályázó közül egy-
hangúlag megválasztatván — elöljárói, kartársai s az ifjúság sajnála-
tára — megválik a lyceumtól. 

König Hugó a lyceumnak negyvenkét éven át volt rajztanára 
1895/96. isk. év novemberében súlyos betegségére való tekintettel — 
végleg inyugalomba vonult. Helyét az isk. év folyamán Czobel Gyula 
áll. főreálisk. rajztanár töltötte be, a szokásos díjazásért. Állására a 
kiírt pályázat alapján a lýceum elöljárósága Hazslinsky Kálmán 
trsztenai ág. hitv. ev. vallású rajztanárt ajánlotta a v. és közoktatás-
ügyi miniszternek kinevezésre. 

Szép Rezső egyptomi tanulmányútjáról tanulságos és vonzó elő-
adásu értekezésben számol be az »értesítő« 8—58. lapjain. Ugyan-
csak az »értesítő« közli Albert József lyc. tanárnak a pozsonyi közép-
iskolák millenniumi ünnepének másodnapján (máj. 9.) mondott lelkes 
és gyönyörű ünnepi beszédét. Néh. Bothár Dániel lyc. tanár emlé-
kezetének szól utánna egy rövid kis nekrolog. 

Az iskolai ünnepségek sorát az évnyitó s az új lýceum alapkö-
vének letétele kezdte meg. A már említett s a pozsonyi egyéb közép-
iskolákkal közös millenniumi ünnepségen kívül nagyobb ünnepet ült 
a lýceum a theol. akadémiával együttesen az intézet jótevőinek em-
léknapján, a reformcdió fordulóján; márczius 15-én és Luther 
elhalálozásának negyedszázados évfordulóján. 
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20. A lyccum elöljárósága és tanárkara a következő 3 évre újból 
Zorkóczy Samu igazgatótanárt állította az intézet élére. Az intézetnek 
közel 700 lapos tanulságos történetét — mely 3 írton a pozsonyi ág. 
hitv. ev. egyház irodájában még megszerezhető, — Markusovszky 
Samu lyc. tanár irta meg. 

A lýceum régi épülete az ág. hitv. ev. egyetemes egyház pozso-
nyi theologiájának épületévé s illetőleg a tervezett »Theologusok Ott-
honává« alakul át, s még ez évben megnyílik. 

Kelt Pozsonyban 1896. junius hó 30-án. 
Zorkóczy Samu, 

lyc. igazgató. 

2. A selmeczbányai lýceum. A selmeczbányai lyceumban a le-
folyt 1895/96-ik iskolai évben 18 tanár működött, 10 rendes, 3 he-
lyettes, 3 vallástanár és 2 bejáró óraadó. A tanulók száma az isk. 
év elején volt 375, 372 nyilvános, 3 magán, 38-al több, mint a meg-
előző évben; 1 elhalt, 6 elmaradt, vizsgát tett 368, kik között volt 
26 ismétlő, tehát 342 haladó. Vallásra nézve volt 213 ág. hitv. ev. 
17 ev. ref., 98 r. kath., 40 izr.; anyanyelvre nézve 236 magyar, 36 
német, 95 tót, 1 szerbhorvát; illetőségre nézve 106 helybeli (28-8 °/0), 
84 megyebeli (22*8 %), 176 más megyebeli (45-5 7„) és 2 horvát-
szlavonországi. A görögpótló irodalom és rajzban 58-an taníttattak; a 
felső 4 osztály 159 főnyi népességének 3 6 4 °/o-a. Mint rendkívüli 
tantárgyak előadattak a szabadkézi rajz, melyben 19-en (—6) vettek 
részt; továbbá a gyorsírás, melyben Micsinay János, okleveles gyors-
író tanár vezetése alatt 18 haladó és 62 kezdő, összesen 80 tanuló 
( + 4 5 ) gyakorolta magát s végre műének és zene. 

Az előmenetelt tekintve 34-en (9*2 %) jeles, 51-en (13-9%) jó, 
202-en (54c8 %) elégséges osztályzattal végezték az évet, 81-en (22 %) 
pedig egy és több elégtelennel. Az érettségihez, mely június 21—27. 
Farbaky István, lyceumi felügyelő elnöklete alatt tartatott 47 tanuló 
jelentkezett, mindnyájan a szóbelihez is bocsáttattak, melynél 7-en je-
lesen, 7-en jól, 24-en egyszerűen érettnek nyilváníttattak; 6-an javító 
s 3-an ismétlő vizsgálatra utasíttattak. 

Az élelmező 165 ( + 13) tanulót látott el, felekezeti kiilömbség 
nélkül ebéddel és vacsorával egész évi 50 frtnyi díjért, mely azonban 
75-nek 1451 frtnyi összegben elengedtetett. A supplikansok 1092 frt 
52 krt. (—96 70) hoztak. Alapítványi ösztöndíjak fejében 838 frt 50 
kr. ( + 1 1 6 frt) lett kiosztva, azonkívül Farbaky István lyceumi fel-
ügyelő úrtól két 10 frankos arany, dr. Kapp Jakab orvos úrtól egy 
tízkoronás, Selmeczbánya városától 1 huszkoronás darab és Litschauer 
úrtól 10 korona. Ezen összegből 47 tanuló lett megjutalmazva, azon-
kívül 19-en jutalomkönyvet kaptak. 

A lyceumon a következő egyesületek léteztek: 
1. A magyar önképző (Petőfi) kör 76 rendes, 33 rendkívüli és 

57 pártoló taggal, mely évek óta táplált vágyát, ez évben megvalósí-
totta: junius 8-án leleplezte ünnepélyes módon a lýceum épületére 
alkalmazott Petőfi emléktáblát. — Továbbá a Gusztáv Adolf, illetve 



bibliai egyesület 287 taggal, mely vallási lárgyu felolvasásokat és 
szavallatokat tart s mindert évben több egyházat bibliákkal, uj szö-
vetségekkel és énekes könyvekkel lát el. — A vívókör 65 taggal, a 
zenetársaság 120 működő és 30 pártoló taggal, mely több alkalom-
mal nyilvánosan is fellépett s a millenniumi tornaversenyen résztvevő 
szegény tanulók felsegélyezésére egy igen sikerült s 180 frtot jöve-
delmező hangversenyt adott. A gyorsírászatnak a lyceumi tanulók 
között való nagyobb mérvű terjesztése czéljából alakult az elmúlt év-
ben Micsinay János tanár elnöklete alatt gyorsíró egyesület is, 
melynek 80 tagja volt. 

A könyvtár és szertárak az elmúlt évben is szaporodtak, de 
inkább ajándékokkal, mint vétel utján. Bellus János f tanár hagyaté-
kából ismét 35 kötetet kapott a könyvtár; a nm. vallás- és közokta-
tásügyi minister úr küldte Jókai Mór művei díszkiadásának folytató-
lagos 20 kötetét. 

Az intézet egy évi történetéből a következőket közli az Értesítő: 
Az iskolai év elején a német nyelv és irodalom tanszéke betöltetlen 
volt: az iskolai tanács a ministerium jóváhagyásának reményében 
deczemberben Becker Nándort alkalmazta, mit a közoktatásügyi mi-
nister úr tudomásul vett. Az egyptomi tanulmányúiban Vitalis István, 
helyettes tanár vett részt. Az államsegélynek 9300 frtról 16000 frtra 
való felemelésére vonatkozó szerződés véglegesen formulázva a minis-
teriumnál van. A nagymélt. ministerium az 1896-iki polgári évre rend-
kivüli segélyül 2700 frtot utalványozott; az egyetemes gyűlés 2500 
frtot adott. A tanári kar belépett az országos tanári nyugdíj köte-
lékbe úgy, hogy a felvételi illetékek a létezett tanári nyugíjalapból 
fizettettek be s még a minden évben fizetendő 5 százalékos járulékok 
is, ezen alapból fognak fedeztetni. Breznyik János kir. tanácsos és 
tiszteletbeli igazgató 1500 frttal nyugdíjaztatott. Hazánk ezeréves fenn-
állásának ünnepét május 9-én megtartották. Király Ernő tanárnak ezen 
alkalomból tartott tanulságos beszédje az Értesítőben olvasható. Az 
országos tornaversenyen az intézet 41 tanulóval vett részt. A Vitális 
István tanár által összeállított hegyvidéki természetrajzi gyűjtemény a 
kiállításnál van. Az ifjúság erkölcsi magaviselete panaszra okott nem 
adott, komolyabb fegyelmi eset nem fordult elő; egészségi állapota jó 
volt. A csabai népbank bukásából eredt bonyodalmak végleges elinté-
zést nyertek, a mennyiben a kétessé vált 16000 frtot az esedékes 
kamatokkal együtt, mely összegnek megtérítését annak idejében önként 
vállalta magára, Breznyik János lefizette. Ezen nemes tette méltó 
betetőzése félszázadra terjedő áldásos munkásságának! 

3. A lyceummal kapcsolatos tanítóképzőnek az elmúlt 1895 96. 
iskola évben 17 tanulója volt. az I. évfolyamban 3, a II-ban 9, a 
111-ban 1 a IV-ben 4. 

Azon tantárgyakon kívül, melyeket a lýceum felső 4 osztályával 
hallgattak, Micsinay János, mint a képző vezetője és Moesz G., Lenc.só 
János tanárok, Hrencsik Károly lelkésztől külön tanulták a nevelés-
tant, oktatási módszertant, bibliai történeteket, bibliai tót nyelvet, 
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20-25.gazdaságtant, zenét, éneket és a szabadkézi rajzot. A III. és IV. éve-
sek az alsóvégi iskolában pedig részint hallgatták a tanítást, részint 
magok is gyakorolták magokat benne, az ottani tanító útbaigazítása 
mellett. 

A tanítóképesítő vizsgához, mely jun. 27-én püspöki megbízás 
alapján nt. Händel Vilmos, főesperes úr elnöklete alatt tartatott meg, 
négy jelölt jelentkezett; kik közül ketten elégséges és ketten jó általá-
nos osztályzatot nyertek. 

Ösztöndíj fejében 3 növendék 25 frt 50 krnyi ösztöndíjban ré-
szesült. Tandíj fejében csak 12 frtot fizetnek, az élelmezőt évi 24 frtért 
élvezik, a zeneintézetben ingyen nyernek oktatást. 

A tanítóképző anyagi ^viszonyai még mindig várják a rendezést, 
s a mennyiben a képzők az E. A. által egyetemes jellegűeknek vannak 
nyilvánítva, nem is lesznek rendezve, mig az egyetemes gyűlés nem 
veszi hathatós pártfogásába, illetve fentartása alá az intézetet. Tavaly 
kapott az intézet a mi kerületünktől 700 fr.ot, az 1895/96-ik évre 
ugyanannyit az egyetemtől, a megelőző évben be nem folyt segély fe-
jében és a bányai kerülettől 4 hónapra 233 frt 33 krt., a zólyomi 
egyházmegyétől 40 frtot, a budapesti magyar egyháztól 25 frtot. 

21. A vallásoktatási tanterv az elnökség jelentése szerint áttéte-
tett az egyetemes gyűlésre. 

Tudomásul szolgál. 
22. A Modorban építtettni tervezett kerületi felsőbb leányiskola 

tárgyában Hollerung Károly modori lelkész előadó előterjeszti az épí-
tésre vonatkozó költségvetést és kiemeli, hogy még húszezer frtra 
lenne szükség. 

A kerületi közgyűlés nem látja a költségvetés tételeit 
azonnal folyósíthatóknak, megbízza azért az ezen építés tár-
gyában kiküldött, valamint a kerületi pénzügybizottságot, hogy 
a felsőbb leányiskola épités ügyét továbbra is tanulmányozza 
és annak idején jelentését beterjeszsze; a kerületi elnökséget 
pedig felkéri hogy a már létező bizottság közreműködésével az 
ügyet szorgalmazza, továbbá az egyetemes gyűlésen az orszá-
gos segélyből e czélra a más egyházkerületek arányához 
képest segélyezést kieszközölni törekedjék. 

23. A supplicatió kérdését az egyetemi gyűlés a napirendről 
levévén, 

a kerületi gyűlés is leveszi a kérdést a napirendről. 
24. Olvastatik az illavai és lipótvári fegyintézeti lelkészek évi 

jelentése, ezek szerint, (az illavai fegyintézetben az ág. h. ev. fegyen-
czek száma 38, a lipótváriban pedig 58), 

Tudomásul szolgál és a püspök úr felkéretik, hogy a mária 
nostrai oktatót szinte hasonló jelentés tételére hivja fel. 

25. A Zsedényi ösztöndíjban a püspök űr jelentése szerint a követ-
kező tanítókat részeltette, egyenként 90 frtjával. Csányi Lajos kethelyi 
(Fehérkomárom), Halvax János oroszvár i (mosonyi), Bodnár Pál bács-
falusi és Blaskovics Gusztáv ösödi (nagy-honti), Szkalos Samu tamási 
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és Honéczy Sándor dengelegi (nógrádi), Rizner Károly bodfalvi (nyitraí).26-30. 
Rehling Mátyás modori (pozsonyin.). Freyszmuth Frigyes pozsonyi (po-
zsony-városi) és Hlavács Samu felsőozori trencsénm. tanítót. 

Tudomásul szolgál. 
26. A püspök úr jelenti, hogy a Geduly és a Németh István 

ösztöndíjat a f. évben a következőknek adományozta és pedig: 1. a 
Geduly ösztöndijat Maliarik János pozsonyi I. éves theologus 2. a 
Németh István ösztöndíjat: a) Harmath István pozsonyi lýceum VIII. 
oszt tanuló és b) Baumann Győző seímeczbányai VII. oszt. tanulónak. 

Tudomásul vétetik. 
27. A Németh István hagyatéka tárgyában olvastatik Richter Ede, 

pozsonyi ügyvéd előadó jelentése. Ennek következtében 
tudomásul veszi a kerületi közgyűlés Németh István a hagyat, 
bizottság 1896. jun. 27. kelt jkvét, nevezetesen, hogy a 
kerület ujabban 280 írtban részesül, és hogy a fenforgó 
kérdések rendezése folyamatban van és felhivja a kerület meg-
bízottját, dr. Matuska Péter ügyvéd urat, hogy a kerület 
érdekét tovább is képviselje. 

28. A Németh István ösztöndíjban részesülő tanintézetek sor-
rendjére nézve megujíttatva az 1895. évi kerül, közgyűl. 25. pontja. 

kijelentetik, hogy az 1896 7 tanévb. a pozsonyi lýceum kimarad. 
29. Olvastatván mult évi közgyűlésünk jkvének a honti, nógrádi 

és barsi egyházmegyéknek a bányai kerület kezelése alatt álló alapok 
és alapítványokhoz formált jogigényére vonatkozó 26. pontja, püspök 
úr bemutatja főt. és méltós. Sárkány Sámuel 1106. sz. átiratát, 
mely szerint a bányai kerületi gyűlés az egyházmegyék e kérelmét 
nem teljesítheti, mert az 1894-dik évi zsinati törvény 10. §-a világo-
san kimondja, hogy a kerületek vagyona, vagy az azok kezelése alatt 
álló alapok, megosztás alá nem esnek. 

Sajnos tudomásul szolgál. 
30. Az előző pont kapcsán a három érdekelt egyházmegye elnök-

sége jelenti, hogy az arányosítási törvény 23. és 24 §§-ai alapján 
illetékes helyen a választott bíróság delegálását kérte, a vitás kérdések 
elintézése végett; mind ez ideig azonban bíróság ki nem küldetett. Fel-
kéri azért a közgyűlést, hogy ezen törvényen alapuló kérelem teljesí-
tését szorgalmazza. 

Ugyancsak a fehérkomáromi egyházmegye elnöksége jelenti, hogy 
dunántúli kerület mult évi közgyűlésén azt határozta, hogy a gyámolda 
kötelékébe a í.-komáromi egyházmegye jövőben alkalmazandó lelké-
szeit is felveszi; e határozatát azonban jelen évi közgyűlésén vissza-
vonta. E visszavonó határozat ellen az egyházmegyei elnökség feleb-
bezést jelent be s kéri ez ügyben kerületünknek az egyetemes gyűlés 
előtt érvényesítendő hathatós pártfogását. 

A közgyűlés a 4 egyházmegye igényeit maga is teljesen 
méltányosaknak tartván: a kért pártfogást mindkét irányban 
szivesen megigéri s kerületünk elnökségét ez ügynek az egye-
temes gyűlés elé leendő terjesztésére felkéri. 
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31. Olvastatott a Reischel-féle alapítvány kezelő bizottságának 
jelentése, mely szerint a segélyt igénylők számának szaporodásával a 
segélyzettek illetékeinek rohamos csökkenésétől lehel tartani s ajánlja, 
hogy e veszélyt a kerület más, hasonló czélu alapokból nyújtandó 
segélylyel előzze meg. 

Az 1895-dik évi kezelési eredmény a következőkben nyer kifejezést: 

AJ Kezelési eredmény számla. 
T a r t o z i k : - K ö v e t e l : 

Vegyesek számlájának 19 frt. 39 kr. Értékpapír számlán . 233 frt. 77 kr. 
Theol. akad. f. számla 1500 » — » Kamat 6822 frt. 08 kr. 
Költségek 200 » — » 
Segélyezések 4480 » — » 
Alapítványi vagyon. . 856 » 46 » 

Összeg: 7055 fr t 85 kr. Összeg: 7055 frt. 85 kr. 

B) Pénztári forgalom 1805-ben. 
Bevételben 82704 frt. 87 kr. 
Kiadásban 82592 » 88 » 
Pénztári egyenlegben . 111 » 99 » 

Összeg: 65409 frt. 74 kr. 

C) Mérleg számla (1895. decz. 31). 
T a r t o z i k : K ö v e t e l : 

Pénztári számla . . 111 frt. 99 kr. Theol. akad.tartalék 
Kölcsön 1000 » — » alap- 5449 frt. 90 kr. 
Értékpapír s z á m l a . 147222 » — » Alapítványi vagyon: 148176 frt. 92 kr. 
Kamat 802 » 72 » Segélyezési tartalék 
Takarékp. számla . 5453 » 93 » alap: 963 frt. 82 kr 

Összeg: 154590 frt. 64 kr. Összeg: 154590 frt. 64 kr. 

DJ Vagyoni állás (1895. decz. 31). 
Jelen évi vagyoni állás . . . . 148176 frt 92 kr. 
Mult » >> » . . . . 147370 frt 46 kr. 

Szaporodás: 856 frt 46 kr. 
Az alapítványi vagyon 856 frt 46 krnyi gyarapodása keletkezett: 
AJ Az eladott értékpapírok utáni nyereség: 233 frt. 77 kr. 
B) Tényleges kezelési eredmény 622 frt. 69 kr. mely 

856 frt 46 kr. a tőkékez csatoltatott. 
A theol. akadémiai tartalékalapból az egyetemes gyűlés határozata 

szerint a theol. akadémia költségeinek fedezésére 1894. és 1895. 
évekre 200—200 frt, összesen 400 frt. lett kifizetve s igy az alap ez 
idő szerint 5449 frt 90 kr. 

A múlt 1895. évi oktoberi határidőn 48 segélyzett között 2380 írt 
osztatott ki. E félévre feltartatott 2250 frt rendes hányadhoz az u. a. 
év áprilisi feléről bent maradt 130 frt vétetett igénybe. Az 1895. évi 
számadás alapján újólag 6000 frt vétetett fel, melynek Ví-de: 1500 frt 
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a theol. akadémiának szolgáltatott ki, és segélyezésre 4500 frt fordít-32-34. 
tátik, melynek első fele 2250 frt megtoldva az 1895. évi 25 frtnyi 
maradványával s a segélyezési tartalékalap 963 frt 82 kr. 30 frtra 
tett jövedelmével s igy összesen 51 segélyzett között 2300 frt osz-
tatott ki. 

A buzgó pénztárosnak, Günther M. V. úrnak, köszönet mellett a 
felmentvény megadatott. 

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a bizottság azon óhaját, 
hogy az alap jövedelme más alapból egészíttessék ki: nem 
teljesítheti. Millich Dániel bizottsági tag lelkészi állásáról 
lemondván; a bizottságba Hollerung Károly modori lelkész 
úr választatik. 

32. Püspök úr jelenti, hogy a múlt évi államsegélyre vonatkozó 
számadást az egyet, felügyelőhöz felterjesztette. 

Tudomásul vétetik. 
33. Püspök úr bemutatván a cult. min. 28494. sz. átiratát, mely 

szerint a kerületünk jutalékát képező 1896. évi államsegélyt, 6000 
frtot, a b.-gyarmati adóhivatalnál kiutalványozta, egyszersmind jelenti, 
hogy a pénzt felvette s a kerület pénztárába beszolgáltatta. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
34. Olvastatott a pénzügyi bizottság jelentése, mely szerint az 

1895. évi ker. számadás átvízsgáltatván, az teljesen rendben találta-
tott, azért indítványozza, hogy a pénztáros, számvevő és ellenőr urak-
nak köszönet mondassék s nékik a felmentvény megadassék. Az 1895. 
évi mérleg és az 1897. évi költség-előirányzat a következőkben ter-
jesztetik elő: 



Tartozik. M E R L E G - S Z Ä M L Ä. Követel. 
| f . k. frt F. k. 

45 Pénztári számla 185 60 2 Baldácsy alapítvány számla 50 — 

14 Érték-papir számla . . . . . 3 Kerületi gyámolda „ . 1469 38' 
2800 M. vasúti kölcsön 41/,°/0 100 2800 — 4 Nittnaus M. alapítvány „ . 490 14 

33 1300 Földh. int. zál. lev. 41 /2% 100 1300 — 5 Geduly L. „ „ . 1112 15 
1000 Kisbirtokos zál. lev. 5 Vs% 100 1000 — 6 . Németh J. „ „ . 2543 60 

33 8900 M. aranvj. kötvény . . 100 8900 — 
r-1 

1 Steiger A. br. „ ,, . 2743 95 
11200 Közös papirjár. kötvény 9145 10242 40 8 Baltik Ferencz ,, „ . 170 64 
16000 M jelz. hitel. köz. zálog — 10 Kerületi hitoktató alap . . 651 54 

levél 4 7, °/n 99-50 15915 — 11 Ker. felsőbb leányiskola alap . r - ' / "» n » /b/ 18 
33 400 Budap. fővárosi kötvény . 100 400 — 12 Zsedényi Ede alapítvány 20000 
33 17000 Bp. takarp. zálog levél 100 17000 — 57707 40 13 Szirmay Adolf alapítvány . 1260 - — i 

3db T.-Szt.-Márton nyom. részv. 150 2500 — 16 Egyház ker. vagyon számla 33378 01 
15 Kölcsön számla 409 67 30 Zsinati számla 46 50 
33 Kamat számla '. 5495 17 49 Trencsén Tepl. temp. épít. alap 109 70 
34 Takarékpénztári számla . . . 6740 32 50 Kvacsala Julianna alap. 1. 1263 67 
48 Különféle takarékbetét számla 51 Kvacsala Julianna „ II. t " 1 1059 45 

52 Kuzmáni Gymnas. „ CD 300 59 
53 Paulíny „ „ d- 202 56 
54 Stúr Lajos „ „ s C D -r 404 44 
55 Suhajda ., c - ^ 

t r 
1560 45 

56 Zeneszeri „ „ 
CD 

81 34 
57 Alumneumi „ „ d 1330 64 
58 Orvosi gyógykezel. „ -1 427 48 6740 32 
43 Kezelési eredmény számlán • 1614 75 

73038 16 73038 16 

co 

Pozsony, 1895. deczember 31. 
Láng Lajos, Baltik Fr. 

elnök. püspök. 
Megvizsgáltatott és teljesen 

Pozsony, 1896. ápril 16-án. 

Günther M. V. 
ker. pénztáros. 

rendben találtatott 

Kesztler, 
könyvelő. 

Richter Ede, 
ellenőr. 

00 
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150 

frt 1200 
400 
750 
250 
100 

50 
250 
250 

37 

'o 
Honti 
Barsi 
Fehér-Komárom e. m. 

II. Fedezet 

frt 3287'— 

A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerü le t 1897-ik évi 
kö l t ség-e lő irányzata . 

I. Szükséglet. 
Püspöki tiszteletdíj 

» irodai általány . . . . 
» káplán díj és lakás frt 600 

Kerületi jegyzők tiszteletdíja . 
Könyvelő » . . 
Levéltáros » 
Pozsonyi lýceum és tápintézetnek 
Theologiai akadémiának . . . 
Váczi hitoktatónak 

Alapítványok kamataira . 
Útiköltségekre. 

Püspök úr képviseltetési költségeinek meg-
térítésére elszámolás mellett . . 

Püspök úr útiköltségei 
Esperességek utikölts. és napidíjaira 
Vegyes és előre nem látott költség . . . 

Összes szükséglet: 
II. Fedezet. 

Takarékpénzt, betét kamat 
Értékpapírok kamatai 
Magánkötelezvények kamatai 

Esperességek járulékai: 
Mosony e. m  
Nyitra » » 
Pozsony » » 
Pozsonyváros 
Trencsén e. m  
Nógrád 

» » 1400 — 

» 1000 — 
» 600-— 
» 1600-— » 3200 — 

» 600-— 
» 8487-— 

» 210 — 
» 2620 — 
» 150 — » 2980-— 

» 117-69 
» 820-54 
» 234-52 
» 130-87 
» 323 19 
» 743-85 
» 34974 
» 45-45 
» 138-36 » 2904-21 

frt 5884-21 
frt 8487-— 
» 5884-21 

frt 2602-79 
Pozsony, 1896. augusztus hó 1-én. 
Egyebekben a következő indítványokkal járul a pénzügyi bizottság 

a kerület elé: 
a) Az előterjesztett költségvetést fogadja el s a 2602 frt 79 kr. 

hiányt az államsegélyből fedezze. 
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b) A liptói egyházmegyével az-elszámolás végleg megtörtént, úgy-
szintén a nyitrai és trencséni egyházmegyékkel is. De mivel e két 
egyházmegye ker. járulékainak fedezésére még semmit be nem kül-
dött, a ker. pénztárban visszatartott s őket illető, de a terhükre fen- -
álló ker. követelések fedezésére elszámolt összegek pedig hátralékaik 
törlesztésére elegendők nem voltak: határozza el a közgyűlés, hogy a 
leszámolás után fenmaradt hiányt közigazgatási végrehajtás, útján fogja -
behajtatni. . - ..í;'r>í 

c) A trencsén-tepliczi imaház berendezési költségeihez a rendel-' 
kezésére álló államsegélyből 100 írttal járuljon. . . • .. s. . 

d) Rendelje el, hogy a ker. járulékok az esperességek részéről a 
jövő évtől kezdve legkésőbb szeptember hó 1. napjáig beküklessenek. , 

e) Az önálló ker. nyugdíjintézet ügyét a,bizottság a napirendről 
leveszi, de indítványozza, hogy: 1. a már meglevő 250Ö hthyf gyá-
moldai alapot a kerület az államsegélyből évenkéht lehetőleg növelje 
s hogy: 2. az ekként mindig növekvő tőkének kamatait évenként- a-
segélyosztó bizottság által elszerencsétlenült lelkészeknek juttatja. 

f ) Az egyet, theol. akadémia ügyét hathatósan támogassa a ke-
rület, különösen az által, hogy a magyarhoni három theol. intézet • 
egyesítését Pozsonyban mindenkép pártolja és előmozdítsa, s hogy^g. 
pozsonyi theol. akadémián életbeléptetett »Otthon« létesítését a legna-
gyobb örömmel ludomásul vévén: ottan két alapítványi helyet tartson 
fenn, az államsegélyből fedezendő 80—80 frt, összesen 160 frtnyi évi 
járulék kiutalásával. - - ! 

g) Kérje az »Egyetemtől«, hogy a selmeczbányai tanítóképezde' 
javára már a folyó évre s jövőre is évenként 3000 frtnyi segélyt 
állandósítson, a mit annál inkább megtehet, mert az 50,000 frtnyi 
államsegélyből kiosztott 40,000 írtból az annak aránylagos részére igényt 
tartó dunáninneni kerületnek csak 6700 frt juttatott. 

h) Határozza el a közgyűlés, hogy főt. püspök úrnak nem csak 
a kerület érdekében és ügyeiben tett útjai, hanem úgy egyetemes 
elnöki, mint képviseltetési költségei és pedig már a f'. év kezdetétől 
fogva és jövőben az 1890. évi ker. gyűlés határozata értelmében 
megtéríttessenek. 

i) Terjessze a kerület a következő indítványt az egyetemes gyű-
lés elé: Tekintettel arra, hogy a kerületek pénztárai gondoskodnak a 
ker. gyűlésre küldött egyházmegyei képviselők, valamint a ker. bizott-
ságok tagjairól és napidíjairól; jövőben az egyetem pénztára térítse 
meg az egyetemes egyház valamennyi lelkészi és tanári tagjainak 
útiköltségét és napidíját. 

j) Püspök úr azon jelentése kapcsán, hogy a közalap létesítéséhez 
szükséges összeírás foganatosíttatván, ebből kitűnt, hogy kerületünk 
évi járuléka 3564 frt 84 kr., azt ajánlja a pénzügyi bizottság: fordul-
jon a kerület azon indítványnyal az egyetemes gyűléshez, hogy az 
összeírás és kivetés három éven át érvényben maradjon.' De egy-
szersmind kérje fel az egyetemes gyűlést, hogy tekintettel kerületünk 
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óriási szórványaira, az eredmény végösszegét bizonyos százalékkal34-36. 
szállítsa le. 

kJ Határozza el a közgyűlés, hogy a Baldácsy alapítványt kezelő 
központi bizottságnak jegyzőkönyve terjesztessék a pénzügyi bizottság 
elé; valamint, hogy ezen bizottság a megosztási kulcsra vonatkozólag 
javaslatot tegyen a kerületi gyűlésnek. 

Határozza el a közgyűlés, hogyha az »Első magyar biztosító társa-
ság a ker. tömeges biztosításra vonatkozólag a legelőnyösebb feltéte-
leket tenné«, úgy az »Első magyar bizt. társasággal«, ha nem, úgy az 
Adriával kösse meg a szerződést. Óhajtja továbbá a kerület, hogy a 
biztosítási szerződésben a kerület és egyházmegyék szabad rendelke-
zésére biztosítandó százalék felét az egyes esperességek befizetett díjaik 
arányában, másik felét pedig a kerület gyámoldája kapja meg. Ezen 
elosztás megszavazás végett az egyházmegyékhez szállíttassék le. A 
megkötött szerződés pedig kellő számú példányokban, lehetőleg a szer-
ződő társulat terhére kinyomatván, az egyházmegyéknek és egyház-
községeknek megküldessék. 

m) A liptói esperesség azon — már egy ízben elutasított — kérelme, 
hogy második zsinati képviselőjének költségei a kerület által megté-
ríttessenek, az 1895. évi ker. jkv. 32. e) és f ) pontjának értelmében 
újra elutasíttassék. A jelzett kérvényben foglalt azon vád pedig mintha 
püspök úr a liptói esperességnek ezen ügyre vonatkozólag benyújtott 
kérvényét a múltévben nem terjesztette volna a közgyűlés elé; ugyan-
csak a 32 §. f ) pontja alapján, mint valótlan állítás, alaptalannak je-
lentessék ki. 

Jelenti még a bizottság, hogy az egyetemes egyház számadását 
1895-ről átvizsgálván: azt számszerűleg helyesnek találta. 

A ker. gyűlés a pénzügyi bizottság jelentését helyeslő-
leg veszi tudomásul; az 1897. évi költségelőirányzatot 2602 
frt 79 frt hiány nyal elfogadja s a hiány fedezésére ezen 
összeget a jövő évi államsegélyből kiutalja. Günther Isi. V. 
pénztáros úrnak a felmentvényt az 1895. évre köszönettel 
megadja ; a liptói esperesnek püspök úr ellen emelt állítását, 
mint alaptalant visszautasítja. 

Egyebekben pedig az a)—m) pontok álatt felvett indít-
ványokat elfogadja és határozattá emeli. 

35. Püspök úr jelenti, hogy Laszkáry Gyula úr ő méltósága a 
ker. gyámoldának 1000 koronát ajándékozott. 

A közgyűlés ő méltóságának e nagylelkűségét öröm-
mel veszi tudomásul s hálás köszönetének jegyzőkönyvileg 
ad kifejezést. 

36. Püspök úr a mult évi jegyzőkönyv 32. g) pontjára való hi-
vatkozással belerjeszti a kalechetai állásokra vonatkozó munkálatát. 

Hálás köszönettel fogadtaíik. Kinyomatása- s hozzá-
szólás végeit az egyházmegyékhez leendő leszálltása elren-
deltetik. 
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Kimutatás a dunáninneni ágost. hitv. ev. egyházkerületben 
szervezett é s szervezendő katechetai állásokról. 

I. Bars. 

1. Körmöczbánya: 
a) Állami főreáliskola, tanulók száma 62, vallás-

tanár a felső 4 osztályban a lelkész, az alsó 
négy osztályban a segédlelkész, minden osz-
tályban heti két óra, összesen 16 óra. Tisz-
teletdíj minden tanulótól 3 frt, kivéve a hely-
belieket, azok nem fizetnek. Összes tiszteletdíj 
114 frt, ez is beszüntetendő lenne, mert a 
katholíkusok semmit sem fizetnek. Szükségel-
tetik évi 400 frt 

b) Községi polgári leányiskola, tanulók száma 
31, hitoktató a lelkész, tanít heti egy órában, 
összesen 4 óra, a várostól kap 100 frtot. Az 
óraszám kevés lévén, szaporítandó, szükséges 
évi 60 ,, 

c) Községi elemi iskola. Tanulók száma 92, hit-
oktató a kántor, tanít hetenként 14 órában, 
kap a várostól 100 frtot, szükséges még évi 50 ,, 

d) Ipartanoncziskola. Tanulók száma 26, hitok-
tató a segédlelkész, tanít heti 1 órában a vá-
rostól kap 40 frtot 

ej Kékellői közs. róm. kath. iskola. Ev. tanulók 
száma 10, hitoktató a kántor, tanít heti egy 
órában, kap a hamburgi Gotteskastenből 40 
frtot, szükséges még évi 20 ,, 

f ) Jánosréti róm. kath. iskola. Tanulók száma 
38, hitoktató a kántor, kap a hamburgi Got-
teskastenből 60 frt, szükséges évi . . . 40 

g) Felső-tóthi róm. kath. iskola. Tanulók száma 
10, hitoktató nincs, kéretik évi 50 

Összesen 620 "frt 620 frt. 
2. Léva. 

a) Róm. kath. főgymn. Tanulók száma 17, hit-
oktató a lelkész, tanít két csoportban 2—2 
órában, de kellene legalább 4 csoportban taní-
tania. Tiszteletdíja egy tanulótól 4 frt, szüksé-
geltetik évi 200 frt 

b) Állami tanító-képezde. Tanulók száma 5, hit-
oktató a lelkész, tanít két csoportban heti 3 
órában; kellene 3 csoportban heti 5 órában; 

55 

55 

kap az államtól 100 frt, szükségeltetik évi 50 55 

Átvitel: 1450 frt. 
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Áthozat : 620 frt. 3 6 . 
c) Állami elemi gyakorló iskola. Tanulók száma 

8, hitoktató a lelkész, kap az államtól 50 frtot, 
tanít két csoportban, heti 4 órában, szükségel-
tetnék évi 50 ,, 

d) Kereskedelmi tanoncziskola. Tanulók száma 
2, hitoktató a lelkész, kap a várostól 15 frtot, 
tanít heti 1 órában, szükségeltetik évi 25 frt. 

e) Róm. kath. polg. leányiskola. Tanulók száma 
4, hitoktató a lelkész, tiszteletdíj nincs, tanít 
heti 2 órában, kellene 4 órában, szükséges 
évi 150 ,, 

f ) Iparos tanoncziskola. Tanulók száma 10, hit-
oktató a lelkész, kap a várostól 15 frtot, tanít 
heti egy órában, szükségeltetnék évi 25 frt. 

g) Róm. kath. elemi iskola. Tanulók száma 2, 
hitoktató a lelkész, egy gyermek fizet 2 frtot, 
tanítás heti 4 óra. Egybeköttetik a gyakorló 
iskolával, azért itt külön díj nem kívántatik . — ,, 

h) Szórványok, 41 község, szükségeltetnék egy 
önálló hitoktató segédlelkész, a ki a szórvá-
nyokat beutazná s ott végezné a hitoktatást 
s egyszersmind a sok vallástani óránál a lel-
késznek is segédkezhetnék. Erre szükséges évi 800 ,, 

Összesen: 1250 frt 1250 frt. 
3. Nagy-Szelezsény. 

a) Róm. kath. iskola és magántanulók, össze-
sen 5 tanuló, hitoktató a lelkész, fizetés nincs, 
szükséges évi 

b) Aranyosmaróthi állami elemi és polg. leány-
iskola. Tanulók száma 10, hitoktató a szele-
zsényi lelkész. Kap az egyháztól 30 frtot, az 
államtól 50 frtot; szükségeltetnék még 1 óra 

c) Aranyosmaróthi róm. kath. fiúiskola és izr. 
iskola. Tanulók száma 4, hitokt. a szelezsényi 
lelkész, tanóra 1, szükséges még 1 óra. Fize-
tése nincs, szükségeltetnék (tekintetbe véve a 
6 km utat) évi 

Összesen: 
4. Fakó-Vezekény. 

Szórványközségeiben, a melyek Bars, Esztergom 
Komárom és Nyitra megyékre terjednek ki s 
70 ev. lelket számlálnak, a vallás-tanítás nincs 
berendezve, s a gyermekek kath. iskolákba 

Átvitel: 2070 frt. 

50 frt 

53 

150 „ 
200 frt 200 frt. 
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36. Áthozat: 2070 frt. 
járnak. Ev. hitoktatás berendezendő, szüksé-
ges évi 120 ,, 

Összesen: 120 frt 120 frt. 
5. Nemes-Kosztolány. 

a) N.-Ugróczon az állami iskolában van 4 ev. 
tanuló vallástanítás nélkül. A távolság az anya-
egyháztól 10 km. Hitokt. berendezésére szük-
séges évi •. . . . 50 frt 

b) A szórványokban még 4 helyen vannak ev. 
gyermekek hitoktatás nélkül. Hitokt. berende-
zésére szükséges évi . . . . . . . . 80 ,, 

Összesen: 130 frt 130 frt. 
Az ev. hitokt. berendezésére a barsi egyházme-

gyében szükséges évi 2320 frt. 

II. Fehérkomárom, 
1. Székesfehérvár 

a) Katii, főgymnasium 
b) Állami főreáliskola 
c) Kereskedelmi akadémia 
d) Kereskedelmi iskola 
é) Ipariskola . 
f ) Polgári leányiskola 
g) Zárdai elemi és polgári iskola 
h) Községi elemi iskola 
i) Református elemi iskola 
j) Állami javítóintézet . 
Ezen intézeteken a tanulók száma összesen 72. 

Hitokt. a lelkész, tanít 7 csoportban heti 12 
órában. Fizetése nincs rendszeresítve; a ta-
nulók fizetik: középiskolákon 2— 2 frtot, elemi 
iskolákon l - l frt, ipariskolánál a város fizet 
egy óra után 80 krt.A rendes hitoktatás be-
rendezésére szükséges évi 500 frt 

k) A szórványokban különféle helyeken van 12 
ev. tanuló; ezen diaspóra beutazására szük-
séges évi 200 ,, 

Összesen: 700 frt 700 frt. 
2. Rév-Komárom. 

a) Róm. kath. algymnasium. Tanulók száma 3, 
hitoktató a lelkész, tanít heti 4 órában. Fize-
tése 50 frt. 

b) Állami polg. leányiskola. Tanulók száma 9, 
Átvitel: 1450 frt. 



hitoktató a lelkész, heti óra 3. Kap az állam-
tól 40 frtot. Szükséges évi . . . . . . 

c) Községi elemi iskola. Tanulók száma 51, hit-
oktató a lelkész és a kántor, heti tanóra 4: 
Külön díjazás nincs, szükségeltetik évi 

d) Érsekújvári róm. kath. főgymnasium. Tanulók 
száma 3, hitokt. nincs. Hitoktatás berendezé-
sére szükséges évi . . . . . . . . . 

e) Érsekújvári polgári leányiskola. Tanulók száma 
3. hitoktató nincs 

f ) Érsekújvári elemi iskola. Tanulók száma 20, 
hitoktató nincs. Hitoktatás berendezésére szük-
séges évi 

g) Esztergomban különféle intézetek. Tanulók 
száma 15, hitoktató nincs. Hitokt. berendezé-
sére szükséges évi 

Összesen: 
3. Szend. 

a) Tatatóvárosban különféle nem ev. intézeten 
van 33 ev. tanuló. Hitoktató nincs. Szüksé-
geltetnék vagy egy ev. tanító, vagy az anva-
egyház lelkészének kiküldetése: szükséges évi 

b) Egyéb szórványokon van 25 ev. tanuló; 11 
helyen hitokt. nincs, szükséges évi . . . . 

Összesen: 
4. Ondód. 

a) Moóri polg. és elemi iskola. Tanulók száma 
4. hitoktató nincs, szükséges évi . . . . 

b) Szórványok ellátására szükséges évi . 
Összesen 

5. Szák. Fiókközségekben hitoktatás nincs be-
rendezve. Tanulók száma 8. Fuvarra és tani-
tásért szükséges évi 

Összesen: 
6. Csabdi. 

a) Vasztély pusztán állami iskola. Tanulók száma 
5. hitoktató nincs; szükséges évi . . . . 

b) Egyéb szórványokban 5, községben 26 tanuló, 
hitoktató nincs; szükséges évi 

Összesen: 
7. Tordas szórványaiban hitoktatás nincs, beren-

dezésére szükséges évi 
Összesen: 

Áthozat 

40 

700 frt. 36 . 

100 

150 

ii 

11 

50 

.100 
440 frt 440 frt. 

150 „ 

100 „ 
250 frt 250 frt. 

50 frt 
50 „ 

100 frt 100 frt. 

85 „ 
85 frt 85 frt. 

40 „ 

100 „ 
140 frt 140 frt. 

50 „ 
50 frt 50 frt. 

ÖUviteE 1765 frt. 
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Áthozat : 1765 frt . 
Az ev. hitoktatás berendezésére a fehérkomá-

romi esperességben szükséges évi . . . . 1765 ,, 
A fehérkomáromi esp. területén legalább egy ön-

álló katech. állomás létesítendő, hogy Tatató-
város és vidéke, netán Esztergom esetleg Érsek-
újvár vallásoktatással el legyen látva. Erre 
azonban kívántatik mint minimum a kateche-
tának évi 800 ,, 

Útiköltség évi 200 „ 
Összesen: 1000 frt 1000 frt. 

Ezen esetben azonban az esztergomi 100 frt és 
a tatatóvárosi 150 frt elmaradna; tehát ezen 
1000 frtnyi tételen csak 750 frt volna a szük-
séglet. Akkor az egész esp. számára szükséges 
összesen évi 2515 frt. 

Jegyzet: Gyúróról adatok hiányoznak. Az összeírásnál Bokod, Csákvár, Oroszlán, Veleg 
egyh. községekben intézkedés nem szükséges. — Gyúró a 2. összeírásnál csak negativ felele-
tet adott, ki nem muta tván se a községeket, se a szükségletet. 

III. Mosou. 

1. Zurány. 
Bruckujfalu szórványában az állami iskolában 

ev. gyermekek száma 14, hitoktató az anya-
egyház segéd-lelkésze, tanít heti 2 órában. Szük-
ségeltetik évi . 100 frt 100 frt. 

Átvitel: 100 frt. 
2. Levél. 

a) M.-óvári kath. algymn. tanulók száma 4 
b) » áll. elemi iskola » » 19 
c) » iparos tanoncz isk. » » 7 
d) Mosoni áll. elemi iskola » » 6 
e) » iparos tanonczisk. » » 2 
/ ) Halászii kath. iskola » » 6 
A hitoktatás együttesen M.-Óvárott adatik 3 cso-

portban heti 1 órában. Hitoktató az anyaköz-
ségi lelkész. Fizetése 120 frt, a fiókközségtől 
35 frt. Rendes tanítás eszközlésére szükséges 
az államtól évi 100 
és az egyetemes közalapból évi 100 

Összesen: 200 frt 200 frt. 
Az evang. hitoktatás berendezésére a mosoni 

esperességben szükséges évi 300 3) 
Jegyzet: Gálos, Hegyeshalom, Miklósfalu, N.-Járfalu, Ra jka egyházközségekben kate-

chetai á l lásra szükség nincs. 
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IV. Nagy-Hont. 36. 
1. Börzsöny. 

Szórványokban 22 róm. kath. községben a cse-
lédség itt-ott ev; hitokt. berendezendő, szük-
séges évi 50 frt. 

2. Hodrusbánya. 
Hitoktatás berendezendő. Szórványai ellátására 

szükséges évi 50 frt 

3. Csánk. 
a) Horhii áll. iskola. Tanulók száma 34. Tiszte-

letdíj az államtól 50 frt. Hogy a lelkész oda 
járhasson fuvarra szükséges évi 30 frt 

b) 10 szórványközségben a hitoktatás berende-
zendő. Főkép fuvarra szükséges évi . . . 250 ,, 

Összesen: 280 frt 280 frt. 
4. Kis-Csalomja. 

Terbegeczen a hitoktatás be van rendezve. A 
lelkész kap az államtól 80 frtot. 7 községben 
a hitoktatás berendezendő, szükséges évi . . 200 frt. 

5. Hársas-Terény. 
Az ipolysági hitoktatásért tiszteletdíj nincs. Tá-

volság 21 km. Jobb berendezésre szükséges 
évi 150 frt. 

6. Felső-Rakoncza. 
Palást, F. és K.-Túron s a diasporában hitokt. 

berendezésére szükséges évi 150 frt. 

7. Selmeczbánya. 
A róm. kath. iskolában a hitoktatás berendezé-

sére szükséges évi 50 frt. 
Az ev. hitokt. berendezésére a nagyhonti espe-

rességben szükséges évi . . . . . . . 930 frt. 
Bakabánya. Az anyaegyházban van áll. elemi 

isk. Hitokt. Fuchs János bagonyai leik. Kap 
az államtól 170 frt tisztelet-díjat és 50 frtot 
fuvarra. Intézkedés nem szükséges. 

Uhlisko fiókegyházban hitoktatás berendezve nin-
csen, berendezésére szükséges lenne évi 50 frt. 

Bagyan. Gyekés leányegyházban van állami iskola. 
Hitoktató Fuchs János bagonyai lelkész, fize-
tése 70 frt. Intézkedésre nincs szükség. 

Egyházmaróth, az apáim aróthi állami iskolában 
hitoktató a lelkész, kap az államtól 100 frtot. 
Intézkedésre nincs szükség. 
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36. Alsó-Fehérkút (Pribel) Bátorfaluban van állami 
iskola. Hitoktató a pribeli lelkész kap, az állam-
tól 80 frtot. Intézkedés nem kell. 

Jegyzet. A következő egyházakban : Felső-Baka, Báth, Béld, Berencs-falu, Csali, Cseri, Dacso-
lam, Darázsi, Derzsenye, Devicse, Ledény, Lissó, Közép-Palojta, Hont-Somos, Szuhány, 
Teszér és Udvarnokon intézkedésre nincs szükség. 

V. Nyitva. 

1. Assakürth. 
a) Nyitra város fiókegyházban r. kath. gymn., 

zárdai leányiskola, és különf. kisebb nem ev. 
intézet. Hitokt. berendezésére szükséges évi . 120 frt 

b) Ság (40 tanuló), Pásztó (40 tanuló), Tököld 
(15 tanuló) és 40 községből álló szórványban 
a hitoktatás berendezésére szükséges évi . . 120 ,, 

Összesen: 240 frt. 
2. Nyitra-Szerdahely. 

4 szolgabírói járásban 92 községben vannak 
szórványosan evangélikusok. Hitoktatás beren-
dezendő: Krencsen (60 tanuló), Szeptencz-uj-
falván (20 tanuló). Uj-Lehotán (65 tanuló). 
Szükséges évi 500 frt. 

3. Vág-Ujhely. 
9 fiók és 11 szórvány községben a hitoktatás 

berendezendő, szükséges évi 300 frt. 

4. Salgó. 
65 községben az ev. hívek gondozására szük-

séges évi 200 frt. 

5. Felső-Zele. 
a) A szórványok ellátására szükéges évi . . . 50 frt 
b) Galgóczon áll. polg. iskola. Hitoktató Stubner 

Simon tanár. A ministeriumtól kap évi 50 frtot; 
szükséges még évi 50 ,, 

Összesen: 100 frt. 
6. Szakolcza. 

a) A városi 5 nem ev. tanintézeten a hitokt. 
50 frt áll. és 40 frt városi tiszt.-díjban ré-
szesül. Szükséges még évi . 60 frt 

b) Vrgyisty fiókközségben hitoktatás berendezésére 
szükséges évi 50 ,, 

Összesen: 110 frt. 
Átvitel: 1450 frt. 
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Áthozat : 1450 frt. 36 . 
7. Szenicz. 

Áll. elemi isk., tiszteletdíj 50 frt, állami polgári 
iskola tiszteletdíj 100 frt., kívántatik még e 
czímen évi 50 frt. 

8. Szobotist. 
3 irtványon a hitoktatás berendezendő; szük-

séges évi 100 frt. 

9. Holics és Sztrázsa. 
Áll. népiskolák, tiszteletdíj nincs állandósítva, 

azonkívül a szórványokban is berendezendő a 
hitoktatás, szükséges évi 100 frt. 

10. Turoluka. 
Belanszki irtványon a hitokt. be van rendezve, 

tiszteletdíj nincs állandósítva szükséges még 
évi 50 frt. 

Az ev. hitoktatás berendezésére a nyitrai espe-
rességben szükséges évi . 1750 frt. 

Verbó. Áll. el. isk. Hitoktató a lelkész, tisztelet-
díja az államtól 75 frt. Intézkedni nem kell. 

Ó-Tura. Áll. népisk. Erről a köv. bevallás érke-
zett: ev. tan. száma 3; hitokt. nincsen; az 
áll. tanító r. k. vallású, tanítja dr. Luther kis 
kátéját. Ezen visszás állapot megszüntetésére 
lépés történt. 

Verbócz. Áll. el. isk. Hitoktatásról adat nincs. 
Nagy-Pritrzsd. A jabloniczi áll. iskolában hit-

oktató a tanító, 50 frt tisztetetdíjjal. Intéz-
kedni nem kell. 

Lubina. Ez idő szerint nem szükséges intézkedni. 
Jegyzet: A következő egyházakból beval lási ív nem érkezett : Bodfalu, Brezová, 

Bukócz, Csácsó, Csasztkó, Hluboka. Kosariszko, Kosztolna, Ivrajna, Miava. 

VI. Nógrád. 

1. Losoncz. 
a) Állami főgymnázium tanulók száma 60 
b) „ tanítóképző ,, ,, 32 
c) Polg. leányiskola ,, ,, 35 
d) Áll. elemi iskola ,, ,, 82 
é) Gyakorló iskola ,, ,, 15 
f ) Ipariskola ,, ,, 75 
g) Katonai iskola ,, ,, 97 
h) R. k. és ev. ref. isk. ,, ,, 17 
Hitoktató a vallástanár, tanít heti 28 órában. 
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36. Kap az egyháztól 100 frtot, az esperességtől 
200 frtot, az államtól 100 frt. Szüks. még évi 400 frt 

i) 31 szórványközségben vannak ev. hívek. Ezek-
nek gondozására szükséges évi 250 ,, 

Jegyzet: Egy második hitoktatóra is volna 
szükség, hogy több órában taníttassák a hit-
tan; erre fedezet nincs; szükséges évi . . . 800 ,, 

Összesen: 1450 frt. 
2. Balassa-Gyarmat. 

a) Polg. fiúiskola 
b) ,, leányiskola 
c) Áll. elemi iskola 
d) R. kath. apácza leányiskola 
e) Alsófoku ipariskola. 
Ezekben van összesen 202 ev. tanuló. Hitoktató 

a segédlelkész, az első két intézet után kap 
az államtól 200 frt; fentartásához s rendesebb 
óraszámhoz szükéges évi 215 frt. 

f ) Szelestyénben van 15 tanuló. A hitoktató fize-
tése 88 frt 60 kr, szükséges évi 50 ,, 

g) Apáthi-Ujfalu. Illési puszta, Dejtár, Patek szór-
ványközségekben az ev. hívek gondozására 
szükséges még évi 50 ,, 

Összesen: 315 frt. 
3. Kis-Zellő. 

Szécsény-Kovácsi leányegyházban van 30 evang. 
tanuló az állami népiskolában. Hitoktató a zo-
bori tanitó, tanít heti 3 órában, fizetése min-
den tanulótól 1 frt, szükséges évi . . . 100 frt. 

Ha a kis-zellöi lelkészre bizatnék ezen hitokta-
tás, szükséges lenne évi 200 frt. 

4. Szécsény. 
a) Dolány fiókegyházban a hitoktató Paulinyi Dá-

niel községi tanító. Tiszteletdíja 11 frt 49 kr. 
Szükséges évi 50 frt 

b) 19 szórvány községben a hitoktatás berende-
zendő, szükséges évi 100 ,, 

Összesen: 
5. Szügy. 

5 községben, különösen Vadkerten berendezendő 
a hitoktatás, tanulók száma 15. Különösen 
fuvarra van szükség évi 

6. Salgó-Tarján. 
12—16 bányatelepen a hitoktatás berendezendő; 

szükséges évi 
Átvitel: 1450 frt. 

150 frt. 

100 frt. 

200 „ 
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Áthozat: 1450 frt. 36 . 
7. Surány-Terény. 

Szandaváralján, Nagy-Halápon két róm. kath. is-
kolában és a filiákban berendezendő hitokta-
tásra szükséges évi 100 frt. 

8. Szinobánya. 
Vasgyár telepén és Katalin völgyön 20 tanuló. A 

hitoktatás berendezésére szükséges évi . 60 ,, 
9. Csehbrézó. 

Zlatnói üveggyár telepen 10 tanuló. Hitoktatásra 
szükséges évi 50 ,, 

10. Maskova. 
Gács fiókegyházban róm. kath. iskola 12 ev. ta-

nulóval. Hitoktató a lelkész, tiszteletdíj nincs 
szükséges évi 50 ,, 

11. Nagy-kürtös, 
6 községben van nem ev. iskola. Ebeczken hit-

oktató a kántor 40 frt tiszteletdíjjal. A töb-
biekben a hitoktatás nincs berendezve. A cse-
kélyszámu ev. hivek gondozására szükséges 
évi 50 ,, 

12. Sámsonháza. 
Fiókközségeiben van 8 róm. kath. iskola 30. ev. 

tanulóval. Hitoktatás berendezve nincsen. Szük-
ségeltetik évi 100 ,, 

13. Dengeleg. 
2 községben van r. kath. iskola 4 ev. tanulóval. 

Hitoktatás berendezésére szükséges évi . . 25 ,, 

14. Guta. 
3 községben berendezendő a hitoktatás: tanulók 

száma 17. Szükséges évi 25 ,, 

15. Alsó-Bodony. 
Távolabb fekvő 3 szórványközségben ev. hivek 

gondozására szükséges évi 25 ,, 

16. Agárd. 
3 szórványközségben a hitoktatásra szükséges évi 20 
Az ev. hitoktatás berendezésére a nógrádi espe-

rességben szükséges évi 2820 frt. 
Kalnó-Garabon van községi iskola, de az ev. kán-

tortanító hivány szerint köteles tanítani a hit-
tant. Intézkedésre nincs szükség. 
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Felső-Petény. Alsó-Petényben van r. kath. elemi 
iskola 4 ev. tanulóval. Hitoktatásra adandó 
lenne 25 frt. 

Jegyzet: Ábelova, Bánk, Bór, Budalehota, Dobrocs, A.-Eszlergály, Nagylam, Legénd, 
Lest, Nagy-Libercse, Lónyabánya . Luczin, Málnapataka, Ozdin, Polichno, Poltár, Szenna, 
Szentpéter, Szirák, Á.-Sztregova, F.-Sztregova, L.-Tamási, F.-Tiszövnyik, Turicska, Turopolya, 
Uhorszka, Vanyarcz és Závada egyházközségekben intézkedésre nincs szükség. 

VIT. Pozsony város.. 

Pozsony. 

1. Állami főreáliskola és 
2. Kir. kath. főgymnasiurn. 
Tanulók száma 77. Hitoktató Ebner Gusztáv lel-

kész, díja 210 frt és Stromp László theol. ta-
nár, díja 100 frt az egyháztól. Most 200 frt 
állami tiszteletdíj küldetett. 

3. Áll. tanítónőképző intézet. Tanulók száma 21, 
hitokt. Schmidt K. J. lelkész, tiszteletdíja az 
államtól 100 frt. 

4. Képezdei gyakorló iskola. Tanulók száma 4. 
Hitokt. Korcsek Zs. tanító, tiszteletdíj a az állam-
tól 50 frt. 

5. Áll. felsőbb leányiskola. Tanulók száma 34. 
Hitokt. Korcsek Zs. tiszt.-díja 333 frt 337, kr 

6. Kereskedelmi akadémia. Tanulók száma 19. 
Hitokt. Schmidt lelkész. Tiszteletdíja az inté-
zettől 150 frt. 

7. Kereskedelmi tanoncziskola. Tanulók száma 
22. Hitokt. Ebner Gusztáv leik. Tiszteletdíja az 
egyháztól 50 frt. 

8. Urbauer-féle elemi és polg. iskola. Tanulók 
száma 40. Hitokt. Korcsek Zs. tanító. Tiszte-
letdíj a az intézettől 100 frt. 

9. Roszulegh-féle leánynevelő-intézet. Tanulók 
száma 6. Hitokt. Schreiner Adolf tanító. Tisz-
teletdíja az intézettől 1 frt minden órától. 

10. Chalupa Olgyay Ilona-féle tanintézet. Tanulók 
száma 6. Hitokt. Porubszky Gizella tanítónő. 
Tiszteletdíj a a tanintézettől 50 frt. 

11. Dinamitgyári közs. elemi iskola. Tanulók 
száma 8. Hitokt. Schreiner Adolf, tiszteletdíja 
a gyártól 50 frt. 

12. Cs. és kir. hadapródiskola. Tanulók száma 
21. Hitokt. Ebner lelkész. Tiszteletdíja had-
ügyministertől 60 frt. 
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Mindezen nem ev. intézeteken a hitoktatás be 36. 
van rendezve, intézkedésre nincs szükség. 

VIII. Pozsony megye. 

1. Nagy-Szombat. 
a) Kath.. főgymnasium. Tanulók száma 19. Hit-

oktató a lelkész, tanóra 5, tiszteletdíj semmi . 
b) Polg. fiúiskola. Tanulók száma 10, tanóra 2. 

hitokt. a lelkész, tiszteletdíja várostól 30 frt. 
c) Polg. leányiskola. Tanulók száma 15, tanóra 

4, hitokt. a leik. Tiszteletdíj egyesülettől 60 frt 
d) Apáczák tanítónő képzője. Tanulók száma 1. 

tanóra 1. Hitokt. a leik. Tiszteletdíj semmi . 
e) Iparos tanonczisk. Tanulók száma 11. Tanóra 

1. Hitokt. Veszter nyug. tan. Tiszteletdíj nincs 
f ) Városi elemi isk. Tanulók száma 5, tanóra 1, 

hitokt. a lelkész 
Mindezen intézeteken a tanórák megkettőzendők; 

mivel azt a lelkész nem bírja, külön hitoktatói 
állás szervezendő, mire szükséges évi 800 frt, 
s míg ez keresztül nem vihető, addig a lel-
késznek évi . . . . 200 frt 

g) Szered, Cziffer szórványokban hitoktatás be-
rendezendő, szükséges évi 100 ,, 

Összesen: 300 frt. 
2. Duna-Szendahely. 

a) 4 szórványhelyen berendezendő a hitoktatás; 
sziiks. évi 60 frt 

b) Szikabonyi hitoktatónak segély adandó évi . 15 ,, 
Összesen: 75 frt. 

3. Felső-Szeli, Galantán és 4 szórványban a hit-
oktatás berendezendő; szüks. évi . . . . 50 ,, 

4. Misérd. 10 szórványközség látogatására szük-
séges évi 50 » 

5 Somorja. 
a) Városi polg. isk. Tanulók száma 37, tanóra 3, 

hitokt. a lelkész. Tiszteletdíja 100 frt. 
b) Városi ipartanonczisk. Tanulók száma 18, 

tanóra 1. Hitokt. a leik. Tiszteletdíj nincs. 
c) Az egyh. területén van 17 kath. vagy közs. 

népisk. Tanulók száma 9. Hitoktatás berende-
zésére szükséges évi 50 frt 

Átvitel: 1450 frt. 
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37. Áthozat: 475 frt. 
d) Összesen van 36 szórványközség. Az ezekben 

lakó ev. hívek gondozására szüks. évi . . . 100 ,, 
Összesen: 150 frt. 

6. Szent-György kath. algymnas. Tanulók száma 
8, tanóra 2, hitokt. a lelkész. Állandó tiszt.-díj 
nincs, szükséges évi. 50 51 

7. Német-Gurab-Csataj. 15 szórványközségben az 
ev. hívek gondozására szüks. évi. . . . . 50 55 

8. Puszta-Födémes. 3 szórványközségben 8 ev. 
gyermek hitoktatására szüks. évi . . . . 50 55 

Az ev. hitoktatás berendezésére a pozsonymegyei 
esperességben szükséges évi 775 frt. 

Illetve a nagy-szombati hitoktatóra még . . 600 55 
Összesen: 1375 frt. 

Modor. Városi államilag segélyzett polg. isk. Ta-
nulók száma 37, hitokt. a német lelkész és 
segédlelkész. Tiszteletdíjuk a várostól 60—60 frt. 

Állami tanítóképezde. Tanulók száma 19. Hitokt. 
a német leik. Tiszteletdíj a az államtól 100 frt. 

Tanítóképző-intézet gyakorló iskolája. Tanulók 
száma 3, hitokt. a német leik. Tiszteletdíja 33 frt. 

Városi ipartanoncziskola. Tanulók száma 28, hit-
oktató a tót segédlelkész. Tiszteletdíja a város-
tól 30 frt. Intézkedésre nincs szükség. 

Nagy-Lévárd. Malaczkai áll. isk. Tanulók száma 
1, hitokt. a lelkész. Tiszteletdíja a szülőktől. 
Intézkedni nem kell. 

Alsó-Szeli. Bár intézkedés nem kéretik a kevés 
lélekszám miatt, mégis a hívek gondozására 
szükséges évi 25 frt. 

Jegyzet. Bazin. Grinád, Limbach. Modorkirályfa egyházakra nézve az intézkedés szük-
sége nem forog fenn. 

IX. Trencsén. 

1. Trencsén. 
a) Kath. főgymnas. Tanulók száma 20, tanóra 

4, hitokt. a lelkész, tiszteletdíj az államtól 
100 frt. 

b) Áll. felsőbb leányiskola. Tanulók száma 31. 
tanóra 4, hitokt. a lelkész, tiszteletdíj az állam-
tól 100 frt. 

c) Városi elemi iskola. Tanulók száma 13, tanóra 
2, hitokt. a lelkész tiszteletdíj a várostól 50 frt. 

d) Róm. kath. elemi leányiskola. Tanulók száma 
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5, tanóra 2. hitokt. a lelkész, tiszteletdíj nincs. 36. 
e) Izraelita népiskola. Tanulók száma 6, tanóra 2, 

tiszteletdíj nincs. 
A cl) és e) alatti intézetekben való rendszeresebb 

hitoktatásra szükséges évi 50 frt 
f ) A szórványok beutazására szükséges évi . . 50 ,, 
g) Teplán a kath. népiskolánál az ev. hitoktatás 

berendezendő, szüks. évi 50 ,, 
Összesen: 150 frt. 

2. Zsolna. 
«) Kath. gymnas. Tanulók száma 4, tanóra 4, 

hitokt. a lelkész, tiszt.-díj az államtól 50 frt. 
b) Kath. elemi iskola. Tanulók száma 2, hitok-

tató a lelkész, tiszteletdíj semmi, szüks. évi . 50 frt 
c) Csáczai áll. isk. Tanulók száma 9, hitoktatás 

berendezendő, szükséges évi 50 ,, 
d) Biecsiczán van 20 tanuló. Hitoktatás beren-

dezésére szükséges évi 50 ,, 
e) Többi szórvány ellátására szüks. évi . 50 ,, 

Összesen: 200 frt. 
3. Szulyó. 

Nagy-Bitsén az elemi polg iskolában van 4 ev. 
tanuló. Hitoktató a leik., tanóra 2, szükségel-
tetik évi 60 frt 

Többi szórványok gondozására szüks. évi . . 60 ,, 
Összesen: 120 frt. 

4. Puchó. 
Izr. isk. Tanulók száma 7, tanóra 2, hitokt. a 

leik. szüks. évi 40 frt 
Hostyina, Mostyistye, Ihristye, Dolinán szórvány-

községekben a hitoktatás berendezendő, mire 
s a többi szórványok beutazására szüks. évi . 300 ,, 

r Összesen: 340 frt. 
o. Laaz. 

Rjeka községben kath. isk. Tanulók sz. 30, hit-
oktatásra szükséges évi 50 frt. 

6. Zay-Ugrócz. 
Áll. felső népiskola, elemi iskola, iparos tanoncz-

isk. Tanulók száma 40, tanóra 5, hitokt. a 
lelkész, tiszteletdíj az államtól 100 frt. 

Felső-Naszticz. Tanulók sz. 12. Hitoktatás be-
rendezésére szüks. évi 50 ,, 

7. Felső-Ozor. 
Baanon áll. és r. k. isk., tanulók sz. 12, tanóra 

Átvitel: 910 frt. 
6 



82 

Áthozat 910 frt. 
1, hitoktató a f.-ozori lelkész, tiszteletdíj nincs, 
de szorgalmaztatik az államnál, szüks. évi . 50 frt 

Brezo-Lubi szórványon kath. isk. Tan. sz. 14, 
Hitokt. berendezésére szükséges évi . . . 60 ,, 

0 ^ . Összesen: 110 frt. 
8. Zárjecs. 

Lisza szórvány-községben 15 tanuló. Hitoktatás 
berendezésére szükséges évi 50 frt 

Dubkova 25 tan., hitokt. berend. szükséges évi 50 ,, 
Összesen: 100 frt. 

9. Beczkó. 
Kocsócz szórvány ellátására szükséges . . . 50 ,, 

10. Podluzsán. 
Timorháziközs. iskolánál berend. hitokt. szüks. évi 50 ,, 
Trebichaván berend. hitokt. szüks. évi . . . 
Gserno-Lehotán a közs. iskolánál berendezendő 

hitoktatásra szükséges évi 50 ,, 
Összesen: 100 frt. 

Az ev. hitoktatás berendezésére szükéges évi . 1320 frt. 
Kis-Sztankócz. Áll. és közs. iskolák két szórvány-

községben épülőfélben vannak. Intézk. nincs 
szükség. 

Kodvanócz. Egy községben áll. isk. alakulóban 
van. Ez idő szerint intézk. nincs szükség. 

Jegyzet. Ksinna, Morva-Ljeszkó, Nemes-Podhragy egyházakban intézkedésre nincs 
szükség. 

Összesítés. 
A dunáninneni egyházkerületben a hitoktatás berendezésére szük-

séges esperességenként: 
1. Bars 2330 frt. 
2. Fehér-Komárom 1765 ,, 
3. Moson 300 
4. Nagy-Hont 930 
5. Nyitra 1750 
6. Nógrád 2820 
7. Pozsony város — 
8. Pozsony megye 1375 
9. Trencsén 1320 

Összesen: T258Ö" frt. 
Ha a f.-komáromi esp. területén egy önálló kate-

chetai állás szerveztetnék (600 frt) s a szé-
csény-kovácsii hitoktatás a kis-zellői lelkészre 
bízatnék (100), akkor a szükséglet évi . . 13280 frt. 

Jegyzet. Az ipar tanodákban való hi toktatás nem vétetett fel az egyetem terhére, mivel 
az az illető tö rvényhatóságok köréhez tartozik. 

33 
33 

33 

33 

33 

33 

33 
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A bevallási ívek alapján tekintettel az egyöntetű eljárásra, egy-
beállította. 

Balassa-Gyarmaton, 1896. évi szept. hó 11-én. 

Baltik Frigyes, 
püspök. 

37. Az egyházi elnök bemutatja, az egyházi közalap javára szol-
gáló Vz %-os adónak esperességenkénti kimutatását, és jelenti, hogy 
két egyházmegyében u. m. a nyitrai- és trencséniben az esperesek a 
munkálatot nem foganatosítván, azt az elnökség felkeresésére az illető 
megyék alispánjai végeztették és küldték meg, továbbá megjegyzik, 
hogy az összeírás a most nevezett két megyében, politikai beosztás 
szerint történt. 

A kerületi közgyűlés ezen kimutatásnak a jegyzőkönyvbe 
felvételét határozza el és kimondja, hogy ezen kimutatásra az 
esperességek megjegyzéseiket a jövő kerületi közgyűlésig 
megtehetik, továbbá, mivel a szórványhelyeken lakók egy-
házilag beosztva nincsenek, felkéretni rendeli az egyetemes 
bizottságot, hogy bizonyos százalék leszámítását engedé-
lyezze az esperességeknek; — az esperességek utasíttatnak, 
bogy f. évi deczember 31-ig az 1896. évre, ezen közalapra 
szolgáló 72 °/o-os adót szolgáltassák be a kerületi pénztárba; 
— végül a kerületi közgyűlés is köszönetet szavaz a nyitra-
megyei és a trencsénmegyei alispán uraknak az adókimu-
tatásra vonatkozó adatok szives összeállíttatása és közlé-
sééi't. 

Barsi esperesség. 

1. Körmöczbánya 
2. Nemes Kosztolány 
3. Léva 
4. Nagy-Szelezsény . . 
5. Fakó-Vezekény 

Összesen 

Állami adója VA/o-os járulék 
frt frt 

4474T5 22-37 
3612-90 18-06 
4331 23 21-66 
4382-48 21-91 
4558-23 22-79 

21358 99 106-79 

Fehér-komáromi esperesség. 
Állami adója 1 /a%-os járulék 

frt frt 
1. Bokod . , 3003-96 1502 
2. Csabdi 5189-26 25 95 
3. Csákvár . . 1057-65 5 2 9 
4. Gyúró . . 1526 12 7-63 
5. Ondód-Puszta-Vám . . 2974-06 14-87 

Átvitel: 1375P50 78-76 



Áthozat: 1357105 78-76 
6. Oroszlán . 3121-21 15-61 
7. Szák . 2641-97 13-21 
8. Székesfehérvár 2004 44 10-02 
9. Szend 221013 1105 

10. Tordas . . 2066-78 10-33 
11. Veleg . . . 1970-76 9-85 
12. Rév-Komárom 12596-96 62-98 

Összesen: -40363-30 201-82 

Mosoni esperesseg. 
Állami adója 

frt 
1312867 

9435-21 
731233 

1. Gálos 
2. Hegyeshalom . . . . 
3. Német-Járfalu . . . . 
4. Levél 12020-06 
5. Miklósfalva 10134'55 
6. Rajka 7337*50 
7. Zurány 9664 94 

Összesen 

V / o " 0 8 járulék 
frt 

65*64 
47-18 
36 56 
60-10 
50-67 
36-69 
48-32 

69033 26 345 16 

Nagy-honti 

1. Alsó-Baka 
2. Alsó-Fehérkút 
3. Bagonya . 
4. Bagyan . 
5. Bakabánya 
6. Báth . . 
7. Berencsfalu 
8. Béld . . 
9. Börzsöny 

10. Csali . . 
11. Csánk 
12. Cseri . . 
13. Dacsolam 
14. Darázsi . 
15. Derzsenye 
16. Devicse . 
17. Egyház-Maróth 
18. Felső-Almás 
19. Felső-Rakoncza 
20. Felső-Baka . 
21. Hársas-Terény 

Átvitel 

esperesseg. 
Állami adója 1/s 

frt 
3928-81 
3318-33 
1207 03 

825-76 
5076 12 
3481-79 
1225 86 
1331-— 
2774*54 
4022 71 
4855-25 
3516 02 
3086-89 
1462 21 
2020 37 
1064-46 
4371 18 
1791-66 
5290 22 
1585-64 
3668 17 

°/0-os járulék, 
frt 

19*64 A 20- sz- a lat t ival 

1 f i , r q egy anyaközséget 
l O O J képez 

6-04 
4 1 3 

25 38 
17-41 

6 1 3 
6*66 

13-87 
2011 
24-28 
17-58 
15-43 

7 31 
1010 

5 3 2 
21-86 

8-96 
2645 

7-91 
18-34 

Az 1. sz. alattival 
egy egyházközsé-
get képez. 

60404.02 299 52 
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Áthozat: 60404.02 299-25 
22. Hodrusbánya 932-68 4-66 
23. Hont-Somos 2601 94 1301 
24. Kis-Csalomja 7645-87 38 23 
25. Közép-Palojta 2776 — 13.88 
26. Ledény . . 1045-25 5-23 
27. Lissó . 1080-38 5-40 
28. Selmeczbánya 1190110 59-51 
29. Százd 3488-— 17-44 
30. Szuhány . 1658 05 8-29 
31. Teszér . . 1997-29 9-99 
32. Udvarnok . 1280 71 6-41 

Összesen: 96311-88 481-56 

Nógrádi esperesség. 
Állami adója Va%"os járulék. 

frt frt. 
1. Ábelova  3016-45 15-08 
2. Agárd 1238-58 6 1 9 
3. Balassa-Gyarmat . . . 6474-40 32-37 
4. Bánk 6114-68 30-57 
5. Bér 2058-58 10-29 
6. Alsó-Bodony . . . . 2993-09 14-97 
7. Budalehota 405-82 2-03 
8. Csehbrézó 120114 6 — 
9. Dengeleg 6733 — 33-67 

10. Dobrocs 3550 33 17-75 
11. A l s ó - E s z t e r g á l y . . . . 2767 01 13-83 
12. Guta 4041-51 20-21 
13. Kálnó-Garáb • 4563-34 2282 
14. -Nagy-Kürtös . . . . 150543 7 5 3 
15. Nagy-Lam 1226 13 6 1 3 
16. Legénd 589 61 2-95 
17. Lest . . . . . . . 2206 94 1 1 0 3 
18. Nagy-Libercse . . . . 1616-42 8-08 
19. Lónyabánya . . . . 2282-31 11-41 
20. Losoncz 1191605 59-58 
21. Luczin 4336-31 21-68 
22. Máin apa laka 3510-61 17-55 
23. Maskova 3259 75 16-30 
24. Ozdín 1437-32 7 19 
25. Felső-Petény . - 776-42 3-88 
26. Pölich no 779-05 3-90 
27. Poltár 2590-03 12-95 
28. Salgótarján 4802-93 2401 

Átvitel: 87993 19 439-95 



29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34 
35 
36 
37 
38, 
39 
40 
41 
42. 
43. 
44 
45 
46 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Áthozat 87993.19 439-95 
Sámsonháza 3899 67 19-50 
Surány 2402 10 1201 
Szécsény . . . . 5449-92 27-25 
Szenna 191666 9-58 
Szentpéter . . . . 3387-86 16-94 
Szinohánya . . . . 1554 — 7-77 
Szirák 2020-78 1010 
Alsó-Sztregova . . . 1029-88 5 1 5 
Felső-Sztregova . . - 707-45 3 5 4 
Szügy 4066-69 20-33 
Losoncz-Tamási . . 4588-63 22-95 
Felső-Tiszovnyík . . 1320-57 6-60 
Turicska . . . . 2070"— 10-35 
Turopolya . . . . 3872*93 19-36 
Uhorszka . . . . 361912 18-10 
Vanyarcz . . . . 412034 2060 
Závada  1223 91 6 1 2 
Kis-Zellő . . . . 2967 65 14-84 

Összesen 138211-41 69106 

Nyitrai esperesség. 
Állami adója '/•//o-os járulék 

frt frt 
Assakürth . . . . 4867-05 24 33 
Bodfalu 3473-72 17-37 
Brezová és Kosariszko 1151915 57*60 Két egyházközség. 

Bukócz . . . . . 952 12 4-76 
Csácsó 3328-06 16-64 
C s a s z t k ó . . . . . 211768 10-59 
Hluboka 2948-06 14-74 
Holics . . . . . 4982-47 24-91 
Kosztolna . . . . 3824-02 1912 
Kraj na 7742-94 38 71 
Lubina , 5271 70 26 36 
Miava 1475040 73 75 
Pritrzs 3190-75 15-95 
Szakolcza . . . . 4690-85 2346 
Szenicz 739545 36-98 
Szobotist . . . . 7534-45 37 67 
Ó-Tura 6916-36 34.58 
Turoluka . . . . 3676-40 18-38 
Vág-Ujhely . . . . 6633 15 3317 
Verbó 5687-42 28-43 
Verbócz . . . . . 7081-52 35-41 
Felső-Zelle . . . . 3570 17 17-85 

Átvitet 122153 89 610-76 



Áthozat: 122153 89 61076 
23. Nyitra-Szerdahely . . . 6990-47 34-95 
24. Salgó 2116-73 10-59 
25. Irtványok, a melyekről 

nem tudhatni, mely egy-
házakhoz tartoznak . 183Q-97 9-16 

Összesen: 133092*06 66546 

Pozsonymegyei esperesség. 
Állami adója V 2 % _ o s járulék 

fr t frt 
1. Bazin (német) . . . . 7184*15 3597 
2. Bazin (tót) 1937 68 9*66 
3. Pusztafödémes . . . . 789*23 3*98 
4. Grinád 1387*61 6*96 
5. Gurah-Csataj . . . . 3734*91 18*67 
6. Szent-György . . . . 3893*96 19*47 
7. Modor-Királyfa . . . . 2411*83 12'06 
8. Nagy-Lévárd . . . . 994*34 4*97 
9. Limbach  1893*60 9*47 

10. Misérd 2752*72 13-76 
11. Modor (német) . . . 4644*49 23*22 
12. Modor (tót) 7201*76 36 — 
13. Somorja 3272*90 16*36 
14. Alsó-Szeli 6104*44 30*52 
15. Felső-Szeli 7215*40 36*07 
16. Duna-Szerdahely . 2951*98 14*78 
17. Nagy-Szombat . . . . 4986*60 24*83 

Összesen: 63357*60 316*79 

Pozsonyvárosi esperesség. 
Állami adója Va%"os járulék 

frt " frt 
1. Pozsony város (2 íilia) . 96055 81 480*28 
2. Pécse 2316-30 11 58 

Összesen: 98372* 11 491 *86 

Trencséni esperesség. 
Állami adója 7 i ° / o - o s járulék 

frt frt 
1. Beczkó 2351*04 11-76 
2. Kochanócz 4605*08 23*02 
3. Ksinna 1814*81 9*07 
4. Laáz . . . . . . . 887*06 4*44 
5* Morva-Ljeszko . 5858*62 29*29 
6. Felső-Ozor 3725*13 18*62 
7. Nemes-Podhragy . * . 3799*80 19 — 

Átvitel: 23041*54 115*20 
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Áthozat: 23041-54 115-20 
8. Podluzsány . 5732 18 28-66 
9. Pűchó 3023 98 1512 

10. Kis-Sztankócz • • • 2802-35 14.01 
11. Szűlyó 1586-39 7 9 3 
12. Trencsén 9547 06 47-74 
13. Zay-Ugrócz . • 5073 22 25 37 
14. Zárjecs. . 2061-82 10-31 

Összesen: 52868-54 264-34 

Összesítés. 
Egyházközs. Állami adója 1j.2° 0-os járulék 

szama frt frt 
1. Bars  . . . . 5 21358-99 106-79 
2. Fehér-Komárom . . . . . 12 40363-30 20182 
3. Moson . . . . 7 69033 26 345 16 
4. Nagy-Ilont . . . 32 96311 88 48156 
5. Nógrád . . . . . 46 138211-41 691-06 
6. Nyitra . . . . . . . 25 133092 06 66546 
7. Pozsony megye . . . . . 17 63357 60 316-79 
8. Pozsony város. . . . . . 2 98372-11 491-86 
9. Trencsén . . . . . . 14 52868-54 264-34 

Összesen: 160 712969 15 3564-84 
Az esperességekből érkezett adatok alapján egybeállítva a dunán-

inneni ág. hitv. evang. püspöki hivatal irodája által. 
Balassa-Gyarmaton, 1896. évi július hó 11-én. 

Baltik Frigyes, 
püspök. 

A gyűlés második napján. 
38. Püspök úr jelenti, hogy a mult évi kerületi gyűlés óta a pol-

gári házasság behozataláig a következő házassági felmentvényi esetek 
fordultak elő: 

I. Felmentvényi díj mellett: 

1. Hrevús Ádám 5 frt] .. , A c . 
n Tx/r , n . , e ) összesen 10 írt. 2. Maronek Pal ö , , j 

II. Felmentvényi díj nélkül: 

1. Kubis János, 2. Stelczl Pál és 3. Gavurnik István. 
A kerületi gyűlés a jelentést tudomásul veszi s a 10 forintnyi 

felmentvényi díjat a gyámolónak adja. 
39. Olvastatott a kerületi gyámintézet következő jelentése: 
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A dunáninneni kerületi g y á m i n t é z e t j e l e n t é s e az 
1895/96-ik évről. 

1. A kerületi gyámintézet ez évi közgyűlése szept. 22-én Pozsony-
ban tartatott: ünnepi szónok nt. Hering Lajos fehér-komáromi es-
peres volt; ünnepi offertorium 40 frt 26 kr. 

2. Elnököknek megválasztattak: mélt. dr. Láng Lajos pozsonyi 
egyhm. felügyelő s Raab Károly barsi esperes; pénztárosnak Günther 
Vilmos és jegyzőnek tiszt. Bándy Endre lévai lelkész. 

3. A számadás megvizsgáltatott, rendben találtatott s a pénztárt 
ideiglenesen kezelő Günther Vilmosnak a felmentvény megadatott. 

4. Az összes gyűjtés eredménye — s örömmel konstatálható, 
hogy mind a 9 egyházmegye a szeretet munkájában részt vett, 
a következő volt: 

A kerületnél: tavalyi készlet 9*64 
Ünnepi offertorium 40*26 = 49*90 

Barsból = 113*90 
Fehér-Komáromból = 253*00 
Hontból = 156*35 
Mosonból = 155*21 
Nógrádból = 323*92 
Nyit r áb ól = 31*84 
Pozsony megyéből = 447*10 
Pozsony városból s a lyceumtól , . . = 672*52 
Trencsénből 1895-re 53*16, 1896-ra 77*62 == 130*78 

Összesen: 2334*52 
azaz 181*72-al kevesebb, mint a megelőző évben. 

5. A beérkezett adományokból szabad rendelkezésre szól 1167*21 
Leopoldianumra 98*13 
Egyetemes tőkére . . 5*50 
Szeretetadományra 254*84 + 40*26 , , . . 295*10 
G. A. egyletre 47*49 
A theologusok Otthonára 3*— 
A dunáninneni leányiskolára 14*42 

Összesen: 1630*85 
a többit az egyházmegyék közvetetlenül kiosztották, tőkésítették, költ-
ségre fordítottak vagy fentartották. 

6. A szabad rendelkezésre befolyt 1167 frt 21 krból postakölt-
ségre 21 kr. levonatván, marad 1167 frt 

Ezzel a ker. gyámintézet ekkép rendelkezett: 
Az összeg fele az egyet, gyámintézetet illeti . . . . 583*50 
Leopoldianumra az egyetemesbe küldetik 50*— 
A theologusok Otthonának megszavaztatott . . . . 78*50 
Az egyh. elnök útiköltségére levonatott 50*— 
Nemes-Kosztolánvnak, Barsban, Csabdinak, Fehér-Komá-

romban, Brucknak Mosonban (vallástanításra), Schütt-
risbergának Hontban, Málnapatakának Nógrádban, 
Nyitra Szerdahelynek, Ligetfalunak pozsonyvárosi tili-
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4 0 - 4 1 . ának, Kajainak Pozsony megyében s Laáznak Tren-
csénben 45 írtjával adatott 405'— 

7. A 400 frtos adományra Szügy ajánltatott az egyetemesnek; a 
Leopoldianumra Derzsenye, Zsember, Málnapatak; a nagy szeretet-
adományra Báth; kisebb segélyezésre: Csabdi és Szend, Oroszvár, 
Budalehota, Pusztafödémes, a Nyitra városában alakítandó diaspóra s 
F.-Ozor, s a G. A. egylethez több egyház. 

8. A Luther ünnepélynél befolyt offertorium 581 frt 44 kr. az 
egyetemnél hagyatik; kamatjai azonban évenkint a Luther társaságnak 
lesznek kiszolgáltatandók vallásos iratok terjesztésére. 

9. A Szepes-Felkán okt. 10-én s 11-én tartandó közgyűlésére az 
egyetemes gyámintézetnek, az egyházmegyei gyámintézetek meghivattak. 

Pozsonyban, 1896-iki szept. hó 23-án. 
Raab Károly, 

a dunáninneni ker. gyámint. egyh. elnöke. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a gyámintézet 
működésének szép—az elmúlt éveket meghaladó eredményét, 
különösen a Luther offertoriumnál; hálás köszönetét s teljes 
elismerését fejezi ki az elnöki székről lelépő főt. püspök úrnak, 
ki nehéz viszonyok között, teljes odaadással s kitartó hűség-
gel ápolta a szivéhez nőtt jótékony intézményt s szívélyesen 
üdvözli a maga részéről is, az egyházmegyék egyhangú sza-
vazatával megválasztott uj elnökséget, dr. Láng Lajost s Raab 
Károly, barsmegyei esperest. 

40. Kerületi levéltáros jelent i, hogy a lefolyt évben nemcsak a 
beérkezett összes ügydarabokat a jegyzékbe bevezette, hanem azonkívül 
Geduly Lajos püspök úr 1866., 1867. és 1868-iki iratait is véglege-
sen rendezte. 

Tudomásul szolgál. 
41. Tranovszky György-féle alapítványra vonatkozólag, jelenti püs-

pök úr, hogy a mult évi jkv 37. pontja s az arányosításról szóló egy-
házi törvény 10. §-a értelmében felhívta, az alapot kezelő nagy-palu-
gyai lelkész-esperest Kmeti Jánost az elszámolásra; de ez ügy 
érdemében mindeddig választ nem nyert; ennek folytán javasolja, 

hogy az alapítványt, (mely a m. é. beszámolás szerint 
569 frt s 32 krra rúgott) kezelő esperes a ft. tiszakerületi 
püspök szives közvetítése mellett felhívandó az elszámolásra 
s az alapítványi tőkének átadására; 

az általadott tőkének kezelésére volna felkérendő a kerü-
leti pénztáros Günther M. V.; 

az egyetemes egyház híveinek megnyugtatására jegyző-
könyvileg volna kiemelendő, hogy az alapítvány a dunán-
inneni egyházkerület kezelésében is, az eredeti rendelkezés 
szerint egyetemes jellegű marad 

s hogy az alapítványra vonatkozó szabályzat-tervezeté-
nek elkészítésére kéressék fel, mint beavatott, a barsmegyei 
esperes Raab Károly. 
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A kerületi közgyűlés elfogadja az előterjesztett javasla-42--45. 
tokát; felkéri a püspök urat az ezen ügyben való erélyes 
eljárásra, s nt. Raab Károlyt az alapítványra vonatkozó sza-
bályzat-tervezetének mielőbbi elkészítésére. 

42. A püspök úrnak azon jelentése, hogy a Zpevník alap 1895. 
végével 10680 frt 927« kr; e szerint az évi szaporulat 282 frt 10V2 kr. 

örvendetes tudomásul szolgál. 
43. A püspök úr jelenti, hogy a kerületi pénztáros által kezelt 

Baltik-alapítvány 6 frtnyi kamatait, a lefolyt évre a nagyhonti espe-
rességnek adományozta. Ez összeg tót nyelvű vallásos könyvek véte-
lére s ezek ingyenes elosztására az iskolás növendékek között hasz-
nálandó fel. 

Tudomásul vétetik. 
44. Kerületi pénztáros úr beterjeszti Steiger br. alapítvány számla 

kivonatát. 
T a r t o z á s : K ö v e t e l é s : 

Alapítványi tőke . . . 2721 11 frt Bogyai hitoktató úrnak 40 — frt 
4 °/o kamatelőir. 1895-re 108*84 ,, Ugyanannak 2. félévre 40*— ,, 

Laczko J. vizsg. bizt. úrnak 6*— ,, 
Alapítv. tőke . . . . . 2743*95 „ 

Összesen: 2829*95 frt Összesen: 2829*95 frt 
1895. évi szaporulat: 22 84 ,, 

Tudomásul szolgál. 
45. Olvastatott a segélytosztó bizottság 1896. szeptember 22-én 

megtartott ülésének 
jegyzőkönyve. 

J e l e n v o l t a k : Mélt. és főt. Baltik Frigyes s Laszkáry Gyula 
elnöklete alatt, Kosztolányi Sándor, Raab Károly, Hering Lajos, Hän-
del Vilmos, Laszkáry Pál, Švehla János, Reniczky Árpád, Bodiczky 
Kálmán, Ritter Károly, Trsztyenszky Ferencz, Samarjay Emil, Gün-
ther M. V. 

A) A kerületi pénztárba közvetetlenül befolyt 6000 frtnyi állam-
segélyt következőleg javasoljuk felhasználni: 

a) Közigazgatási czélokra 2500 frt 
b) Az egyetemes pénztárba . . . . 250 ,, 
c) Esperesi tiszteletdíjakra 900 ,, 
d) Trencsén-Teplitzre (az istentiszteleti 

helyiség teljesebb berendezésére) . 100 ,, 
é) Két szabad helynek biztosítására a 

Theologusok Otthonában . . . • 160 ,, 
f ) Szegény egyházak segélyezésére . . _, 5PI1 ,, 
g) Szűkölködő lelkészek gyámolítására . 500 ,, 
h) Katechetákra 4 6 0 , , 
i) A kerületi gyámoldára . . . . 630 ,, Z 3 fú 

Összeg: 6000 frt 
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55 55 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

45. I. A szegény egyházak segélyezésére szánt összeget 50—50 frtnyi 
adományban a következőknek javasoljuk juttatni. 

1. A barsi egyházmegyében: Nagy-Szelezsénynek. 
2. A fehér-komáromi egyházmegyében: Csabdinak. 
3. A mosoni egyházmegyében: Oroszvárnak. 
4. A honti egyházmegyében: Kis-Csalomjának s Ipoly-Sza-

kállosnak. 
5. A nógrádi egyházmegyében: Losoncznak s Málnapatakának. 
6. A pozsony megyei egyházmegyében: Puszta-Fődémesnek. 
7. A nyitrai egyházmegyében:. Szakolczának. 
8. A trencsényi egyházmegyében: Nagy-Szlatinának. 

3. A kerületünknek jutott 3000 frt. hováfordítására a követke-
zőket javasolja: 

a) Püspöki tiszteletdíjul adassék . . . 1000 frt — kr. 
. ITü ö) A felmentvényi díjak némi pótlására . . 400 

SNO c) Szegény, pusztuló egyházak segélyezésére 540 
VU d) Szűkölködő lelkészeknek 560 

^ h v é) Papözvegyeknek 500 
FUAi- ^ Összesen: 3000 frt — kr. 

4. 45 frtjával volnának segélyzendők a következő egyházak: 
1. Barsban: Nemes-Kosztolány. 
2. Fehér-Komáromban: Szend. 
3. Hontban: Schüttrisberga, Báth. 
4. Mosonban: Magvar-Óvár. 
5. Nógrádban: Bodony, Agárd. l/Niz- b o 
6. Nyitra: Kosztolna, Nyitra-Szerdahely. 
7. A pozsonvmegyei esperességben: Dunaszerdahely, Taksony. \ •'-/ 
8. Trencsénben: Felső-Ozor. 

5. 40 frttal segélyeztetnének egyenként a következő lelkészek: 
1. A barsi egyházmegyében: Sárkány Dezső, nagy-szelezsényi 

lelkész. 
2. A fehérkomáromi egyházmegyében: Heringtajos , szendi leik. 
3. A honti egyházmegyében: Adamovics3 Samu, hodrusbányai 

lelkész, HoléczyyJános százdí lelkész. 
4. A nógrádi egyházmegyében: MargótsyOózsef, losonczi, Švehla 

"István, turopolyai, Lanstja 
k7Laj os, legéndi lelkészek. 

5. A nyitrai egyházmegyében: Laczkó Alános, assakürthi, No-
vomeszky?László, salgói lelkészek. 

6. A pozsonyvárosi egyházmegyében: Pelevkovics Gusztáv, ré-
csei lelkész. ľ 

7. A pozsonymegyei esperességben: Ritter Károly somorjai, 
ScharberťArmin limbachi lelkészek. 

8. A trencséni egyházmegyében: Švehla Ferencz laázi, Balent 
Astván beczkói lelkészek. / ^ v Áfa 

A folyó évi szeptember 23-án folytatólag tartott ülésnek jegyző-
könyve. 
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B) br. Baldácsy prot. alapítvány. 45. 
I. Az egyházi elnök úr által előterjesztett f. évi május 10-én 

Budapesten megtartott igazgatósági ülésnek jegyzőkönyvéből, s az 
ugyanott a kerületi meghatalmazottak f. évi május 17-én megtartott 
közgyűlésének jegyzőkönyvéből, arról értesült a bizottság, 

hogy a folyó évre (7. p.) a költségelőirányzat szerint be-
vételi többletként várható 42515 frt 94 kr. következő fel-
használása határoztatott el: 

a) fordítassák, 5% alapul véve, rendes 
tőkésítésre 2200 frt — kr. 

b) fizettessék ki a ker—nek félévi egyenlő 
részletekben, külön-külön rendes osz-
talékképen 2500 frt, rendkivüli osz-
talékképen 500 frt s így a 11 kerü-
letnek összesen 33000 frt — kr. 

c) a fenmaradó 7315 frt 94 kr. 
irányoztassék elő mint 1897-re átviendő pénztári ma-
radvány. 

Ugyanazon jegyzőkönyv 8 pontjából még arról is értesült bizott-
ságunk, hogy a br. Baldácsy alapítvány ügyészének Szilágyi Sándor 
nyugdíjaztatásának kérdésében kerületi képviselőnk a püspök úr, — mivel 
sem az ügyviteli, sem a szervezeti szabályokban, ily intézkedés nem 
foglaltatik, nemlegesen szavazott; mit is hálás elismeréssel fogadott; 
egyúttal azon óhajának tolmácsolására kéri fel illetékes helyen a főt. 
urat, hogy — szem előtt tartva az alapítvány ügyészének megszava-
zott évi ezer frtnyi járadékot, — az a jövőben, minden előforduló 
esetben, míg a nyugdíjazás vagy az évi járadék a szervezeti szabá-
lyokba nem foglaltatik, teljesen mellőztessék, kerültessék. 

II. Mint szűkölködő lelkészek segélyeztetnének egyenként 50 frttal. 
1. Barsban: Bázlik Pál, nemes-kosztolányi lelkész. 
2. F.-Komáromban: Gáncs Jenő, székesfehérvári lelkész. 
3. Hontban: Dianovszky "János, darázsii, Holub/Vilmos, felső-

rakonczai lelkészek. 
4. Nógrádban: Alexy János poltári, Zatkalik Mihály bánki lel-

készek. 
5. A pozsonyvárosi egyházmegyében: Polevkovics recsei 

lelkész. 
6. A pozsonymegyei esperességben: Kovács Pál, pusztafödé-

rnesi lelkész. 
7. A nyitrai egyházmegyében: Bogyai /Antal, nyitra-szerdahelyi 

lelkész. „ 
8. A trencséni egyházmegyében: Maschtena József, zsolnai — 

missiói lelkész. 
III. Mint katecheták segélyeztetnének egyénenként 44 frttal. 

1. A barsi egyházmegyében: Bándi Endre,, Léván. 
2. A honti egyházmegyében: Koricsánszky Pál, F.-Terényben, 

Holéczy "Zsigmond, Devicsén. 
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-46. 3. A fehér-komáromi egyházmegyében: — 
4. A mosoni egyházmegyében: — 
5. A nógrádi egyházmegyében: Wladár 7Viktor, Szügyben: 

Scholcz Andor, Maskován; Pauliny AJániel, Dolányban; 
6. A pozsonyi egyházmegyében: SchönwiesznerTKálmán, Szent-

Györgyön. 
7. A nyitrai egyházmegyében: Erdélyszky^ihály, Vágujhelyen, 

Quotidián? György, Szakolczán. 
8. A trencséni egyházmegyében: Riesz ;károly, Zay-Ugróczon. ULL0-
9. A fenmaradó 20 frtot javasoljuk a pozsonymegyei esperes-

nek, Ritter Károlynak juttatni útiköltségeinek némi fedezésére 
a modori tanító-képző évzáró vizsgái alkalmából. 

6. Papözvegyeknek 40 írtjával: 
1. Barsban: Schleiffer Arminné. 
2. F.-Komáromban: Kemény k á r o l y né, Fadgyas Józsefné kap 

30—30 frtot. h 
1 r-

3. Hontban: Holéczy Miksáné, Molitorisz Mária. 
4. Nógrádban: Korcsek Frigyesné, Sztolár 7Györgyné. 
5. Nyitrában: Roy Francziska, Mandelik" Istvánná. 
6. Pozsonyban: Freitag'Viktorné 30 frtot. 
7. Pozsony megyében: Csernák Gusztávné. 
8. Trencsénben: Cserno Károlyné, Riesz'-Károlyné. / 3 l 3 l ^ j Ö 

7. A folyamodók érdekeinek megóvása s a bizottság munkálatá-
nak megkönynyítése szempontjából szükséges, hogy a folyamodások / j 3 0 

az előírt módon s a főt. püspök úr által kitűzött záros határideig 
beadassanak; később beérkező kérvények figyelembe nem vétetnek. 

Händel Vilmos, 
bizotts. jegyző. 

Ugyancsak e jegyzőkönyv kapcsán beterjesztetik a pozsony me-
gyei esperesség indítványa, hogy a Baldácsyánumból, valamint az 
államsegélyből eredő segélypénzek elosztása feletti határozat joga az 
esperességekre ruháztassák. 

Végül Günther M. V. úr javasolja, hogy a m. évi Baldácsyánumi 
50 frt pénztármaradék a ker. gyámolda javára könyveitessék el. 

A közgyűlés a pozsonyi esperesség kérelmét nem tel-
jesíti; még ellenben a segélyosztó bizottság javaslatát egész 
terjedelmében elfogadja. 

A Baldácsyánumi 50 frtnyi maradványnak a gyámolda 
javára leendő elkönyvelését elrendeli s végül mélt. felügy. úr 
indítványára elhatározza, hogy a segélyezés alapos előkészí-
tésére egy albizottságot alkot, mely azután munkálatát felül-
vizsgálás végett a segélyosztó bizottság teljes ülése elé fogja 
terjeszteni. 

E bizottság a kerületi C elnökök- és jegyzőkből alkotta-
tott meg. 

46. A F.-Almási ügy a lelkészválasztás következtében megszűnvén, 
az iratok n.-honti esperesség levéltárában elhelyeztettek. 
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47. Olvastatott az egyetemes felügyelő 41. sz. átirata, melyben47--48* 
kerületünket arról értesíti, hogy az egyetemes gyűlés f. évi október 
hó 21-ik napjára Budapestre tüzetett ki, melyre kerületünk meghivatik. 

Tudomásul vétetik s képviselőkül kiküldetnek: 
ci) Megbízó levéllel: Szontagh Pál, Kosztolányi Sándor, Ka-

lenda János, Laszkáry Pál, Beniczky Árpád, Dr. Pulszky 
Ágost, gróf Zay Miklós, dr. Samarjay Emil, báró Sóly-
mosy Ödön, Raab Károly, Hering Lajos, Švehla János, 
Händel Vilmos, Schleiffer Károly, Ries Károly, Fürst 
János, Ringbauer Gusztáv, Bándy Endre. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Wladár Miksa, Hrk János, Ho-
luby Adolf, Gaal Mihály, Endreffy János, Wladár Viktor, 
Gáncs Jenő, Nehiba Lajos, Jánosy Lajos, Schönwisner 
Kálmán, Hrencsík Károly, Báró Edelsheim Gyulai Lipót, 
báró Buttler Ervin, Hoffman Ede, Pongrácz György, Gün-
ther M. V., Szontagh Pál, Farbaky István, Dobrovits Má-
tyás, Sziklai Ottó, dr. Nagy Vilmos, dr. Glatz Lajos, 
Okolicsányi Gyula, Fröhlich Frigyes, Zelenka Gyula. 

48. Püspök úr beterjeszti az országos segélyből, a közalapból, 
az egyetemes gyámintézet és G. A. egylet részéről segélyezett lelké-
szek. katecheták és egyházak névsorát. 

Tudomásul vétetik s egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
foglaltatni rendeltetik. 

A Gusztáv-Adolf főegylet központi elnökségétől kaptak adományt 
a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületben a következő egyházak: 

1. Salgó-Tarján . . . M 200 = 117-30 frt 
2. Felső-Zele . . . M 200 = 117-30 „ 
3. Nemes-Kosztolány . M 300 = 175-95 
4. Báth M 500 = 293-25 
5. Duna-Szerdahely . Ál 200 — 117-30 

Összesen: 821*00 frt 
Tisztelettel 

Balassa-Gyarmat, 1896. augusztus hó 10-én. 
Baltik Frigyes. 

h. elnök. 
Hivatalos tisztelettel értesítem, hogy a Gusztáv-Adolf lipcsei fő-

egyletétől a következő dunáninneni egyházak kaptak segélyt. 
Frauenmarkt (Báth) . M 200 = 117-47 frt 
Salgó . . . . . . M 300 = 176-21 „ 
Trencsén M 300 = 176-21 „ 

Összesen: 469-89 frt 
Tisztelettel 

B.-Gyarmat, 1896. julius 31-én 
Baltik Frigyes, 

h. elnök. 

A Gusztáv Adolf alapítvány Württembergi főegyletétől kapott sze-
retet adományt: 

55 
55 
55 
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Alsó-Bodony (Nógrád) M. 100 = 58 frt 76 kr. 
Salgó (Nyitra) M. 100 = 58 » 70 » 

Összesen: 117 frt 46 kr. 
Tisztelettel maradtam 

Balassa-Gyarmat, 1896. évi július bó 23-án. 
Baltik Frigyes, 

h. elnök. 
Tiszt, értesítem, hogy Laáz egyháza a lipcsei G. A. főegylettől 

kapott: 
M. 23 = 13 .frt 51 krt. 

Üdvözlettel 
Baltik Frigyes, 

h. elnök. 

A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerületi főtisztelendő püs-
pöki hivatalának. 

Üdvöt az Úrban! 
Van szerencsém hivatalos tisztelettel jelenteni, hogy a nemes 

Gusztáv Ádolf egylettől a dunáninneni egyházkerület egyházai számára 
a következő adományok érkeztek: 

1. Báth. . • . . . . . 58 frt 96 kr. 
2. Csácsó . . . . . . . 17 » 69 » 
3. Beczkó . . . . . 94 » 34 » 
4. Fakó-Vezekény . . . . 14 » 74 » 
5. Kosariszko. . . 44 » 22 » 
6. Karlsburg . . . . 14 » 74 » 
7. Ksinna . . . . . . 26 » 53 » 
8. Losoncz . . 01 » 
9. Nemes-Kosztolán . . . . 29 » 48 » 

10. Rajecz . . . . 67 » 80 » 
11. Székes-Fehérvár . . . . 94 » 34 » 
12. Szécsény . . . . . 14 » 74 » 
13. Trencséni özv. árv. intézet 29 » 48 » 
14. Salgó . . . . 86 » 
15. Salgó . . . . . 117 » 92 » 
16. . . 191 » 99 » 
17. Báth . . . . . . . 23 » 58 » 
18. Losoncz . . . . . . 23 » 58 » 

Összesen: 987 frt — kr. 
Kérem szíveskedjék ezt tudomásul venni. 
Balassa-Gyarmath, 1826. évi márczius hó 26-án. 

Baltik Frigyes, 
h. elnök. 

Főtiszteletű egyházker. gyámint. elnök úr! 
A központi bizottmány határozata folytán, az elnökség utasítására 

küldöm továbbítás végett az alább megnevezett egyházak ill. intézetek 
nyugtáit az egyet, gyámintézet adományairól: 
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Pozsonyi diak. intézet nyugtája 500 írtról 
Dunáninneni f. leányiskola 
Báth-egyház 
D.-Szerdahely 
Sz.-Fehérvár 
N.-Kosztolány 
Málnapatak 
Kiváló tisztelettel 

Miskolczon, 1895. szeptember 27-én 

125 
400 

50 
50 
50 
50 

kész szolgája 
Dómján Elek, 

s. lelkész. 

Az egyetemes gyűlésnek mult évi határozata következtében az 
egyetemes bizottság az államsegélyből a dunáninneni egyházkerületben 
14 vallásoktatónak 1045 frtot adott, ugyancsak az államsegélyből. 

Vallástanitó Esperesség összeg 
Raab körmöczbányai lelkész Bars 50 frt szórványokban. 
Sárkány D. n.-szelezsényi leik. Bars 50 55 F-Komárom 100 

F-Komárom 100 
Jánosi komároni lelkész 
Gáncs sz.-fehérvári lelkész 
Bodiczky zurányi lelkész Moson 
Holubi f.-rakonczai lelkész Hont 
Kaszner losonczi katecheta Nógrád 
B.-gyarmati egyh. Nógrád 
K.-Zellői egyházb. lelkész Nógrád 
Krekács szelestényi oktató Nógrád 
Laczko assakürti lelkész Nyitra 
Bogyai n.-szerdahelyi lelkész Nyitra 
Farkas n.-szombati lelkész Pozsonyin 
Maschtena zsolnai lelkész Trencsén 

Összesen: 
Bizony itj a 

50 
50 

200 
100 

25 
20 

100 
50 

100 
50 

55 

55 

55 
55 

aranyos-maróti hitokt. 
érsekújvári hitoktatás. 
hitoktatás. 
bruk-ujfalusi hitokt. 
szórványokban. 
hitoktatás. 
hitoktatás b er end. 
szécsénykovácsi h. o. 
hitoktatás. 
Nyitravárosi hitokt. 
szórványokban. 
hitoktatás. 
szórvány (Csacza). 

1045 frt 

B.-Gyarmaton, 1896. szeptember hó 7-én 
Baltik Frigyes, 

püspök. 

Az egyetemes gyűlésnek mult évi határozata következtében az 
egyetemes gyámintézet a következő dunáninneni egyházkerületi egy-
házaknak az államsegélyből 1200 frtot 100—100 írtjával osztott szét. 

Egyház neve Esperesség 
Nemes-Kosztolán Bars 
Csabdi F.-Kom árom. 
F.-Rakoncza Hont. 
Magyar-Ó vár Moson. 
Alsó-Bodony Nógrád. 
Nyitra-Szerdahely Nyitra. 



98 

Puszfa-födémes 
Laáz 
Reese 
Szécsény 
Salgó 
Szend 

Bizonyítja 
B.-Gyarmat, 1896. szept. 7-én 

Pozsony m. 
T rencsén. 
Pozsonvváros. 
Nógrád. 
Nyitra. 
F.-Komárom. 

Baltik Frigyes, 
puspok. 

Az egyetemes gyűlésnek mult évi határozata következtében az 
egyetemes bizottság az államsegélyből a dunáninneni egyházkerületben 
a következő 24 lelkésznek 100 —100 frtnyi segélyt, tehát összesen 
2400 irtot osztott szét. 

Lelkész neve 
Bázlik Pál 
Hering Lajos 
Belák Géza 
Kövesi Béla 
Binder Adolf 
Holéczi János 
Holuby Vilmos 
Holéczi Zsigmond 
Bogvai Antal 
Novom eszky L. 
Pifko Gusztáv 
Erdélyszky M. 
Zatkalik M. 
Plachý J. 
Lányi G. 
Csővári G. 
id. Szlancsik P. 
Szluka M. 
Szimonides J. 
Marczi J. 
Rásó Mihály 
Polevkovics 
Vargha Emil 
Švehla Ferencz 

E yhay.ii 
Nemes-Kosztolán 
Szend 
Csabdi 
Csákvár 
Gyn i ó 
Százd 
F.-Rakoncza 
Devicse 
N.-Szerdahely 
Salgó 
Bukócz 
Vág-Ujhelv 
Bánk 
F.-Petény 
A.-Bodony 
Turicska 
Polichno 
Bér 
Szécsény 
D.-Szerda hely 
Alsó-Szeli 
Récse 
Felső-Gzor 

Espeierség 
Bars 
Fehér-Komárom 

Honim. 

Nyitra 

Nógrád 

Pozsom. 

Trencsén 

Bizonyítja : :• : e : ö 
B.-Gyarmat, 1896. szept. 7. 

Baltik Frigyes, 
püspök. 

A nagyméltóságú vallás- és közokt. m. kir. minister úrnak 1895. 
évi deczember 6-án 30. 172. sz. a. rendeletével a-dunáninneni ág. h. 
evang. egyházkerület javára 2400 írtban megállapított országos segély-
ben 100 írtjával részesültek a következő lelkészek: • 
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Lelkész neve 
Švehla Ferencz 
Hering Lajos 
Kövesi Béla 
Belák Géza 
Novomeszky László 
Marczy István 
Bázlik Pál 
Biuder Adolf 
Simkö József 
Holéczy Zsigmond 
Kovács Pál 
Piffko Gusztáv 
Nedobrý József 
Horváth Sándor 
Varga János 
Krahulecz Aladár 
Varga Emil 
Lányi Gusztáv 
Bándy Endre 
Gáncs Jenő 
Csőváry Géza 
ifj. Szlancsik Pál 
Gregus Gyula 
Mastena József 

Egyház neve 
Laáz 
Szend 
Csákvár 
Csabdi 
Salgó 
Dunaszerdahely 
Nemes-Kosztolány 
Gyúró 
Nagy-Lévárd 
Devicse 
Puszta-Födémes 
Bukócz 
Csaszkó 
Veleg 
Ksinna 
Grinád 
Felső-Ozor 
Alsó-Bodony 
Léva 
Székes-Fehérvár 
Turicska 
Surány-Terény 
Csali 
Zsolna 

Esperesség 
Trencsén 
Fehér-Komárom 

Nyitra 
Pozsony 
Bars 
Fehérmegyei 
Pozsony 
Hontm. 
Pozsony 
Nyitra 

» 

Fehérmegyei 
Trencsén 
Pozsony 
Trencsén 
Nógrád* 
Bars 
Fehér-Komárom 
Nógrád 
Nógrád 
Hontm. 
Trencsén 

49--50. 

Balassa-Gyarmat, 1896. évi április hó 30-án. 

Baltik Frigyes, 
püspök. 

49. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 52-ik pontjában 
foglalt a Róth-Teleky ösztöndíjra vonatkozó kérelme a kerületnek a 
m. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 98. pontja szerint nem 
lévén teljesithető: 

ezen tárgy a napirendről levétetik. 
50. Olvastatott a szabályrendeletkészítő-bizottság jelentése. E szerint 

a bizottság átvizsgálta és összeegyeztette a barsi, honti, pozsony-vá-
rosi, pozsonymegyei, nógrádi és fehérkomáromi egyházmegyék részé-
ről a lelkészválasztási, az egyházkerület vagyonkezelési, a rendbüntetési, 
a kerület ügyrendjéről s az egyházmegyék szervezetéről és ügyvite-
teléről szóló szabályrendeleiekre vonatkozó javaslatokat. A bizottság 
tekintetbe vévén, az egyes alapos kifogásokat s kijavítván a be-
csúszott sajtóhibákat : a kinyomatott tervezeteket a következő módo-
sítással ajánlja végleges elfogadásra. 

* Lányi Gusz'áv alsó-bodonyi lelkész a segélynek felvétele előtt eihalálozván. a vallás és 
közokt. m. kir. minister úrnak f. é. márczius 15-én 11569. sz. a. rendeletével a 10Ö frtnyi 
segély utódjának Koreny Márton helyettes lelkésznek lett kiutalványozva. 

Ezen államsegélyre vonatkozó 24 drb. 100 frtos nyugta f / é . április hó BO-án a vallás-
és közokt. m. kir. ministerhez lett felterjesztve. 
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A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület rendszabályai . 
Szabályrendelet a lelkészek alkalmazásáról. 

A) A rendes lelkészről, i 
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 vezetőjepedig: r e n d e s 
l e lkész . 

2. §. Rendes lelkész alkalmazásának csak rendes lelkészi hivatal megüre-
sedésekor (3. §.) és szervezésekor (E. A. 30. §.) van helye; a mely esetekben 
a lelkészi hivatalt a lentartó testület közgyűlése választás utján tölti be. (E. A. 
44. és 64. §§.) 

I. F e j e z e t . 
A rqegrüresedésről. 

3. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedik, a rendes lelkésznek a) lemon-
dása, 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 irásba foglalva a lelkészi hivatalt fentarló testület köz-
gyűléséhez és ez által az espereshez, azon esetben pedig, ha az egyházmegye 
vagy az egyházkerület a fcntartó testület, közvetetlenül az espereshez nyúj-
tandó be. 

5. §. A lelkész elhalálozását az egyházközség, illetve missiói kör elöljáró-
sága, névszerint a felügyelő vagy ennek távolléte esetén a gondnok és a tanító, 
esetleg kántor, az esperesnek azonnal bejelenti. (E. A. 66. §.) 

6. §. Az elhányt lelkész állásának megfelelő módon és a lelkészi hivatalt 
fentartó testület költségén temettetik el. 

7. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedésének esetén az esedékes lel-
készi jövedelem hovafordítása iránt irányadók az Egyház Alkotmány 73., 74. 
és 75-ik §§-ai. 

Az ezen §§. által biztosított javadalom az egyházmegyei elnökség (E. A. 
281. § ) jóváhagyásával kölcsönös egyezség út ján készpénzzel megváltható, 
rendkívüli szükség esetén a megváltást az elnökség is elrendelheti. 

8. §. Azon javításokért és hasznot haj tó beruházásokért, a melyeket a 
hivatalától megvált, illetve elhányt lelkész, a lelkészi hivatal javadalmát ké-
pező ingatlanokra vonatkozólag, a lelkészí hivatalt fentartó testület közgyű-
lésének tudtával és beleegyezésével tett, a hivatalától megvált lelkészt, illetve 
az elhányt lelkész örököseit ezen testülettől méltányos kárpótlás, és pedig a 
javításokért az igazolható beszerzési ár, esetleg a közönséges becsár, hasznot-
hajtó beruházásokért a közönséges becsár illeti (E. A. 76. §.) 

Az erre vonatkozó határozathoz, illetve egyezséghez az egyházmegyei 
elnökség jóváhagyása (E. A. 281. §.) szükséges. 

9. §. A lelkészi hivatal megüresedésekor az esperes, vagy annak meg-
bízottja azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket; különösen: 

a) elhalálozás esetén az elhúnytnak családjával és az egyházközség, illetve 
missiói kör elöljáróságával együtt megállapítja a temetés módozatait: 

b) átveszi leltár mellett az egyházközség, illetve missiói kör azon ingósá-
gait, a melyek a lelkész kezelése alatt voltak és azoknak megőrzéséről gon-
doskodik; 
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c) az egyházközség, illetve missiói kör kormányzását és a lelkészi hivatal 5 0 . 
vezetését szükség esetén püspökileg kinevezett helyettes lelkészre (71. §.) lehe-
tőleg 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 velejáró teendőket 
teljesíteni. Más egyházmegye kötelékébe tartozó lelkészek az esperes hozzájáru-
lásával egyedül az esetben bízhatók meg, ha egyházközségük az illetékes egy-
házmegye 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 já r 

Az esperes, illetve a püspök meghatalmazása nélkül az üresedés helyén 
senki lelkészi teendőket nem végezhet. 

Oly egyházközségben, illetve missiói körben, hol egynél több rendes lel-
kész van, az üresedés ideje alatt felmerülő lelkészi teendőkkel a másik rendes 
lelkész bízandó meg. 

A jelen §. alapján megbízottak a lelkészi hivatalt fentartó testülettől fu-
vart és ellátást kapnak. A palástdíj azonban csak az esetben illeti meg őket: 

a ) ha az elhalt lelkész után sem özvegy, sem ellátatlan leszármazók. 
sem munkára képtelen szülők nem maradnak; 

b) ha az üresedés napjától számítva egy félév immár letelt, de a meg-
ürült 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 egyház-

községben, illetve missiói körben egyháztanácsülést tart és abban 
a) előterjeszti a lelkészi hivatal megüresedése következtében tett intéz-

kedéseit (9. §.); 
b) intézkedik, hogy a hivatalától megvált lelkésznek, illetve az elhunyt 

örököseinek vagy a lelkészi nyugdíjintézetnek (E. A. 75. §.) az azokat meg-
illető javadalom (7. §.) és kárpótlás (8. §.) az esedékesség napján kiszolgál-
tassák és a temetési költségek (6. §.) kifizettessenek. Mindezeknek megtörténte 
nyugtákkal igazolandó; 

c) elrendeli, hogy a választó közgyűlés tagjainak névsora összeállítassék 
és az általa alkalmasnak látott módon közszemlére kitétessék, s erről az érde-
kelt egyházközség, illetve missiói kör tagjai a közszemlére tétel után legköze-
lebbi és következő vasárnapi vagy ünnepi istentiszteletek alkalmával a szó-
székről értesítendők azzal, hogy kifogások a névsor ellen a kitétel napjától 
számított 15 napig emelhetők; (11. §.) 

d) tárgyaltatja a hivatalától megvált illetve elhunyt lelkész hiványát 
(32—35. §§.) az abban foglalt javadalom netalán szükséges módosítása vagy 
emelése (10. §. e) pont; az E. A. 237. §.) czéljából, és kiváló tekintettel az É. 
A. 322. §-ára, szövegezteti a megválasztandó uj lelkész részére a meghivó 
levelet, a mely végleges megállapítás végett a közgyűlés elé terjesztendő; 

e) oly egyházközségben, a melyben a lelkész díjazása tisztességes lakáson 
és kerten kivül nem megy évi 800 frtra, és a melynek önálló fentartását az 
egyházkerület nem jelentette ki az egyet, egyház magasabb érdekében szük-
ségesnek, 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 belül és az 
esperes előtt emelhető indokolt kifogás akár szóval, akár Írásban. 

A kifogások felett 15 nap alatt az egyházmegyei elnökség határoz. Ezen 
határozat ellen a kézhezvételtől számított 8 nap alatt a fél az egyházkerületi 
elnökséghez felebbezhet, mely ugyancsak 15 nap alatt végérvényesen dönt. 

12. §. Az esperes a 9 . ' é s 10. §§-on alapuló eljárásáról azonnal a hely-
színén jegyzőkönyvet vesz- fel. annak hiteles másolatát az egyházközségnek, 
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illetve missiói körnek megküldi, eredetijét pedig a választási eljárás teljes be-
fejezése után az egyházmegye levéltárába helyezi. 

i . 
II. F e j e z e t . 

A jelölésről. 
13. §. A választást jelölés (15. §.) előzi meg. 
14. §. Kijelölhető minden ág. hitv. evangelikus, 24 éves, feddhetetlen er-

kölcsű magyar honpolgár, a ki az egyetemes közgyűlés által megszabott hi t tan-
folyamot elvégezte és ugyanazon közgyűlés által meghatározott vizsgálatokat 
megállotta. (E A. 65. §.) 

Szükséges, hogy a kijelölendő egyén- akár mint segéd- illetve helyettes-
lelkész, akár mint theologiai tanár vagy vallástanár (katecheta) a megürült 
lelkészi hivatal betöltése napjáig a magyarhoni ág. h. ev. ker. egyetemes egy-
ház körében már egy évig működött legyen (mely akadály alól azonban a püs-
pök indokolt esetben felmentvényt adhat). 

15. §. A kijelölési el járás a következő: 
a ) Már a kegyeleti félév második felében, vagy a hol ilyen nem fordul 

elő, legkésőbben egy hó lefolyta után, az esperes küld ki három egymás után 
következő vasárnap vagy ünnepnapon három oly szónokot, kiket ez alkalommal 
előmozdításra érdemesnek, 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 espe-
restől, a mennyit az illetékes közgyűlés meghallgatni jónak lát. Ez utóbbiak 
szónoklatait az esperes által kiküldött biztos (censor) jelenlétében tar t ják meg. 

b) Ugy az egyházközség, illetve missiói kör által meghívott, mint az espe-
res által kiküldött szónokok útiköltségét megtéríteni s őket tisztességes ellá-
tásban részesíteni a fentartó testület köteles. 

c) Ha a kiküldött, illetőleg meghívott egyének próbaszónoklatra nem men-
nek is el, azért a jelöltek sorába felvehetők. 

d) A próbaszónoklatok befejezte után az egyházmegyei elnökség, vagy 
ezek helyetteseinek elnöklete alatt tar tot t közgyűlés két jelöltet állít, a kiket 
az esperes, ha csak ellenök a 17. §. alapján kifogás nem emelhető, jelölni t a r -
tozik. Ugyancsak az esperesnek joga van ezek mellé még két egyént kijelölni. 
Sem az esperes, sem a fentartó testület nincsenek a jelölésben a próbaszónok-
latra kiküldöttek, illetve meghívottak személyéhez kötve; de kijelölésbe aká r 
az esperes, akár a fentartó testület által csak az vehető fel, ki ez iránt előle-
gesen megkérdezve volt; a megkérdezettnek hallgatása beleegyezésnek vétetvén. 

e) A próbaszónoklatok, ha azt az egyháztagoknak legalább kétharmada kí-
vánja, el is maradhatnak; valamint az esperes is lemondhat azoti jogáról, hogy 
az illető egyházközségbe vagy missiói körbe próbaszónokokat küldjön, vagy 
hogy a maga részéről jelölteket állítson. 

A jelöltek névsorát az esperes a püspökhöz felterjeszteni tartozik, a ki 
ez ellen 14 napon belől veto jogot gyakorolhat. (17. §.) 

16. §. A 15. §. alapján kijelöltek közül a közgyűlés választani köteles. 
17. §. A lelkészi hivatalra nem jelölhető: 
a ) a ki egyházi hivatalra jogerős Ítélettel képtelennek nyilváníttatott (E. 

A. 326'. §. d) p.); 
b) a ki ellen az E. A. 359. §-a értelmében elrendelt vizsgálat van fo-

lyamatban; 
c) a ki a magyar nyelvet nem bírja; 
d) a ki az egyház ügyeiben való szabad közreműködés jogát vagy tiszt-

viselői állását a magyar király, a magyar haza és a magyar nemzet ellen izga-
tásra használja fel (E. A, 324. §. e) p.); 

e) a ki a lelkészi hivatalt vesztegetés, tolakodás, megtévesztés vagy izgatás 
útján keresi akár személyesen, akár mások közreműködésével; 
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f ) a ki a betöltendő lelkészi hivatalra nézve illetékes egyházmegyében 
viselt már lelkészi hivatalt, de attól jogerős ítélettel elmozií t tatot t , vagy arról 
két egybehangzó és hivataltól való elmozdítást kimondó itéiet meghozatala 
után lemondott; 

g) a ki azon egyházközségben, illetve missiói körben, a melynek lelkészi 
hivatala betöltendő, valaha vesztegetést követett el. ha ez jogerős ítélettel be-
fejezett 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. 

Ä választásról. 

20. §. A rendes lelkészi hivatal az E. A. 320. í j á b a n foglalt esetet kivéve, 
üresedése napjától számított fél év alatt választás útján betöltendő. (E. A. 71. §.) 

21. §. A választó közgyűlés, melynek napját az egyházmegyei elnökség 
tűzi ki, és a melynek helye rendszerint a templom vagy imaház, legalább egy 
héttel előbb, az istentisztelet alkalmával a szószékről a tárgy megnevezésével, 
kihirdetendő (E. A. 40. §.) a leány- és fiókegyházakban, valamint a szórvány-
helyeken és az egyházközség, illetve missiói kör területén kivül E. A. 34. §. 
11. 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 megbízottja 
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 t a r t amára 
jegyzőt választat; 

b) előterjeszti a jelölteknek névsorát s azokat választás alá bocsátja; 
c) azon jelöltet, a ki a szavazatok általános többségét megnyerte, az egy-

házközség illetve missiói kör törvényesen megválasztott lelkészének jelenti ki 
(E. A. 69. §.); 

d) előterjeszti a megválasztott részére már előre megállapított hivánvt 
10. §• d) p.); 

e) a választó közgyűlés lefolyásáról azonnal a helyszínén jegyzőkönyvet 
vesz fel s azt maga is aláírja és a közgyűlés által ezen czélból kinevezendő 
hat taggal is aláíratja, általa hitelesített másolatban a püspöknek, az egyház-
községnek illetve missiói körnek megküldi, az eredetit pedig az egyházmegyei 
levéltárban elhelyezi. 

24. §. A választás, ha egynél több jelöltnek van párt ja, szavazás útján, 
ellenkező esetben közfelkiáltással történik. 

Legalább tíz választó kívánatára a szavazás feltétlenül elrendelendő. 
25. §. A szavazás úgy történik, hogy mindegyik választó névsor szerint 

felhivatván, miután azonosságát az egyes pártokra való tekintettel két-két bi-
zalmi férfiú igazolta, az elnökség elé járul és szavazatát a jegyzőnek, az elnök-
ség ellenőrködése mellett, leadja s a jegyző azt jegyzőkönyvbe foglalja. 

A szavazás megszakítás nélkül végzendő. A névsorban utolsó választó 
felszólítása után azonban az elnökség egy negyedórái záridőt tűz ki, a mely-
nek elteltével a szavazást bezár ja és az azontúl jelentkező választókat szava-
zásra többé nem bocsátja, hanem a szavazatokat összeszámítja s az eredményt 
azonnal kihirdeti. 
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26. §. Ha a jelöltek közül egy sem nyeri el az általános többséget, akkor 
az elnökség azt a két jelöltet, a kikre a legtöbb szavazat esett, azonnal uj 
szavazás alá bocsátja. 

27. §. Szavazategyenlőség esetén sorshúzás dönt, melyet az elnökség 
eszközöl. 

28. §. Az elnökség titkos szavazást rendelhet el; 10 választó kívánságára 
pedig köteles azt elrendelni. 

29. §. A rendes lelkész élethossziglan választatik. (E. A. 69. §,) 
A megtörtént választást az esperes tartozik a püspöknél azonnal bejelen-

teni, a ki az ellen 14 napon belől veto jogot gyakorolhat. 
30. §. Ha a megválasztott még nem lenne felszentelve, köteles e végett 

a püspöknél azonnal jelentkezni s a felszenteléshez szükséges okmányokat, bizo-
nyítványokat, hiványt és a választási jegyzőkönyv hiteles kivonatát a püspök-
nek bemutatni. 

31. §, Ela valamely egyházközség vagy missiói kör a törvényszabta félév 
letelte után az esperes és püspök megintése daczára is vonakodnék a lelkész-
választási eljárást megindítani: akkor a püspök az üresedésben lévő 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 meghallgatásával szintén a püspök határozza meg. Az egy-
házközség illetve missiói kör ez utóbbi esetben is köteles az egész lelkészi fize-
tést kiszolgáltatni, a fenmaradó összeg a lelkészi nyugdíjintézetet illetvén. (E. A. 
75. §.) (50. §.) 

IV. F e j e z e t . 
A h i v á n y r ó l . 

32. §. A hivány a megválasztott lelkésznek hivatala után járó évi összes 
illetményeit és az egyházi törvényekben, illetve szabályokban előírt köteles-
ségein kívül megállapított teendőit foglalja magában. 

33. §. Rendes lelkésznek hivatala után járó évi összes illetménye, tisztes-
séges lakáson és kerten kívül 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 szin alatt lejebb nem szállíthatók. (E. A. 44. §.) 

34. §. A hivány tervezetét az egyháztanács (10. §. d) p.) szövegezi 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 bevezetni. 

35. §. Ha a hivány az előírt kellékeknek megfelel, az esperes azt helyben 
hagyja s a jóváhagyási záradékot rávezeti; ellenkező esetben észrevételeivel az 
egyházközségnek, illetőleg missiói körnek a közgyűlésen leendő ujabb szövegezés 
végett visszaküldi. 

Az esperesnek a hivány ujabb szövegezése ügyében hozott határozata a 
kézbesítéstől számított 8 nap alatt a püspökhöz megfelebbezhető a ki végérvé-
nyesen határoz. 

36. §. A végérvényesen megállapított hiványt az esperes a név és kelte-
zés helyének üresen hagyásával készen a választó közgyűlés elé terjeszti, és 
ezen a megválasztott lelkész nevének beírásával és a keltezéssel kiegészítteti; 
az egyházközség illetve a missiói kör felügyelőjével, 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 záradékkal, aláírásával és hivatalos pecsétjével ellátja. 
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V. F e j e z e t . 
A választás m e o tá m ad ható ság a . 

37. §. A választás érvényessége ellen (E. A. 329. §. e) p.) a választás 
napjától számítandó 15 nap alatt (Ľ. 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 fel-
merülő 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. 

VI. F e j e z e t . 

A megbivásról. 

39. §. Ha a választás megerősíttetett, vagy ha a választás érvényessége 
ellen nem adatott be a szabályszerű időben kereset, az esperes a hiványt a 
megválasztott lelkésznek megküldi. 

40. §. A megválasztott köteles a hivány kézhezvételétől számított 15 nap 
alatt a hivány elfogadásáról nyilatkozni, vagy elfogadása feltételeit az egyház-
községgel 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 elfogadná s később mégis visszaküldené, tar-
tozik a számadásból megállapítható összes választási költségeket megtéríteni. 

VII. F e j e z e t . 

A beiktatásról. 

41. §. A megválasztott uj lelkész tartozik hivatalát a hivány keltétől szá-
mított három hónap alatt elfoglalni. (E határidő meghosszabbításának csak az 
esetben van helye, ha a még fel nem szentelt lelkésznek (30. §.) azonnal való 
jelentkezése daczára sem sikerült volna felszenteltetését a határidő lejáriáig 
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. (44. §.) 

43. §. A megválasztott lelkészt hivatalába az esperes vagy ennek meg 
bízottja iktatja be. (E. A. 70. §.) 

44. §. A beiktatás alkalmával az esperes elnöklete alatt egyházközségi 
illetve missiói köri közgyűlés tartalik. a melyen felszámíttatnak és jegyző-
könyvbe iktattatnak a választási, átköltözési, átszállítási, hivány- megerősítési 
és beiktatási költségek. 

Ezen költségeket a megválasztott lelkész a szerint, a mint a hivatalba 
lépésétől számítva egy, két, vagy három év letelte előtt fogad el ezen lelkészi 
hivatal elhagyásával más hivatalt, egészben, kétharmad, vagy egyharmad rész-
ben megtéríteni tartozik. 

A harmadik év letelte után a lelkész ily költségek megtérítésére semmi-
féle arányban sem kötelezhető. A visszatérítésnek nincs helye akkor sem, ha 
a lelkész három év előtt elhalna. 

A lelkészi javadalom az uj lelkészt a hivatal elfoglalásának napjától 
illeti meg. 

45. §. Ugyancsak a beiktatás alkalmával állapíttatik meg s foglaltatik 
jegyzőkönyvbe azon arány is, melyben a lelkészváltozási évben a jövedelemben az 
uj lelkész s az előbbi lelkésznek hátrahagyottai illetőleg a lelkészi nyugdíjinté-
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zet 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. 

46. §. A beiktatás után átadja az esperes vagy megbízottja leltár mellett 
az újonnan megválasztott lelkésznek gondozás czéljából az egyházközség, illetve 
missiói kör azon ingóságait (9. §. b) p.), a melyek a lelkész kezelése alatt szok-
tak állani. 

47. §. A beiktatásról és az azt követő átadásról (42—46. k.) 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 egy-
házmegyéből át jöt t uj lelkészt pedig a legközelebbi egyházmegyei gyűlésen 
bemutat ja . 

B) A he lyet tes lelkészről. 
48. §. Az anyaegyházközségekben és missiói körökben állandóan fen tar-

tott önálló lelkészi hivatal i d e i g l e n e s vezetője: helyettes lelkész. 
49. §. Helyettes lelkész alkalmazható oly egyházközségben, illetőleg mis-

siói körben: 
a ) a melyben a szomszédos anyaegyházak nagy távolsága miatt a szom-

szédos 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 eljá-
rást (31. §.); 

c) a melynek lelkésze jogerős határozattal hivatalától felfüggesztetett, 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 hivatalba lépésének napjáig; 

d) a melynek lelkésze testi vagy lelki fogyatkozás miatt hivatalának veze-
tésére 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 ese-
tén az illető egyházközség és egyházmegyei elnökség, a d) és e) pontok eseteiben 
pedig az illető lelkész meghallgatásával; a javadalomnak netán fenmaradó ré-
sze mindenkor a lelkészi nyugdíjintézetet 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 figyelembe véte-
lével hivatalába bevezeti. 

53. §. A helyettes lelkész állása a 3. §-ban elősorolt esetekben és azon 
viszonyok megszűnésével üresedik meg, a melyek a helyettesítést szükségessé 
tették. 

C) A segédle lkészekről . 
54. § Azon felavatott egyén (E. A. 133. §.), a ki valamely rendes lelkészi 

hivatalban, a lelkészi teendőket a rendes lelkész utasításai szerint végzi: segéd-
lelkész. 

55. §. Segédlelkészül alkalmazható minden ág. h. ev. ker. 22 éves fedd-
hetetlen erkölcsű magyar honpolgár, a ki az egyetemes gyűlés által megszabott 
hittanfolyamot elvégezte és az ugyanazon közgyűlés által meghatározott vizs-
gálatokat megállotta s az állam hivatalos nyelvét szóban és írásban bírja s a 
ki ellen a 17. §. alapján jogos kifogás nem emelhető. (E. A. 65. §.) 
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56. §. Segédlelkész alkalmazásának az egyházközségben vagy missiói kör-
ben, rendszeresített segédlelkész! állás megüresedésekor vagy szervezésekor 
továbbá ideiglenesen akkor van helye: , 

a) ha az egyházközség óhajtja, 
b) ha az illető rendes lelkész kívánja; mindkét esetben az esperes bele-

egyezése lévén szükséges. 
57. §. A segédlelkészt rendszerint az illető lelkész és egyházközség köl-

csönös megegyezés alapján az esperes tudtával és beleegyezésével hívják; 
a választás és hivány, miután azt a lelkész, felügyelő és gondnok aláírták, az 
espereshez megerősítés végett felterjesztendő. 

58. §. Fizetését és ellátását a segédlelkész, ha alkalmazását a rendes lel-
kész kívánja, vagy egészen ő tőle, vagy az egyházközség önkéntes hozzájárulá-
sával, részben ez utóbbitól is kapja. Ellenben, ha a segédlelkészi állás rend-
szeresítve van. vagy ha az egyházközség óhajára lett segédlelkész alkalmazva: 
akkor őt teljesen az egyházközség fizeti s a lelkész nem tartozik neki sem 
lakást, sem élelmezést adni, még díjért sem. 

A segédlelkész hivatalba lépésekor jegyzőkönyvbe foglaltatnak a felszen-
telési, átszállítási, hivány-megerősítési és egyéb felmerült költségek, melyeket 
a segédlelkész a szerint, a mint hivatalba lépésétől fogva egy, két, vagy három 
év letelte előtt fogad el ezen hivatal elhagyásával más hivatalt; egészben, két-
harmad, vagy egyharmad részben megtéríteni tartozik. 

Három év letelte után ily visszatérítésnek nincs helye, valamint akkor 
sincs, ha a segédlelkész három év előtt elhalna. 

59. §. A segédlelkész köteles mindazon lelkészi teendőket, melyeknek vég-
zésével főnöke által megbízatott, ennek utasítása szerint teljesíteni. 

60. §. A segédlelkész szabályellenes magaviselete esetében, az erről ma-
gának alapos meggyőződést szerzett esperes vagy püspök rendeletére, 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 kivá-

nyában 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 eset-
ben, a mikor a rendes lelkészi állás a 3. §. értelmében megüresedik; továbbá 
a 60. §. esetében; végre, ha alkalmazásának hiványában foglalt határideje lejárt. 

VIII. F e j e z e t . 

Az esperes érdekeltsége. 

62. Ha az esperes valamely lelkészválasztásnál akár személyében, akár 
családtagjaiban érdekelve van: akkor az esperes köteles az esperesi teendők 
végzésében magát mással helyettesíttetni. 

D) Költség. 
63. §. A választási eljárás folyamán a megbízottaknak, valamint az espe-

reseknek vagy helyettesének felmerült kiadásait megtéríteni, őket fuvarban s 
tisztességes ellátásban részesíteni a fentartó testület köteles. Ugyan ő fizeti a 
kijelölésért, választásért, hivány-megerősítésért és beiktatásért járó tisztelet-
díjakat is, melyeknek nagyságát az egyházmegye szabályrendelctileg állapítja 
meg. (44. §.) 
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Szabályrendelet az egyházkerületi vagyonkezelésről. 

1. §. Az egyházkerület vagyonkezelése, folytonos ellenőrzése s nyilvántar-
tása, valamint a háztartási ügyek intézése körül szükséges ügyészi teendők 
végzése czéljából, az egyházkerület választ: pénztárost, pénztárosi könyvelőt, 
utóbbit egyszersmind mint ellenőrt, és ügyészt. 

2. §. A megelőző pontban említett megbízottak 6 évi időtar tamra válasz-
tatnak. Megbízatásuk lejártával újra választhatók. 

3. §. A megbízottak hivatalos működése felett a közvetlen felügyeletet a 
pénzügyi bizottság, illetőleg ennek elnöke gyakorolja, a miért ezek utasításai-
nak mindenben pontosan s megfelelően kell hivatalukban eljárniok. 

A megbízottak eljárásukért felelősek s az általok okozott kár t megtéríteni 
kötelesek. 

1. A pénztár. 
4. §. Az egyházkerületi pénztár, mely az 1894. deczember 19—20-án tar-

tot t kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 34. pontja szerint Pozsonyban őrizendő 
és kezelendő, a pozsonyi evang. egyházközség pénztári hivatalában van elhe-
lyezve, és pedig egy a Reischel-alapítvány tulajdonát képező tűzmentes vas-
szekrényben. 

5. §. A pénztár ellenőrzése a pozsonyi ev. egyházközség pénztárainak ke-
zelésénél meghatározott módon foganatosíttatik. 

6. §. Az egyházkerületi pénztáros és egyházkerületi könyvelő kezében és 
őrizete alatt van a tűzmentes vasszekrény egy-egy kulcsa, míg az értékpapíro-
kat, takarékpénztári betétkönyvecskéket és letétbe helyezett egyéb értékeket 
tar talmazó belső zárka (trésor) kulcsát a pozsonyi ev. egyház pénzkezelésénél 
alkalmazott napibiztos bírja. 

7. §. A folyó kiadások fedezésére szükséges készpénz a fenti pont szerint 
a pénztáros és a könyvelő ellenzára alatt van, míg a belső szekrényben elhe-
lyezett értékek, a napi biztos őrizetében lévén annak kulcsa, há rmas zár alatt 
állanak. 

8. §. A pénztár duplicat-kulcsai becsomagolva, a pénztáros, a pénztári 
könyvelő és a pozsonyi egyház felügyelőjének pecsétjével lepecsételve, a pénz-
ügyi bizottság elnökének adatnak őrizetbe, ha annak lakása Pozsonyban van, 
ellenesetben a pozsonyi egyház felügyelőjének. 

9. §. Az egyházkerület vagyona az összes alapítványokkal együttesen (cu-
mulativ) kezeltetik, de oly módon, hogy minden egyes alapítvány állaga magá-
nos lapon kitüntetve legyen. 

10. §. A Reischel Károly-féle alapítvány külön tömböt képezvén, a vég-
rendelet határozatai szerint kezeltetik. Annak zár alalt ta r tása azonban e sza-
kasz harmadik bekezdésében körülírt módon foganatosíttatik. 

II. A pénztáros. 
11. §. A pénztáros kezeli az egyházkerület pénzeit, beszedi az előirány-

zott illetőleg bevételezésre utalványozott jövedelmeket, fedezi az előirányzott 
szükségleteket, illetőleg külön utalványozás folytán utasít ja a tartozások tör-
lesztésére szükséges összegeket. 

12. §. Az előirányzott, esetleg utalványozott fizetések teljesítését s a jöve-
delmek beszedését pontosan azon a napon foganatosítja, melyen azok esedé-
kessé válnak. Ha ez akármi oknál fogva nem lehetséges, a pénzügyi bizottság 
elnökét értesíteni tartozik. 

13. §. Ha a tőke kamatjárulékai az esedékesség napjától számított félév 
elteltével be nem folynak, a hátrálékok részletes kimutatását, a behajtások ér-
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elekében szükséges intézkedések megtétele végett, a pénzügyi bizottság elnöké-
nek rendelkezésére bocsátja. 

14. §. A pénztári ügykezelés rendes folyamatának érdekében, köteles a 
pénztáros az egyházmegyékre kivetett járulékok pontos beszolgáltatására ügyelni, 
a késedelmező egyházmegyéket kötelezettségeik teljesítésére felhívni, s ha an-
nak deczember 15-ig foganatja nem volna, arról a pénzügyi bizottság elnöké-
nek jelentést tenni. 

15. § A pénztáros tartozik a pénztári kezelés körül felmerülő minden 
fontosabb, különösen az intézkedést igénylő jelenségekről, a pénzügyi bizottság 
elnökét értesíteni s kívánságára úgy a pénztárilag kezelt értékeket, mint a ke-
zelésre vonatkozó könyveket s ügyiratokat betekintés végett felmutatni. 

16. §. A pénztáros csakis a folyó kiadásokra szolgáló készpénzösszeget 
ta r t ja készenlétben, a felesleget köteles azonnal egy megbízható pénzintézetnél 
a pénzügyi bizottság további intézkedéséig, gyümölcsözőleg elhelyezni. 

17. §. Értékpapírok vásárlását a kerületi pénztáros csak a pénzügyi bi-
zottság határozata alapján eszközülhet; tőkepénznek ingatlanokra való elhelye-
zése is, ezen bizottság feladatát képezi. 

18. §. Mind azon értékekről, melyeket a pénztáros a pénztár belső zár-
kájából behajtás czéljából ki- és átvesz, köteles térítvényt adni, mely egy ma-
gán, kizárólag ezen czélra használandó könyvbe bejegyzendő. Köteles 'az átvett 
ériékek ellenértékét lehetőleg másnap, de legkésőbb 3 nap alatt beszolgáltatni, 
s annak megtörténtét a pénztári könyvelő által a térítvénykönyvbe bejegyeztetni. 

19. §. Az egyházkerületi pénztáros tartozik a könyvelő által eszközölt 
könyvelést ellenőrizni, az elkönyvelt tételek helyességéről magának meggyőző-
dést szerezni, a mérleg- és kezelési eredményszámla szabatos összeállítására 
felügyelni, s általában a pontos ügyvezetés minden ágazata felett őrködni. 

20. §. A pénztáros eszközli a pénztári ügyekre vonatkozó levelezéseket 
az egyházkerület főhatósága és annak közegeivel. 

21. §. Köteles az egyházkerületi pénztáros az őszi kerületi gyűlést meg-
előző pénzügyi bizottság ülésén, véleményes jelentésének kapcsán, az egyház-
kerület jövő évre szóló költségelőirányzatát beterjeszteni. A naptári év végé-
vel lejárt s a könyvelő által elkészített számadásokat, azok mellékleteivel felül-
vizsgálás czéljából legkésőbb február 15-ig tartozik a pénzügyi bizottságnak, 
illetve számvevő bizottságnak rendelkezésére bocsátani. 

22. §. A pénztáros köteles a felülvizsgálattal, végrehajtással és ellenőr-
zéssel megbízott közegeknek mindazon adatokat rendelkezésökre bocsátani, 
melyekre megbízatásuk érdekében szükségük van. 

III. A pénztárosi könyvelő. 
23. §. A pénztári kezelés közvetlen s folytonos ellenőrzésével, valamint 

a szám- s könyvviteli munkák és ezekkel kapcsolatos teendők végzésével meg-
bízott közeg a könyvelő, illetőleg ellenőr-

24. §. A pénztári könyvelő vezeti az egyházkerület vagyonkezeléséhez al-
kalmazott s megfelelő könyveket, u. m. pénztári naplót, folyószámos naplót, 
főkönyvet a kettős systema szerint, miden egyéb nyilvántartási könyvekkel. 

25. §. A pénztári könyvelő köteles a kifogástalanul vezetett könyveket a 
naptári év végével lezárni, a mérlegszámla, illetve leltár és vagyonkimutatás, 
valamint a kezelési eredményszámla kivonatát két-két példányban elkészíteni 
s a ker. pénztárosnak további intézkedés végett j anuár végéig beszolgáltatni. 
A pénztáros ezeket megvizsgálván, február 15-ig a pénzügyi bizottság elé 
terjeszti. , 

26. §. A könyvelő köteles a pénztáros által összeállítandó költségelőirány-
zatnál segédkezni, neki a szükséges adatokkal szolgálni és e tekintetben min-
denben kezére járni. A könyvelő részt vesz a pénztárvizsgálatnál s szükség 
esetén felvilágosítással szolgál. 
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27. §. 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 esedékességük idejéig előjegyzésben 
tartani. 

28. §. A pénztári könyvelő tartozik a pénztáros által behaj tás végett át-
vett értékek pontos beszolgáltatása felett őrködni, s annak megtörténtét a térít-
vénykönyvben aláírásával megerősíteni. 

29. §. Ha a könyvelő a pénztár kezelésénél rendellenességet tapasztal, 
arról köteles a pénzügyi bizottság elnökénél azonnal jelentést tenni. 

30. §. 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 napibiztos bírja. 

31. §. A pénztárosi könyvelő az egyházkerület által meghatározott tiszte-
letdíjban részesíttetik. 

IV. Az ügyész. 
32. Az ügyész képviseli az egyházkerület érdekeit mindazon esetekben, 

midőn jogügyleti e l járásra van szükség. 
33. §. Az ő hivatása az ügyészi teendőket mindazon ügyekben végezni, 

melyekben az egyházkerületi közgyűlés, a pénzügyi bizottság, esetleg a pénztáros 
közreműködését igénybe veszi. 

34. §. Ügyészi működésében esetről-esetre kap utasítást a megelőző pont-
ban említett közegek nevében a pénzügyi bizottság elnökétől, s az ulasításnak 
magfelelőleg tartozik eljárni. 

35. §. Az ügyész hivatalos eljárásáról, szükség esetén azonnal jelentést 
tesz a pénzügyi bizottság elnökének, évenként pedig mindazon ügyekre kiter-
jedő jelentést terjeszt a pénzügyi bizottság elé, melyekben közreműködött, s 
jelentését a szükséghez képest szak véleményes javaslata közlésével egészíti ki. 

Szabályrendelet a zsinati törvény 328. §-ában meghatározott 
rendbüntetési jognak miként való gyakorlása iránt. 

1. §. Rendbüntetés alkalmazható az egyházkerületi elnökséget kivéve, az 
egyházkerület kötelékébe tartozó összes egyházkerületi, egyházmegyei, egyház-
községi 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 
sikertelennek mutatkozott. 

2. §. A rendbüntetés jogának gyakorlása: 
a) az egyházmegyei elnökséget kivéve a többi egyházmegyei és egyház-

községi tisztviselők, továbbá az egyházmegye területén levő kisdedóvó intézetek, 
elemi és felső népiskolák és polgári iskolák tanárai, tanítói s egyéb tisztviselői 
ellen, az egyházmegyei elnökségnek hatáskörébe tartozik: 

b) az egyházkerületi elnökséget kivéve, a többi egyházkerületi tisztviselők, 
az egyházmegyei elnökség, s az egyházkerületben levő felsőbb leányiskolák, 
tanítóképző intézetek, közép- és főiskolák tanárai, tanítói s többi tisztviselői 
ellen, az egyházkerületi elnökségnek hatáskörébe tartozik. 

3. §. Ha az egyházmegyei elnökség valamely szükségesnek mutatkozó s a 
2. §. a) pontja szerint az ő illetőségéhez tartozó esetben az egyházkerületi 
elnökség figyelmeztetésére s általa kitűzendő záros határidő alatt sem alkal-
mazna rendbüntetést, akkor ezen jog azon felmerült esetre átszáll az egyház-
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kerületi elnökségre, mely az erre vonatkozó eljárás folyamatba tétele után, erről 
az egyházmegyei elnökséget 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 nagyobb mérvéhez képest, saját 
belátása szerint alkalmazza. A pénzbírság az illető egyházmegye vagy egyház-
kerület segélyző, gvámoló intézet alapjához csatoltatik. 

5. §. A rendbüntetés alkalmazásánál következő eljárás követendő: 
a ) a rendbüntetésre jogosított elnökség (2., 3. §§.) felhívja panaszlottat, 

hogy nyilatkozatát záros határidő alatt adja be, vagy maga elé idézi őt. s nyi-
latkozatát jegyzőkönyvbe foglalja; 

b) ha az illető elnökség (2., 3. §§.) az ügynek a helyszínén leendő meg-
vizsgálását szükségesnek találja, annak foganatosítására s panaszlottnak ez úton 
leendő kihallgatására kiküldöttet rendel: 

c) ha az illető elnökség (2., 3. §§.) az ügy fontosságánál fogva szükséges-
nek tartja, az iratokat véleményadás czéljából a egyházmegyei, illetőleg egyház-
kerületi ügyésznek kiadja; 

d} panaszlott nyilatkozatának s esetleg a kiküldött jelentésének és az 
ügyész véleményének beérkezte után, sőt azon esetben is, ha panaszlott a kitű-
zött határidő alatt nyilatkozatát be nem adta, vagy meg nem jelent, az illetékes 
elnökség (2., 3. .§§.) a rendbüntetés tárgyában az iratok alapján minden további 
el járás nélkül érdemileg határoz. 

6. §. Ha a panaszlott rendbüntetéssel sújtatott, a felmerült eljárási költ-
ségek megfizetésében is elmarasztalandó. A pénzbírság és eljárási költségek 
megfizetésére a határozat jogerőre emelkedésétől számítandó 15 napi határidő 
tűzendő. 

7. g. Az egyházmegyei elnökségnek rendbüntetést kimondó határozata ellen 
panaszlott, a határozat kézbesítésétől számított 15 nap alatt, az esperesi hivatal 
útján beadandó egyfokú felebbezéssel élhet az egyházkerületi elnökséghez, mely 
ezen ügybeu végérvényesen határoz. 

8. §. Az egyházkerületi elnökségnek a 2. §. b) pontja alapján rendbünte-
tést kimondó határozata ellen panaszlott. a határozat kézbesítésétől számított 
15 nap alatt, a püspöki hivatal út ján beadandó egyfokú felebbezéssel élhet az 
egyházkerületi közgyűléshez, mely ezen ügyben végérvényesen határoz. 

9. §. Ha az egyházkerületi elnökség a 3. §. alapján hozott rendbüntetési 
határozatot ; ez ellen további felebbezésnek helye nincs. 

10. §. Az ezen szabályok értelmében hozandó határozatok kézbesítése a 
a zsinati törvény 434—437. g§-nak az egyházi vétségeket tárgyazó ügyekben 
alkalmazandó kézbesítési szabályai szerint történik. 

11. g. Az írásbeli megintés, az illető határozatnak panaszlottal történt 
kézbesítése által, végrehajtottnak tekintetik. A pénzbírság és az eljárási költ-
ségnek behajtása egyházi közigazgatási úton történik. Ha az illető egyházi tiszt-
viselő fizetést élvez, a marasztalási összeg abból vonandó le s tar tandó be. Az 
eljárási költség behajtásánál szükség esetén a zsinati törvény 7. g-ában előírt 
el járás is igénybe vehető. 

12. g. Ha a panaszlott a határozat (5. g.) meghozatala előtt állásáról 
lemondott, az eljárás azonnal megszüntetendő. 

Szabályrendelet a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 
ügyrendjéről. 

1. §. Rendes közgyűlés minden naptári év második felében tartandó: 
rendkívüli közgyűlés bármikor hívható össze. (Zs. t. 118. §.) 

A rendes közgyűlés legalább négy héttel, a rendkivülí közgyűlés legalább 
15 nappal megelőzőleg hívandó össze. 
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Összehívó levél küldendő mindazoknak, kik a zsinati törvények 112. §-ának 
a) pontja alapján hivataluknál fogva tagjai az egyházkerületi közgyűlésnek; 
továbbá az egyházmegyéknek; az egyházkerület területén levő főiskolák, fő- és 
algynmásiumok 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 megjelölendők. (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 egyházmegyei jegyző által aláírt 
jegyzőkönyvi kivonatban, lehetőleg legalább két nappal a kerületi közgyűlés 
előtt a kerületi jegyzők egyikének megküldeni, 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 kiküldetés 
sorrendjének. 

3. §. Az egyházmegyék kötelesek képviselőiket megbízó levéllel, tanács-
kozási és helyettesítési joggal kiküldött tagjaikat igazolványnyal ellátni. 

Az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött képviselők megbízatása az egyik 
egyházmegyei rendes évi közgyűléstől a következő rendes évi közgyűlésig érvé-
nyes, ha különben a netán közbeeső rendkívüli gyűlés másképen nem intézkedik. 

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. 
evang. egyházkerületnek folyó 18 évi közgyűlésére egyházmegyei képvise-
lőnek kiküldött. 

E megbízó levél a jövő 18 évi rendes egyházkerületi közgyűlés ösz-
szehívásáig érvényes. 

Kelt 18 évi hó napján. 

egyházmegyei felügyelő. 
(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 év. 

hó napjain tar tot t rendes közgyűlésében, a dunáninneni ág. hitv. 
ev. egyházkerületnek folyó 18 évi közgyűlésére jegyzőkönyvi kivonat mel-
lett tanácskozási és helyettesítési joggal kiküldött. 

Ez az igazolvány a jövő 18 évi rendes egyházkerületi közgyűlés ösz-
szehívásáig érvényes. 

Kelt 18 évi hó napján. 

egyházmegyei felügyelő. 
(P. H.) egyházmegyei jegyző. 

esperes. 
A mennyiben a kerületi közgyűlés napja a képviselőket és kiküldötteket 

választó egyházmegyei közgyűlésen ki nem hirdettetik, az esperes köteles az 
egyházmegyei képviselőket és kiküldötteket a kerületi közgyűlés napjáról külön 
éríesíteni. 

4. §. Az egyházkerületi területen levő s a zsinati törvények 112. § -ának 
b) pontjában felsorolt tanintézetek fentartó testületei kötelesek a tanintézetek 



113 

felügyelőinek és igazgatóinak személyében előforduló minden változást a püs-
pökkel azonnal közölni. 

5. §. A közgyűlést megelőző napon az összehívó levélben meghatározott 
órában értekezlet tartandó, melyen a napirend fontosabb tárgyai éz az önálló 
indítványok bejelentetnek s röviden megismertetnek, a nélkül azonban, hogy 
az értékezlet azok felett határozna. 

6. §. A kerületi közgyűlés választott tagjai tartoznak megbízó levelüket 
vagy igazolványukat a közgyűlést megelőző értekezleten vagy a közgyűlés meg-
nyitása előtt a jegyzői karnak átadni. 

A jegyzői kar a kerületi közgyűlés jogosult tagjainak jegyzékét össze-
állítja s a közgyűlésnek az ülés elején bemutat ja ; egyúttal jelentést tesz arról, 
hogy a választott tagok igazoló okmányai rendben vannak-e ? 

Ha valamely igazoló okmányra nézve aggály merül fel, az illető tag iga-
zolása felett a közgyűlés — a jegyzői kar előterjesztése és esetleg az illetékes 
egyházmegyei elnökség felvilágosítása után — minden vita kizárása mellett 
határoz. 

7. §. Az elnökség gondoskodik a tárgyalandó kérdések kellő előkészítésé-
ről, felszereléséről és rendes előadóiról, megnyitja és bezár ja az üléseket, ve-
zeti az ülés folyamán az ügyrend értelmében a tanácskozást, teszi fel a sza-
vazásra a kérdést és mondja ki a határozatot. 

Az elnökség őrködik a csend, rend és a tanácskozási szabályok megtar-
tása felett. Ebből kifolyólag a tanácskozási rend érdekében bármikor szólhat; 
a csend és rend fentartására, úgy a gyűlés tagjait, mint a hallgatóságot figyel-
meztetheti vagy rendre intheti, sőt ha a rend és csend — figyelmeztetései és 
rendreutasításai daczára — sem állana helyre, az ülést felfüggesztheti, esetleg 
bezárhat ja; a hallgatóság eltávolítását pedig szükség esetén elrendelheti. 

8. §. Minden közgyűlési tagnak joga van indítványokat tenni. 
Önálló indítványok legkésőbben a közgyűlést megelőző napon tartott érte-

kezleten jelentendők be s a közgyűlésen rendszerint szóval terjeszthetők elő; 
az elnökség kivánatára azonban, az indítványozó tartozik úgy önálló indítvá-
nyát, valamint a napirendben 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 bizottsághoz utasítani, s ily esetben a 
javaslat előterjesztésének idejét meghatározni. 

9. §. Bármely tárgy érdeméhez első sorban az előadó vagy indítványozó 
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 történik, hogy 
az indítvány mellett és ellen felszólalók felváltva következzenek. 

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, félreértett szavaik 
helyreigazítása végett, a napirendhez, vagy az ügyrendhez, 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 mél-
tóságával össze nem egyeztethető kifejezést használ, azt az elnökség rendreuta-
sítja s tőle ismétlés esetén a szót megvonja. 

8 
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50 .1 11. §• A tanácskozás befejezésé után az elnökség teszi fel a kérdést 
szavazásra. •:.: . • 

A kérdést mindig ugy 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 telt indítvány felett történik a szavazás; azután a felett az Indít-
vány vagy módosítás felett, mely által legtöbb indítvány vagy módosítás esik cl. 

Ha valamely összeg megszavazásáról van szó, első sorban a legnagyobb, 
összeg bocsátandó szavazás alá, s azután lemenő sorban mindig a legközelebb 
álló összeg. . * ' ' 

Szavazás előtt a kérdések sorrendjéhez és a kérdéseknek miként leepdő 
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 szávazás eredményéhez képest hirdeti ki a határozatot. 
12. §. Oly kérdések tárgyalása után, melyekre nézve fejenként történhetik : 

a szavazás (zs. t. 115. §), a határozat rendszerint a felszólalók többségé pék : 

véleménye szerint mondatik ki. Ha azonban az elnökség bármelyik tagja?, vágy' 
a közgyűlésnek öt tagja kívánja, szavazásnak 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 közgyűlésnek, végül azokat, kik 
helyettesítési joguknál fogva lépnek a távollevő tagok helyébe. 

A névszerinti szavazásnál a határozathozatalhoz a szavazók általános több-
sége kívántatik. A szavazatok egyenlő megoszlása esetén az elnökség szavazata 
dönt. Ha azonban az elnökök szavazata is megoszlik, 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 köz-
gyűlési határozaton, minden egyházmegye jelen levő és szavazatra jogosult tag-
jai magok között szavaznak a kérdés felett, s a többség határozata tekintetik 
az egyházmegye szavazatának. Ha bármely egyházmegye tagjai közül, a magok 
között megejtett szavazásnál, ugyanannyi szavaz az indítvány mellett, mint ' 
ellene, ennek az egyházmegyének szavazata számításba nem vétetik. 

14. §. Választás vagy közfelkiáltással, vagy titkos szavazás ut ján történhetik. 
Közfelkiáltással csak akkor ejthető meg a választás, ha senki sem kívánja 

a titkos szavazást. 
A titkos szavazás választó lapok beadása ut ján történik s szavazati-lapját ' 

minden tag — a 12. §-ban megállapított sorrendben történő felhívásra —- csak 
személyesen adhat ja be. 

A tisztviselők általános szótöbbséggel választatnak. Ha az ál talános szó-
többséget a jelöltek egyike sem nyerte el, az a két jelölt, a ki az első szava-' 
zásnál legtöbb szavazatot kapott, esetleg ha többen kaptak egyenlő szavazatokat, 
mindezek szűkebb választás alá bocsátandók. Ha szűkebb választásnál két jelölt ' 
egyenlő szavazatot nyer, azok között sorshúzás dönt. 

Bizottsági tagok viszonylagos szótöbbséggel választatnak. Ha ily tagok vá-
lasztásánál többen kapnak egyenlő szavazatot és a megválasztandók számánál1 

fogva a bizottságnak mindannyian tagjai nem lehetnek, ezek között sorhúzás dön t / 
15. §. A kerületi közgyűlés tanácskozási, jegyzőkönyvi és ügykezelési nyelve 

a magyar. . ; 

Á határozatokról mindazok, kik valamely megbízatásban részesülnek, rend-
szerint. haladéktalanul jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők. 

A jegyzőkönyvi kivonatokat a jegyzői pecsét alatt a főjegyző állítja ki. 
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16. §. A jegyzőkönyv öt eredeti példányban állítandó ki. Az eredeti pél-
dányokat aláír ja az elnökség s a jegyzői kar. 

A jegyzőkönyv öt eredeti példánya közül kettő bemulatandó a vallás és 
kozokt. 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 bizottsá-
gokon kivül, választ jogügyi bizottságot, a szükséghez képest egyes fontosabb 
tárgyak előkészítésére külön bizottságokat, vagy nagyobb választásoknál, sza-
vazatszedő bizottságot. 

18. §. A jogügyi bizottság feladata: a kerületi közgyűléshez felterjesztett 
felebbezések és közigazgatási kérelmek, valamint a közgyűlés által hozzá utasí-
tott kérdések tárgyában véleményes javaslatot tenni. 

Áll a világi és egyházi elnökből, három világi és három egyházi tagból, 
kiket a közgyűlés egy évi t a r t amra választ; azonkivül hivatalból tagja az ügyész. 

Az egyházmegyék tartoznak a hozzájuk beérkező s a kerületi közgyűlés-
hez intézett felebbezéseket s kérelmeket a kerületi elnökséghez haladéktalanul 
felterjeszteni, hogy az elnökség az ügyiratokat minél előbb a jogügyi bizottság-
hoz jut tathassa. 

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 javaslat alak-
jában terjeszti. 

A bizottság javaslatát a közgyűlésen rendszerint az adja elő, ki a bizott-
ságban az ügy előadója volt. 

19. §. Szavazatszedő bizottságokat, vagy fontosabb tárgyak előkészítésére 
külön bizottságokat a közgyűlés esetről esetre választ. 

Mind e bizottságok tagjainak számát is a közgyűlés esetről esetre hatá-
rozza meg. 

Az egyes egyházmegyéknek joguk lévén saját magukra nézve a 
kerület megerősítésének feltétele mellett szabályrendeleteket alkotni, a 
bizottság az egyes egyházmegyék azon módosításait, melyek törvénybe 
nem ütköznek, elfogadásra ajánlja. Ellenben nem teljesíthetők azok, 
melyek az E. A. világos rendelkezéseivel ellenkeznek. E szerint: 

A) A barsi egyházmegye. 
Nem teljesíthető a 6., 7., 21., 22., 31., 63., 65., 70., 73., 97., 

c) s 99—101. szakaszokra kért módosítás. A 23. §-ra kért módosítás 
annyiban megadandó, a mennyiben a »10« tag helyett »5«-öt óhajt fel-
venni, de a »névszerinti« szó helyett a »titkos« kifejezés nem fogadtatik el. 

Az egyházmegye azon óhaja, hogy a 81—89. §§-sok maradjanak 
el, nem teljesíthető; ellenben a 90—92. §§-ok kihagyhatok. 

B) A fehér-komáromi egyházmegye. 
Ezen egyházmegye minden óhaját teljesítendő n ek véli a bizottság 

azzal, hogy a 88 §. kiegészítendő e kifejezéssel: »és ellátást kapnak.« 

C) Honti egyházmegye. 
Nem teljesíthető azon kívánsága, hogy a 74. §-ból az »ellenőr« 

szó, s az ellenőrt illető szabályrendeleti szakasz, a 97. §. a) pontjá-
ból ezen mondatrész »az ellenőr által előlegesen megvizsgált« s végül 
a 100. §. d) pontja, töröltessenek. 

8* 
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51-52. D) Nógrádi egyházmegye. 
Nem teljesíthető a 9. és 29. §-okra vonatkozó módosítás; a 61. 

§-ba pedig nem vehető fel azon rendelkezés, hogy »az esperesi állás meg-
üresedésével az alesperes is beadja lemondását«. 

EJ Pozsony megyei egyházmegye. 
Azon óhaj, hogy a 87. §. kihagyandó: nem teljesíthető; míg a 

88. §. azzal egészítendő ki, hogy a körlelkész fuvart és ellátást kap. 

F) Pozsonyvárosi esperesség. 
Nem fogadható el azon óhaj, hogy a 7. §. a) pontjából és a 63. 

§-ból a »körlelkészek« kifejezés töröltessék. 
Jelenti még a bizottság, hogy a fehér-komáromi egyházmegye 

által beterjsztett tanítóválasztási szabályrendelet is átvizsgálta s azt a 
nevezett egyházmegyére nézve megerősíthetőnek véleményezi. 

A közgyűlés a bizottság munkálatát helyben hagyja és 
ajánlott módosításait elfogadja. Azon szabályrendeleteket, 
melyek a kerületre vonatkoznak, az egyetemes gyűlésre fel-
terjeszteni rendeli; míg ellenben az egyházmegyék szerve-
zeti és ügyviteli szabályrendeletét az egyes egyházmegyékre 
vonatkozó, elfogadhatónak vélelmezett módosítások engedé-
lyezésével a barsi, fehér-komáromi, n.-honti, mosoni, nó-
grádi, pozsony-városi és pozsony megyei esperességekre nézve 
megerősíti; a nyitrai és trencséni egyházmegyékre nézve 
pedig, melyek nem nyilatkoztak: a »tervezetet« mondja ki köte-
lezőnek. Végűi a f.-komáromi egyházmegye által benyújtott 
szabályrendeletet e jkönyv függelékéül tanulmányozás czél-
jából kinyomatni rendeli. 

51. A m. évi jegyzőkönyv 59. pontja, melyben a kerületi elnök-
ség a közgyűlés által arra kéretik fel, hogy az egyetemes gyűlésen 
erélyesen sürgesse az egyházi alkotmányról szóló törvény 315. §-a 
értelmében az egyházak háztartásához szükséges nyomtatványok elké-
szíttetését és az egyházak közötti elosztását, kellő számú példá-
nyokban, 

egész terjedelmében fentartatik. 
52. Az 1895. évi egyetemes közgyűlés felhatalmazza jegyző-

könyvények 33. pontjában a Lýceum (főgymnasium) fentartó hatóságát, 
az államsegély felemelését czélzó új szerződés megkötésére. Az egye-
temes felügyelő úr hr. Prónay Dezső elégségesnek tartván — a püs-
pök úrhoz intézett átirata szerint, a szerződésnek az igazgató tanács 
által való aláírását, a főt. úr — ennek folytán, a megkötött szerződés 
öt példányát átadta, a közgyűlésben részt vett lyceumi igazgatónak 
Jezsovics Károlynak, 

ki is ünnepélyesen s szivélyesen megkérte a közgyűlés 
elnökségét, a már az igazgatói tanács által aláírt szerződés-
nek, a nagym. m. k. vallás és közokt. minister úr előtti elő-
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terjesztésére s általa való megerősítésére; kik is erre a leg-53~56. 
nagyobb készséggel vállalkoztak. 

53. Olvastatott az egyetemes felügyelőnek a theol. intézetek egye-
sítésére vonatkozó átirata, melynek kapcsán dr. Masznyik Endre 
igazgató beterjeszti az ezen ügyre vonatkozó előadói munkálatát és 
következő javaslatát: 

Indítványozom: mondja ki a ft. s mélt. kerül, gyűlés, hogy 
a theologicik egyesítésének eszméje helyett a theolo-

gicik egységesítése eszméjét vagyis a theologiáknak és 
általán a theol. tanügynek az Egyh. Alkotmányban fog-
lalt törvénypontok szerint való egységes szervezését és 
rendezését kívánja napirendre tűzni. E végből felszólítja 
az egyetemes gyűlést, hogy a theologicik jellege, szerve-
zete, tan- és vizsgálati rendszere s fentartó hatóságaik 
jog- és hatásköre szabály rendeletileg való megállapítása 
czéljából, külön bizottságot küldjön ki. s addig is míg a 
bizottság munkálatával elkészülne, a 3 intézet összhang-
zatos működése s általán a lelkészképzés egyöntetűsége s 
ellenőrzése czéljából abbeli határozatát, hogy a IV. tan-
folyamot csakis az egyet, theol. akadémián, vagy a kül-
földön lehet végezni s ebből folyólag, hogy szakvizsgála-
tokat is csak a szakrendszer szerint berendezett egyet, 
theologiai akadémián lehet tartani, újra érvényre emeli, 
s miheztartás végett a theol. intézeteket fentartó ható-
ságokkal közli. 

Azt hiszem mai rendezettebb viszonyaink között ez a legkevesebb 
a mit a theol. tanügy fejlődésének jól felfogott érdekében kívánhatunk. 

Pozsony 1896. szept. 23. 
clr. Masznyik Endre 

előadó. 

Ezen indítványt a közgyűlés azzal teszi magáévá, hogy 
a theologiai intézetek egyesítését továbbra is óhajtja. 

54. Az oroszvári párbérügy 
továbbra is nyilván tartatik. 

55. A mult évi egy. gyűlés jegyzőkönyvének 35. pontjának kap-
csán elhatározza a kerületi közgyűlés, hogy 

a levéltárból semminemű könyv, illetve kézirat senki-
nek ki nem adható, benn a levéltár helyiségében azonban 
annak méltán féltékenyen őrzött kincsei a levéltárnok fele-
lőségére, tudományos kutatás czéljából mindenkinek rendel-
kezésére állanak s egyszersmind utasítja a főjegyzőt a ker. 
levéltári szabályzatnak ilynemű módosításának a 4. §-ba való 
bevezetésére. 

56. A 6000 frtnyi államsegély, közvetetlenül küldetvén meg az 
egyházkerületi elnökséghez 

az erre vonatkozó felosztási javaslat az egyetemes 
gyűlésen elmarad. 
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57-59. 57. Vonatkozással az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 47. 
pontjára megbízatik az egyházkerületi pénztáros s főjegyző, egyház-
kerületünk jogos igényeinek számszerinti összeállításával, szemben a 
többi egyházkerületekkel 

s a kerületi elnökség megbízatik ennek felterjesztésével 
az egyetemes közgyűlésen s felkéretik az arányos részesedés 
kieszközlésére az államsegélyből. 

58. Az országos dotátióra vonatkozólag az elnöklő püspök jelenti, 
hogy a felterjesztés a kormányhoz megtörtént. 

Tudomásul szolgál. 
59. Püspök úr beterjeszti a keriAletbeli lelkészek javadalmazásá-

nak kimutatását. 
A kerületi közgyűlés elrendeli ezen kimutatásnak felvé-

telét a jegyzőkönyvbe, — miután pedig az 1895-iki s az 
1896-iki kimutatás között a különbözet igen feltűnő, utasitja 
az egyházmegyéket a kimutatás helyesbítésére s ennek be-
nyújtására a püspöki hivatalnál, a legközelebbi ker. köz-
gyűlésig. 

A dunáninneni ágost . hitv. evang. egyházkerü le t le lkészei 
f i z e t é s é n e k k imutatása . 

I. Barsi esperesség. 
1 8 9 5 . 

Körmöczbánya 1176 frt. 07 kr. 
Nemes-Kosztolán 
Léva . . . 

413 

Fakóvezekény 

Bokod . . 
Csabdi . 
Csákvár 
Gyúró . 
Ondód . 
Oroszlán . 
Komárom . 
Szák 
Szend . 
Sz.-Fehérvár 
Tordas . . 
Veleg . . 

64 

1 8 9 6 . 
1151 frt. — 

366 » 49 
kr. 

695 » — » 650 » — » 

908 » — » 839 » — » 

663 » 96 » 715 » 50 » 

Dmi esperesség. 
692 frt. — kr. 1008 fi t. 70 kr. 
380 » 40 » 508 » 40 » 
374 » 50 » 610 » 70 » 
426 » 30 » 617 » 25 » 
720 » 75 » 944 » 50 » 
878 » — » 1031 » 95 » 
885 » — 978 » — » 

716 » — » 707 » 95 » 
349 » 70 » 434 » 85 » 
700 » — » 720 » — » 

706 » — » 854 » 23 » 
582 » 80 » 929 » 65 » 

III. Mosoni esperesség. 
Gálos 1431 frt. — kr. 
Hegyeshalom 1650 » — » 
N.-Járfalu 1191 » — » 

1433 frt. — kr, 
1401 » — » 
1114 » 18 » 
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1895. _ 1896. 58-59." 
Levél 1455 frt. — kr. 1465 Irt. 50 kr. 
'Miklósfalu ľ . . . . . . . 1118 „ 08 , ,, 1220 „ 72 „ 
Rajka 1196 „ 30 „ 1180 „ 96 „ 
Zurány 1093 „ 40 „ 1124 „ 50 „ 

IV. N.-Honti esperesség. 
Felső-Almás 1025 frt 95 kr. 998 frt 05 kr. 
Bagyan 1291 „ 29 „ 908 „ 70 „ 
Bagonya 983 „ 10 „ 856 ,. — „ 
Bakabánya 1211 „ — „ 1126 „ — ., 
Felső-Baka 1334 „ 25 „ 1408 „ 80 
Báth 1222 „ 75 „ 1199 „ 60 „ 
Béld 1174 „ 04 „ 953 „ 94 „ 
Berencsfalu 1046 „ 11 „ 672 „ — „ 
Börzsöny 1026 „ 83 „ 730 „ — „ 
Csall-Apafalva 685 „ — „ 1056 „ 40 „ 
Kis-Csalomja • . 858 ,, — ,, 697 ,, — ,, 
Csank . 885 „ 84 „ 918 „ 60 „ 
Cseri . . 872 „ 86 „ 812 „ - „ 
Darázsi 880 „ 60 „ 727 „ — „ 
Dacsolam 1649 „ 78 „ 1321 „ 90 „ 
Derzsenye 866 „ 80 ,. 746 „ 80 „ 
Devicse 582 „ 23 „ 592 „ 23 „ 
Fehérkút 1004 „ 30 „ 918 „ — „ 
Hodrusbánya 580 45 „ 794 „ — „ 
Ledény 940 „ 41 „ 910 „ 60 „ 
Lissó . . . . . . . . 074 , 30 „ 980 „ 20 „ 
Egyház-Marótb 1504 „ 50 „ 2015 „ 60 „ 
Közép-Palojta 1156 „ 22 ., 1387 „ 06 „ 
F.-Rakoncza 741 „ 25 „ 659 „ 17 „ 
Százd 664 „ 70 „ 937 „ 75 „ 
Hont-Somos 944 „ 60 „ 780 „ — „ 
Selmeczbánya 1398 „ 51 „ 1262 „ — „ 
Selmeczbánya 1333 „ — „ 1300 „ — „ 
Szuhány 931 „ 50 „ 886 „ 85 „ 
Teszér 1031 „ 99 „ 996 „ 40 „ 
H.-Terény 1298 ,. 64 „ 1196 „ 70 „ 
Udvarnok 697 „ 57 „ 718 „ 70 „ 

• 

V. Nógrádi esperesség. 
Ábelova 2415 frt 76 kr. 1515 frt — kr. 
Agárd 1189 „ 76 „ 1194 „ 26 „ 
Balassa-Gyarmat 1433 „ 85 ., 1587 „ 80 „ 
Bánk 940 23 „ 987 „ 11 „ 
Bér 1376 „ 57 „ 1077 „ 50 „ 
Alsó-Bodony 653 „ 40 „ o97 „ 39 „ 
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58-59. Buda-Lehota . . 717 frt 30 kr. 682 frt 60 kr. 
Cseh-Brezó . . . 940 „ 49 „ 922 „ 19 
Dengeleg . . . 1010 ,, 30 „ 1110 „ 50 
Dobrocs . . . . 1930 „ 52 „ 2071 „ 53 
A.-Esztergály . . 1774 „ 70 „ 1765 „ 20 
Guta 1265 „ 95 „ 1207 „ 65 
Kálnó . . . . 1810 „ 20 „ 1771 „ 20 
N.-Kürtös . . . 974 „ 33 1261 „ 80 
N.-Lam . . . . 1676 „ 54 „ 1540 „ 92 
Legénd . . . . 825 18 „ 730 „ 20 
Lest 983 „ 91 „ 1435 „ 91 
N.-Libercse . . . 1108 „ 10 „ 1030 „ 20 
Lónyabánya . . 1066 „ 88 „ 1478 „ 70 
Losoncz . . . . 847 „ 60 „ 1128 „ 40 
Luczin . . . . 786 „ 70 „ 797 „ 70 
Málnapataka 1126 „ 65 „ 1270 „ 13 
Maskova . . 1560 „ 36 „ 1379 „ 
Ozdin . . . . 873 „ 10 „ 830 „ 24 
F.-Petény . . . . . . . . 795 „ 56 „ 769 „ 78 
Polichnó . . • 916 „ 32 „ 840 „ 60 
Poltár . . . . 1416 „ 80 „ 1489 „ 60 
S.-Tarján . . . 1634 „ 1560 „ — 

Sámsonháza 1649 „ 66 „ 1404 „ 35 
S.-Terény . . . 719 „ 18 „ 657 „ 18 
Szécsény . . . 749 „ 40 „ 732 „ 73 
N.-Szenna . . . 1522 „ 20 „ 1230 „ 40 
Szentpéter . . . 1600 „ — „ 1600 „ — 

Szinobánya . . . 1202 „ 33 1175 „ 64 
Szirák . . . . 1128 „ 20 „ 956 „ 60 
Alsó-Sztregova 1595 „ 95 „ 1118 „ 90 
Felső-Sztregova 916 „ 14 „ 922 „ 22 
Szügy . . . . 961 „ 93 „ 945 „ 63 
Losoncz-Tamási . 2029 „ 94 „ 1737 „ 66 
Felső-Tiszovnyik . 1702 „ 33 1084 „ 
Turicska . . . 700 „ 33 730 „ 06 
Turopolya . . . 1547 „ 94 „ 1537 „ 93 
Uhorszka . 1773 „ 15 „ 1823 „ 80 
Vanyarcz . . . 1404 „ 33 1288 „ 66 
Závada . . . . 848 „ 05 „ 709 „ — 

K.-Zellő . . . 988 „ 55 „ 874 „ 54 

VI. Nyitrai esperesség. 
Assakürt . . 866 frt 50 kr. 
Bodíalva . . . 1100 „ 80 „ 
Brezová . . . 1473 „ 33 
Bukócz . . . . 518 „ 50 „ 
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1 8 9 5 . 1 8 9 6 . 

Csácsó. 850 frt — kr. 
Csasztkó . . 557 » 44 » 
Hluboka . . 655 » 81 » 
Holics . . . 906 » 41 » 
Kosariszko 725 » — » 

Kosztolna . . 1502 » 50 » 
Kraj na . . . . . . . . . 1117 » 34 » 
Lubina . 944 » 75 » 
Miava . . . 1886 » — » 

Pritrzs . . 497 » — » 

Salgó . . . . . . . . 379 » 36 » 
Szakolcza . 894 » 82 » 
Szenicz. . 1112 » — » 

Szobotist . • 885 » — » 

Ó-Tura , . . 1375 » 50 » 
Turolúka . • 800 » — » 

Vágujhely . . 860 » 50 » 
Verbó . . . 639 » 62 » 
Verbócz . . 1034 » 50 » 
Felső-Zele . . 962 » — » 

N.-Szerdahely 976 » 87 » 

VII. Pozsonymegyei esperess< 
Bazin (német) 1156 frt 73Vi kr. 
Bazin (tót) 1265 51V, „ 
P.-Födém es 501 „ 10 „ 
Grinád . . . 610 „ 55 
Német-Gurab . 2518 „ 55 
Szt.-György 1274 „ 55 
M odor-Király fa 678 „ 55 
Nagy-Lévárd . 464 64 „ 
JVIisérd . . . 867 „ 55 
Limbach . . 958 „ 69 „ 
Modor (német 1248 „ 55 
Modor (tót) . 970 „ 75 „ 
Somorja . . 932 „ 55 
Alsó-szeli . . 1064 „ 90 „ 
Felső-szeli . . 1461 „ 50 „ 
D.-Szerdahely . 401 „ 95 „ 
N.-Szombat 1250 „ 55 

58-59. 

872 frt 60 kr. 

VIII. 
Pozsony (német) . . 
Pozsony (német) . . 
Pozsony (német) . . 
Pozsony magyar-tót . 

1140 
445 
815 

1885 
1136 

867 
473 
837 

1089 
1405 
1143 

946 
1065 
1421 

565 
1195 

71 Vi 
64 

75 

50 

40 
74 
46 

90 
50 
80 

kr. 
55 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

Pozsony-városi esperesség. 
. . 2200 frt — kr. 2285 frt 33 Vi kr. 
. . 2200 „ — „ 2105 „ 33V 
. . 2200 „ — „ 2172 
. . 2146 .. — „ 2116 

55 

55 

55 55 55 55 
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-61, Pozsonyi s. lelkész 
Récsei lelkész 

1 8 9 5 . 
600 frt — kr. 
920 íl. 

IX. Trencséni esperesség. 
Beczkó . 
Kochanócz 
Ksinna . 
Laáz 

F.-Ozor . 
Podluzsán 
Puchó . 

Iv.-Sztankócz 

1 8 9 6 . 

763 írt — kr. 

826 frt 50 . kr.. > 645 írt/ : 9 4 e . kr 
971 „ 50 

• a . 762 
* 11 '80 

582- „. 99 if . 455 • ii .50 " s  -if 
303. „. — - íl' . 280 * 55 95 

1005. „ — - ' ír 725 ' 11 .—• ír 
619 „ —T- ír . 570 11 20 11 
763 „ 40 ii 591 11 . — 5? 
705 „ -r- n 601 ' 11 — 11 
899 „ 12 n 719 11 62 55 
873 „ 80 ' ír 692 — 55 
762 „. 30 

' rí 490 ' 51 — 55 
1529 „ 94 ír 895 55 .,—— 55 

620 „ 80 V 555 11 10 51 
863 „ 30 ii 672 ' 11 — 55 

1147 „ 17 ii 999 55 60 51 

Trencsén 
N.-Szlatina 
Zárjecs 
Zay-Ugrócz 

Az 1896. évben elrendelt összeírás hézagosan vitetvén keresztül, 
az 1895. évi több pontban elégtelen összeírás vétetett fel a kimu-
tatásba. 

Egybeállítva a beküldött bevallások alapján 
Balassa-Gyarmaton 1896. évi szept. 11-én. 

a püspöki iroda által. 
60. Tordas a í.-komáromi egyházmegye községe megfelebbezte a 

a lelkészi javadalmazás felbecsülésének néhány pontját. > . 
A felebbezésnek, mint meg nem okoltnak hely nem 

adatik. 
61. Beterjesztetett a selmeczbányai ág. hitv. ev. lýceum kormány-

zására vonatkozó szabályzat tervezete. Ezen tervezetet a kerületi gyű-
lés a tanügyi bizottság módosításával s a következő szövegezéssel 
elfogadta. 

A szabályzat szövege: 
1. Az iskolai tanács elnöke, a lýceum felügyelője, kit az egyete-

mes gyűlés választ. Ezen felül maga az iskolai tanács a maga tagjai 
közül választ másodfelügyelőt. 

2. A tanács választott tagjainak száma 24; 12-őt választ a sel-
meczbányai ág. hitv. ev. egyház, kik közül kettő mindig lyceumi tanár; 
12-őt a dunáninneni egyházkerület. Az egyetemes gyűlés a megejtett 
választásról a dunáninneni kerület püspöke útján vesz tudomást. 

Hivatalból tagjai az iskolai tanácsnak a selmeczbányai ág. hitv. 
ev. egyház rendes lelkészei és a lýceum igazgatója. 

Az iskolai tanács 6 évre választatik s jogérvényes határozathoz 
első ízben legalább 8 tagnak jelenléte szükséges. A másodízben ugyan-
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azon ügyben egybehívott tanácsülésben tekintet nélkül a számra a 61. 
jelenlevők határoznak. 

3. Az iskolai tanácsot rendszerint összehívja a lýceum felügyelője; 
de ennek távollétében vagy ha az iskolai tanács intézkedése sürgősen 
szükséges, összehívja a másodfelügyelő s a tanácsban elnököl. 

4. Az iskolai tanács minden évben legalább két ülést tart, egyet 
a kerületi gyűlés előtt, egyet május vagy június havában. 

5. Az iskolai tanács a lýceum kormányzásában és belügyei veze-
tésében a fentartó felekezeti hatóságnak vagy pártfogóságnak hivatalos 
képviselője. 

6. Az iskolai tanács hatáskörének közelebbi meghatározása: 
a) Lyceumi tanári állás megüresedése esetében a lýceum igazga-

tója által pályázatot hirdettet, meghallgatja az igazgató jelentését, vala-
mint a tanári kar véleményét a beérkezett pályázatokról, átvizsgálja 
a pályázók okiratait s ezek alapján, ha a tanszék betöltése a feleke-
zeti fentartóságot illeti, a tanárt megválasztja, kiállítja számára a meg-
hívót, melyet aláír a lyc. felügy. s az igazgatója s mint ellenőrző a dunánin-
neni kerület püspöke. Ezzel a választás jogérvényessé vált, s ezt a 
dunáninneni egyházkerület püspöke, az egyházegyetemnek tudomás-
vétel végett bejelenti. 

Ha a megüresedett tanszék a vallás- s közoktatásügyi ministert 
illeti, úgy az iskolai tanács az állammal kötött szerződés élteimében 
jár el s a kinevezésről a dunáninneni kerület püspöke tesz jelentést 
az egyházegyetemnek. 

A lýceum igazgatóját az egyetemes gyűlés választja 6 évre. Ha 
az igazgatói állás megüresedik, helyettes igazgatóról a tanári kar meg-
hallgatása után, az iskolai tanács gondoskodik. 

b) Az iskolai tanács kezelője a lýceum vagyonának, a melyet 
vagy ingatlanokba vagy állampapírokba, vagy jelzálogilag biztosított 
követelésekbe fektet. Felügyel a folyó jövedelem kezelésére; minek 
könnyebb eszközlése czéljából állandó pénzügyi bizottságot választ 
saját kebeléből. 

Az évi számadásokat a pénzügyi bizottság előleges megvizsgálása 
után, és jelentését tudomásul véve, felülvizsgálja s a felmentvényt 
megadja. E számadások az egyházegyetemnek a dunáninneni egyház-
kerület utján felterjesztendők. 

c) Az iskolai tanács a tanári kar előterjesztése alapján intézke-
dik a stipendiumok és iskolai jótétemények kiosztása felett. 

d) Az iskolai tanács éber figyelemmel kíséri úgy a lyceumi igaz-
gató, mint a tanári kar működését, s azon van, hogy a netalán elő-
forduló rendellenességeket békés úton, vagy komoly megintéssel meg-
szüntesse. Súlyosabb vétségek esetében, úgy az igazgatóval, mint a 
tanárokkal szemben, a zsinati törvényekben megszabott fegyelmi eljárás 
megindítása az iskolai tanácsot illeti. 

e) Az iskolai tanács tagjai közvetlenül meggyőződést szerezni 
tartoznak arról, hogy milyen az ellátás az élelmezőben s megvan-e a 
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62-67 . kellő rend és tisztaság. Lényeges változtatások felett határoz az iskolai 
tanács. 

f ) Az iskolai tanács ellenőrzi az igazgatót, a lyceumi épületek és 
szerelvények épentartása tekintetében. Nagyobb költségekkel járó épít-
kezés vagy belső berendezés felett határoz az iskolai tanács. 

g) A tanulók relegátiója felett az iskolai tanács határoz. 
Ezen tervezet az egyetemes közgyűlés mult évi jegyző-

könyvének 79. pontja értelmeben az egyetemes felügyelőhöz 
felterjesztendő. 

62. Az egyetemes pénzügyi bizottság, valamint az egyetemes 
szabályrendeleti bizottságra vonatkozólag 

a közgyűlés kívánja, hogy ezen bizottságokban a kerület 
megfelelő tagokkal aránylag képviselve legyen. 

63. A pozsonyi »Theolog. Otlhon« életbeléptét jelenti az elnökség. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 

64. Felvétetvén a trencsén-tepliczi fürdőben berendezett istentisz-
telet ügye, 

a közgyűlés a pozsonyi lelkészi karnak, valamint dr. Pro-
hászka Ulrik ezredorvos úrnak eddig kifejteti buzgóságáért 
köszönetet szavaz. 

Minthogy pedig a fürdői istentiszteletek rendezése a 
püspöki jogok körébe tartozik: felkéri a közgyűlés püspök 
urat, hogy Pőstyénben is, mint missiói körben, a fürdői 
istentiszteletek megtartására a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

65. Jelenti a püspök úr, hogy az egyetemes gyűlés által melléje 
rendelt missiói lelkész már működik, azonban az idevágó szabályren-
delet még nincs elkészítve. 

Tudomásul vétetik, s a püspök úr felkéretik, hogy az 
idevágó szabályrendeletet alkossa meg. 

66. Olvastatnak a bel- és külmissió tárgyában f. évi szeptember 
22-én az ezen kerület püspökének elnöklete alatt tartott értekezlet 
jegyzőkönyve és az abban foglalt javaslatok, — nevezetesen hogy 
a missió evangeliumi alapon fejlesztessék, hogy nemcsak a belső, 
hanem a külső missió is felkaroltassék, hogy a gyülekezetek szabadon 
rendelkezhessenek a begyült adományoknak, a belső vagy külső mis-
sió czéljaira való fordítása iránt és hogy a missió ügyek vezetését öt-
tagú bizottság vigye, melynek tagjai Trsztyenszky Ferencz esperes 
elnöklete alatt, Fürst János, dr. Masznyik Endre, Hollerung Károly és 
jegyzője Schmidt Jenő. 

Örvendetes tudomásul szolgál és a javaslatok elfogad-
tatnak. 

67. Olvastatik az alsó-bodonyi egyház folyamodása, melyben az 
egyházi alkotmányról szóló törvény 319. §-a értelmében, a lelkészi 
javadalom kiegészítését kérelmezi 202 frt erejéig a közalapból. 

A kerületi közgyűlés szükségesnek jelenti ki ezen anya-
egyháznak, a terjedelmes szórványban való fentartását s 
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miután az egyház legjobb akarata mellett sem képes a lel- 68 -83 . 
készi javadalmazást önerejéből 598 forintról 800 forintra 
kiegészíteni, — a lelkészi és tanítói állás egyesítése pedig ez 
idő szerint nem lehetséges, megengedi a kerületi közgyűlés 
az egyházi alkotmányról szóló törvény 319. §-a értelmében 
addig is, még a kerületi elnökség közbenjárására, a kivánt 
202 frtnyi segély a közalapból, mint a lelkészi jövedelem-
nek 800 frtig való kiegészitése biztosittatnék, a lelkészi állo-
másnak rendes lelkészszel való betöltését. 

68. Beterjesztetett Janko Sámuel maskovai tanító keresete a nó-
grádi esperesség azon határozata ellen, mely őt a gácslehotai leány-
egyházban 11 éven át élvezett koleda eszközlésétől eltiltja. 

Minthogy a zsinati törvények 329 §-nak c) alpontja 
szerint az egyházi tisztviselők által hivány, vagy hivatali 
viszony alapján indított keresetek, az egyházi törvénykezési 
eljárásra tartoznak: kérelmező oda utasíttatik, hogy keresetét 
hiványával és a nógrádi esperesség ez ügyben hozott határo-
zatával felszerelve, a nógrádi egyházmegyei törvényszék útján 
szorgalmazza. 

69. A budapesti országos árvaegylet választmányának jelentése 
1895. évi működéséről. 

Tudomásul szolgál. 
70. A Luther társaságnak 1894. évi működéséről szóló jelentés. 

Tudomásul szolgál. 
71. Beterjesztetett a vakok budapesti országos intézetének kér-

vénye könyöradományok gyűjtése czéljából. 
A kerület meggyőződve a kérelem jogosultságáról s a 

czél nemességéről felhívja az egyházakat, a kebelében működő 
nőegyleteket, a végrendeletek fogalmazóit s a különféle bír-
ságok kivetésére jogosult hatóságokat, hogy közreműködésök 
által honi szegény vakjaink jövője biztosítására minden lehe-
tőt elkövessenek, s a begyült adományokat püspök úr útján 
a vakok intézetének Budapestre mielébb beküldjék. 

72. Virágh Mihály erdődi lakosnak, mint az erdődi ev. ref. fiók-
egyház főgondnokának, valamint a dunaföldvári ág. hit. ev. egyház-
község kérvényei segélyadományok nyújtása iránt: 

a szükséges alapok hiányában, tekintetbe nem vehetők. 
73 Beterjesztetett Simko Endre, Szanik Ernő és Durst Győző 

eperjesi énektanítók folyamodványa, melyben kérelmezik, hogy az 
általok szerkesztett két kötetü munkájok, mely magában foglalja a 
legáltalánosabban használt, magyar, tót és német szöveggel ellátott 
egyszólamú 75 éneket, az istentisztelet liturgiái részét orgonakisérettel, 
azonkívül 12 darab 4 szólamu .férfikarra átírt ünnepnapi éneket; a 
kerület által iskolai használatra ajánltassék. 

Minthogy a kerület iskoláiba csakis a tanügyi bizottság 
által kedvezően elbírált tankönyvek hozhatók be, felhivatnak 
a szerkesztők, hogy munkájokat a tanügyi bizottság elnök-
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74-80 . ségéhez Raab Károly esperes úrhoz küldjék, be, ki azt 
szakértők által megbíráltatván, az ügyről a jövő kerületi gyű-
lésen jelentést tegyen. 

74. Püspök úr jelenti, hogy jövő évi (1897.) febr. 16-án bekö-
vetkezik Melanchton Fülöp születésének 400-ik évfordulója; ajánlja 
tehát, hogy azon alkalomból kegyeletesen megemlékezzünk a nagy, 
szeretett hazánk reformatiója körül kiváló érdemeket szerzett refor-
mátorról, ünnepi istentiszteletünk egyházi beszédeiben. 

A javaslat elfogadtatik s a papi-kar a püspök úr által 
kellő időben, erre még külön felhívandó. 

75. A seímeczbányai szemfogyott egykori lyc. tanár a Kövessy 
János segélyért folyamodván a Baldácsy alapítványból, 

folyamodása azzal adatik vissza, hogy a hr. Baldácsy-
féle végrendelkezés, ilyen segélyezésről meg nem emlékez-
vén, kérelme nem volt teljesíthető. 

76. Püspök úr beterjeszti Kaiinka Joachim superintendensnek 
1660-ik évhen írott. levelét, melyet Hudecz Zsigmond balassa-gyarmathi 
ügyvéd úr a kerületnek ajándékozott. 

A kerületi gyűlés a nagybecsű ajándékért az adomá-
nyozónak köszönetet szavaz. 

77. Mocznay János, volt lupocsi, sijllyei és gergelyfalvi tanító, ki 
hivatalában 56 évig működött s az országos tanítói nyugdíjintézetbe 
előrehaladott kora miatt fel nem vétetett s egyháza részéről semminemű 
támogatást nem kap, püspök úr útján végkielégítési összeg utalványo-
zását kérelmezi. 

Minthogy a kerület oly alapítványnyal nem rendelkezik, 
melyből püspök úr elaggott tanítók részére végkielégítésképen 
bizonyos összeget kiutalványozni képes lenne: Mocznay János 
kérvénye egyházilag az esperességhez lebocsáttatik s a kérel-
mező felhivatik, hogy az esperesség s megyei tanfelügyelőség 
közbenjárásával a nagyméltóságú vallás s közoktatásügyi 
ministeriumhoz kegydíjért folyamodjék. 

78. Ebner Gyula rajkai tanító és Halfax János oroszvári tanító 
kérelme, hogy állami anyakönyvvezetői helyettesi állást elfogadhassanak 

a folyamodóknak a kért engedély megadatik. Ez alka-
lommal határozatikig kimondja a kerül, közgyűlés, hogy 
hasonló esetben a tanítók az esperes utján a püspökhöz 
folyamodjanak engedélyért. 

79. Stubner Simon a galgóczi áll. polgári fiu és leányiskolában 
ág. hitv. ev. hitoktató segélyt kér. 

A püspök által a nyitramegyei kir. tanfelügyelőnek azon 
megkereséssel küldendő meg, hogy az véleményével a folya-
modást visszaterjeszteni szíveskedjék. 

A f. évre a segély alap hiányában meg nem adható. 
ž 80. A politikai községeknek egyházi közigazgatási beosztása tekin-

tétébeni az elnökség jelenti, hogy az folyamatban van; de mert az 
adatokat némely esperesség későn és hiányosan küldte meg, 
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az egyetemes gyűlés felkéretik, hogy egy évi határidőt 81-84. 
adni kegyeskedjék. 

81. A kerületi törvényszék tagjainak fele az alkotmány 337. il-
letve 335. §. értelmében kisorsolandó lévén; a kerületi gyűlés szine 
előtt kisorsoltattak: Fürst János, Schleiffer Károly és Hrk János egy-
házi, úgy Stranyavszky Géza, Pongrátz György és dr. Samarjay Emil-
világi közbirák, továbbá lemondott Hering Lajos egyházi közbíró, mire 

a kerületi közgyűlés megválasztja a kilépett közbiró 
helyébe Fürst János alesperes, pozsonyi lelkészt a kisorsolt 
egyh. közbirák helyébe Hrk János málnapataki lelkészt ujolag, 
továbbá Wladár Miksa alesperes sziráki lelkészt és Frenyó 
Gyula nógrád-szentpéteri lelkészt, világi közbírákúl pedig dr. 
Samarjay Emil pozsony-városi egyh. felügyelőt, Stranyavszky 
Géza és Pongrátz György előbbi kerületi közbírákat ujolag. 

E szerint a ker. törvényszék közbírái a következők: 
Hollerung Károly, Fürst János, Hrk János, Wladár Miksa és 
Frenyo Gyula egyházi, továbbá dr. Tomassovics Ferencz, 
Nagy Vilmos, dr. Samarjay Emil, Stranyavszky Géza és Pong-
rátz György világi, Zorkóczy Samu a tanári és Biskup Lajos 
a tanitói karból. 

82. Pénztáros bemutatja a kerületi elnök mélt. Laszkáry Gyula 
alapítványi eveiét a gyámolda javára s javasolja, hogy az alapítvány 
külön lapon Laszkáry Gyula néven könyveitessék és a kamatok a 
gyámolda javára fordíttassanak. 

A javaslat elfogadtatik. 
83. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri a közgyűlés az elnöksé-

get, Fürst János, Samarjay Emil, Günther M. V. és Schleiffer Károly 
urakat. 

84. A közgyűlés tárgyainak elintézésével az elnöklő felügyelő, a 
püspök úr buzgó hálaimája után, a közgyűlést berekeszti. 

Laszkáry Gyula, Baltik Frigyes, 
ker. felügyelő. püspök. 

Händel Vilmos, Hering Lajos, 
ker. főjegyző. jegyző. 

Korcsek Zsigmond, Sziklay Otto, 
jegyző. jegyző. 

H i t e l e s í t e t t é k : 

Fürst János, 
Günther M. V. 

Schleiffer Károly. 



Függelék . 

Szabályrendelet 
a tanítók alkalmazásáról. 

1. §. Az egyházközségben állandóan fentartott egy vagy több önálló 
tanítói hivatal: rendes tanítói hivatal; élethossziglan alkalmazott vezetője: ren-
des tanító; ideiglenes vezetője pedig: segédtanító. 

A) A rendes tanítóról. 
2. §. Rendes tanító alkalmazásának csak a tanítói hivatalnak megürese-

désekor vagy szervezésekor van helye, mely esetben az alkalmazandó tanítót 
az iskolafentartó egyházközségnek közgyűlése választja (E. A. 44. a. 198.) 

I. A megüresedésről. 
3. §. A tanítói hivatal megüresedik: a) lemondás, b) nyugdijazás, c) el-

mozdítás és d) elhalálozás folytán; még pedig lemondás és elhalálozás esetén 
még az nap, nyugdijazás és elmozdítás esetén pedig a jogerőre emelkedés 
napján. 

A lemondást írásban kell bejelenteni az isk. fentartó egyházközség elnök-
ségénél. 

Az elhunyt tanító tisztességes eltemetéséről az iskolafentartó egyházközség 
gondoskodik. 

4. §. A megüresedést az isk. f. egyházközség elnöksége azonnal bejelenti az 
esperesnél és a szükséges intézkedések megtételére felkéri; egyszersmind az 
egyháztanácscsal ( = iskolaszék) együtt megvizsgálja az iskolának a tanító ke-
zelése alatt volt ingó és ingatlan vagyonát s arról leltárt vesz fel. A leltár 
egyik példányát az e. községi levéltárba helyezi, a másikat pedig az espereshez 
küldi az e. megyei levéltárba helyezés végett. 

5. §. Az esperes felhívására az isk.f. e. község elnöksége egyh. tanácsi ülésen: 
a) elintézi az isk. f. egyházközség és a hivatalától megvált tanító, illetőleg 

elhalálozás esetén a tanitó örökösei közt fenforgó anyagi kérdéseket, szemelőtt 
tar tván 1. hogy a hivatalától megvált tanítónak vagy elhalálozás esetén örö-
köseinek a megüresedés napjáig esedékes járandóság teljes egészében jár; a 
járandóság kölcsönös egyezség útján kész pénzzel is megváltható az esperes 
jóváhagyásával. — A végkielégítést nyugtatványnyal kell igazolni s az esperes-
hez beküldeni (E. A. 73.) 

2. Azon javításokért és hasznothajtó beruházásokért, melyeket a hivata-
lától megvált tanító a tanítói hivatal jövedelmi forrását képező ingatlanokon, 
az isk. f. egyházközség tudtával s beleegyezésével tett, az isk. f. e. községtől mél-
tányos kárpótlás jár (E. A. 76.), még pedig az igazolható beszerzési, esetleg a 
közönséges becsár szerint. 

3. Az elhalálozás napjától számított félévre járó mindennemű tanítói java-
dalom, ide értve a lakást is, a tanító özvegyét, illetőleg kiskorú leszármazóit 
és munkára képtelen szülőit illeti (E. A. 74.) 

b) intézkedik a választók névsorának összeírásáról, közszemlére való ki-
tételéről s ennek a szószéken való kihirdetéséről, annak jelzésével, hogy a vá-

9 
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lasztói névsor ellen csakis a kitétel napjától számított 15 napon belől lehet 
indokolt kifogást tenni az isk. f. e. község elnökségénél, akár, Írásban akár szóval. 
A kifogás felett 15 nap alatt az egyh. tanács határoz; határozata ellen 8 nap 
alatt az espereshez lehet felebbezni, ki 15 nap alatt végérvényesen dönt, 

c) intézkedik az új tanító részére szóló meghívó levél kiállításáról és meg-
tekintés végett az espereshez való beküldéséről. 

6. §. Ha a meghívó levél a régebbivel szemben csonkulást nem mutat, 
az esperes felhívja az isk. f. e. községet a tanító kijelölő közgyűlés megtartására. 

I. A kijelölésről. 

7. §. Az isk. f. e. község az e czélra egybehívott közgyűlésen kijelölhet kettőt, 
kikhez az esperes szintén jelölhet még más kettőt. 

8. §. Jelölhető minden ág. hitv. ev., feddhetetlen erkölcsű, egyházához és 
a magyar hazához hiven ragaszkodó s a magyar nyelvben teljesen jár tas m a -
gyar honpolgár, kinek tanító-képesítő oklevele van (E. A. 197., 206., 207.) 

9. §. Nem jelölhető: 
a) a ki iskolai hivatal viselésére jogerős Ítélettel képtelennek nyilvánít-

tatot t (E. A. 326. d) 
b) a ki ellen az E. A. 359. §-a e) pontja értelmében elrendelt vizsgálat 

van folyamatban, 
c) a ki a magyar nyelvben nem jár tas teljesen (E. A. 197.) 
d) a ki tanítói állását a magyar király, a magyar haza, és a magyar nem-

zet ellen izgatásra használja fel (E. A. 324. e) 
e j a ki a tanítói hivatalt vesztegetés, tolakodás, megtévesztés vagy izgatás 

útján keresi, akár személyesen, akár mások közvetítésével. 
10. §. Ha valakire a 9. §. a—e pontjai a kijelölés megtörténte után bizo-

nyulnak rá, azt a kijelöltek közül utólag kell törölni. 

III. A választásról. 

11. §. A választást a kijelölés alapján a tanítói hivatal megüresedése 
napjától számított egy negyedév alatt meg kell tenni. 

12. §. A választó közgyűlés napját és helyét az egyh. tanács határozza 
meg és legalább egy héttel előbb, a rendes istentisztelei alkalmával a tárgy 
megnevezésével ki kell hirdetni (E. A. 40.) 

13. §. A választó közgyűlésen az isk. f. e. község elnöksége elnököl; előadja 
a gyűlés czélját és fontosságát; előterjeszti a jelöltek névsorát s felhívja a köz-
gyűlést a jelöltek egyikének megválasztására. 

14. §. Ha a közgyűlés egy jelölt körül csoportosul, a választás közfelki-
állással történik; ellenkező esetben legalább 10 választó kívánságára névsze-
rinti nyilt szavazást kell elrendelni. 

15. §. A szavazás úgy történik, hogy mindegyik választó a névsor szerint 
felhivatik és miután azonosságát az egyes pár tokra való tekintettel két-két bi-
zalmi férfiú igazolja, leszavaz és szavazatát az elnökség ellenörködése mellett 
a jegyzőkönyvbe foglalja. Ha már a névsorban utolsó választó is felhivatott: az 
elnökség egy negyedórai záróidőt tűz ki, mely után a szavazást azonnal bezárja, 
a szavazatokat összeszámlálja s az eredményt kihirdeti. A közgyűlés szavaza-
tainak általános többsége dönt (E. A. 69.) 

10. §. Ha az első szavazáskor egyik jelölt sem nyer általános többséget, 
akkor az elnökség azt a két jelöltet, a kik a legtöbb szavazatot nyerték, azon-
nal új szavazás alá bocsátja. 

17. §. Szavazat-egyenlőség esetén sorshúzás dönt. 
18. §. Titkos szavazásnak csak az elnökség által elfogadható esetben, leg-

alább 10 választó kívánságára van helye. 
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19. §. A melyik jelöli a szavazatok általános többségét megnyeri, azt az 
elnökség az isk. f. e. község törvényesen és élethossziglan megválasztott tanítójául 
kijelenti és számára a már előre megállapított meghívó levelet azonnal kiállítja. 

IV. A megliivó levélről. 

20. §. A meghívó levél a megválasztott tanítónak hivatala után járó ösz-
szes illetményeit és kötelességeit foglalja magában. 

21. §. Az összes illetmény tisztességes lakáson és kerten kivül 400 frtnál 
kevesebb nem lehet; még pedig világosan kitüntetve, hogy a felsorolt illetmé-
nyekből mi illeti a tanítót a tamtói és mi a kántori tisztviseléseért. A hol a 
javadalom 400 frtnál kevesebb s az isk. f. e. község erejével feljebb nem emel-
hető: ott az 1893 : 26 t. ez. alapján az állami segély igénybe vételével is 400 
f r t ra kiegészítendő. 

22. §. A meghívó levelet az isk. f. e. község szerkeszti s a választást meg-
előzőleg az espereshez beküldi; az esperes megtekinti s a hivatalánál levő díj-
levélkönyvvel összehasonlítja és ha a 6. és 21. §-oknak megfelelőnek találja, 
jóváhagyja és jóváhagyási záradékával, ellenkező esetben pedig észrevételeivel 
az egyh. községhez visszaküldi. 

23. §. A jóváhagyott meghívó levelet az isk. f. e. közs. elnöksége a választó 
közgyűlésen a megválasztott tanító nevének beírásával és a keltezéssel kiegé-
szíti, aláírja és még legalább 6 taggal aláíratja, az e. község pecsétjével ellátja, 
azután az espereshez a választási jkv. kíséretében beküldi és ha ez aláírá-
sával a megválasztottra nézve elfogadhatónak nyilvánítja, a megválasztottnak 
kézbesíti. 

V. A meghívásról. 

24. §. A megválasztott tanító köteles a meghívó levél kézhezvételétől 
számított 15 nap alatt az elfogadás felöl nyilatkozni; különben a meghívó levél 
érvényét veszti és új kijelölés alapján új választás történik. 

25. §. Ha a megválasztott tanító a meghívó levelet elfogadási nyilatkozatá-
val ellátja, akkor azt az esperes megerősíti. A megerősítésért az esperesnek 
2 frt 50 kr. tiszteletdíj jár . 

26. §. Ha a megválasztott tanító a meghívólevélre rávezetett elfogadási 
nyilatkozatát visszavonja: köteles a számadásból megállapítható összes válasz-
tási költségeket az e. községnek megtéríteni. 

VI. A beiktatásról. 

27. §. A megválasztott tanító köteles hivatalát, ha az a 3. §. a—c pont-
jaiban jelzett esetek folytán üresedett meg, a meghívó levél keltétől számított 
3 hónap alatt, ha azonban a d) eset forog fen, a kegvév leteltével azonnal 
elfoglalni. 

28. §. A megválasztott tanítónak és családjának átköltözési és összes 
ingóságainak átszállítási költségeit az isk. f. e. község viseli 

29. §. A megválasztott tanítót hivatalába a lelkész ünnepélyesen beik-
tatja, mely alkalommal közgyűlés tartatik és az összes választási, átköltözési, 
átszállítási s meghívó megerősítési költségek felszámíttatnak s jkvbe vétetnek. 
Ha a tanító a beiktatástól számított 1, 2, 3 év elmulta előtt fogad el más meg-
hívót, a felszámított költségeket egészben, 2/3 vagy 1;s -ad részben visszatéríti. 
A 3-ik év letelte után visszatérítésnek nincs helye, valamint akkor sincsen, ha 
a tanító 3 év előtt elhalna. 

30. §. Ha a megválasztott tanitó ág. h. ev rendes tanítói hivatalban még 
nem volt; a beiktatása alkalmával a következő esküt teszi le: 
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» 

»En N. N. az i ág. hitv. ev. egyházközség népiskolájához megvá-
lasztott rendes tanító, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és Szentlélek, egy 
igaz Isten, hogy anyaszentegyházamhoz és magyar hazámhoz hiven ragaszko-
dom: a hivatalommal járó kötelességeket lelkiismeretesen és pontosan teljesí-
t em; a r e á m bízott gyermekeket az ev. egyház és a magyar haza iránti szere-
tetben nevelem; mint ér.ekvezér az istentisztelet emléséhez legjobb akaratom 
és tehetségem szerint hozzájárulok; nyilvános és magán életemben az igazi 
népnevelőnek élő példája leszek. Isten engem úgy segéljen!« 

31. §. A rendes tanító élethosszig választatik és hivatalából csakis súlyos 
hanyagság, erkölcsi kihágás, az egyh. és állami törvényekben megjelelt köteles-
ségeinek megszegése, bűntet t vagy vétség miatt, fegyelmi eljárás út ján mozdít-
ható el (E. A. 3 2 4 - 3 2 6 . ) 

B) Ä segédtanítóról. 
32. §. Segédtanítónak nem csak okleveles tanító, hanem tanítóképző-inté-

zeti tanfolyamot végzett ifjú is meghívható, de csak oda, a hol már rendes 
tanító van. A meghívás a rendes tanító meghallgatásával, az egyh. tanács joga, 
csakhogy mind a meghívás szándéka a díjlevél bemutatásával , mind a meg-
hívás maga, a meghívott egyén képesítettségének kimutatásával az esperesnek 
bejelentendő, a kinek illetőségéhez tartozik a meghívásnak és a díjlevélnek 
megerősítése. 

33. §. Segédtanító iskolai év közbenmás hova csak rendes tanítói meg-
hívó levelet fogadhat el. 

34. §. Ha az isk. f. e. közs. a megüresedett tanítói hivatal betöltését halo-
gatná vagy elmulasztaná: az esperes ideiglenes tanítót nevez ki annak megjele-
lésével, hogy a tanítói javadalom egészen vagy részben illeti-e, s eljárásáról 
az egyházmegyei közgyűlésnek jelentést tesz. 

C) Ä választás i r a e gf t á i rr a cl 11; r t c ó s á o- á r ó 1. 
35. §. A választás érvényessége ellen (E. A. 329. §. e) a választás uapjá-

tól számított 15 nap alatt (E. A. 331. 2. bek.) csak a választó tagok, más 
részt a sértett fél, nyújthatnak be keresetet az espereshez és az esperes által. 

36. §. A benyújtot t kereset alapján csak akkor indítható meg az eljárás, 
ha a kereset benyújtói a felmerülő költségek biztosítására 100 frt biztosítékot 
befizetnek az egyházmegyei pénztárba. A mennyiben a befizetés a kereset be-
nyújtásától számított 8 nap alatt meg nem történnék, a fél a keresettől elállott-
nak tekintetik és keresete neki visszaadatik. 
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Ä D U N Á N I N N E N I 

Á HITVALLÁSÚ EVANGELIKUS EGYHÁZKERÜLET 

RENDES 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 , 

mely Pozsonyban 1897. szeptember 9. és 10. napjain 

jltósúgos 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 : 
1. Llivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 

aj Az egyházker. törvényszék bírái: Fürst János, Hollerung 
Károly, Wladár Miksa, Frenyo Gyula, dr. Samarjav Emil, Zorkóczy 
Samu, Biskup Lajos, Tomasovics Ferencz. 

bj Egyházker. jegyzők: Händel Vilmos, Hering Lajos, Sziklay 
Ottó, Korcsek Zsigmond. 

c) Egyházker. pénztáros: Günther M. V. 
d) Ügyész: 
ej Számvevő: Kalenda János. 
f J Ellenőr; Richter Ede. 
g) Levéltárnok: Korcsek Zsigmond. 

2. Hivataluknál fogva, mint egyházm. és iskolai képviselők: 
a) A barsi egyházmegyéből: Raab Károly esperes, Kosztolányi 

Sándor felügyelő. 
b) A fehérkomáromi egyházmegyéből: Hering Lajos, esperes. 
c) A honti egyházmegyéből: Händel Vilmos, esperes; Laszkáry 

Pál, m ásod felügyelő. 
d) A mosoni egyházmegyéből: Ringbauer Gusztáv, esperes; 

Lepossa Dániel felügyelő. 
ej A nyitrai egyházmegyéből: Moczkó János, esp.; dr. Simko 

Milos, helyettes esperes, felügyelő. 
f j A nógrádi egyházmegyéből: Wladár Miksa, alesp.; Beniczky 

Árpád, felügyelő. 
g) A pozsonymegyei egyházmegyéből: Hollerung Károly, esperes; 

Lenhárdt Károly, felügyelő. 
1* 
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h) A pozsonyvárosi egyházmegyéből: Trsztvenszky Ferencz, 
esperes; clr. Láng Lajos, felügyelő. 

i) A trencséni egyházmegyéből: Riesz Károly, h. esperes; gróf 
Zay Miklós, h. felügyelő. 

3. A főiskolák képviselői: 
a) Theol. akadémia: dr. Masznyik Endre. 
b) Pozsonyi Lýceum: dr. Samarjay Emil, felügyelő; Zorkóczy 

Sámuel, főgymn. igazgató. 
c) Selmeczbányai Lýceum: F.arbaky István, felügyelő; Jezsovics 

Károly, főgymn. igazgató. 
4. Választás alapján: 

a) A barsi egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel ellátott képviselők: Belcsák László, Bándy 

Endre. 
2. Igazolvány nyal: 

b) A fehérkomáromi egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Horváth Sándor, Jánosy Lajos. 
2. Igazolványnyal: Günther Ernő, Fábián Sándor, Kovács 

Sándor, Flolko Mihály. 
c) A honti egyházmegyéből: 

1. Megbízó levéllel: Schultz Sámuel, Fuchs János. Holuby 
Adolf, Seffarovszky János. 

2. Igazolványnyal: 
d) A mosoni egyházmegyéből: 

1. Megbízó levéllel: Pósch Frigyes, Hacker Károly. 
2. Igazolványnyal: Wenk Károly, Amminger János. 

ej A nyitrai egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Bodiczky Mihály, Csulik Lajos, Szekerka 

Pál, Kulisek Milos, dr. Krno János, dr. Slabey János. 
2. Igazolványnyal: 

f ) A nógrádi egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Szontagh Pál, Biszkup Béla, Maróthy 

Emil, br. Buttler Ervin, Simonidesz János, Kiss István. 
2. Igazolványnyal: Szemere Béla, Wladár Viktor, Okolicsányi 

Gyula, Csonka Zsigmond. 
g) A pozsonymegyei esperességből: 

1. Megbízó levéllel: Ritter Károly, Farkas Géza, Lenhárdt 
Károly. 

2. Igazolványnyal: Schönvisner Kálmán, Schleiffer Károly, 
Feja Dénes, Rásó Mihály, Kercser Ede. 

Jt) A pozsonyvárosi egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Schmidt K. J., dr. Dobrovits Mátyás. 
2. Igazolványnyal: Polevkovics Gusztáv, Samarjay Mihály, 

Heim Károly, dr. Kollerits József, Beck Vilmos, Früh-
wirth Samu, Ebner Gusztáv. 

i) A trencséni egyházmegyéből: 
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1. Meghízó levéllel: Bálent István, Krizsan Zsigmond, dľ. 1. 
Lange Kálmán, Osztroluczky Géza. 

2. Igazolványnyal: Vargha Emil. Zsámbokréthy Lajos, Mich-
nay Albert. 

A gyűlés első napja. 
1. Mélt. Laszkáry Gyula felügyelő úr a közgyűlést a következő 

beszéddel nyitja meg: 

Mélt. és főt. ker. gyűlés. 
Három éve immár, hogy egyházkerületünk mostani összetételében 

megalakít tátott, most vagyok oly szerencsés annak rendes gyűlését 
negyed ízben mint annak elnöke megnyithatni, de még oly benső 
örömmel, oly lelkem mélyéből fakadó megelégedéssel egyszer sem 
tettem azt, mint ez alkalommal, midőn azt jelenthetem a mélyen tisz-
telt kerületi gyűlésnek, hogy az nem csonka többé, hogy abban egy-
házkerületünk mind a kilencz esperessége képviselve van; hogy azon 
testvéreink kik eddig vonakodtak a kerület tanácskozásaiban részt 
venni, belátva azt, hogy mi magyarhoni ág. evangélikusok a mostani 
sokféle ellenséges áramlattal szemben csak úgy tarthatjuk fel magun-
kat, ha egyetértően működünk szeretett egyházunk építésén, ha egymás 
iránt jó akaratot érző testvéreknek tekintjük magunkat, ha kölcsönös 
segítséggel a munkából mindegyik kiveszi részét s nem engedjük 
befészkelni magát egyházunkba a visszavonásnak. 

Szívesen üdvözlöm én tehát az itt most először megjelent tren-
cséni és nyitrai testvéreinket, legyenek arról meggyőződve, hogy mi 
egyenlő mértékkel mérünk egyházkerületünk minden esperességének, 
minden egyházának, mely a törvényes alapon áll. s ha valahol baj 
van, nem tekintjük hogy hol van az. de minden rendelkezésünkre 
álló eszközzel sietünk annak orvoslására. 

Nem hagyhatom megemlítés nélkül azon kitüntetést, mely német-
honi hitsorsosaink részéről kerületünk püspökét dr. Baltik Frigyest érte. 
midőn őt a rostocki egyetem a theologia doctori diplomájával tisztelte 
meg. Ezen kitüntetés, mely püspökünket érte, érte ez által egyházunkat 
s különösen egyházkerületünket, melynek vezetésével van megbízva; 
mert ez azt mutatja, hogy oly képzett egyházi férfiút emelt választá-
sunk kerületünk élére, kinek tudománya és működése a haza határain 
túl is méltánylást nyert. 

Ez évben itt Pozsonyban, egyházkerületünk fővárosában egy nem 
csupán helyi érdekű, de országos ünnepély tartatott meg: a Mária 
Therezia-szobor leleplezése, melyen ő Felsége, szeretett királyunk is 
részt vett. Mi a kerület elnöksége, nem mulaszthattuk el az alkalmat, 
hogy egy nagyobb küldöttséggel járuljunk ő Felsége elé, s őt itt egy-
házkerületünk területén üdvözöljük s bizonyságot tegyünk ezzel is azon 
alattvalói hűségről és ragaszkodásról, mellyel hazánk koronás királya 
iránt viseltetünk. 
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Felhívásunkra ezen küldöttségben egyházunk tagjai oly szép szám-
mal vettek részt, hogy ez ő Felségére a legjobb benyomást tette s a 
küldöttség általa a legszivélyesebben fogadtatott, — miért is nem 
mulaszthatom el az ott megjelent egyháztagoknak a kerületi elnökség 
részéről köszönetet mondani. 

Ezek után szívesen üdvözölvén a gyűlésre megjelent képviselőket 
és kiküldötteket, a gyűlést ezennel megnyitom. 

A tartalmas megnyitó beszédet a közgyűlés nagy érdek-
lődéssel végig hallgatván, püspök úrnak kitüntetését öröm-
mel veszi tudomásul és őszinte szerencse kivánatainak jegy-
zőkönyvileg ád kifejezést. 

2. A közgyűlés alakulásának keresztülvitele végett mélt. felügyelő 
úr felhívja nagys. Beniczky Árpád úr elnöklete alatt Biszkup Béla és 
Bándy Endre urakat, hogy a közgyűlés hivatalos tagjainak, továbbá 
a megbízó levéllel és igazolványnyal ellátott " tagoknak névsorát állít-
sák össze, 

kik is megbízatásukban eljárván az összeállított névsort 
beterjesztik, minek folytán a közgyűlés elnökileg megalakult-
nak jelentetett ki. 

3. Főtdő és mélt. püspök úr meleg hangon emlékezik meg Breznyik 
János kir. tan. volt, selmeczbányai lyceumi igazgatóról, a ki tevékeny 
és közhasznú életét befejezvén 1897. évi aug. hó 8. atyáihoz takarít-
latott. Az elhunytban egyházunk a tanügynek szakértő lelkes bajnokát, 
az egyháznak áldozatkész oszlopos tagját, a nemesszivű emberbarátot, 
minden szép, jó és nemesért melegenérző szivű férfiút veszített el. a 
ki eredménydós működésével és nagylelkű áldozatával kitörülhetetlen 
hetükkel jegyezte tel nevét egyházunk, különösen pedig a selmeczi 
lýceum annaleseinek lapjain. Indítványozza, hogy közgyűlésünk a 
megboldogultnak halhatatlan érdemeit jegyzőkönyvileg hálával örö-
kítse meg. 

A közgyűlés megilletődve veszi tudomásul egyházunk 
nagyérdemű tagjának elhunytát, s elismerésének, hálájának 
és tiszteletének jeléül nevét jkvünk lapjain megörökíti. 

4. A püspök úr felolvassa következő évi jelentését. 

Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés! 

Mielőtt a lefolyt közigazgatási évben végzett munkákat ecsetelném, 
kötelességemnek tartom először is hálatelt szívvel jelenteni a főtiszt, 
egyházkerületi közgyűlésnek: miszerint f. évi május hó 16-án egy 
nagyobb kerületi díszküldöttség élén a kerületi elnökség azon kegyben 
részesült, hogy a kerület nevében bemutathatta alattvalói hódolatát 
ő csász. és ap. kir. Felségének, a midőn ő Felsége itt Pozsonyban a 
Mária-Terézia-szobor leleplezése alkalmából időzni méltóztatott. O Felsége 
a kerületi küldöttséget legkegyelmesebb uralkodói szavaival arról mél-
tóztatott biztosítani, hogy evang. egyházunkat ezentúl is legmagasabb 
uralkodói oltalmába fogadja. Ezen legíelsőbb uralkodói kegyelem legyen 
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nekünk záloga annak, hogy egyházi munkánkat hazánk törvényein 4. 
belül örömteljesen folytathatjuk. Éljen a király! 

Magát az elmúlt közigazgatási évről szóló jelentésemet megkezdem 
immár Mikeás próféta szavaival (II. 12.), a hol mondja az Éh': 
»Mindenestől fogva egybegyűjtelek téged Jákób. az Izraélnak mara-
dékát egybetakarítom, egybegyűjtöm azt, mint a Bosrának juhait, 
mint a seregjuhot az akolba, és zengnek a városok az embereknek 
sokaságok miatt«. 

Teszem pedig ezt azért, mert az egybegyűjtés volt munkánknak 
főjellege az elmúlt évben. Szórvány egyház vagyunk, elszéledeztek 
nyájunk juhai a múltban, vajmi keveset hagyott bennünk az Úr, és 
a jelenben a maradék is nyomorúságban van: azt egybetakarí-
tani kell! 

Hogy az együvétartozás szellemét híveinkben ébresszem, s ott. 
ahol az megvan, megerősítsem, helyén valónak láttam a canonica 
visitatiót megkezdeni oly esperességhen. amely egyrészt egyházkerüle-
tünkhöz máshonnan lett csatolva, másrészt szerintem szórványainkban 
nagy missiót teljesít; ez pedig a fehérkomáromi egyházmegye, ahol 
f. évi junius 9-én Csabdi, junius 10-én Csákvár, 11-én Oroszlán, 12-én 
Komárom, 13-án Szend. 14-én Szák, 15-én Bokod, 16-án Ondód, 17-én 
Veleg, 18-án Székes-Fehérvár, 19-én Tordas és 20-án Gyúró egyházát 
látogattam meg. Ezen hivatalos útamon az első három egyházban 
dr. Nagy Vilmos úr, mint helyettesített egyházmegyei felügyelő, a 
többi kilencz egyházban br. Solymosi Ödön ő méltósága, esperességi 
felügyelő, az összes egyházakban pedig Hering Lajos esperes úr. 
szívesek voltak engem kisérni; a komáromi egyház látogatásán pedig 
a ker. felügyelő úr ő méltósága is részt venni szíveskedett; amiért is 
kedves kötelességnek tekintem, hogv a lent nevezett uraknak e helyen 
is köszönetemet mondjam, hogy viselvén velem együtt a fáradalmakat, 
segédkezet nyújtottak munkámban. Ezen visitatio megejtésénél öröm-
mel győződtem meg, hogy híveinkben él apáink hite, az egyházi 
ügyek éberen és jó rendben folynak, népünk egyházáért s iskolájáért 
áldozni tud és bár helyzeténél fogva ezen egyházmegye anyagilag a 
szegényebbek közé sorolandó, igen szép eredmény az, a mit nekem 
háztartásában bemutatni képes volt. Kerületünk s egyetemes egyhá-
zunk nemes feladata, ezen egyházak hathatós támogatása, hogy azon 
vidéken a missió magasztos munkáját eredményesen végezhessék s a 
kísértések közben megállhassanak. 

Az egybegyűjtés munkáját igyekeztem egyes szórványhelyek meg-
látogatásával végezni. F. é. január 20-án mentem Ipolyságra, ahol a 
nagyhonti egyházmegye több lelkésztársamnak jelenlétében s az espe-
rességi elnökség közreműködésével számos híveinkkel értekezletet 
tartottam, hogy Hontmegye ezen székhelyén a maga idején missiói-
kör alkottassék, most pedig missiói istenitiszteletek tartásával a hivek 
gyűjtessenek. A kezdeményezés a felsőterényi lelkészi hivatalra, illetőleg 
az esperesség vezetőire bízatván, részemről segédkezem főleg a missio-
nái ius lelkész odavaló küldésével. Szükséges azonban, hogy ott állandó 
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istenitiszteletekre alkalmas helyiség legyen, de ezt a kerülel segítsége 
nélkül az adott viszonyok között elérni lehetetlen. 

F. é. márczius 25-én megjelentem Érsekújvárod, ahol a komá-
romi egyház huzgö lelkészének szorgalmas munkája által fiók-egyház 
alakúit, s a hitoktatás ugyancsak a komáromi lelkész által rendesen 
tartatik. Ez alkalommal Dietler Regina, polgári leányiskola-tulajdonos-
igazgatónő tanhelyiségében nagyobb számú híveink s a ref. egyház-
megye díszes küldöttségének jelenlétében istenitiszteletet, s nyomban 
utána gyűlést tartottunk, melyen a barsi egyházmegye felügyelőjének, 
Kosztolányi Sándor úrnak, valamint a fakóvezekényi, nyitrasalgói 
lelkésznek és a komáromi egyház elöljáróságának közreműködésével a 
helyi egyházi viszonyok rendezésén kívül főkép azon irányban hozat-
tak határozatok, meddig terjedjen az érsekújvári missiói-körnek a 
határa? Mely pont a politikai községeknek egyházi beosztásával 
együttesen a maga helyén alkotmányszerüen tárgyalandó. 

A magyaróvári missiói-körre vonatkozólag Írásban jutottam meg-
állapodásra a mosoni esperesség, illetve a levéli egyház elöljáróságával, 
hogy ezen kiváló község tekintettel főleg a több helyen s számos 
órában adandó vallásoktatásra, úgy is mint közigazgatási főhely, az 
ezen egyházmegyében alakítandó missiói-kör központjává alakítassék. 

Szórványi útaimmal összeköttetésben áll a Pöstyénben és Trencsén-
Tepliczen való megjelenésem. Pöstyénben kétszer voltam: először is 
április 8-án ahol úgy a fürdői vendégekkel, valamint ezen szórvány 
híveivel együtt három nyelven istentiszteletet tartottam, s azután 
Zedtvitz grófok, Libertiny Gusztáv tanfelügyelő és Koehler Edinhard 
uradalmi számtartó s több hívünk jelenlétében s Farkas Géza, nagy-
szombati lelkész közreműködése mellett, Gallas Pál. verbói mint, 
illetékes lelkésszel gyűlést tartottam, mely gyűlésen Pöstvén fiók-
egyházzá alakíttatván, gondnokává Koehler Edinhard lett megválasztva, 
— aki úgy is a fürdői istenliszteletek tartásának kezdeményezője; 
ezen intézkedés által a fürdői vendégek lelki ellátása egyesíttetett a 
szórvánvhivek gondozásával. Istentiszteleti ideiglenes helyiségül a nagy-
méltóságú vall.- és közoktatásügyi minisztérium engedélyével a pöstyéni 
állami elemi iskola terme szolgált: az istentiszteletek tartásával pedig 
a pozsonymegyei esperesség lelkészi kara lett megbízva. 

Augusztus 22-én újból megjelenvén Pöstyénben, örömmel tapasz-
taltam, hogy nemcsak a híveknek jelentékeny számával tarthattam 
istentiszteletet, de Koehler gondnoknak buzgó fáradozása következté-
ben a szervezkedés munkája annyira halad 1, hogy Pöstyénben híveink 
gondozása immár biztosítva van. 

Trencsén-Tepliczen augusztus 15-én voltam s meggyőződtem, 
hogy a pozsonyvárosi lelkészi kar áldozatkész közreműködése mellett, 
a fürdői istentiszteletek ez évben is rendesen tartattak. Dr. Prochazka 
Udalrik törzsorvos, áldott közreműködéséből a fürdői igazgatóság egy 
— az evang. istentiszteletre alkalmas imaházat rendelkezésünkre 
bocsálott, egy korona díjnak lefizetése mellett. Magának az imaháznak 
berendezése szépen halad, a kerületi segély azonban még mindig 
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nagyon is szükséges. Örömmel jelzem, hogy az eltávozott rlr. Proehazka 4. 
úr helyett utódja dr. Kemény Ignácz ezredorvos úr — hivünk — a 
trencséntepliczi egyház ügyünk feletti felügyeletet készségesen magára 
vállalta és Král Gyula ottani hivünk, a gondnoksággal bízatott meg. 

Ezen utakkal s más irányban is lévén hivatalosan elfoglalva az 
érettségi vizsgálatokon az elnöki tisztet helyeltem szívesek voltak 
végezni: Selmeczhányán Farbaky István, lyc. felügyelő úr, s Pozsony-
ban Fürst János, alesperes úr. 

Híveink áldozatkészségéből egyházkerületünkben a mult közigaz-
gatási évben több templom alapostól lett átépítve és felszentelve, még 
pedig: a szügyi, melyet október 26-án, a zahorai, a melyet deczember 
13-án magam avattam fel; míg a rónyait deczember 26-án a nógrádi 
főesperes, a bérit pedig a nógrádi alesperes adta át rendeltetésének. 

November 1-én jelen voltam Selmeczbányán az ottani templom 
fennállásának 100-ik évfordulóján, ahol meggyőződtem, liogv a dicső 
múlttal bíró Selmeczbánva egyházának hívei bírnak az ősök hitével, 
minek fényes bizonyítéka azon áldozatkészség, melyet templomuk 
méltó díszítésére ez alkalommal meghozlak. 

Innen november 2-án megjelentem Bál egyházában, ahol a 
gyűlésen személyesen adtam át az egyetemes gyámintézetnek nagy 
szeretetadományát, 1690 frt 79 krt, mely szép adományával magyar 
egyházunk gyámintézeti egyeteme bizonyítékát adta úgy samaritánusi 
szereletének, valamint azon tényállásnak, hogy ezen az evangelisatio 
szempontjából szép missiót teljesítő egyházunk legnagyobb áldozat-
készsége mellett önerejéből nagy adósságait, a melyek alatt még 
mindig roskadozik, s a melyek csak is a templom építéséből maradtak 
fent. törleszteni nem képes, s azért is a még mindig átlag 10,000 
frtra rugó adósságösszeg apasztásánál az ev. egyházegyetem támogató 
szeretetére utalva van. 

Október 4-én voltam Felső-Bakán, az újonnan megválasztott 
lelkész, Scholtz Gyula beiktatásán, s itt meggyőződtem, hogy ezen 
régi egyházközség ügyeit nagy áldozatkészséggel szépen gondozza, s 
tekintve, hogy eddig tudtommal építési kiadásait saját áldozatával 
fedezte, méltányos, hogy a közel jövőben megejtendő nagyobb javítási 
munkálatainál az egyházkerület és az egyetem által is figyelembe 
vétessék. 

Kötelességemnek tartom a főtiszt, egyházkerület figyelmét irányítani 
még a Zsolnán lévő missiói egyházunkra is. ahol sürgős szükség 
parancsolja megfelelő imaháznak építését; mert hála a kegyelmes 
Istennek, híveink száma szaporodik. Nem mulaszthatom el, hogy! e 
helyen meg ne említsem azt. aki a zsolnai imaház ügyében a legna-
gyobb buzgalommal fáradozik és az alapot szorgalmasan gyűjti; ez 
Hybbjan János gondnok úr. — Ajánlom Zsolnát a főtiszt, kerület 
pártfogásába. 

A szerelet munkáját tekintve, főkép a nemes Gusztáv-Adolf-
egvletet és a magyarhoni egyetemes gyámintézetet emelhetem ki; a 
meghozott adományokat azonban részleteikben részint a tárgysorozat 
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tárgyalásán belül részint pedig az esperességek jelentéseiből ismerjük 
meg a gyűlés folyama alatt; végeredményben azonban a segélyek- és 
adományokról szóló kimutatást jelen jelentésemhez külön lesz szeren-
csém csatolni. 

Azonban e helyütt is örömmel jelentem, hogy a vall. és közokt. 
miniszter ő nagyméltósága az országgyűlés által az 1890. évre meg-
szavazott általányból kerületünkben 60 lelkésznek 60—60 frt, összesen 
tehát 3600 frtot adományozott, és e napokban újból a í. é. állam-
költségvetési javadalomból dunáninneni egyházkerületünk lelkészei 
javára a miniszter úr ő nagyméltósága 6400 frtot, 87 lelkészünk 
segélyezésére szétosztatta; mely országos adományért egyházkerüle-
tünk nevében köszönetünket tolmácsoltam, s itt is hálás köszönetet 
mondok. 

Jelentem továbbá, hogy nagy reformátorunk nagynevű segéd-
jének, Melanchton Fülöp születésének 400-ik évfordulója egyház-
kerületünk összes iskolái- s egyházaiban — még pedig az iskolákban 
február 16 -an, a templomokban pedig február 21-én ünnepeltetett. 
Az ez alkalommal a Brettenben, Melanchton szülővárosában építendő 
emlékházra híveink 418 frt 21 krral járultak, mely összeget én a 
bretteni Melanchton-bizottsághoz átküldtem Hálás örömmel említem, 
hogy egyházkerületünkből, bár tudvalevőleg a legszegényebb egyház-
kerület, a legnagyobb összeg hozatott meg az utókor hálájának ezen 
oltárára kedves áldozatul, úgy mint mult évben is a Luther-emlék-
ünnepély alkalmából a legnagyobb összeggel járult az adakozók 
sorába. Megemlítendő, hogy a Zpevnik bizottság, mely hivatva van 
evang. népünket tót nyelven írt vallásos könyvekkel ellátni, ezen 
ünnepély alkalmából Melanchton életrajzának 3000 példányát a hivők 
közt széles Magyarországon elosztatta. 

Mint a samaritánusi szeretet egy nemes példáját szerencsés va-
gyok a főtiszt, gyűlés tudomására hozni, miszerint a volt oroszláni 
agg lelkész, Mostenyan György, — aki teljesen gyámoltalan s csak 
veje, aki szintén a szegény lelkészek sorába tartozik, könyörületére 
van utalva, — felsegélyezésére nagylelkűen adakoztak: 

Báró Prónay Dezső, egyetemes felügyelő úr ő méltósága 100 frt; 
Radó Kálmán kerületi felügyelő úr 20 frt, Matuska Péter, ország-
gyűlési képviselő úr 10 írt, és a pozsonyi evang. egyházközség 10 
forintot. 

Esemény számba megy, hogy a selmeczbányai lýceum érdemek-
ben dús, immár az Urban boldogult. Breznvik János, kir. tanácsos, 
volt igazgató-tanára összes ingatlan vagyonát. Békés-Csabán fekvő 
300 magyar-holdnyi birtokát a leni, nevezett intézetnek hagyományozta, 
mi általa selmeczbányai főgymnasiumunk jövője biztosítva van. E nagy-
nevű férfiúnak emléke áldott legyen mi közöttünk! 

Egyházaink azokról sem feledkeztek meg, akik az evangeliomtól 
még távol vannak s a Jézus Krisztushoz, ami Urunkhoz vezérlendők; 
örömmel közlöm a külmissióra adott adományok jegyzékét. Hivata-
lomhoz beküldték járulékaikat a következő egyházak: 
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Puchó 
Pozsony város 
Nemes-Podhragv . 
Felső-Ozor . . . . 
Nyitra-Szerdahely . . 
Udvarnok . . . . 
F.-Terény . . . . 
Modor (német). . . 
Miava 
Balassa-Gyarmat . 
Grinád 
Lubina . . . . . 
F.-Zele 
Salgó . . . . . . 
Körmöczbánya . 
F.-Vezekény 
Farnad 
N.-Szelezsény . 
N.-Kosztolány . 
Léva 
Pozsonyi lýceum ifjúsága 
Szent-György . . . 
A.-Szeli 
Somorja 
N.-Lévárd . . . . 
Luczin 
Szi rák 

6-60 
27 70 

4 1 3 
3-30 
1 — 

— •75 
1 — 
3 -
3- — 
3 1 8 
1.— 
3 — 
4-25 
1 — 
1 0 4 
1 — 
2 — 
1 32 

— •50 
1 — 

10 — 
2• 
1 — 
1 — 

—•50 
1 32 

— 60 

Áthozat: 
Bokod 
Csabdi 
Csákvár . 
Ondód 
Szend 
Székesfehérvár 
Tordas . 
Yeleg . 
Teszér 
Csánk 
Hodrusbánya 
Felső-Almás 
F.-Rakoncza 
Méznevelő 
F.-Baka . . 
Báth . . . 
Derzsenye . 
Zsember 
Selmeczbánya 
A.-Bodony . 
Málnapatak . 

8619 
—•42 
-•50 

— ' 6 0 

4.71 
1-99 

—•49 
1 — 
1-73 
2 1 3 
1-50 
2-50 
2 25 
1.— 

— •50 
4 3 2 

1062 
2-05 
3 0 2 
5*— 

—•67 
1 76 

Mosoni 
rium 

esperesi offerto-
13495 

1-56 
Összesen: 136*51 

Átvitel: 86-19 
Az egyházak hivatalos személyzetében előfordult változások az 

egyes esperességek rovatai alatt fognak kitüntettetni. E helyütt csak 
az esperességi elnökségek sorában történt változásokról teszek említést, 
megjegyezvén, hogy a pozsonyvárosi esperességben újból megválasztatott 
Trsztyenszkv Ferencz, a mosoni esperességben Bodiczky Kálmán az 
esperesi tisztről lemondott s helyébe Ringbauer Gusztáv, rajkai lelkész 
választatott meg. Lepossa Dániel újból lett esperességi felügyelőnek 
megválasztva. 

Hasonlóképen a pozsonymegyei esperességben letette főesperesi 
tisztét Ritter Károly, s helyette Hollerung Károly modori lelkész lett 
esperessé; ugyancsak a pozsonymegyei esperességben lemondott egyház-
megyei felügyelői tisztéről Kalenda János, s helyét Lenhardt Károly, 
a modori állami tanítóképezde igazgatója foglalta el; a nógrádi espe-
rességben Švehla János főesperes hivataláról lemondott, utódja még 
nincs megválasztva. A nyitrai esperességben consistoriális itelettel Leska 
János főesperes és Fajnor István egyházmegyei felügyelő elmozdíttatván. 
az esperesi teendőket végzi Moczko János, alesperes és a felügyelői 
hivatásban dr. Simko Milos, egyházmegyei jegyző jár el. Hasonlóan 
a trencséni esperességben az ideiglenes elnökség, Krizsan Zsigmond 
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helyettes esperes és dr. Minich Jaroslav másodfelügyelő, a ki a fegyelmi 
eljárás alatt le is mondott, itéletileg elmozdíttatván, az esperesség 
vezetése Riesz Károly, zay-ugróczi lelkészre és gróf Zay Miklós fel-
ügyelőre ruháztatott át ideiglenesen. 

A trencséni egyházmegye volt felügyelője. Dohnányi Lajos el-
halálozott. 

Végül a theologiai akadémiából jelentem, hogy az Csecsetka Sá-
muel tanár elhalálozásával, egy kipróbált erőt. közegyházunk pedig hű 
szolgáját vesztette el; helyére Hörk József, eperjesi volt theologiai 
tanár s collegiumi igazgató hivatott meg, kiben úgy theologiai akadé-
miánk, valamint kerületünk is kitűnő erőt nyert. 

Püspöki teendőim közül megemlítem még. hogy a helyettes 
anyakönyvvezetői hivatal elvállalására engedélyt adtam a következő 
tanítóknak: Kunszt János hegyeshalmi, Göhring Mihály miklósfalvi, 
Matthesz Sándor zurányi, Szabó József gyúrói, Podhraczky János 
fordasi, Buth Pál oroszláni. Bödecs Sándor velegi, Pahr János német-
falvi és Licskó Adolf felső-bakai tanítónak. 

A mult évi kerületi gyűlés tartama alatt papi vizsgát tettek: 
Vallentiny Aladár. Chorváth Kristóf és Hrdlicska Lajos, s ugyanazon 
időben ordináltattak is. Azontúl most júliusban papi vizsgát tett és 
ordináltatott Palicz János. Végül papi vizsgát tettek és ordináltattak 
szeptember folyamán: Szabó Kálmán, Kis Milos és Alexy Gyula. 

Irodámból jelentem, hogy Zsámbor Pál távoztával, aki Lónya-
bányára lelkésznek ment, Paulinyi Dániel, garamszegi helyettes lelkész 
lett hivatalos a missionárius lelkészi állásra. 

A mivel kezdtem, azzal végzem, hogy az egybegyűjtés munkája 
főteendőm vala ez évben. Ez irányban irodám hosszú időn át fárado-
zott, hogy az esperességi aktákból a politikai községek egyházi beosztá-
sának munkáját, melyet az esperességek elé újból végleges alkotmá-
nyos tárgyalás czéljából leküldtem, végleg s érvényszerüen megállapítsa. 

Végül az együvétartozás magasztos eszméjének szempontjából 
határtalan örömömnek adok kifejezést, hogy ezen kerületi gyűlésen 
az összes egyházmegyék tisztelt küldötteit testvérileg üdvözölhetem. 
Adja a jó .Isten, hogy ezen kerületi gyűlés lapjai tanúskodjanak a 
133-ik zsoltár fenséges tartalmáról: (1. v.) »Imé mely igen jó és mely 
gyönyörűséges dolog, az atyafiaknak egyességben való lakások!« Ámen. 

B) V á l t o z á s o k : eiz e g y h á z k e r ü l e t b e n . 
Barsi egyházmegye. 

Változások: Chabada József felügyelő. Topscher Sámuel másod-
felügyelő Körmöczbányán állásáról lemondott. Felügyelőnek megválasz-
tatott Hurtay Lajos, másodfelügyelőnek ifj. Schnábel György. 

Fehér-komáromi egyházmegye. 
A bokodi egyházfelügyelőjévé választatott Bálint Mihály. A szendi 

egyház felügyelőjévé Günther Ernő, a tordasi egyházban Giffing Vilmos 
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választatott meg. Molnár Sándor tordasi m. tanító eltávozván, helyébe 4. 
Lux Károly választatott meg. A bokodi m. tanítói állásra Komjáthy 
Károly helyett Molnár Imre lett megválasztva. Benedek Otto Ondód-
Pusztevámról. Prunyi Otto Oroszlánról eltávoztak. 

Mosoni egyházmegye. 

Nagyhonti egyházmegye. 

Breznvik János, a selmeczbányai lyc. kiérd, igazgatója meghalt. 
Gyura Adolf börzsönyi felügyelő elhalálozván, helyébe Gregersen György 
választatott meg. Leköszönt állásáról Heincz Hugo bagyani, Dianovszky 
János lissói felügyelő, kinek helyét Borbély Pál foglalta el. A felső-
bakai egyház dr. Kolpaszky Dánielt választotta felügyelőjévé. A selmecz-
bányai lót egyház káplánja Rozsnyay János Garamszegre távozott 
administratornak. Plachý Imre csalli kántor-tanítónak elhalálozásával 
megüresedett állásra Szutórisz Imre választatott meg. A k.-csalomjai 
kántor-tanító Lichota Ferencz N.-Libercsére. a bagonyai tanító Bátyel 
Sámuel Zsibritőra. az össödi tanító Blaskovicz Gusztáv Szúdra távozott. 
H.-Terényben 1896. évi május 1-től Klein Mihály működött mint 
tanító. A Klein Mihály távozásával megüresedett ipoly-szakállosi tanítói 
állásra Klein Antal lett megválasztva. A báti egyházhoz segédtanítónak 
Bodnár Lajos lett meghíva. A f.-rakonczai egyházban Kordos Emil 
választatott meg kántor-tanitónak. Rotaridesz János h.-somosi tanító-
nak nyugdíjba való lépésével megüresedett állásra az egyház Ondrcska 
Emilt választotta meg. Blaskovicz Adolf devicsei ideiglenes tanító 
nyugalomba vonult, helye nincs betöltve. A berencsfalusi egyház 
elaggott tanítója Bodnár Mihály 60 évi működése után nyugalomba 
vonult. 

Nógrádi egyházmegye. 

Elhalálozott : Petényi György buda-lehotai, Reil Zsigmond abelovaí 
lelkész, Goldperger József n.-libercsei felügyelő, kinek helyébe Gold-
perger Viktor; Szlávy Lajos dobrocsi felügyelő, kinek helyébe Baltik 
Lajos választatott meg. Kovácsy József b.-gyarmati, Szeverin János 
kis-falusi, Faluba Endre tosonczai, Bjenik János turopolyai tanító, 
kinek helyébe Kiszelv János f.-sztregovai tanító választatott meg. 

Nyugalomba vonult: Szlujka Mihály béri lelkész, helyébe Mihalo-
vics Sámuel választatott meg. Petrovics Sámuel szelczi, Barovszky 
Dániel závadai, Vregyik Jakab ozdíni, kinek helyét Janko Gyula 
uhorszkai s.-tanító; Mikula Endre losonczi tanító, kinek helyét ideig-
lenesen Reinhard Julia okleveles tanítónő foglalta el. 

Változások: A.-Bodonyban Korén Márton választatott lelkészszé s 
a br. Buttler Ervin leköszönésével megüresedett felügyelői állásra 
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Hanzély Gyula, Lőnyabánván a Geduly Elek leköszöuésével meg-
üresedett lelkészi állásra Zsámbor Pál püspöki titkár és Gáber Gusztáv 
felügyelő leköszöuésével megüresedett állásra Vitális József választatott 
meg. Béren leköszönt Plachý Gyula felügyelő helyét Veress János, 
Málnapatakán Vitális József felügyelő helyét Rachler Ferencz foglalta 
el. Surány-Terénvben Fröhlich Frigyes, Szügyben Hanzély Gyula, 
N.-Lanon Goldperger Viktor, N.-Kürtösön Messa Gyula választatott 
meg felügyelővé. Figuly János n.-libercsei tanító Tót-Pelsőczre távozott, 
helyébe Lichota Ferencz k.-csalomjai tanító, Szutorisz Imre f.-esztergályi 
tanító Csalira, helyébe Lukacsek István zombori tanító választatott 
meg. Gergelyfalván Gvura Vilmos helyett Pétervaldszkv Péter paróczai 
tanító lett megválasztva, kinek helyét Zsuffa János foglalta el. Szécsény-
ben Kálmán Sándor helyett Nemes Győző választatott meg tanítónak. 
Dolányból Paulinyi Dániel tanító Kutassóra távozott, N.-Kürtösről 
Krmann Albert elmozdíttatott. Polichnóról Laczjak János F.-Tiszov-
nyikra távozott, helyök nincsen betöltve. Tanítókul választattak: Prágán 
Testoris Lajos, Poltáron Hrvol Vilma. 

Nyitrai egyházmegye. 
Lubinán Szlávik János választatott meg felügyelőnek. Piffko Gusz-

táv bukóczi lelkész nyugalomba vonult, administratornak Bodnár Gyula 
hivatott meg. Pelikán János brezovai s.-lelkész Zárjecsen lelkészszé 
lett megválasztva. Nehiba Sándor f.-zellei tanító nyugdíjaztatott, helyébe 
Detrich N. választatott meg. Felügyelőül F.-Zellén Libertínyi Gusztáv 
választatott meg. Brunovszky Sámuel kopcsányi tanító leköszönt, Ráfos 
Károly ó-turai tanitó Nyitra-Szerdahelvre távozott, helyét Hecsko Vla-
dimir foglalta el, másodtanítóul Helyvig Gyula választatott meg. Puszta-
vészen Hajts Jenő választatott meg tanítónak. Jeszenszky Emil lubinai 
s.-tanító Klicsinre távozott. Hrdlicska Lajos Miavára s.-lelkészül hiva-
tott meg, tanítóul pedig Kubányi Lajos választatott meg. Zatkalik 
Mihály krajnai tanító meghalt. 

Pozsonymegyei egyházmegye. 
Változások a felügyelői karban: 

Állásukról lemondtak: Dubovszky József puszta-födém esi, Minich 
Jaroszlav modori és grinadi és Glatz somorjai felügyelő. 

A lemondottak helyébe: Grinádon Ulreich Oszkár és Somorján 
dr. Röck Ernő lettek megválasztva; Modorban Styetka András. 

Változások a lelkészi karban: 
Kovács Pál pusztafödemesi lelkész meghalt, helye még nincsen 

betöltve; Chorvath Kristóf, modorkirályfai lelkész meghalt, helyét Jur-
kovics Vladimir, turócz-turáni lelkész foglalta el; Csader Károly, duna-
szerdahelyi kiérd, lelkész meghalt. A lemondott Minich Dániel helyére 
Modorban Zoch Pál zárjecsi lelkész választatott meg. 

Változások a tanítói karban: 
Grinádon ideiglenes minőségben Rigán Sámuel működött mint 

tanító; Alsó-Szeliben Patzelt Gyula mint másod-tanító véglegesíttetett; 
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Nagy-Lévárdon uj tanítói állás szerveztetvén, azt Kuczkv Pál foglalta 4. 
el; Bulyovszky Miloszlav, volt modori segéd-tanító eltávozván Vyehod-
nára, helyére egy próbaévre Kopa József jött. A német-gurabi másod-
tanítói állomásra Kenesey Sarolta kisasszony lett alkalmazva. Porubszky 
Ágost, felső-szelii tanító Pozsonyban lett megválasztva; Ország Gábor, 
kajali levita tanító, állami tanítóvá lett kinevezve; Hammel Árpád ideig-
lenes taksonyi tanító helyéről eltávozott. E három utóbbinak az állása 
még nincsen betöltve. 

Pozsonyvárosi egyházmegye. 
Meghalt: Csecsetka Sámuel theol. akad. kiérd, igazgató. Nyuga-

lomba vonult: Korcsek Zsigmond és Martinus Ágost pozsonyi nép-
iskolai tanító. 

Megválasztatott: Trsztyenszky Ferencz esperessé, dr. Kollarik 
József esp. jegyzővé, Frühwirth Sámuel népisk. igazgatóvá, Teplicska 
István rendes tanítónak, ifj. Porubszky Ágost ideiglenes s.-tanítónak. 

Trencséni egyházmegye. 
Trencsénben Krizsan Zsigmond k.-sztankóc.zi lelkész lett megvá-

lasztva, felügyelővé Lange Kálmán. Zárjecsen a Modorba távozott Zoch 
Pál helyére lelkészül Pelikán János brezovai s.-lelkész. Kohanóczra 
Palicz János hivatott meg s.-lelkészül. A vidrnai tanító Kubányi Lajos 
Polankára ment át. Cserno Sámuel nyug. zsitvai tanító meghalt. 
Tanítóul választatott Zsitván Jurán János, Omasztinán Sárgavy Jenő, 
felügyelőül választatott Zay-Ugróczon gr. Zay Miklós, E-Ozoron Bariss 
Béla, N.-Podhragyon a leköszönt dr. Osztroluczky Miklós helyébe 
Osztroluczky Géza. A n.-podhragyi ideigl. tan. Benko István helyett 
Melchunek Ádám csütörtöki ideigl. tanító volt alkalmazva. Beczkón 
Sasko Gusztáv választatott ideigl. tanítóvá. Sztik Sámuel alsó-szrnyei 
tanító meghalt. Kochanóczon Bodiczky Mojmir választatott tanítóvá 

C) E g r y h . á z m e g r y e i é v i j e l e n t é s e k . 
Barsi egyházmegye. 

Áldozatok a rendes évi kiadásokon kívül: Körmöczbánya javí-
tásokra 83 frt 50 krt, a rózsahegyi iskolának 6 frtot, a pozsonyi 
theologusok Otthonára 10 frtot, az alumneumoknak az egyh. pénztár-
ból 10 frtot. Nemes-Kosztolány javításokra 48 frt 63 krt. Léva 
adósságaiból 265 frt 67 krt törlesztett, kamat fejében 55 frt 88 krt 
fizetett, épületek fentartására, építkezésre 287 frt 42 krt fordított, 
egyesek adományából 30 frton osztály-sorsjegyet vett, iskolai tansze-
rekre 4 frt 36 krt adott, tőkésített 69 frt 85 krt, a tanító útiköltsé-
geihez a kiállításra 33 frt 33 krral járult, bold. lelkészének Schleifer 
Árminnak 50 frton síremléket állított. Fakó-Vezekény épületfentartásra 
113 frt 82 krt költött, kamat fejében 35 frtot fizetett, tanszerekre 11 
frt 43 krt, jótékony czélokra ugyanannyit adott. Ezen rendkívüli 
kiadások 1169 frt 82 krt tesznek ki. 
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4. Nyert segélyek. Körmöcsbánya a várostól rendes évi segély 
czímén 1408 írt 80 krt, a hitoktatásért az elemi, polgári és iparos-
tanuló iskolában 290 irtot, javításokra 83 írt 50 krt, a hamburgi 
Gotteskastenből Jánosrét és Kékellő hitoktatására 100 Irtot, Goldberger 
András örököseitől 50 irtot, Kántor György adományozott 1, Krzok 
Pál, Székely Kálmánné és Daubner János 2—2 irtot, a konfirmáció 
alkalmával Lehotzky Ludmilla 5, Hurtay Lajos 5, Galantha Gyula 10 
és Ondrus Pál 2 Irtot. A Zpevnik-bizottságtől érkezett 5 bekötött 
Énekeskönyv templomi használatra. a szegények számára és 20 Új-
szövetség az iparos tanulók használatára — mindkettő a főt. püspök 
úr kegyes közvetítése folytán. — A lelkész kapott a szórvány gondo-
zásáért 50 Irtot az államsegélyből. A nemes-kosztolányi egyház a 
G. A. egylettől 175 frt 95 krt, a közalapból 100 frtot. a hamburgi 
Gotteskastenből 29 frt 30 krt, a hannoveraitól 46 frt 88 krt, a sel-
mec.zi lyc. iíjúságtól 6 Énekeskönyvet; többektől oltár- és csillárgyer-
tyát. A lelkész a kerülettől az államsegélyből 49 frt 90 krt, a nm. 
ministeriumtól 59 frt 80 krt, a közalapból 100 frtot, a bajor Gottes-
kastenből 29 frt 35 krt. Léva a várostól 143 frt 39 krt, a takarék-
pénztártól 25 frtot, az uradalomtól (fában) 40 frtot. A növekedő alapot 
gyarapították: A perzsely 14 Írttal. Steyrer Antalné 3 frttal, Mitschke 
Józsefné 2 frttal, Kakuk János (rk.) 2 frttal, Paulinyi Gusztáv 2 frttal, 
Bándy Endre lelkész (az újévi üdvözletek megváltásának czímén) 2 
frttal, az osztály-sorsjegy után 23 frt 75 kr. jutott ezen alapnak. A 
harmoniumalap kapott Beicsák Lászlótól 2 frtot. ajándékkönyvek után 
2 frt 80 krt. A szegényalaphoz járult a temetkezési egylet 1 frttal. 
Vizsgái jutalmakra ajándékozott Leidenfrost Tivadar felügyelő 10 frtot. 
A tanító kiállítási költségeihez a város 12 frttal járult. Az első lévai 
jótékonyczélu asztaltársaság két ev. szegény gyermeket öltöztetett fel. 
Schleiffer Ármin síremlékére begyült 49 frt 55 kr., az Évkönyvre 36 
frt 56 kr., Boleman Józsefné egy oltárterítőre 42 frt 50 krt gyűjtött, 
melyet egyházbeli hölgyek készítettek el. A Leidenfrost család meg-
növeltette a lelkész 12 holdnyi földjét; a tanító pedig egész éven át 
a felügyelőnél ehédelt. Gombkötő Gyuláné adott 10 csillárgyertyát. A 
lelkész vallástanításért kapott a kerülettől 45 irtot. Nagy-Sselessény 
az államsegélyből 50 frt, lelkésze 40 frtnyi segélyben részesült. Fakó-
Vezekénybeu adakoztak: Fölkér István 3 frtot, Szabados János 15 
frtot, Orsa István 5 frtot, Szádovszky István 4 frtot és Liptai András 
2 frtot, Szabados János egy 20 frtos értékű terítővel díszítette fel az 
Úr oltárát. A felügyelő vizsgajutalmakra 5 frtot adott. Ugyanez Far-
nadnak hasonló czélra ugyanannyit ajándékozott s többen adtak 
gyertyákat az oltárra. Ezen segélvek, amennvire megbecsülhetők vol-
tak, 3334 frt 93 krt képviselnek. 

A fejérkomáromi ev. egyházmegye. 

Egyházak köréből a következő fmitosabh mozzanatok 
jelentettek: 
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a) Bakod. Tek. Bálint Mihály felügyelő úr oltári szent edények 4. 
beszerzésére 100 frt ajándékozott. A hívek közszükségletek fedezésére 
105 frtot adtak. A tanító lakásának kibővítése 245 írtba került. Haja-
don leányok az oltárt és csillárokat virággal, gyertyával és szalagokkal 
látták el. 

b) Csabái. Az iskola és paplak egyik szobájának bepadlóztatására 
76 frt 15 krt fordított. Épületek javítására kiadott 67 írt 79 krt. Uj 
templomablakok s padok festésére 29 frt 50 krt áldozott. Egyik ha-
rangja megrepedvén azt becserélte, s még egy uj harangot is szerzett 
Seltenhofer Frigyes fiai soproni czégnél. Az egyik harang 83 kilogramm, 
a másik 54 kilogramm. Belekerültek felállítással együtt 255 frt 24 krba. 
Az elrepedt harangért az egyház 44 frtot kapott, s így új harangjai 
tisztán 211 frt 24 krba vannak. 

A harangokat esperesi megbízásból tiszt. Belák Géza lelkész úr 
ünnepélyesen felszentelte. 

Az egyházra adakozott: Flakker Sándor 1 frt. Az új harangokra 
Göllner Károly gy. f. 20 frtot, Hoffmann Ede 10 frt, Nagy Dezső 5 
frt, Flakker Sándor, Kovács Gyula, Belák Géza 2—2 frt, Cseh Elek. 
Sefcsik János, Horváth Vincze, Maj tán János, Malok Jánosné, Gáspár 
Gyuláné, Pavalocs János és István, Szombati István, Perlaki József, 
Rausch István 1—1 frt. Többen 50—40—30—20 krt, összesen 70 
frt 50 krt. 

Az egyház új anyakönyveket szerzett be. 
c) Csákvár. A közalapból 100 frt segélyben részesült. Néh özv. 

Kovács Jánosné gyül. szükségletekre 10 frtot hagyott. Az egyház 
javára egyesek 13 frt 50 krt adakoztak. A gy. magtár 20 m. gabo-
nából áll. A gy. épületek javítására 41 írt 45 kr. fordíttatott. 

d) Gyara. Templomát és iskoláját 80 frt költséggel kitisztogattatta. 
e) Ondód. Épületeinek javítására 300 frtot vett fel kölcsön, a 

miből 270 frtot a torony restaurálására fordított. Az egyház javára 
adakoztak Macher Lőrincz Amerikából 15 frtot és 10 frt értékű oltári 
gyertyát, Stetner Mátyás és Farkas Teréz 10 frtot, Löffler Keresztély 
Mórról 10 frt, egyesek pedig 28 frt 50 krt. 

f) Oroszlán. A vall. közokt. m. kir. minisztérium a Il-od tanító 
fizetésére 300 frtot engedélyezett. Adósságából 120 frtot törlesztett. 
Épületek javítására 29 frt 43 krt fordított. A templom renoválására 

.gr. Esterházy M. M. 150 frt értékű téglát ajándékozott. A mész pedig 
közadakozásból szereztetett be 43 frt értékben. Egyesek adakoztak 
17 frtot. A »Téli Újság« 10 példányban járt. 

g) Rév-Komárom. Megalakította az ev. »Otthont«, melynek 18 
ifjú legény tagja van és hetenként 3-szor szerdán és szombaton este 
és vasárnap d. u. és este a gyülekezeti tanácsteremben egyházias 
irányú és ismeretterjesztő olvasmányok állnak rendelkezésükre. Belé-
pett rendes tagként a Luther és a Prot, irodalmi társaságba. 

Az érsek-ujvári fiókegyházban az 1896. évi karácsony első nap-
ján d. u. megtartotta századok óta az első ev. isteni tiszteletet gyó-

2 
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4. nással és úrvacsora-osztással. 1896. év szept. 15 óta a komáromi 
Jelkész részesíti az ottani ev. gyermekeket vallásos oktatásban. 

Templom építési alapra Grásl Imre 200 frtot, Trugli Ferencz, 
Mátrai János, Pázmándi Károlyné s dr. Kéhler Zoltán 100—100 frtot, 
özv. Dorner Lajosné 50 frtot, Falk Ferencz 20 frtot, Stelle Éva 5 
frtot ajánlott fel illetve fizetett be. Dr. Nagy Vilmos kir. tan. 41 írt 
45 krt, Stavek Pál 75 frtot gyűjtött, úgy hogy az eddig befizetett 
illetve felajánlott összeg 4386 frt 45 kr. 

Az oltáregyesületnek 68 rendes és 26 pártoló tagja van, a kik 
havi befizetéseikkel 1897. július 31-ig 450 frt 58 krt gyűjtöttek. 

A pol. jótékony nöegvlet 2 szegényt segélyezett és 7 fi- s 3 leány-
gyermeket látott el meleg lábbelivel s ruházattal a téli hónapokban. 

h) Szák. 200 frtnyi adósságát letörlesztette, a pozsonyi theologusok 
otthonára 6 frtot. Kethely leányegyház pedig 3 frtot küldött; id. Valkó 
Márton 20 frtot hagyományozott. Az egyháznak adakoztak egyesek 14 
frt 80 krt. Oltári gyertyára adakoztak 5 frt 50 krt és 12 drb gyertyát. 

i) Szenei. Istállójában tűzkárt szenvedvén, a biztosító társaságtól 
40 frt 36 kr. kárpótlást kapott, míg építkezése 50 frt 8 krba került. 
Épületei javítására 74 frt 44 krt, egy szoba kifestésére 8 frtot, az 
iskola bepadlóztatására pedig 25 frt 29 krt fordított. Br. Solymossy 
Ödön egyházmegyei felügyelő úr a püspöki látogatás alkalmával felha-
talmazta az egyházat, hogy szent edényeit az ő költségén újra ara-
ny oztathatja. Színak Ferencz utódai Zsófi, Sándor és János bold. atyjuk 
100 frtos hagyományát befizették. A kerület 45 írt segélyt adott. A 
vall. közokt. minisztérium 70 frt értékű tanszereket ajándékozott, me-
lyek közül a térképek léczezésére és a szemléltető képek felhúzására 
11 frt 5 krt, két iskolai szekrény beszerzésére 18 frtot fordított a gyü-
lekezet. A duna-földvári egyháznak 8 frtot küldött; egyesek 3 frtot 
adakoztak. 

k) Székes-Fej érv ár. 750 frton 6 változatú orgonát szerzett, melyre 
Szalai Károly 350 frt, a városi hatóság pedig 50 frtot adott, dr. 
Berchert Jenő 200 frt, Neuzinger Lajos 100 frtot gyűjtött. Isten dicső-
ségére Szőllősi Mihály 10 frtot ajándékozott. A nőegylet a püspöki 
látogatás emlékére úrvacsorai érczkancsót szerzett. Egyesek oltári 
gyertyákat adtak. 

1) Tor das. Isten dicsőségére egyesek 19 frtot adakoztak. 
m) Veleg. Épületei javítására 80 frt 40 krt, jótékony czélokra 10 

frt 10 krt, adósság törlesztésre 220 frtot fordított. Br. Solymossy Ödön 
egyházmegyei felügyelő úr egyházi czélokra 50 frtot, özv. Grünfeld 
Simonné iskolai czélokra 20 frtot ajándékozott. 
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Mosoni egyházmegye. 

Egyes egyházközségeknek segélyezése. 

Magyar-Ovár a következő segélyben részesült: 
Az esp. gvámintézettől 1896-ban . . 19 frt 73 kr. 

1897-ben . . 22 » 79 
A Baldácsyanumból 45 » — 
M.-Óvári takarékpénztártól , 20 » — 

h íl F919 ÍT-
Cserháti, gazd. akad. tanár a j a r a 25 » — 
Niedermaier János j a d P i a \ » — 

133 frt 52 kr 
Oroszvár segélyeztetett: 

Az esp. gyámintézettől 1896-ban . . 19 frt 73 kr. 
1897-ben . . 22 » 79 

E. e. e. gyámintézettől 50 » — 
Államsegélyből . . 50 » — 
G. Adolf-egylet Darmstadti egylettől . 14 » 66 157 frt 18 kr. 

A pozsonyi nemes ev. egyháztól jó karban levő iskolapadokat 
kapott. 

Gálosnak: Tőkevagyona 4322 frt 25 kr., szegény-alapja 161 frt 
22 kr. A Thöll-féle szegény-alapból kapott 7 frtot. Adott a pozsonyi 
főiskolának 16 frt 80 krt, a theol. «Otthon»-nak 16 frt 80 krt, supp-
licatió beváltása czímén 4 frtot. 

Levélnek: Iskola-alapja 100 frt. szegény-alapja 261 frt, templom-
építési-alapja 506 frt, oltárdíszítési-alapja 144 frt. A pozsonyi főiskolá-
nak adott 10 frt 50 krt, a theol. «Otthon»-nak 10 frt 50 krt, supp-
licatió beváltás czímén 4 frt. Az ez évi confirmandusok az oltárdiszítési-
alapra 20 frtot, csillárgyertyákra 5 frtot, szegény társaiknak 2 frt 55 krt, 
a budapesti árvaházunkra 3 frt 90 krt adtak. 

M.-Óvár: Toronyóra-alapja 88 frt. Három uj harangra 2100 frtot 
költött. Adóssága 800 frt. 

Miklósfalu: Tomka-alapja 100 frt. Adott a pozsonyi főiskolának 
12 frt 50 krt, a theol. «Otthon»-nak 12 frt 50 krt, supplikáció beváltása 
czímén 4 frtot. A confirmandusok adtak 23 frt 86 krt oltárdíszítésre 
és tőkésítésre. Telekbirtok adóssága 21,000 frt. 

Németjárfalu: Harmonium-alapja 61 frt 54 kr., Luther-alapja 
51 frt 16 kr. Adott a pozsonyi főiskolára és theol. »Otthon«-ra 
összesen 13 frtot, supplikáczió beváltás czímén 4 frtot. Telekbirtok 
adósságából törlesztett 500 frtot. Paplaképítési adóssága 2100 frt, 
telekbirtok adóssága 2650 frt. 

Oroszvár: Lelkész és tanító fizetési-alap 1800 frt. collektura-alap 
900 frt, harang-alap 134 frt. oltár-alap 100 frt. Telekbirtok adóssága 
2850 frt. 

Hegyeshalom: 220 frt költött templom- és toronyfedél javításra. 
A pozsonyi főiskolának adott 10 frl 50 krt, a theol. «Otthon»-nak 
10 frt 50 krt, supplikáczió beváltás czímén 4 frtot. A templomnak 
ajándékoztak: Meixner Mihály és neje 25 frtot, Vénusz Mátyás és neje 

2* 
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4 oltárgyertyát, Panier András és neje 42 viaszgyertyát, Eibel Teréz 
12 viaszgyertyát, Wapp Dániel és neje 24 gyertyát, Nitsch Mátyás és 
neje egy díszes oltárkoszorút. Törlesztett 5200 frtot. Egyházi pénztár 
adóssága 4600 frt. Telekbirtok I. adóssága 1300 frt, II. 6500 frt, 
adóssága összesen 12,400 írt. 

Zurány: Tőke-alapja 5471 frt 42 kr. Conventház-tőke 1900 frt, 
szegény-alapja 1280 frt, szegényeknek adott 32 frtot. A pozsonyi 
főiskolának 10 írt 50 krt, a theol. «Otthon»-nak 10 frt 50 krt, (rendes 
évi adomány) és azonkívül 58 frt 41 krt, mint külön gyűjtés ered-
ményét; supplikáczió beváltás czímén 4 frtot. A templomnak aján-
dékoztak: özv. Zechmeister Erzsébet oltárgyertyákra 8 frt 39 krt, 
Zechmeister Mihály és neje egy díszes oltár-, keresztelő-asztal- és 
szószék-térítőt 45 frtnyi értékben, Zimmermann Mátyás és neje oltár-
gyertyákat 8 frt értékben. 

Rajka: Torony-alapja 2912 frt 69 kr., szegény-alapja 70 frt 01 
kr., tanítónyugdíj-alapja 289 frt 27 kr., Meixner-alapítvány 2000 frt. 
Thüringer András-alapítvány 100 frt, Thüringer Anna-alapítvány 100 
frt, Zechmeister Erzsébet-alapítvány 100 frt. Adott a pozsonyi főisko-
lának 10 frtot, a theol. «Otthon»-nak 10 frtot, a supplikáczió beváltás 
czímén 4 frtot. Templomát tavaly restauráltatta 7523 frt 78 kr. költ-
séggel. Ezen költségekre adakoztak: A telekbirtokos hívek 1896-iki 
vadászati bérükből 733 frtot, 1897-iki vadászati bérükből 624 frt 21 
krt. Árpagyűjtés eredménye 250 frt. Ezenkívül a költségek fedezésére 
újabban: Schuh Róza postamester 50 írt, Kairoer Mátyás 10 frt, 
Kröller Erzsébet 5 frt, dr. Oeller György 10 frt, id. Schneemeier 
Lőrincz 50 frt, Rumpeltesz Mátyás 5 frt, az ifjú legények 15 frt, 
özv. Thüringer Mária 18 frtot emléktáblára, Rajkai Mihály budapesti 
lakos 50 frt, Unger Mihály 50 frt, Heiling Lőrincz 10 frt és 76 frt 
értékű csillárt, Oeller József 15 frt, özv. Heiling Erzsébet 10 frt, 
hajadon Heiling Mária 5 frt, özv. Hoffmann Erzsébet 5 frt, Stelczer 
Mihály és neje 10 frt, Zechmeister János és neje 25 frt, Lang András 
jegyző 10 frt. A torony-alapra Nitsch János, építőmester 5 frt. Tör-
lesztett 600 frtot. Adóssága 9383 frt 36 kr. 

Jelentem még, hogy Zurányban fordult elő egy vegyes házasság 
kötési eset, melynél a születendő gyermekek vallására nézve hatósá-
gilag úgy intézkedtek, hogy e gyermekek a r. kath. vallásban neve-
lendők. Ezzel szemben Oroszvárott volt egy vegyes házassági eset, 
melyben viszont a születendő gyermekek evang. vallásban fognak 
neveltetni. 

Nagyhonti egyházmegye. 

Népmozgalom. Hiveinek száma 23,339; növekedés 144 tag. 
Az egyházak összesített bevétele 70979 frt — kr. 

Kiadása 67292 » 69 » 
Maradvány: 3686 frt 31 kr. 
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Az esp. közigazgatási pénztár bevétele . . . . 829 frt 68 kr. 4. 
Kiadása . . . . 351 » 54 » 

Készpénz: 478 frt 14 kr. 
a) Kathedratikum czimén befolyt . . 349 » 83 » 
b) Zsinati költségek fedezésére . . . 166 » 66 » 
c) Adományok a tanítóképző javára . 49 » 21 » 

Vagyon 1046 » 45 » 
Az esp. segélyző intézet vagyona . . . . . 18816 » 04 » 

Segélyeztetett 17 fél, egyénenként . . . . 65 » — » 
Az esp. tanítói segélyző intézet vagyona . . 5703 » 34 » 

Segélyez 8 félt 26 írttal; egy árvát . . . 8 » - » 

Építkezés. 
Bagonyán a torony pléhhel fedetett 527 frt — kr. 

Különfélére . 146 » — » 
Bakabányán a templomtető egy része újból fede-

tett; a tanítói kert kerítése javíttatott stb, . . 195 » — » 
Báth egyházi épületek javítására kiadott . . . 252 » — » 
Béld a paplak és iskola javítására 121 » 98 » 
Börzsöny építkezésre kiadott 49 » 20 » 
Csall-Apafalván javíttatott a tanítólak . . . . 70 » — » 
Csank javításokra kiadott 431 » 87 » 
Dacsolam egyházi épületeinek fentartására . 57 » 78 » 
Derzsenye épületek javítására 150 » — » 
Devic.se a paplak zsindelyezésére s a gazdasági 

épületekre 277 » 22 » 
Felső-Baka a paplak fedelének javítására . . . 77 » 71 » 
Hodrusbánya javításokra fordított . . . . 59 » 30 » 
A ledényi egyház javításokra fordított . . . . 8 » 40 » 
Rakoncza és Méznevelő 589 » 06 » 
Selmeczbánya épületek fentartására 465 » 45 » 
Szuchány papi pajta építésére s kisebb javításokra 225 » 56 » 
Udvarnok javításokra 130 » — » 

Összesen: 3833 frt 53 kr. 

Vett adományok: Adott segély: 
Bagonya kapott . . 60*—frt. Bagonya fordított más 
Bagyan » . . 37"— » egyházi intézmények 
Bakabánya kapott . 625"—- » segélyezésére . . 9"— frt 
Báth » . 2708-82 » Bagyan 10 — » 
Béld » . 34-— » Bakabánya . . . 175'— » 
Berencsfalu » . 84*92 » Báth 17 — » 
Kis-Csalomja » . 72*44 » Béld 138*80 » 
Csánk » . 75*76 » Berencsfalu . . . 10*— » 
Dacsolam » . 100*— » Börzsöny • • • • 15*70 » 
Darázsi » . 32*35 » Csánk 48*74 » 

Átvitel T 3830*29 frt. Átvitel: 424*24 frt 
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Áthozat: 3830 29 frt Áthozat: 424-24 frt 
Derzsenye » 597 04 » Cseri 6-20 » 
Devicse » 20591 » Dacsolam . . . . 19 — » 
Felső-Baka » 208-70 » Darázsi . . . . 5*— » 
Hodrusbánya » 235 — » Derzsenye . . . . 44*— » 
Közép-Palojta » 31 — » Devicse . 18-35 » 
Ledény » 12-50 » Felső-Baka . . . 12 — » 
Lissó » 342 — » Hodrusbánya . . . 3-— » 
F.-Rakoncza » 3 8 - » . Közép-Palojta . 20-— » 
Selmeczbánya » 119495 » Ledény 9-26 » 
Százd » 210 — » Lissó 8-— » 
Szuchány » 6349 » Felső-Rakoncza . 12 07 » 
Teszér » 10 — » Selmeczbánya . . 548*— » 

Százd . . . . . 150— » 
Szuchány . 15*— » 
Terény  10-— » 
Teszér 2-— » 

A vett adományok Az adott segély 
összege: 6978-88 írt összege: 1306 12 frt 

Hagjjományok. alapítványok. 
Bakabánya. Özv. Honko szül. K ruín p Zsuzsanna alapít-

ványa 1000 — frt. 
Jezsovics Zsuzsanna vagyonát felekezeti iskolára hagyo-

mányozta 15000'— » 
Lukácsek Zsuzsanna szül. Szilniczky, az iskola-alapra 

40 frt.; a papi-tanítói segélyző intézetre 40 frt . . 80'— » 
Báth. Orgona-alapítvány 562'— » 
Hoclrusbánya. Özv. Czipszerné a papiakra egy 15 frtos 

kötvényt s 10 frtnyi készpénzt adott 25'— » 
Közép-Palojtán a hagyományok összege 450'— » 
Selmeczbánya. Özv. Heincz Emilia hagyománya az egy-

háznak 1000 frt, a nőegyletnek 1000 frt . . . . 2000'— » 
Az egyházmegye területén 0 templom, 0 paplak s 5 iskola-

épület javítást igényel. 
15 egyházmegyebeli egyháznak tartozása 21236'— » 
Ugyanazok állal törlesztetett a lefolyt évben . . . . 4871'— » 
Irodalmilag működtek, a báthi, a devicsei, a selmecz-

bányai (m. n.) s az udvarnoki lelkész. 
Kiemelendő, hogy a polgári anyakönyvnek behozatala 

óta, a hívek az egyházmegye területén, csakis két 
esetben nem vették igénybe az egyház szolgálatát. 

Selmeczbánya megünnepelte a kerületi elnökség szives 
közreműködésével, areformátio emléknapján a templom 
felavatásának százas évfordulóját, emlékezetes, lélek-
emelő módon. 
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Melanchton Fülöp születésének 400 éves fordulója meg- 4. 
ünnepeltetett a nagy férfiúhoz méltó módon, az espe-
resség minden egyházában, ügy a templomban, mint 
a népiskolákban. Az ezen alkalomból befolyt offer-
torium a Brettenben emelendő Melanchton-ház javára. 9011 frt. 

Nógrádi egyházmegye. 

Építkezések, javítások: Parócza uj iskolát s tanítói lakot épített 
800 frt, Maskova a millennium emlékére uj orgonát szerzett 1400 frt, 
tornyát újból fedette 300 Irt, papözvegy kertjét újból kerítette 40 frt, 
Poltár új iskolát épített 5000 frt kiadással. Ozdin orgonát javított 50 
frttal, Lónyabánya paplakot épít, Ipoly-Rónya iskolát és imaházat ren-
dezett be 1060 frt költséggel, Dobrocson a templom tetőnek zsinde-
lyezése, templom, iskola és paplak kerítéseinek rendbe hozatala 528 
írt 90 kr. kiadással járt. Szügy templomát 2220 frt kiadással javíttatta. 
Nógrád templomtetőt javított 50 frttal; mohora a tanterem javítására 
80 frt adott ki; Nagy-Lam papi s tanítói kertjét kerítette 140 írt, az 
iskolai udvarban kutat ásatott 65 frt; Száraz-Brezó imaházát s isko-
láját javítja; Turopolya tornyát horganynyal, templomát, parochiáját 
zsindelylyel fedeti 1600 frt előirányzattal; Béren a régi templom ala-
postól renováltatott 4000 frt költséggel; Gután a tanítói laknál 140 
frt kiadás volt; Vanyarczon a gazdasági épületek tatarozására 285 frt 
lett kiadva; Alsó-Esztergály tanítói lakot épített 1200 frt; Szent-Péter 
orgona javításért 52 frt adott; Nagv-Sztraczin ugyan ilyen czélra 40 
frtot költött; Kis-Sztraczin kelyhét aranyoztatta 12 frt; Zahora tem-
plomát javítatta 500 frt; Nagy-Kürtös a millennium emlékére 2 haran-
got szerzett 910 frt 60 kr. értékben; Szecsény a templom viharok 
és esőzések által megrongált tetőzetét, mely 1200 frt értékű czinkkel 
volt fedve, újból és pedig most már zsindelylyel fedette 600 forintot 
meghaladó költséggel; Balassa-Gyarniaton javítások az egyházi épüle-
teknél 275 írt 62 krt tettek ki. — Összes építési és javítási költségek 
21447 frt. 

Kegyadományok: Abelován Sternlicht Lipót 1 frt, Müller Károly 
k. jegyző 1 frt. a körnök pedig 50 kit adtak vizsgái jutalmakúl. Mas-
kován Solcz András lelkész a gácsi vallásoktatási alap javára 20 irtot 
a gács-lehotai fiók egyházközségnek 24 frtot adományozott. Tamásiban 
Margócsy István s. lelkész 2 legjobb tanulónak 1—1 frtot, 2-nek 1—1 
koronát ajándékozott. Kálnán nt. Bartholomaeidesz Gyula lelkész úr 2 
bibliát és 4 újtestamentomot a vizsga alkalmával osztott ki. Losonczon 
az ág. h. ev. nőegylet 50 frt, a férfi segélyegylet 60 frttal járult a 
szegény és árva gyermekek tandíj-pótlásához, a Kéler Sámuel féle 
alapítványból 6 drb énekes, egy tanügybarát adományából 32 drb 
könyv osztatott ki a növendékek között; egy másik tanügybarát s 
iskolaszéki tag 6 koronát adott, hármat a számtanban, hármat a ma-
gyar nyelvben legjobb előmenetelt mutatott tót nyelvű tanulóknak. 
Nt. Margócsy József lelkész Luther életéből 2 drb. »gyermekbarátéból 



24 

4. 2 drb, »Pálmaágak«-ból 5 drb s osztott ki vizsgái jutalmakul, Bódv 
Ede az egyháznak 500 frt, a lelkészi fizetési alap javára 333 frt 33 
krt, összesen 833 frt 33 krt hagyományozott, Turcsányi Ödön és 
Fábry János koszorú váltság czímén 10 frt adott az egyháznak, 
Busbak Ádám felügyelő egy-egy újtestamentomot a confirmandusoknak. 
Málnapatakán Rachler Ferencz felügyelő beigtatása alkalmával 100 frt 
alapítványt tett az egyháznak. Lőnyabányán 17 frt, Adornyán 4 frt 
folyt be vizsgái jutalmakra. Dobrocson Battik Lajos felügyelő 6 frtot 
adott vizsgái jutalmakra, a contirmandusok pedig 12 frt 50 krt 
adtak az egyháznak. Uhorszkán á confirmandusok 21 frtot, Gáber 
Gusztáv felügyelő pedig 5 frtot az egyház szükségleteire. Hradistyén 
ugyancsak Gáber Gusztáv felügyelő úr hasonczélból szintén 5 frtot 
adott. Rónyán az imaházra adakoztak: Gaber Gusztáv felügyelő 10 
frt, dr. Švehla Gyula 5 frt, Mikula Pál körjegyző 7 frt. Tausz Jakab 
(izr.) 5 frt, Csepko Mihály egyházi gondnok 10 frt, Sztranyavszky 
Jakuba György uhorszkai bíró 5 frt, Ruth József 1 frt, Bulyik Ádám 
rónyai bíró 15 frt, Mikién János 15 frt, Szegény Mihály, Vongrej 
Mihály, Bulyik János hronyecz, Števko József, Pócsik Mihály, Vereczky 
András, Vihrabács András 5—5 frt. Medveczky Dániel 6 frt, Racsko 
Mihály és András, Gyuris János tanító 3—3 frt, Gálát György, Holub 
Mihály, Marczik Pál, Števko Mihály és János, Bulyik Mihály, Bulyik 
Adám iíj., Marczik János ifj. 2 — 2 frtot, Vasas György 1 frt 20 kr., 
Marczik Pál l frt 50 kr , Gyetván Vasas Ilona, özv. Pócsikné, Racskó 
Mária, Marczik János, idősb Pócsik János, Gábor János, ifj. Pocsik 
János, Marczik Márton, ifj. Marczik Pál, özv. Szegény Mária, ifj. 
Marczik Márton, iíj. Vasas János, Števko Ilona, Pócsik Mihály. Racsko 
János 1—1 frt. özv. Kocsikárné és Styevko György 50—50 krt, 
Búlyik János, kukuk 20 frt. Hradistve község 15 frt, Vrabecz Márton 
bisztricskai lakos 1 frtot. Ugyanezen imaház feldíszítésére ajándékoz-
tak: Švehla szül. Zelenka Etel úrnő egy szép szőnyeget, Szegény Hona, 
Styevko Ilona, Vereczky Zsuzsanna, Vereczky Ilona, oltár és szószék 
térítőkét, Marczik Ilona, Bulyik Mária, Styevko Ilona, Racsko Zzu-
zsanna oltár és szószék kendőket. Bulyik Zsuzsanna és Mikién Zsu-
zsanna úrvacsorai értékes kelyhet, Henzsely György és Lipták János 
oltár rácsozatot öntött vasból. Vasas András oltár-gyertyákat, Holub 
Zsuzsanna és Julianna oltár-csokrokat. 

Szügyi templomra adakoztak: E. E. Ľ. 400 frt (szeretet adomány), 
budapesti női gyámintézet oltári gyertyatartókra 45 frt, Ibi Felix r. 
kath. 50 írt. Fay Albert ref. 10 frt, szügyi ifjúság 73 frt 80 kr., a 
hívek kivetés útján 1641 frt 20 kr., özv. Hanzely Lászlóné és Sindler 
Dénesné értékes oltár- és szószék térítőkét, a Stefánia alapból a tanító 
15 frtot kapott, Sztranyavszky Géza egyházfelügyelő 5 frt a tanulóknak, 
Hanzely Gyula felügyelő 2 frt "0 krt a tanulóknak kiosztandó magyar 
énekes könyvekre; Patvarcson: Sztranyavszky Géza felügyelő 2 frt 
50 krt, Hanzély Gyula m. felgylő szintén 2 frt 50 krt, magyar énekes 
könyvekre; Csesztvén: Sztranyavszky Géza fügy. 2 írt 50 kr., Ibi 
Felix 5 frt m. énekes könyvekre. Azonfelül Fay Albert 10 frtot, Ibi 
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Felix 24 frtot templomi használatra beszerzendő énekes könyvekre, 4. 
— a tanító szorgalmát pedig Ibi Felix 5 írttal jutalmazta; Ribán: Ibi 
Felix m. énekes könyvekre 5 irtot; Bánkon: Szontágh Pál úr ő exel-
lentiája a tanítónak szorgalma jutalmául 5 frt. a tanulóknak 2 frt 
adott; Alsó-Bodony a br. Baldácsy-féle alapból 45 frt. a Gusztáv-Adolf 
egylettől 100 márkát, Maczo Jánostól 5 frtot. mijavai egyháztól mun-
kaváltságra 5 frtot, nagyszombati egyháztól 3 frtot kapott, Hanzély 
Béla felügyelő úr m. énekes könyvekre 5 frt. Kilian Ármin az iskolai 
gyermekeknek 6 frt értékű újtestamentomot adott; Legénden: Nagy 
László felügyelő s Laustjak Lajos lelkész 30 drb valláserkölcsi tartalmú 
könyveket osztottak vizsgái jutalmakúl, Beniezky Árpád egyh. megyei 
felügyelő Agárdnak 100, Legéndnek 50, Bodonynak 50, s Turicskának 
20 frtot adományozott; Lésten adakozás 27 frt; Nagy-Lamon: Hanko 
Lajos körjegyző 2 frt értékű egyházi pecsétet adott, gróf Zichy senior 
exellentiája a száraz-brezói imaház- és iskolára 15 drb gerenda és 49 
drb szarufát ajándékozott (120 frt), Gömöry János ugyanazon czélra 
15 f'rt; Nagy-Lamon a hivek adománya 48 frt; Felső-Tiszovnyikon 19 
frt; Turopolyán 42 frt. 

Gután: Hanzély Béla felügyelő 5 frt a tanítónak, 5 frtot a tanulóknak, 
Veres Ernő vizsgái jutalmakúl 3 frt 50 krt, Küszner Zsigmond 65 krt, 
Géczy Béla k. jegyző 1 frt 50 krt, a szorgalmas tanulóknak, Vanyarczon 
Dessewffy Dezső felügyelő 2 frt, Kocsis Pál kjegyző 2 frt, dr. Barok 
József 2 frt, Zakár Margit 1 frtot, Zakár Ilona 1 frtot vizsgái jutalmakúl, 
a Zelenka-féle alapból 2 frt 50 kr. osztatott ki. A vanyarczi egyház 
Istenben boldogult Dessewffy Otto úrnak örököseitől 1000 frtot kapott. 

Zihlyaván Nádosy Endre 6 koronát, N.-Sztraczinban Szemere Béla 
4 koronát vizsgái jutalmakúl adlak, Szemere Ödönné úrnő N.-Sztra-
czinban orgona javítására 5 frtot adományozott, N.-Kürtösön Mesa 
Gyuláné és Szebasztiany Vilma úrnők 4—4 koronát adtak a magyar 
nyelvben jártas tanulóknak. 

Sámsonházán: Okolicsányi Gyula felügyelő az egyháznak 10 frt, 
vizsgái jutalmakra 4 frtot adományozott, Okolicsányi Marcsa és társnői 
4 frtot iskolai czélokra, Zathureczky Mariska confirmáltatásának emlé-
kére egy értékes kehelytakaróval ajándékozta meg az egyházat. 

Szúpatakon: Okolicsányi Gyula fügyelő vizsgái jutalmakra 2 frtot; 
Salgó-Tarján a Gusztáv-Adolf egylettől 117 frt 30 krt, a salgó-tárjáni 
takarékpénztártól 41 frtot kapott; Szécsény a Gusztáv-Adolf egylettől 
14 frt 74 krt, oltárra Pongrácz Matild 50 frt, Kálmán Sándorné 5 frt, 
Paczek Jánosné, Daniel Zsuzsanna, Kralik Mária, Bartus István. Liszka 
Mária 1 — 1 frtot, Ruzsinszky István 4 frtot, Oravecz Erzsébet, Gabulya 
Anna, Túrák Anna 50—50 krt, szegény-alapra: Ivánka Ödön 9 frt 30 
kr.; iskolai alapra: Szécsényi takarékpénztár 40 frtot, Velich Hajnak! 
Irén róm. kath. 50 frtot adományoztak. 

A kegyadománvok azokon felül, melyeknek értéke nem lett a 
jelentésben jelezve: 5720 frt 67 krt tesznek. 

Azonkívül Balassa-Gyarmat szószékre gyűjtött 199 frt 65 krt. 
Gazdik Lajos adott a zsélyi imaházra 10 frtot. 
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Nyitrai esperesség. 
1. Bukócz: Szeretet-adományt gyűjtött 40 frtot. 
2. Csácsó: Épületjavításra adott 80 frtot. Adósságot törlesztett 

50 frtot. 
3. Csasztkó: Templomában új padokat állít. Segélyt nyert a 

hannoverai Gotteskastentől 46 frt 66 krt. Egyes egyházaktól kapott 
370 frt 51 krt., mely adományok közt a legnagyobb az óturaí egyház 
adománya, mely 123 frt 65 kr. Keresztelő-medenczére adtak a con-
firmandusok 9 frt 05 krt.. Templomi diszítésre adakozott. Cserni Pál 
és neje 70 frtot. 

4. Holics: Kapott Kollár Páltól 50 frt, Csernák János örökösei-
től 50 frt. Dobruczky Zsuzsánnától 150 frt, Hornyák Katalintól 200 frt, 
Segélyegylettől 20 frt, Dohánygyári munkásoktól 7 frt. 

5. Kosztolna: Temploma javítására adott 400 frtot. 
6. Krajna: Lelkészi kert kerítésére adott 150 frt, Amerikában 

levő híveitől kapott 100 frt. A községtől épületfát kapott iskolára 500 
frt értékben. 

7. Lubina: Épületei javítására adott 235 frt. 
8. Miava: Épületei javítására adott 200 frtot. 
9. Vágujhely: Adósságot törlesztett 400 frtot. 

10. Pritrzs: Épületei javítására adott 300 frtot, Rizi Pál koldustól 
örökölt egy házat 80 frt értékben. 

11. Szenicz: Svanya János hagyományozott 100 irtot, takarék-
pénztárak adtak 35 frtot. 

12. Szakoleza: Templomát és épületeit javítja 2050 frt, Navratil 
Anna hagyományozott 200 frtot. 

13. Ó-Tura: Tornya javítására adott 8000 frtot. 
14. Nyitra-Szerdahely: Iskolát épített 2200 frtot. Herczeg Odesz-

kalchy Gyuláné 100 frt. Leidenfrost Gyula 100 frt, br. Edelsheim Gyulay 
Lipót 200 frtot adtak. 

15. Verbó: Egyházi épületei javítására adott 100 frtot. 
16. Vagyócz: Leányegyház új tornyot épített. 

Pozsonymegyei esperesség. 
Megfogadva az apostol amaz intését: Megemlékezzetek a ti előt-

tetek járókról, kik nektek szólták az Istennek beszédét (Zsid.: 13., 7.). 
Február hóban valamennyi gyülekezetünkben megültük Melanchton 
Fülöp születésének négyszázados emlékünnepét. Ez alkalommal a. 
Brettenben építendő emlékházra áldozott a bazini (német) egyház 6 
frtot, a bazini (töt) egyház 3 frt 10 krt, a pusztafödémesi egyház 2 frt 
10 krt, a grinádi egyház 1 frt 50 krt, a németguráb-csataji egyház 6 
frt 11 krt, a szentgyörgyi egyház 5 frt 31 krt, a limbachi egyház 5 frt 
68 krt. a misérdi egyház 5 frt 44 krt, a modori (német) egyház 8 
frtot, a somorjai egyház 1 frtot. az alsó-szeli egyház 4 frt 19 krt. a 
felső-szeli egyház 3 frtot, a dunaszerdahelyi egyház 50 krt, a nagy-
szombati egyház 10 frt 30 krt. 
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A kiilmissióra adott: x\lsószeli 1 frtot, Somorja 1 frtot. 4. 
A pozsonyvárosi s megyei, s mosoni lelkészeknek s az egyetemes 

theologiai akadémia tanárainak együttes papi értekezlete megtartatott 
november 11-én és május 25-én. 

Főtisztelendő méltóságos püspök ur a pöstyéni fürdő istentiszte-
letek tartásával esperességünk lelkészi karát bízta meg, és általam 
erre felkéretvén, e nyáron Farkas Géza. Hollerung Károly. Krahulecz 
Aladár, Schönviszner Kálmán végeztek Pöstyénben egy-egy istentisz-
teletet, a miért nekik szívemből köszönetet mondok. 

Az 1896-ik évben esperességünkben született 540 gyermek, kik 
egytől-egyig mind részesültek a szent keresztségben, köztük volt 22 
törvénytelen szülött. Meghalt 414 személy és mindnyája egyházilag 
temettetett el. Házasságot kötött 132 pár, egyházilag megesküdött 130, 
2 — köztük egy vegyes vallású pár — tehát nem élt az egyház egyház-
eskető szolgálatával és áldásával. Vegyes vallású mátkapár volt 21, 
melyek közül egy abban egyezett meg. hogy gyermekeik az ág. hitv. 
ev. vallást kövessék, egy másik pedig csakis a róm. kath. templomban 
hirdettetvén és egybekelvén, nyilván minden gyermeke is róm. kath. 
lesz. A többi 19 pár a magzatok felekezeti állására nézve semmit 
sem határozott. Konfirmáltatott 315 gyermek. Az Úr szent vacsorá-
jával élt 10181 személy. Ág. hitv. ev. egyházunkba máshonnan senki 
sem lépett be, kilépett belőle 5 személy. Szekták nincsenek. 

A latin iró ezt mondja: primam oportet esse curam factorum, 
quam glória consequitur nitro. Ilyen szép factum az. hogy a modori 
(tót) egyház az ő kiérdemült lelkészének 400 frt évi nyugdíjat biz-
tosított. Hadd fizesse soká! Azt hiszem, ezt a kegyeletes érzésű 
gyülekezet is velünk együtt kívánja. 

A kerületi pénztártól közvetlenül befolyt államsegélyből Puszta-
födémes kapott 50 frt, Kovács Pál lelkész 50 frt, Sehönviszner Kálmán, 
szentgyörgví lelkész, mint katecheta, 44 frtot. 

Á csekélyebb illetménynyel ellátott lelkészek segélyezésére az 
államköltségvetésbe felvett átalányból Simko József nagylévárdi, Schleiffer 
Károly misérdi. Marczy István dunaszerdahelyi, Ritter Károly somorjai, 
Rásó Mihály alsó-szelii lelkész 60 - 60 frtot, Ritter Károly esperes pedig 
20 frtot, mint útiköltséget, a modori tanítóképző-intézeti vizsgák 
alkalmából. 

Az egyetemes gyűlési segélyosztó bizottság a közalap czéljainak 
szolgáló államsegélyből Simkó József nagylévárdi. Marczy István duna-
szerdahelyi és Farkas Géza nagyszombati lelkésznek, ez utóbbinak, 
mint katechetának 100—100 frtot szavazott meg. 

A báró Baldácsy-alapból kapott: Dunaszerdahely 45, Taksony 45, 
Ritter Károly somorjai és Scharbert Ármin limbachi lelkész, és Csernák 
Gusztáv lelkész özvegye 40—40 frtot. 

Az esperességi gyámintézettől kapott: Grinád 20, Dunaszerdahely 
20, Taksony 20 frtot, Pusztafödémes 18 frt 09 krt. 

A pozsonyvárosi gyámintézet Dunaszerdahelynek 20 frtot adott. 
A kerületi gyámintézet Kajainak 45 frtot adott. 
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4. Az egyetemes gyámintézet Puszta-Födémesnek 50 frtot adott. 
A Gusztáv Adolf-intézettől Dunaszerdahelv, adósságtörlesztésre 

117 frt 30 krt kapott. 
A taksonyi leányegyház tanítója, évi fizetésének 400 frtra való 

kiegésszítéseért, a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
folyamodott. 

A tanítói ötödéves korpótlékot az államsegély igénybevétele nélkül 
a magok egyházi pénztárából készek fizetni: a modori (tót), terlingi, 
modorkirályfai, nagyszombati, limbachi, pusztafödémesi és schweins-
bachi egyház. Somorján e pótlék á város pénztárából fog fedeztetni 
A többi iskola-fentartó egyházak e pótlékra nézve az államsegélyt 
vették igénybe. 

Nézzünk már ntánna egyes községeink beléletének, vájjon talá-
lunk e ott jó cselekedeteket, melyekért a mennyei atyát dicsőíteni 
kedves kötelesség? A bazini német egyházban a theologusok »Otthonára« 
gyűjtés útján bejött 46 frt, az ottani tót egyházban 6 frt 85 kr. 
A tót egyház Luther-alapja 1159 frtra emelkedett. Surmann Anna 
hagyományozott 100 frtot. Egyházi adománykép begyűlt a németeknél 
330 frt 07 kr., 903 liter bor, a tótoknál 176 írt és 785 liter bor. Puszta-
Födémes egyhangúlag kimondta a hiveknek megadóztatását. Benkovics 
Sándornak és nejének. Marczek Jusztinának gyermekei, szüleiknek 
aranymennyegzője alkalmával, az oltárt, keresztelőkövet és templomi 
szószéket új terítőkkel ruházták fel. Grinádon a tanító számára két 
szobás lakás épült, a meglevő szobát konyhává s éléskamrává alakí-
tották át, s a lelkészlak udvarán istállót, bor- és fakamrát építettek. 
Németgurabon Rajtik Györgyné 100 frtos hagyománya befolyt az 
egyház pénztárába; néhai Orcsek Jánosnak és nejének, Budai Zsuzsa-
nának örökösei 8 frtot, néhai Szénási Mártonné, született Iván Mária 
testvérei 30, csataji Kőszegi Katalin 5 frtot, Rásó Pál gondnok és neje, 
lngeli Borbála, Rásó István és neje, Rásó Mária közösen egy templom-
csillárt s hímzett szószéktakarót ajándékoztak az egyháznak. A német-
gurab-csataji egyháznak az iskola építkezésből folyólag 6000 frt adós-
sága van. Összes tőkevagyona volt azelőtt 1112 frt 97 kr, ebből 
adósságtörlesztésre, a visszafizetés feltétele alatt kivévén 900 frtot. 
mostani tőkéje már csak 212 frt 97 kr. Szent-György az egyház 
pénztárából a theol. «Otthon»-nak adott 10 frtot, szűkölködő egyhá-
zaknak gyűjtött 37 frtot. Schav-Reingreber Teréz, 35 darab 24 frt 
értékű sárgaréz gyertyatartókat, Salava-Baumgartner Amália, egy idő-
közben már elköltözött kegyes nő, a torony-alap javára egy 100 frtos 
4%-ot kamatozó sorsjegyet, két magát, megneveztetni nem kivánó nő. 
az oltári biblia alá egy-egy bársonyból és selyemből készült terítőt 
ajándékozott. A temelkezésí férfi ének-egylet 125 írton harmoniumot 
vett. s azt az iskolai ifjúságnak énekoktatás czéljából az egyháznak 
is rendelkezésére bocsátotta. Tőkésíttetett 2877 frt. Egyházi adománv-
kép begyült 204 frt és 2916 liter bor. A modorkirályfai egyház 8000 
frt költségen szép új paplakot épít. Az egyháznak Matlekovics Sándor, 
orsz.-gyűlési képviselő 100 irtot ajándékozott, özv. Uher Pálné, szül. 
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Uher Anna, az 1350 frtnyi adósleveleit, illetve tőkeköveteléseit, azon 4. 
teltétellel, hogy az egyház az ajándékozónak haláláig a kamatokat 
kezéhez szolgáltassa, halála után pedig ezen »Uber Anna alap «-hoz a 
kamatok addig csatoltassanak, míg az 5000 írtig fel nem szaporodik. 
Limbachon a tanítólakon 151 frt 15 kr. költséggel tatarozások tétettek. 
A toronyépítési-alap 5297 íí't 17 krra növekedett. Misérden az egyház 
tőkéjéhez járultak Zettl Zsuzsánna 10, Pnutzer János és Katalin 
Pozsonyban 5, gróf Pálffv János, már öt év óta a vadászati haszon-
bérnek reá eső évi részletével 5 frt 60 krral, eddig összesen 28 írttal. 
Az iskolát tatarozták 28 frt költséggel. A modori (német) egyház a 
theol. »Otthon«-nak három évig évi 15 frtot ad. Hogy a Modorban 
felállítani szándékolt kerületi leányiskola számára jó épűlethelyet biz-
tosítson, 2600 frton egy a városban levő malmot vett. Az egyháznak 
Leszák József 75, Müllner Paulina kisasszony 100 frtot hagyományo-
zott, a hajadonok koszorukötésért 4 frtot, Lenhard Károly, képezdei 
igazgató az iskolai ifjúságnak egy szép zászlót adott. Egyházi kegyes 
adományul begyűlt 241 frt, 275 liter bor. A modori (tót) egyháznak 
Simkó János és neje, Kellenberger Zsuzsánna 100 frtot adományoztak. 
A somorjai egyháznak két ev. ref. jóltevője találkozott, Simon Sándor 
aki 100, és özv. Domaicz Lőrinczné, aki 10 forintot hagyományozott 
Murabrukki lakos Kusinszky Béla pedig a szegénysorsu és szorgalmas 
iskolás-gyermekek jutalmazására adott 10 frtot. Az Alsószeli egyház-
nak Pancza Lajos, boldogult neje emlékére 27, a selmeczbányai lyc. 
ifjúság bibliaegylete 7 frtot. Az egyház az iskolaépítésre felhasznált 
téglának az 1895-ik évről hátralékban maradt árát 383 frt 62 krral 
lefizette. A Gampert Lajos alapnak még 187 frt 59 krral tartozik. 
Sajnos, hogy kénytelen a templomát reparáltatni s különösen a tornyot 
újra fedetni. E munkákra nézve szerződése 2200 frtra szól. A felső-
szeli egyháznak Varga János róm. kath. gazda 50, és özv. Kozák 
Mihályné 50 frtot adott. A lelkészlak 1000 frt költséggel átalakíttatott. 
Dunaszerdahely kapott az ottani két takarékpénztártól 10—10, összesen 
20, néhai Mihályi Istvánné emlékére 20, iskolásgyermekek jutalmazá-
sára a róm. kath. Marczel Jánostól 3, Mareny Etelka asszonytól 2 
frtot. Takarékmagtári gabonájából bevett és tőkésített 1327 frtot. 
Nagyszombatban a hívek önkéntes évi járulékainak összege 326 frt. Az 
egyéb adományok hosszú sorából hadd említsem azon 300 frtot, melyet 
a takarékpénztár adott az egyháznak, azon 245 frt 15 krt, melynek 
árán az ev. nőegylet a szegény iskolásgyermekeket ruházta tel, a házi 
szegényeknek adott 500, az árváknak adott 185 frtot, azon 37 frt 
24 krnyi áldozatot, mely a theologiai akadémia tanárai által Nagy-
szombatban ádvent első vasárnapján tartott vallásos estély alkalmával 
az Otthonra gyűlt be, és az ugyanazon czélra tett házankénti gyűjtés 
100 frt 60 krnyi eredményét. A temetőben épült egy hullaház 350 
frt költséggel. A templomépítési alap megszaporodván 1006 frttal, most 
42753 frt 53 krt tesz ki. 

A mult évben esperességünkben 6. évtől 12-ig tanköteles volt 
1006 fiu, 965 leány, együttvéve 1971. 13-ik évtől 15-ig 396 fiu, 386 
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leány, együttvéve 782. A tankötelesek összes száma 2753. Az idegen 
illetőségű és vallású gyermekek kivételével a helybeli ág. hitv. ev. 
elemi iskolába járt 753 fiu, 721 leány, összesen 1474. Ugyanazon 
kivétellel a helybeli ág. hitv. ev. ismétlőbe 259 fiu, 237 leány, összesen 
496. Helybeli idegen felekezeti vagy községi, vagy nem helybeli bár-
mely más felekezeli elemi iskolába 234 fiu, 228 leány, összesen 462. 
Helybeli idegen felekezeli vagy községi, vagy nem helybeli bármely 
más felekezeti ismétlő vagy ipartanoncziskolába 77 fiu, 105 leány, 
összesen 182. Felső vagy polgári iskolába 46 fiu, 46 leány, összesen 
92. Magánintézetbe 2 leány. Középiskolába 21 fiu, 1 leány. Az isko-
lába járók összes száma 2730. Tehát iskolába nem járt összesen 23 
tanköteles, nevezetesen elemibe nem járt a modori tót egyházban 3 
leány, Felső-Szeliben 2 fiu, 1 leány. Ismétlőbe nem járt Modor-Király-
fán 2 fiu, 2 leány, Alsó-Szeliben 8 fiu 5 leány. Ág. hitv. ev. felekezeti 
iskoláinkba idegen illetőségű és vallású gyermekek is jártak, még pedig 
59 fiu, 44 leány, összesen 103. Félnapi mulasztás volt 19464, köztük 
7747 kimenteiden. Minden mulasztás ki volt mentve: Schweinsbaehon 
Nagy-Lévárdon. Limbachon. Somorján, Dunaszerdahelyen; ki nemmentett 
mulasztásokért birságolás volt: Misérden, Modor-Királyfán, Alsó-Szeli-
ben, Csatajon, Felső-Szeliben. A többi helyeken a több vagy kevesebb 
ki nem mentett mulasztásért: például a modori tót iskolai 2979-ért nem 
büntettek senkit sem. Iskoláink évi bevételeid és kiadásaid 17816 frt 
mutattatik ki. 

A körlelkészi jelentésekből is hadd említsek egy pár adatot. Puszta-
födémesen a lelkésztanító betegsége s halála miatt nem volt vizsga. 
Január 10-ikétől a tanév végéig súlyosan beteg volt Winkler Sándor, 
somorjai tanító; ezen a tanügyet teljes odaadással szolgáló, derék 
szakférfi. Helyette tanítótársa, Kunszt Károly tanította a három alsóbb 
osztályt is. A magyar nyelvre minden iskolában tanítottak a dékáni 
jelentések szerint, aránylag legjobb eredménynyel a Csatajiban, a hol 
a tannyelv is egészen magyar, a misérdiben, nagyszombatiban és 
modori németben. Több helyütt még nem foganatosították az espe-
resség 1895. évi augusztus 7-iki közgyűlésének azon határozatát, hogy 
a nem magyar ajkú iskolákban, ott, a hol az lehetséges, a felsőbb 
osztályokban legalább négy tantárgy magyarul tanítassék. Tavaly is 
jelentettem már, hogy a modori tót iskolába rendetlenül járnak a 
gyermekek. Ez a baj megvolt a mul t tanévben is, még pedig nem-
csak a modori tót iskolában. Furcsa dolog, hogy ily rendetlenséget 
e két városban elnéznek. Magától értetik, hogy mindkét helyen sok 
gyermek a vizsgától távol maradt. Ez megtörtént Csatajon is. 

Voltam a modori tanítóképző intézet vizsgáján, és újból is meg-
győződtem arról, hogy ezen intézet nemcsak általában jó, hanem ev. 
egyházunk számára is feladatuk tudtával bíró s a feladat magaslatára 
törekvő tanerőket képez. 

Főtisztelendő, méltóságos püspök úr a zsedényi díjban Rehling 
Mátyás modori német egyházközségi tanítót részesíttette. 
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Esperesi utolsó munkámmal, ime, megvagyok. Mit várok még? 4. 
Mi van hátra? Az-e: et nunc plandite? Nem. Hátra van a tisztelt 
testvérekhez az a kérésem, melyet az élemedett korú János apostol 
mondott, újra és újra az efézusi gyülekezetnek: Fiacskáim, szeres-
sétek egymást! És szivemből hozzáteszem: e szeretetből nekem is 
juttassatok egy kis részt! És te, kegyelmes Istenem, kérlek engedjed, 
hogy az én életem ezentúl még inkább legyen elrejtve a Krisztussal 
tenálad. Engedd nekem azt remélnem, hogy mikor a Krisztus, a mi 
életünk, megjelenik, akkor mi mindnyájan vele együtt megjelenünk 
dicsőségben. Ámen. 

Pozsonyvárosi esperesség. 

L P o z s o n y : 
r 

1. Építkezések: 
a) az uj lýceum építési költsége . . 38384— frt. 
b) két uj ház » » ' . . 48892"— » 87286 — frt" 

2. Az egyházközség részéről nyújtott segélyek: 
Felső-ozori egyháznak . . . 15 frt. 
Debreczeni » . . . 10 » 
Szt-Antalfai » . . . 10 » 
Melanchton házra 30 » 
Slöjd iskola berendezése . 350 » 415"— frt. 

4. Az egyházközség javára tett adományok: 
Néhai Schmidt Anna 

a) A diakonissa intézet javára . . 50 frt. 
b) Temető alapra 50 » 100 írt. 

Néhai Szloboda Albert 
Az árvaház-alapra 200 frt. 

Néhai Falb Pál családja 
A diakonissa intézet javára . 200 frt. 

Néhai Kappelmayer Zsuzsanna 
A diakonissa intézet javára . . 50 frt. 

Néhai Krizsan Katalin 
Az Alumneum javára 100 frt. 

650 frt. 

II. R é c s e : 
Építkezésekre adott . . . 233 frt 49 kr. 
Segélyt kapott . . . . 27 » 38 » 

Trencséni esperesség. 
Az egyes egyházak beléletéről: 

Beczkó kapott a G. Adolf egylettől 94 frt 60 kr. 
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Kochanócz kiadott épületeinek javítására 33 frt 18 kr. 
Ksinna 680 frt értékben új orgonát szerzett. A hamburgi Gottes-

kastenből kapott 55 frt 89 kr. 
Laaz kapott az egyházkerületi gyámintézettől 45 frt. A G.-Adolí 

egylettől 117 frt 23 kr. 
Morva-Lieszkó 1500 frtnyi adósságából törlesztett 500 frtot. 
Felső-Ozor kapott a gyámintézettől 95 frt, államsegélyből 100 

frt, egyesektől 213 frtot. 
Podluzsán kiadott egyházi épületeinek javítására 133 frtot. 
Puchó épített 4326 frtnyi költséggel új iskolát, melyre még 2610 

írttal tartozik. 
Golhofen és Endertől kapott 38 frt 80 krt. 
Nagy-Szlatina kapott ő Felségétől 100 frtot, a szász Gottes-

kastenből 50 frt, Polyák Béla képviselőtől 50 frtot. 
Kis-Sztankócz papiak-javításra költött 230 frtot. Volt lelkésze 

Krizsán Zsigmond adott torony-alapra 40 frtot. 
Trencsén templom-javításra s papiak-átalakításra költött 596 frt 

88 kr. A G.-Adolf egylettől kapott tavaly 176 frt 21 krt. Ez évben 
300 márkát. 

Zárjecs kapott hazai jól levőktől 80 frt 20 krt, külföldiektől 
104 frt 57 krt. 

Nemes-Podhragy kapott uj felügyelőjétől Osztroluczky Gézától 
300 frtot. 

Zay-Ugrócz átépíttette iskola-termét 550 frt költséggel, melyhez a 
szükséges anyagot, 204 frt értékben főfelügyelője gróf Zay Miklós adta. 

Zsolna kapott az esp. gyárnintézettől tavaly 27 frt 80 krt, a folyó 
évben 24 frt. Az egyetemes gyámintézettől 100 frtot, a pozsonyi és 
győri egyházaktól 22 frtot énekeskönyvekre. Folyó évben a G.-Ädolf 
egylettől 100 márkát. 

Az esperesség összes egyházai különféle jótékonv czélokra adtak 
187 frt 42 krt. 
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Bars . . . 98 9 107 107 48 15 8 28 1 7 3 74 1 4 
F.-Komárom . 816 12 328 326 — 2 162 46 23 69 5 18 1 216 4 14 
Honi . . . 508 27 535 530 — 5 490 180 25 205 7 4 14 2 4-84 r 

5 2 
Moson . . 297 26 323 323 — — 157 47 7 54 2 - • 5 — 211 — — 

Nógrád . . . 1432 84 1521 1517 — 4 868 398 75 473 20 3 52 — 1132 10 15 
Nyitra . . . 2170 102 2272 2226 — 46 1087 498 24 522 9 2 13 2 1732 3 17 
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• 



34 

B e l m i s s i ó i m o z g a l m a k . * " 

Az 

egyházmegye 

neve 

i 
K

at
cc

hi
sá

ti
ó 

ta
rt

at
ik

! í 
E

gy
há

zi
 d

al
ár

da
 

lé
te

zi
k 

If
jú

sá
gi

 e
gy

es
ül

et
 

va
n 

K
ül

ön
 i

rá
s 

m
ag

ya
-

rá
za

to
k 

ta
rt

at
na

k 

V
al

lá
so

s 
fe

lo
lv

as
ás

ok
 

vo
lta

k 

Sz
eg

én
ye

k 
go

nd
oz

-
ta

tn
ak

 

M
ér

té
kl

et
es

sé
gi

 e
gy

e-
sü

le
t 

va
n 

Sz
ek

tá
k 

Bars  2 2 1 
F.-Komárom . . . fi 4 2 6 2 4 - — 1 
Hont 29 3 1 14 3 6 — — 

Moson 7 2 1 5 1 3 — — 

Nógrád 36 2 — 13 6 11 — 2 
Nyitra 24 3 — 5 — 3 — 3 
Pozsonymegye . . . 11 4 2 11 2 6 — — 

» város . . 3 1 1 2 1 1 — 1 
Trencsén 14 — — 3 2 1 — — 

Összesen 132 19 r-t 
7 61 17 36 — 7 
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Bars . . . 
F.-Komárom . 
Hont . . . 
Moson . . . 
Nógrád . . . 
Nyitra . . . 
Pozsonymegye 

» város 
Trencsén . . 

345 
1957 

10157 
7723 

21562 
13475 
20002 
49125 
38384 

6596 
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49429 
23187 
18469 
7070 

10475 
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39 

Összesen 169328 84 3508 84 46740 68 27477 93 143552 36 

A közgyűlés ezen nagyérdekű jelentést köszönettel tudo-
másul veszi és egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe iktatását 
rendeli. 
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5. A nyitrai egyházmegye képviselőinek kérelmére tárgyalásba 5—7. 
vétettek előzetesen az általok beterjesztett következő javaslatok: 

1. Hogy az egyházkerületi gyűlés 1894. évi clecz. 19-én tartott 
közgyűlésének azon határozatát, mely szerint a dunáninneni egyház-
kerület tárgyalási s ügykezelési nyelve ezentúl kizárólag a magyar 
(1. 25. p.) hatályon kívül helyeztessék. 

2. Mondja ki határozatilag a kerületi gyűlés, hogy akár egyház-
községek, akár missiói körök unió alapján létesítését — mint ágost. 
hitv. evang. egyház érdekeivel össze nem egyeztethető! — nem 
engedi. 

3. Határozza az egyházkerületi gyűlés, hogy az, aki házassága 
kötésénél gyermekeit térítvény mellett más egyháznak átadta vagy 
nemkeresztyén nőt vett hitvestársul, vagv az egyházi esketést igénybe 
nem vette, vagy gyermekeit meg nem kereszteltette, semminemű egyházi 
hivatalt nem viselhet. 

4. A lelkészek s tanítók nevelésénél az egyházkerület legyen méltá-
nyosabb a tót ajkú egyházak irányában, tanítassa behatóbban a tót 
nyelvet, s határozza, hogy a tót nyelv már a gymnasiumokban is 
taníttassák s ne engedje üldözni s zaklatni azokat a kik magán-
úton is elsajátítani s behatóbban megtanúlni akarják a tót nyelvet. 

Az első pontra vonatkozólag határozza a közgyűlés, 
hogy az 1894. deczember 19. és 20. napjain Pozsonyban 
megtartott szervezkedő rendes közgyűlés jegyzőkönyvének 
(1. 25. és 26. p.) azon határozatait, hogy a kerületi közgyűlés 
tárgyalási és ügykezelési nyelve kizárólag a magyar és hogy 
a püspök úr lefordíttathatja megfelelően, mindazon határoza-
tokat, melyeket az egyházakhoz, azok közistentiszteleti nyelvén 
akar juttatni, — még pedig a kerületi pénztár terhére, — 
teljes épségökben fenntartja. 

A második számú javaslat — mint tárgytalan fölött, 
napirendre tér. 

A harmadik számú javaslatra vonatkozólag kijelenti a 
közgyűlés, hogy az abban felvetett kérdés elintézésére és az 
eljárás megállapítására egyedül a zsinat illetékes, azért ezen 
javaslat fölött is napirendre tér. 

A negyedik számú javaslatban foglalt azon kérelem, 
hogy ,,a tót nyelv már a gymnasiumokban is tanítassék," a 
közgyűlési tárgysorozat 36. pontjánál nyeri majd elintézését. 

6. Beterjesztetik a pozsonymegyei esperesség indítványa az 1848. 
XX. t.-cz. végrehajtásának megsürgetése tárgyában. 

Az indítvány elfogadtatik s az egyetemes gyűlésre további 
eljárás czéljából fel terjesztetik. 

7. Mélt. püspök úr jelenti, hogy a nagy reformátor Melanchton 
Fülöp születésének négyszázados évfordulója kerületünk egyházaiban 
nagy ünnepélyességgel megtartatott, a mikor is a bretteni Melanchton-
emlék javára rendezett offertorium eredménye a következő volt: 

3* 



Dunáninneni egyházkerület. 

Melanchton-ünnepélyi offertorium 1897. 

I. Barsi esperesség. 
1. Körmöczbánya 
2. Nemes-Kosztolány 
3. Léva . . . . 
4. Nagy-Szelezsény . 
5. Fakó-Vezekénv 

Összesen 

4-— frt 
3 2 1 „ 

- • 5 0 
2 — 
262 

5 5 

5 5 

12 33 frt. 

II. Feliér-Komáromi esperesség. 
1. Bokod . . . . 
2. Csabdi . . . . 
3. Csákvár . . 
4. Gyúró . . . . 
5. Ondód-Pusztavám 
6. Oroszlán . . . 
7. Szák 

Kéthely . . . . 
8. Székes-Fehérvár . 
9. Szend . . . . 

10. Tordas . . . . 
11. Veleg . . . . 
12. Rév-Komárom 

Összesen 

1-50 
—•50 
—•30 

2 0 5 
3 — 
1-80 

—•55 
—•96 

1-95 
4 — 
2 — 

—•92 
4-86 

frt. 
5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

24-39 frt. 

III. Mosoni esperesség. 

1. Gálos . . 
2. Hegyes-Halom 
3. Német-Járfalu 
4. Levél . . 

Miklósfalva 

6 
2 
2 
4 
4 

5 5 

— frt 
20 
11 
12 
37 
23 

ö. 
6. Rajka 4 
7. Zurány 5 

Összesen: 28-03 frt 

IV. Nagy-honti esperesség. 
1. Felső-Almás 1*42 frt 
2. Bagonya 3'— 
3. Bakabánya 5*— 

Bakabányai állami iskola . . 2"50 
4. Bagyan 1*50 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

Átvitel: 13 42 frt. 



Áthozat 
5. Báth . 
6. Béld . . . 
7. Börzsöny . 
8. Csali . . 
9. Kis-Csalomja 

10. Csánk . . 
11. Cseri . . 
12. Dacsolam . 
13. Darázsi . . 
14. Derzsenye . 
15. Devicse . 
16. Somos . . 
17. Hodrusbánya 
18. Ledény . . 
19. Lissó . . 
20. Egyházmaróth 
21. Közép-Palojta 
22. Felső-Baka 
23. Berencsfalu 
24. Fehérkút 
25. Felső-Rakoncza 
26. Selmeczbánya 
27. Százd 
28. Szuhány 
29. H.-Terény 
30. Teszér . 
31. Udvar n ok 

Összesen 

V. Nógrádi esperesség 
1. Ábelova. . . 
2. Agárd . . . 
3. Balassa-Gyarmat 
4. Bánk . . . 
5. Bér . . . . 
6. Alsó-Bodony . 
7. Buda-Lehota . 
8. Csehbrezó . 
9. Dengeleg 

10. Dobrocs . . 
11. Alsó-Esztergály 
12. Guta . . . . 
13. Kálno-Garáb . 
14. Nagy-Kürtös . 

51 

13-42 frt. 
3-40 „ 
1-50 ., 
450 „ 

—•96 „ 
2 " - „ 
2 22 „ 
1 - „ 
2-70 „ 
1-50 „ 
2 20 „ 
1 — 
1.85 
5'— 
1 0 5 
1-42 
1-60 
U55 
2 5 0 
1-51 
2 4 2 
1 1 5 

27 40 
1 — 
2 5 6 
1 — 
1-70 
1 — 

i: 

91-11 frt. 

1 — frt. 
1-84 „ 
7-81 

—•80 .. 
2" 34 „ 

--•50 „ 

t"50 ľ, 
— 70 

1-50 „ 
2 50 „ 
1 — 
1 — 
3 — 

1 5 

Átvitel: 25-49 frt. 



15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29 
30, 
31 
32 
33 
34. 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Áthozat 
Nagy-Lam . 
Legénd . . 
Lest . . . 
Nagy-Lib erese 
Lónyabánya 
Losoncz 
Luczin . 
Málnapatak a 
Maskova 
Ozdin 
Felsö-Petény 
Polichno 
Poltár . 
Salgó-Tarján 
Sámsonháza 
Surány-Terény 
Szécsény . 
Nógrád-Szenna 
Szent-Péter 
Szinobánya 
Szirák . 
Alsó-Sztregova 
Felső-Sztregova 
Szügy . . . 
Losoncz-Tamási 
Alsó-Tiszovnyik 
Turicska 
Turopolya . . 
Uhorszka . 
Vanyarcz . 
Závada . 
Kis-Zellő 

Összesen 

VI. Nyit ľa i esperesség 
Assakürt . . . . 1 22 frt. 
Bodfalva — 5 5 

Brezová . . — 5 5 

Bukócz . . . . — 5 5 

Csácsó . . . . . . . . 1 5 5 

Csasztkó . . . . 1 30 „ 
Hluboka . . . . 1 5 5 

Flolics . . . . — 5 5 

Kosariszko . . . — 5 5 

Átvitel 4-52 

25 49 frt 
210 

—•50 
3 — 
1 — 
1 — 
6-39 
1-80 
3-40 
2 — 
1 — 

—•31 
—•72 

1-50 
2-40 
1 — 
1 — 
1-20 
1-62 
2-81 
1 — 
1-50 
1 5 5 
2 — 
1-44 
2-50 
1 — 
1-20 
1 — 
2 1 5 
1 1 6 

—-34 
2 — 

ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

79-08 frt. 



Áthozat: 4 5 2 frt 
10. Kosztolna 
11. Kraj na . 
12. Lubina . 
13. Miava . 
14. Pritrzs . 
15. Szakolcza 
16. Széni ez . 
17. Szobotist 
18. Ó-Tura . 
19. Turoluka 
20. Vágh-Ujhely 
21. Verbó . . 
22. Verbócz 
23. Felső-Zele . 
24. Nyitra-Szerdahelv 
25. Salgó . . . 

Összesen 

o — ,. 
l o — 

2 65 „ 
1 — „ 
2— „ 

i ? 

3 7 5 
1-60 
1 — 
2-28 
1 — 
1 

35-75 frt. 

Vfí. Pozsonymegyei esperesség. 
1. Bazin (német) 
2. Bazin (tót) . 
3. Puszta-Födémes 
4. Grinád . . 
5. Gurabcsataj 
6. Szent-György 
7. Modor-Királyfa 
8. Nagy-Lévárd 
9. Limbach 

10. Misérd . 
11. Modor (német) 
12. Modor (tót) 
13. Somorja 
14. Alsó-Szeli . 
15. Felső-Szeli . 
16. Duna-Szerdahely 
17. Nagy-Szombat. 

Összesen 

55 

6-— frt. 
3 1 0 
2 1 0 
1-50 
6 1 1 
5-31 

2 7 3 
5-68 
1-44 
8 — 
3 — 
1 — 
4-19 
3 — 

—•50 
1030 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

63-96 frt. 

VIII. Pozsonyuárosi esperesség. 

1. Pozsony 30 — frt. 
Pozsonyi lýceum 10*— ,, 

2. Récse 7-25 „ 
Összesen: 47 25 frt. 
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7—8. IX. Trencséni esperesség. 
1. 1 — frt. 
2. Kohanóc.z . . 1 — 

5 5 

3. Ksinna . . 3 — 5 5 

4. . . 2 4 0 5 5 

5. Morva-Lieszko . . . . . 4 0 3 5 5 

6. Felső-Ozor . . 2 1 0 5 5 

7. Nemes-Podhragy . . . 1-80 5 5 

8. Podluzsán . . . - . . . . 1-42 5 5 

9. Puchó . . 2 — 5 5 

10. Kis-Sztankócz . . . . . . 3 — 5 5 

11. Szul y ó  . . 1 — 
5 5 

12. Trencsén . . 1 65 
5 5 

13. Zay-Ugrócz . . 4 — 
5 5 

14. Zárjecs . . 2 9 1 5 5 

15. Zsolna . . 1 — 5 5 

16. Nagy-Szlatina . . . . . . 4 — 
5 5 • •>_!_ 

Összesen: 36'31 frt. 

I. Barsi esperesség . . . . 12 33 frt. 
11. F.-Komáromi esperesség 2439 5 5 

III. Mosoni esperesség 28 03 
5 5 

IV. N.-honti esperesség . . . 9 1 1 1 
5 5 

V. Nógrádi esperesség . . . 79-08 5 5 

VI. Nyitrai esperesség 35-75 5 5 

VII. Pozsonymegyei esperesség . 63 96 5 5 

VIII. Pozsony városi esperesség 47 25 5 5 

IX. Trencséni esperesség . . . 36-36 5 5 ^Ö • • • " " 55 
Összesen: 418-21 frt. 

Offertoriumaikat nem küldték be; a nógrádi esperességből Buda-
Lehota. A nyitrai esperességből: Bodíalva, Brezová, Bukócz, Holics, 
Kosariszko, Kosztolna, Krajna, Szobotist, Ö-Tura, Turoluka. A pozsony-
megyei esperességből: Modor-Királyfa. 

Jelenti továbbá mélt. püspök úr, hogy a begyűlt 418 frt 21 krnyi 
összeget rendeltetési helyére juttatta. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
8. Előadó beterjeszti a trencséni egyházmegye másodelnöksége 

ellen megindított fegyelmi eljárás eredményét, mely szerint dr. Minich 
Jaroszlav, másodfelügyelő, ki hivataláról időközben lemondott és 
Krizsán Zsigmond, másodesperes, a hivataluktól elmozdíttattak és 
egyházi hivatalviselésre képteleneknek mondattak ki, míg Vargt János, 
korelnök az eljáró törvényszék által felmentetett; minek folytán a ker. 
elnökség helyettes esperesül, Riesz Károlyt zayugróczi lelkészt, helyettes 
felügyelőül pedig gr. Zay Miklóst, zayugróczi felügyelő urat nerežte ki. 

Tudomásul szolgál. 
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9. Múlt évi ker. gyűlés jkönvvének 11 — a nyitrai egyház- 9—10. 
megye elnöksége ellen folyamatba hozott törvényszéki fegyelmi eljárásra 
vonatkozó — pontjánál jelentetik, hogy a delegált pozsonyvárosi 
egyházmegyei törvényszéknek 1897. évi január 13-án hozott és a 
felebbezéséröl való lemondással jogerőssé vált Ítéletével ntü. Leska 
János, főesperes és tek. Fainor István esp. felügyelő urak hivatalaiktól 
elmozdíttattak és a felmerült perköltségek egyetemleges fizetésére 
köteleztettek (88 frt 50 kr.), mely összeg az eljáró törvényszék 
elnökénél le is fizettetett; miről további intézkedés czéljából a kerület 
főt. és mélt. elnöksége értesíttetett, mely is az elmozdított elnökség 
helyébe az ..Alkotmány" 96. §-ának értelmében az esperesi teendők 
végzésére ntü Mocko János, alesperest és a felügyelői teendők ellátásával 
tek. dr. Simkó Milos, esp. világi főjegyzőt bízta meg. 

Tudomásul vétetik. 
10. Beterjesztettek a nm. vallás- s közoktatásügyi m. kir. minisz-

tériumnak rendeletei, melyeknek kelte, száma és tartalma a következő: 
1. 1896. máj. 21. 25622. sz. Hitfelekezeti önálló iskola szervezése Csákváron. 
2. 1896. jul. 9. 36564. sz. 3600 forint engedélyezése a dunáninneni szegénye-

sen fizetett lelkészek fizetésének emelésére. 
3. 1896. jul. 18. 33500. sz. A Badutry család anyakönyvi adatainak kimutatása. 
4. 1896. szept. 4. 45954. sz. Piller József víztartójának ajánlása. 
5. 1896. szept. 11. 49367. sz. Fassanek Pál és Greguss Zsuzsanna gyermekei 

törvényesítésének engedélyezése. 
6. 1896. szept. 16. 48195. sz. Klein Antal magán osztály- s tanképesítő vizs-

gálatainak engedélyezése. 
7. 1896. szept. 18. 39569. sz. Értesítés, hogy az állam a Belánszky-irtvány 

hitoktatójának tiszteletdíjat nem, — de segélyt adhat. 
8. 1896. okt. 6. 54945. sz. Roxer Mihály érettségi vizsgálata. 
9. 1896. okt. 8. 48508. sz. Értesítés, hogy a lévai k. t. r. főgymnasium nem 

katholikus tanulóinak hittan órái a hitfelekezetek elemi iskoláiban 
tartandók meg. 

10. 1896. okt. 10. 3418. ein. sz. dr. Lukács György: Az egyházpolitikai törvé-
nyek és a vonatkozó összes jogszabályok kézi-könyvének ajánlása, 

11. 1896. okt. 13. 3345. ein. sz. »Közgazdasági és statisztikai évkönyv« ajánlása. 
12. 1896. okt. 17. 58562. sz. Az ezredéves kiállításon kiállított tárgyak visz-

sza vétele. 
13. 1896. okt. 19. 57858. sz. Adamecz János családjánál hibásan bejegyzett 

»Krisztina« névnek »János«-ra való kiigazítása. 
14. 1896. okt. 24. 28997. sz. Popu Aurél kizáratása az összes középiskolákból. 
15. 1896. okt. 26. 37137. sz. Szever János és Vitális István selmeczbányai 

lyceumi tanároknak fölvétele az országos nyugdíjintézetbe. 
16. 1896. nov. 2. 60577. sz. A selmeczbányai természetrajzi mintagyűjtemény 

átvétele. 
17. 1896. nov. 2. 46199. sz. 3600 frtnak utalványozása lelkészek segélyezésére. 
18. 1896. nov. 5. 60373. sz. A »Krivácsv« névnek a losonczi anyakönyvben 

»Kriváchy«-ra való kiigazítása. 
19. 1896. nov. 11. 61623. sz. Stanzl Ida, Vilma, Mária törvényesítése. 
20. 1896. nov. 14. 59801. sz. Az ezredéves ünnepély alkalmából megjelent füze-

tek ajánlása. 
21. 1896. nov. 15. 33869. sz. Javító vizsgálatok megtartása. 
22. 1896. nov. 17. 63925. sz. Vámosy Mihály kiküldetése Selmeózbányára 

kormányképviselőül az érettségi vizsgálatokra. 



23. 1896. nov. 18. ad 58562. sz. Millennáris tárgyak átvétele. 
24. 1896. nov. 2U. 3936. ein. sz. Kubányi Lajos lelkésznek a koronás arany 

érdemkereszttel kitüntetése. 
25. 1896. nov. 30. 67280. sz. Bésan-féle ösztöndíj-pályázat. 
26. 1896. nov. 30. 67282. sz. A polgárosított magyar határőrvidék tanulmányi 

alapjából rendszeresített ösztöndíj. 
27. 1896. decz. 1. 665(54. sz. Hronyecz Margit, Mária és Csernoh Mária 

Valériára vonatkozó anyakönyvi kiigazítás engedélyezése. 
28. 1896. decz. 4. 68(594. sz. Felekezeti iskolákban a miniszter által kinevezett 

tanárok törzskönyve. 
29. 1896. decz. 17. 4225. ein. sz. Magyarországi Rendeletek Tárának 1884— 

1894-iki tárgymutatója. 
30. 1896. decz. 20. 70127. sz. A miniszteri megbízottak közbejöttével tartatni 

szokott értekezletek jegyzőkönyveinek felterjesztése. 
31. 1896. decz. 24. 72013. sz. Anyakönyvi kiigazítás Adamek Pál és Szadák 

Erzsébet gyermekeire vonatkozólag. 
32. 189(5. decz. 30. 58022. sz. Zalányi János tanár felvétele az országos tanári 

nyugdíjintézet tagjai sorába. 
33. 1897. jan. 18. 145. ein. sz. Közigazgatási bíróságról szóló törvény magya-

rázatának ajánlása. 
34. 1897. jan. 19. 135 ein. sz. Az országos m. kir. statisztikai hivatal kiad-

ványainak ajánlása. 
35. 1897. jan. 20. 2856/97. sz. Spenlinger-Binder-féle törvényesítési eset. 
36. 1897. jan. 20. ad 285(5. sz. Kárász-Schuster-féle törvényesítési eset. 
37. 1897. jan. 22. 47310. sz. A kadétiskolák röpíveinek szétküldése. 
38. 1897. jan. 26. 66835/1896. sz. A selmeczbányai lvceum mult évi száma-

dásának elfogadása. 
39. 1897. jan. 27. 3824. sz. Pflaum Henrik és Juraska Hermina Mária nevű 

leányának törvényesítése. 
40. 1897. jan. 30. 70514/1896. sz. Simonides Ödön, Nemes Dénes és Kovács 

Gábor tanulóknak a középiskolákból kizáratása. 
41. 1897. febr. 4. 58891/1896. sz. A gvmnasiumok franczia nyelvtanítói képe-

sítésének szabályozása. 
42. 1897 febr. 5. 1660. sz Miniszteri köszönetnyilvánítás Markusovszky Sámuel 

pozsonyi lyceumi tanárnak. 
43. 1897. febr. 8. 73515/1896. sz. Felmentvény a 3600 forint lelkészsegélyről 

benyújtott számadásokra vonatkozólag. 
44. 1897. febr. 22. 465. ein. sz. Néplapok miniszteri ajánlata. 
45. 1897. febr. 26. 7171. sz. Grek János vizsgálatainak engedélyezése. 
46. 1897. febr. 27. 1879. sz. Nikora Sándor vizsgálataira szóló engedély. 
47. 1897. márcz. 9. 15256. sz. Katonai intézetekre szóló pályázati hirdetmények. 
48. 1897. márcz. 11. 67169/1896. sz. A selmeczbányai tanárok nyugdíjigényé-

nek fölemelése. 
49. 1897. márcz. 13. 14349. sz. Engedély, hogy von der Wense Ernő, Otto, 

Hermann a bárói rangot használhassa s ezen körülmény az ondódi 
szül. anyakönyvben kitüntetendő. 

50. 1897. márcz. 16. 16523. sz. A iiumei hadtengerészeti akadémiába való 
felvételre szóló pályázat. 

51. 1897. márcz. 18. 16235. sz. A tanítói ötöd éves korpótlékra vonatkozó 
körrendeletek megküldése. 

52. 1897. márcz. 23. 17670. sz. Hadapród iskolába szóló felvétel iránti pályázat. 
53. 1897. márcz. 24. 18874. sz. Pályázat a Ludovika akadémiába az 1897/98-ik 

tanévre. 
54. 1897. márcz. 26. 18582. sz. Tschida Mihály és Vágó Mária gyermekeinek 

törvényesítése. 
55. 1897. márcz. 26. 16466, sz. Bésan-féle pályázat, 
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56. 1897. márcz. 29. 19129. sz. Prechtel Rozina törvényesítésének megtagadása. 
57. 1897. márcz. 31. 11813. sz. Grünhut Dávid kizáratása a pozsonyi közép-

iskolákból. 
58. 1897. apr. 1. ad 20302 1897. sz. Felhívás a tornaversenyben való részvételre. 
59. 1897. apr. 1. 1332. sz. Dr. Nagy Vilmos kitüntetése kir. tanácsosi czímmel. 
60. 1897. apr. 1. 12810 1897. sz. A tornaversenyre vonatkozó utasítások. 
61. 1897. apr. 2. 20442. sz. Czulák Sándor és Vig Anna gyermekeinek tör-

vényesítése tárgyában az anya nevének »Végh«-re való kiigazítása. 
62. 1897. apr. 7. 22342/1897. sz. Kisdedóvónőknek bizonyos esetekben tanító-

nőkké való alkalmazása. 
63. 1897. apr. 18. 15997. sz. Kormány képviselők kiküldetése Pozsonyba és 

Selmeczbányára az érettségi vizsgálatokhoz. 
64. 1897. apr. 15. 22405. sz. Eiben József és neje áltál a selmeczbányai lvce-

umnál tett alapítványról szóló alapítólevél jóváhagyása. 
65. 1897. apr. 24. 20772. sz. 100 forint nyugdíjtpótló államsegély engedélyezése 

Bodnár Mihály berencsfalvi tanító részére az 1897-ik évre. 
66. 1897. apr. 24. 5607. sz. 16000 forint államsegély folyósítása a pozsonyi 

lýceum részére. 
67. 1897. apr. 24. 25350. sz. Hittl András és Zanner Zsófia, András nevű 

gyermekének törvényesítése. 
68. 1897. apr. 24. 3776. sz. A selmeczbányai főgymnasiumnak 3700 forint 

rendkivüli államsegély utalványozása. 
69. 1897. máj. 2. 24896. sz. 150 forint államsegély engedélyezése a selmecz-

bányai róm. kath. hitoktatónak. 
70. 1897. máj. 4. 26523. sz. Megrendelés Hörk József munkájának 10 példányára. 
71. 1897. máj. 12. 25300. sz. Engedély, hogy Blaskovics Pál a selmeczbányai 

képezdénél tanképesítő vizsgálatot még a f. évben tehet. 
72. 1897. máj. 12. 1974. ein. sz. A közoktatás állapotáról szóló XXVI. jelentés 

megküldése. 
73. 1897. máj. 13. 25129/1897. sz. A Lähne-féle intézet VIII. osztályának 

nyilvánossága. 
74. 1897. máj. 13. 27505. sz. Sátoralja-újhelyi kath. gymnasium nyilvánossága 

és érettségi vizsgálati joga. 
75. 1897. máj. 13. 27183. sz. A nánási ev. ref. gymnasium V. és VI. osztá-

lyának nyilvánossági joga. 
76. 1897. máj. 14. 29082. sz. Teplan Hrancso András és Kovács Mária »Ilona« 

nevű gyermekük törvényesítése. 
77. 1897. máj. 14. 25665. sz. A gvmnasiumok épületeinek felépítésére szánt 

államsegély kölcsönfelvétele. 
78. 1897. máj. 19. 31052/1897. sz. A középiskoláknak szóló statisztikai ívek 

megküldése. 
79. 1897. máj. 25. 28672/1897. sz. Mórih József és Sartorius Karolina gyer-

mekeinek törvényesítése. 
80. 1897. máj. 29. 32413 1897. sz. A tengerészeti hadapród jelöltek fölvételére 

vonatkozó pályázat. 
81. 1897. máj. 29. 67973 1896. sz. A pozsonyi lyceumi tanárok nyugdíjtételei. 
82. 1897. máj. 29. 57951. sz. Dr. Serédi L. Péter és Losonczi Lajos nyugdíj-

lerovása. 
83. 1897. máj. 31. 31580. sz. »A felső oktatásügy Magyarországon« czímű 

munka megküldése. 
84. 1897. jún. 4. 34656. sz. Az 1896. évi VII. törvényczikk példányainak meg-

küldése. 
85. 1897. jún. 11. 34094. sz. Természetrajzi tanfolyam berendezése. 
86. 1897. jún. 14. 34990. sz. Felhívás véleményadásra vonatkozással dunaháti 

Mészáros Ferencznek érettségi vizsgájára. 
87. 1897. jún. 21. 35614/1897. sz. A kerületi pénztár portomentességi joga. 
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10—11. 88. 1897. jún. 23. 32491. sz. Az 1896-iki VII t.-cz. díszes kiadásának ajánlása. 
89. 1897. jún. 23. 29311. sz. Népiskolai tanítók könyvtárának jegyzéke. 
90. 1897. jún. 24. 33169. sz. Braxatoris Márton szeniczi hitoktató fizetésének 

100 forintról 125 forintra emelése. 
91. 1897. jul. 4. 39410. sz. A »Magyar Hadtörténelmi Emlékek« czímű mű 4 

példányának megküldése. 
92. 1897. jul. 12. 42453. sz. Dr. Peez Vilmos kiküldetése kormány képviselőül 

a Pozsonyban tartandó érettségi javító vizsgálatokhoz. 
93. 1897. jul. 13. 42454. sz. Az 1896-iki t.-cz. 350 példányának megküldése. 
94. 1897. jul. 15. 43188. sz. 300 példány küldése a »Néptanítók könyvtárának 

jegyzékei «-bői. 
95. 1897. jul. 23. 2975. ein. sz. »II. Helyesbítő ív« megküldése. 
96. 1897. jul. 23. 43633. sz. Hölczel Mór által készített gothikus izlésű oltár 

ajánlása. 
97. 1897. jul. 25. 46135. sz A »Magyar Hadtörténelmi Emlékek« két példá-

nyának felhasználása. 
98. 1897. jul. 26. 47253. sz. Miniszteri biztosok kiküldetése a pozsonyi és 

selmeczbányai lvceumokhoz az 1897/98-iki tanévre. 
99. 1899. jul. 28. 39945. sz. Gazdik Pál és Bjenik Mária szülők gyermekeinek 

törvényesítése. 
100. 1897. jul. 30. 47376. sz. Engedély Géczy Dezső javító vizsgálatának leté-

teléhez. 
101. 1897. aug. 6. 34294. sz. Millennaris t.-cz. kifüggesztése az iskolákban. 
102. 1897. aug. 6. 47711. sz. A málnapataki Stevove család anyakönyvi kiigazítása. 

11. Az államilag kiegészített tanítói fizetésekre vonatkozó minisz-
teri rendeleteknek jegyzéke. 

1. '1896. szept. 27. 44122. sz. A kutassói tanítói fizetésnek 300 forintra való 
kiegészítésére 209 forint államsegély engedélyeztetik. 

2. 1896. okt. 16. 41778. sz. A morva-lieszkói és kis-irtványi tanítói fizetések 
400—400 forintra való kiegészítésére 317—317 frt évi államsegély 
engedélyeztet ik. 

3. 1896. nov. 17. 53033. sz. Az omasztikai tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére 350 forint államsegély engedélyeztetik. 

4. 1896. nov. 20. 60792. sz. A csütörtöki tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére 304 forint államsegély engedélyeztetik. 

5. 1896. nov. 20. 54268. sz. A felső-rakonczai tanítói fizetésnek 400 forintra 
való kiegészítésére három egymásután következő tanévre, tanéven-
ként 135 forint államsegély engedélyeztetik 

6. 1896. decz. 5. 52665. sz. A zsittnai lanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére három egymásután következő tanévre, tanévenként 
240 forint államsegély engedélyeztetik. 

7. 1896. decz. 12. 65553. sz. A pusztaveszi tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére két egymásután következő tanévre, tanévenként 365 
forint államsegély engedélyeztetik. 

8. 1897. jan. 19. 71100. sz. A kis-csalomjai tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére három egymásután következő tanévre, tanévenként 
113 forint államsegély engedélyeztetik. 

9. 1897. jan. 23. 73108/1896. sz. A kutassói tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére pótlólag 100 forint államsegély engedélyeztetik. 

10. 1897. febr. 1. 73881/1896. sz. A nagy-lévárdi tanítói fizetésnek 400 forintra 
való kiegészítésére 205 forint államsegély engedélyeztetik. 

11. 1897. febr. 8. 67707/1896. sz. A herédi tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére három egymásután következő tanévre, tanévenként 86 
forint államsegély engedélyeztetik. 

12. 1897. febr. 12. 65459/1896. sz. A kis-libercsei tanítói fizetésnek 300 forintra 
való kiegészítésére 224 forint államsegély engedélyeztetik. 
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13. 1897. febr. 12. 66709/1896. sz. Az irtványosi tanítói fizetésnek 300 forintra | 2 
való kiegészítésére 168 forint államsegély engedélyeztetik. 

14. 1897. febr. 18. 48157/1896. sz. A tordasi tanítói fizetéseknek 400—400 
forintra való kiegészítésére három egymásután következő tanévre, 
tanévenként összesen 157 forint államsegély engedélyeztetik. 

15. 1897. febr. 26. 73556/1896. sz. Az ipoly-szakáliosi tanítói fizetésnek 400 
forintra való kiegészítésére 188 forint államsegély engedélyeztetik. 

16. 1897. febr. 27. 897. sz. A rájeczi tanítói fizetésnek 400 forintra való kiegé-
szítésére 100 forint államsegély engedélyeztetik. 

17. 1897. febr. 28. 1495. sz. A bittsiczai tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére 363 forint államsegély engedélyeztetik. 

18. 1897. márcz. 24. 10348. sz. A kálniczi tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére 256 forint államsegély engedélyeztetik. 

19. 1897. apr. 1. 10349. sz. A podluzsányi tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére három egymásután következő tanévre, tanévenként 33 
forint államsegély engedélyeztetik. 

20. 1897. apr. 7. 5164. sz. A vrchteplai tanítói fizetésnek 4-00 forintra való 
kiegészítésére 384- forint államsegély engedélyeztetik. 

21. 1897. apr. 29. 19182/1897. sz. A bokodi tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére 88 forint államsegély engedélyeztetik. 

22. 1897. máj. 2. 19350. sz. Az oroszláni tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére három egymásután következő tanévre, tanévenként 
pótlólag 100 forint államsegély engedélyeztetik. 

23. 1897. máj. 31. 29074. sz. Az össödi tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére 180 forint államsegély engedélyeztetik. 

24. 1897. jun. 5. 27005. sz. A bossacz-nemes-podhragvi tanítói fizetésnek 400 
forintra való kiegészítésére 100 forint államsegély engedélyeztetik. 

25. 1897. jun. 8. 19500. sz. A bossáczi-irtványi tanítói fizetésnek 400 forintra 
való kiegészítésére 298 forint államsegély engedélyeztetik. 

26. 1897. jun. 16. 30464. sz. A driethomai tanítói fizetésnek 400 forintra való 
kiegészítésére 153 forint államsegély engedélyeztetik. 

27. 1897. jul. 20. 19184. sz. A szendi tanítói fizetésnek 400 forintra való kiegé-
szítésére három egymásután következő tanévre tanévenként 80 forint 
államsegély engedélyeztetik. 

Tudomásul vétetnek. 
12. Az egyházi anyakönyvi kivonatok bélyegmentességére vonat-

kozólag a püspök úr indítványára nagyobb nyilvánosság tekintetéből 
az ág. h. ev. egyetemének 1896. október 21— 23. tart. 

közgyűlési jegyzőkönyvének 69 pontja, illetve a nm. m. kir. 
vallás- és közokt. miniszter következő leirata ezen jegyző-
könvvbe igtattatni rendeltetik, a mint következik: 

25,420. szám." 
Méltóságos Báró, Felügyelő Úr! 

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyháznak 1895. évi október hó 
9—12. napján tartott közgyűléséből 11. szám alatt kelt felterjesztésre 
az iránt, hogy az egyházi anyakönyvekbe 1895. évi október 1-je 
után történt bejegyzésekről kiadott anyakönyvi kivonatok bélyeg-
mentessége rendelet, esetleg törvény által kimondassák, a magy. kir. 
pénzügyminiszter úrnak folyó évi május hó 5-én 28,611. sz. a. kelt 
átiratához képest a következőkről van szerencsém Méltóságodat ér-
tesíteni. 

Az 1895. évi október hó l-e után az egyházi (felekezeti) anya-
könyvekbe történt bejegyzésekről kiadott bizonylatokra nézve a magy. 
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14. kir. pénzügyminiszter úr a folyó évi január hó 4-én 91,488/95. sz. a. 
kelt, a folyó évi „Rendeletek Tárá"-ban 44. sz. a. közzétett kör-
rendeletében már kijelentette, hogy a mennyiben az ily bizonylatok 
vagy kivonatok kizárólag vallási czélokra állíttatnak ki, azokat az 
illetéki díjjegyzék 22. tételének g), h) és i) pontjaiban foglalt határoz-
mányok szellemében a föltételes bélyegmentesség illeti meg. Szükséges 
azonban, hogy a bizonylatokon az illeték-szabályok 10. §-a értelmében 
az ugyanazon szabályok 117. §-ának 3. pontjában kimondott követ-
kezmények terhe alatt a kiállítás czélja szembetűnően feljegyeztessék. 

Ha az 1895. évi október hó " 1-je után történt egyházi anya-
könyvezésekről a telek nem egyházi (felekezeti) czélra kívánnak kivo-
natokat vagy családi értesítőket, azok mint közönséges bizonyítványok 
az illeték díjjegyzék 6. tétele, illetőleg 21. tételének a), bb) pontja 
értelmében ívenként 50 kros bélyeg alá esnek. 

Ellenben az 1895. évi október hó 1-je előtti bejegyzésekről azon-
ban csakis az esetekben lehet bélyegmentes kivonatokat kiadni, a 
mely esetekben a polgári anyakönyvekből vett kivonatokat is az 1895. 
évi június hó 29-én 60,000. sz. a, kelt m. kir. belügyminiszteri uta-
sítás (1895. évi »Rendeletek Tára« 71. szám alatt) 45. §-a értelmében 
a bélyegmentesség megilleti. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1896. évi május hó 19-én. 

W lassíts s. k. 
Tudomásul szolgál. 

13. Előterjesztetik az egyetemes elnökség f. é. jul. 3-án kelt, s 
f. é. okt. hó 20. és következő napjain Budapesten tartandó egyetemes 
gyűlésre szóló meghivó levele azzal, hogy okt. 19-én este 6 órakor a 
budapesti ev. egyház termében értekezlet fog tartatni. 

Tudomásul szolgál s kerületünk képviselésének czéljá-
ból az egyetemes gyűlésre kiküldetnek. 

aj Megbízó levéllel: Kosztolányi Sándor, br. Solymossy 
Ödön, Laszkáry Pál, Beniczky Árpád, dr. Láng Lajos, Len-
hardt Károly, gr. Zay Miklós, Szontagh Pál, Farbaky István; 
továbbá: Raab Károly, Hering Lajos, Ringbauer Gusztáv, 
Holuby Adolf, Wladár Miksa, Trsztyenszky Ferencz, Holle-
rung Károly, Riesz Károly, Schleiffer Károly; a tanitézetek 
részéről: Zorkóczv Sámuel és Jezsovics Károly igazgatók. 

bj Igazolványnyal: Pulszky Ágost, br. Buttler Ervin, 
dr. Samarjay Emil, dr. Nagy Vilmos, Günther M. V., Osztro-
luczky Géza, Hörk József, Sziklai Ottó, Michnai József, 
Okolicsányi Gyula, Biszkup Béla, Simonides János, Bándi 
Endre, Farkas Géza, Krupecz István. 

14. A ker. törvényszék tagjai a következők: 1. Hollerung Károly, 
2. Fürst János, 3. dr. Tomasovich Ferencz, 4. dr. Nagy Vilmos, 
5. Zorkóczy Samu, 6. Biszkup Lajos, akik 1899-ben lépnek ki; továbbá: 
1. Hrk János, 2. Wladár Miksa, 3. Frenyó Gyula, 4. dr. Samarjay Emil, 
5. Sztranyovszky Géza, 6. Pongrácz György, akik 1902-ben lépnek ki. 
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15. A ker. leányiskolái bizottság tagjai: elnökök, a ker. elnökség, 15—18. 
tagok: Trsztyenszky Ferencz, Láng Lajos, Ritter Károly, Hollerung 
Károly, Kalenda János, Samarjay Mihály, Korcsek Zsigmond. 

16. Indítványozza püspök úr. hogy a szabályrendeleteket készítő 
bizottság kebeléből a munka sikeresebb folytathatása végett egy szűkebb-
körü dolgozó bizottság küldessék ki, mely munkálatait azután felül-
bírálás végett a nagy bizottság elé terjessze. 

A közgyűlés az indítványt helyesli, elfogadja s a kis 
bizottságot a következőképp alakítja meg. Elnökség: Händel 
Vilmos és Láng Lajos; tagok: Michaelis Vilmos. Holesch 
Danó, Holuby Adolf, Jezsovics Károly. Korcsek Zsigmond, 
Masznyik Endre, Gánts Jenő. Schleiffer Károly. 

A nagy bizottság elnöksége pedig a ker. elnökség; tagjai, 
a kis bizottság tagjai, továbbá az egyházmegyék esperesei 
és felügyelői, a kerület jegyzői, a theologiai akadémia és a 
két lýceum igazgatója. 

17. Indítványozza püspök úr, hogy miután az előadói rendszer 
behozatott, a felebbezési bizottság szüntettessék meg. 

Ezen indítvány elfogadtatik, s a felebbezési bizottság 
megszűntnek mondatik ki; egyszersmind a fennálló ker. bizott-
ságok és tisztviselők névsora a jkv. függelékéül kinyomatni 
rendeltetik. 

18. Olvastatott a szabályrendeleti bizottság következő jegyzőkönyve. 

J e g y z ő k ö n y v , 
mely fel vétetett a danáninneni ág. h. ev. ker. egyházkerület szabályren-

deleteket készítő bizottságának f. 1897. évi szept. hó 6-án tartott ülésében. 
J e l e n v o l t a k : Nt. Händel Vilmos úr elnöklete alatt főt. és 

mélt. Baltik Frigyes püspök úr. továbbá Raab Károly, Trsztyenszky 
Ferencz, Wladár Miksa, Schleiffer Károly és Hering Lajos, mint jegyző. 

Mikor is; . 
1. Elnök jelenti, hogy tanulmányozta a dunántúli kerület által 

kiadott, az egyházközségek részére alkotott szabályrendeleteit s azon 
meggyőződésre jutott, hogy míg az egyetemes közgyűlés nem ád 
utasítást az egyházi háztartás vezetésére, továbbá a tanügyre vonat-
kozólag: a mi munkálataink ez irányban sikerrel nem folytathatók. 

2. Püspök úr jelenti, hogy a mult évi ker. gyűlésen elfogadott 
szabályrendeleteket az egyet, bizottság már letárgyalta s azok a f'. évi 
egyet, gyűlés elé fognak terjesztetni. 

Tudomásul szolgál. 
3. Püspök úr beterjeszti a barsi egyházmegye kérvényét, mely-

ben az ügyviteli és szervezeti szabályrendelete némely pontjának 
módosítását kéri. . . 

Miután e tárgyban a múlt évi kerületi gyűlés már végleg 
határozott, a kérelem nem: teljesíthető.. 

é. ,A.pozsonyvárosi esperesség jelenti,, hogy miután a múlt évi 
ker. közgyűlés határozatából a körlelkészekre vonatkozó szakaszt be 
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19. kellett illesztenie szabályrendeletébe, e szakaszt így fogalmazta: ,,a kör-
lelkészi teendők végzése az alesperes hatáskörébe tartozik." 

Tudomásul szolgál. 
5. A fejérkomáromi egyházmegye tanító-választási szabályren-

delete. 
Az egyetem intézkedéséig függőben tartatik. 

6. A honti, fejérkomáromi és pozsonyvárosi esperességek jelentik, 
hogy a múlt évi ker. gyűlés által megerősített szabályrendeleteiket — 
a ker. gyűlés határozatához képest módosították és életbe léptették. 

Tudomásul szolgál. 
7. A nógrádi egyházmegye azt kéri, lépjen a szabályrendeleti 

bizottság azzal a indítványnyal a ker. gyűlés elé, hogy a lelkészválasztási 
szabályrendeletbe vétessék fel egy új szakasz arra nézve, hogy addig 
is, míg a lelkészek nyugdíjazásának kérdése végleg megoldatik, a 
nyugdíjazott lelkészt az új lelkész fizetésének bizonyos meghatározott 
hányada illesse meg. 

Miután a lelkészválasztási szabályrendelet jelenleg az 
egyetem előtt van, a bizottság véleménye szerint e kérdés 
ez idő szerint nem tárgyalható. 

A közgyűlés a felolvasott jegyzőkönyvet tudomásul veszi 
s az abban foglalt javaslatokat határozati erőre emeli. 

19. Beterjesztetik a dunáninneni kerületben levő politikai közsé-
geknek egyházi beosztását tárgyazó munkálat. 

Barsi egyházmegye. 
1. Körmöczbánya. 

A) B a r s m e g y é b e n 

1 Az anyaegybáz . 
2 Felső-Tóti ] c 
3 Jánoshegy 
4 Jánosrét 
5 Kékellő 
6 Körmöcz-Liget 
7 Kunosvágás 
8 Sváb 

03 
Ö 
s- l 
0 3 

Ĺ/3 
O 
Sh 

> 

A (jaram-sz -kereszti járásban. 
9 Apáthegyalja . 

10 Bartos . . . 
11 Bezeréte . . 
12 Dallos . . . 
13 Felső-Apáti . 
14 Garam-Kürtös 
15 » Mindszent 
16 » Sz.-Kereszt . 
17 Határ-Kelecsény . . 

Átvitel 

Hiv. S Z . 

653 
43 
21 

255 
72 

103 

31 

1166 

Áthozat 
18 Jalna 
19 János-Gvarmat . . . . 
20 Kaproncza 
21 Karvaly 
22 Kis-Lócsa 
23 Kiszel-falu 
24 Koszorús 
25 Ladomér 
26 Lutilla 
27 Majláth 
28 Mogyorómák 
29 Nagy-Lócsa 
30 Ó-Körmöcske 
31 Saskőváralja 
32 Tormáskert 
33 Uj-Gvarmat 

B) T ü r ó c z m e g y é b e n . 
34 Alsó-Turcsek 
35 Felső-Turcsek 

Összeg 

Hiv . s z . 

1166 

9 
9 

30 
1247 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

II. Nemes-Kosztolány. 
A) B a r s m e g y é b e n . 

Az oszlányi járásban. 
Hív. sz . 

Nemes-Kosztolány . . . . 32 
Alsó-Kamenecz 28 
Bisztricsény 24 
Brogyán 10 
Cserenye 13 
Felfalu 
Felső-Kamenecz 4 
Kalacsna 
Kis-Bisztricsény 5 
Kis-Keresnye 
Kis-Ugrócz 
Nagv-Keresnye — 
Nagy-Ugrócz 8 
Nyitraszeg — 
Oszlány 5 
Pálos-Nagymező 2 
Pázsit 
Radócz 
Simonv (1681. után egy ideig 

artic. egyház) 1 
B) N y i t r a m e g y é b e n . 
Privigyei járásban. 

Alsó-Lelócz 
Alsó-Szútócz 
Bajmőcz 2 
Bajmócz-Apáti 
Banka — 
Bástyán fal u  
Beznákfalu — 
Brezán — 
Brusznó — 
Csávoj 
Czach 1 
Czigel 
Delzsén — 
Divék — 
Divék-Ujfalu 3 
Dobrocsna 
Dubnicza — 
Felső-Lelócz 
Felső-Szútócz — 
Handlova — 
Hradecz — 

Átvitel 138 

Áthozat 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

70 
80 
81 
82 
83 

Chrenóez 
Jalovecz 
Jeskofalu 
Kanvánka 
Keselőkő-Podhrag 
Kis-Csancsa 
Kis-Lehota . 
Kis-Lehotka 
Lipnik . . 
Kis-Próna . 
Koszlolna-falu 
Kós . . . 
Koczúr . . 
Krsztyán-falu 
Laszkár . . 
Lazány . . 
Lestyén . . 
Lomnicza . 
Mácsó . . 
Morovnó 
Nagy-Csancsa 
Nagv-Lehota 
Nagy-Lehotka 
Neczpál . 
Nedozser 
Nevidzén 
Novák . 
Pollusz . 
Poruba . 
Privigye . 
Nyitra-Rudnó 
Rudno-Lehota 
Szebedrázs . 
Szécs . . 
Szomorfalu 
Temes . . 
Yalaszká-Belá 
Verbény 

A zsambokréti 
Alsó-Yesztenicz 
Dvornik . . . 
Felső-Yesztenicz 
Kis-Bélicz . . 
Nagv-Bélicz 

járc 

Hiv. SZ. 

138 

1 

19. 

sban 

22 

Q O 

Ď 
5 

Átvitel" 
4 

180 



' Áthozat 
84 Navojócz 
85 Nedasócz 
86 Racsicz 
87 Szkacsány 
88 Szucsány 

Összeg-

Ili. Léva. 
A lévai járásban. 

1 Léva (Lászlóműve és Génye 
majorokkal) 

2 Alsó-Várad 
3 A - és F.-Veszele 
4 Csejkő . . . 
5 Dobó-Berekalja 
6 F.-Várad . . 
7 Garam-Apáti . 

i í i v . sz . 

180 

8 » Kelecsénv 
9 » Keszi . 

10 » Lök 
11 » Mikola 
12 » Sz.-Györg 
13 » Szőllős 
14 » Újfalu 
15 Kis-Kálna . . 
16 » Koszmóly . 
17 » Sáró . . 
18 » Szecse . . 
19 » Tore . . 
20 Marosfalva . . 
21 Nagy-Kálna . 
22 » Koszmály 

Sáró . . 
Szecse . 
Tőre . . 

26 Nagyod . . . 
27 Nemes-Oroszi . 
28 Ó-Bars . . . 
29 Óvár . . . . 
30 Solymos . . 
31 Szódó . . . 
32 Tolmács . . 
33 Uj-Bars . . . 
34 Vámos-Ladány 

23 
24 
25 

180 

317 
1 
2 
3 

3 
2 
4 

8 

35 Zeliz . 
36 Zsemlér 

Hív. sz 

Áthozat 444 
. . . 15 
. . . 1 

1 
5 
3 

6 
3 
2 
3 
8 

8 
18 

A verébélyi járásban. 
38 A.-Győröd 
39 F.-Győröd 
40 Gyékényes 
41 Mohi 

Összeg 461 

IV. Nagy-Szelezsény. 
A) B a r s m e g y é b e n . 

Az aranyos-marótlii járásban. 
Nagy-Szelezsény 45 
Aranyos-Maróth . 
Béléd . . . . 
Csárád . . . . 
Ebedecz . . . . 

6 Fekete-Kelecsény 
7 Fenyő-Kosztolány 
8 Garam-Sz.-Benedek 
9 Gesztőcz . . . 

10 Hizér . . . . 
11 Keresztúr . . . 

36 
4 

9 12 Kis-Apáti — 

3 13 » Aranyos . . . . — 

1 14 » Herestény . . . . — 

2 15 » Szelezsény . . . . . 1 
19 16 » Tapolcsány . . . . . 10 

5 17 » ülés — 

— 18 » Valkócz . . . . — 

8 19 » Falud . . 3 
20 Kovácsi . . . 
21 Lédecz . . . 
22 Maholány . . 
23 Malonya . . 
24 Mankócz . . 
25 Nagy-Herestény 
26 Nagy-Ülés . . 
27 Nemcsény . . 
28 Németi . . . 
29 Néver . . . 
30 Orovnicza . . 
31 Perlep . . . 
32 Peszér . . . 

10 

6 

Átvitel 444 Átvitel 119 
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Hiv. SZ. 

Áthozat 119 
33 Szelepcsény — 
34- Sz.-Márton 
35 Szkiczó 1 

36 Taszár t 
37 Uj-Petend 
38 Valkócz 
39 Velsicz — 
40 Veresvár — 
41 Zsikva 
42 Zsitva-Kenéz 

A verebélyi járásban. 
43 Aha . . — 
44 Nagv-Vezekény 
45 Néved . 4 
46 Sári 2 
47 Taj na 5 
48 Yerebély 10 
49 Zsitva-Ujfalu 8 

B) N y i t r a m e g y é b e n . 
A nyitrai járásban. 

50 Bodok 
51 Gsalád 3 
52 Csitár — 
53 Gerencsér 2 
54 Geszte 
55 Ghymes 1 
56 Ghymes-Kosztolány . . . . 1 
57 Kolon  
58 Pográny — 
59 Zsére 

Összeg 158 

V. Fako-Vezekény. 
A) B a r s m e g y é b e n . 

A verebélyi járásban. 
1 Fakó-Yezekény 534 
2 Alsó-Pél 1 
3 Felső-Pél 
4- Baracska . . . . . . . 6 
5 Belleg — 
6 Besenyő — 
7 Besse 3 
8 Csata — 
9 Cseke 1 

10 Csiffár 1 
Átvitel 546 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
4-4 
45 
46 
4-7 
48 
49 

Hív. sz. 

Áthozat 546 
Ény — 
Füss 2 
Garam-Damásd — 

» Yezekény 
Hull . . . 2 
Kis-Faykürth 1 

» L ó t - . 8 
Lekér — 
Mellek — 
Nagy-Favkiirth 15 

» L ó t 5 
» Lülle 3 
» Mánya 4 
» Yalkház 

Óhaj 5 
Oroszka — 
Pózba 2 
Rendve — 
Setétkút — 
Szenese — 
Tild 
Töhöl 4 
Zsitva-Gyarmat . . . . 

A lévai járásban. 
Ág ó 18 
Baj ka — 
Bars-Endréd 14 
(K.- és N.-Endrédből és Derezs-
lényből egyesített község) . — 
Hölvény 2 
Kis-Málas 2 
Nagy-Málas — 
Mező-Kis-Salló . . . . . 
Mező-Nagy-Salló 22 
Nyir 

B) E s z t e r g o m m e g y é b e n . 
A párkányi járásban. 

Bart — 
Béla — 
Farnad . . . 345 
Gyiva — 
Kéménd 1 
Kéty 2 
Kőhid-Gvarmat 3 

Átvitel 1006 
4* 
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Hiv. SZ. 

Álhozal 1006 
50 Kural 
51 Libád 
52 Magvar-Szölgyény . . . . 7 
53 Német-Szölgyény . . . . 
54 Sárkány 

C) K o m á r o m m e g y é b e n . 
Az udvardi járásban. 

55 Barom lak ' 1 
56 Csehi 2 

Csúz 9 
Dinsztl-puszta 
Emanuel-puszta 

Átvitel 

I. Körmöczbánya 
II. Nem.-Kosztolánv 

III. Léva 
IV. Nagv-Szelezsény 
V. Fakó-Vezekény 

Hív. sz . 

Athozat 

57 

58 Für, füss 
Halász-puszta 

59 Jászfalu . . 
60 Kolta . . 
61 Kürt . . . 

Lucskó-puszta 
Péterház 
Perbete 
Ráchaj 
Steiger 

62 Szemere 
63 Udvar d . 

Összesítés. 
35 község 
88 
45 
69 
58 

Az egész egyházm. 295 község 3119 lélek 

Fehérkomáromi egyházmegye. 

1 
12 
1 

3 

Összesen: 1042 

1247 lélek 
180 
492 
158 

1042 

Törvény- Anyaegyház Törvény- \ 
o á 
<—• 

ff 
hatóság melyben 

Anyaegyház 
hatóság melyben A beosztott ' f f 

N 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott po-
politikai község 

t w 

illetve missiói 
székhely 

litikai község politikai község J a S 
< D 

kör fekszik székhely fekszik 
politikai község 

> £ 

Komárom vm. Bokod Komárom vm. Bokod 957 
53 Dad 35 

35 
Dadi puszta 9 

Összesen: 1101 

Fehér vm. Csabdi Fehér vm. Csabdi 167 
Esztergom vm. Bajna 8 

Pest vm. Bia 11 
Esztergom vm. Dorogh 127 

Fehér vm. Mány 5 

35 
Bicske 41 

33 
Felcsuth 3 

Pest vm. Perbál 3 
Esztergom vm. Nagy-Sáp 7 

33 
Sári-Sáp 11 

Fehér vm. Szaár 6 
Esztergom vm. Tokod 6 

Átvitel 395 



53 

Törvény- Anyaegyház Törvény- 70 g 
hal óság melyben 

Anyaegyház 
hatóság melyben A beosztod 

N 
az anvaegyház illetve missiói a beosztott po-

politikai község 
Ol 

a <-/ a 
illetve missiói székhely 

litikai község politikai község 
O 

kör fekszik székhely fekszik > 

Áthozat 395 
Fehér vm. Csabdi Komárom vm. Somodor 5 

Pest vm. Torbágv 2 
33 Tők 5 
33 Tin y e 4 
33 Zsambék 8 

Összesen: 419 

Fehér vm. Csákvár Fehér vm. Csákvár 258 
33 Vértes-Boglár — 

33 Bodmér 1 
•3 Acsa 1 
•3 Lovasberény 1 
35 Yereb 3 
33 Pázmánd 1 
33 Zsámoly 2 

33 Csákberény 2 
33 Gant — 

Kozma — 

33 Torna-puszta 3 
Összesen: 272 

Fehér vm. Gyúró Fehér vm. Gyúró 440 
33 Vaal 24 

Maria-Anna major — 

33 Farkasfa major — 

33 Tabajd — 

Doboz 7 
Alcsuth 2 

33 Maria-völgy p. 25 
53 Hatvan p. — 

Göböl-járás p. • — 

Bányavölgy p. — 

Vérth — 

33 Verth-Szt.-Györgv ' — 

Ettvek — 

Antal major Q 
O 

József major 
33 Sóskút Q O 

33 J.-Zámor 2 
Összesen: 509 

Fehér vm. Ondód-Puszta-Vám. Fehér vm. Ondód-Puszta-Vám 1024 
33 Moor 103 

Arki-puszta — 

Géza major — 

Dobos-puszta — 

Átvitel 1127 
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Törvény- Anyaegyház 
• n * • • • 1 

Törvény- tí 

hatóság melyben 
Anyaegyház 

• n * • • • 1 hatóság melyben A beosztott 
az anyaegyház illetve missiói a beosztott po-

politikai község 
N in 

illetve missiói 
székhely 

litikai község politikai község 
O 

kör fekszik székhely fekszik 

• Áthozat 1127 
Fehér vm. Ondód-Puszta-Vám Fehér vm. Kápolna — 

» Bakonv-Sárkány 8 
55 Csókakő 3 

Összesen: 1138 
Komárom vm. Oroszlán Komárom vm. Oroszlán 1424 

55 A.- és F-Galla 10 
55 Kecskéd 17 

1 
55 Vértes-Somló 
55 Környe 15 
55 Puszta-Majk 8 
55 Mindszent p. — 

Összesen: 1474 
Komárom vm. Szák Komárom vm. Szák 410 

55 Kéthely 250 
5 5 

Császár 58 
55 

Kömlőd 35 
55 Tágyos p. 4 
55 Kis-Parnaki p. — 

Összesen: 757 
Fehér vm. Székesfehérvár Fehér vm. Székesfehérvár 453 

55 Aba 7 
55 Belső-Baránd p. 
55 Külső-Baránd p. 

Magvar-Almás 8 
55 Falu-Battyán — 

55 Szabad-Battván 8 
55 Lovas-Berém o 

O 

4 
5 5 Csősz 3 
55 

Csele p. — 

55 Dinnyés p. 12 
5? 

Agárd p. — 

55 Füle 3 
,5 Gárdony 2 
55 Jenő és Gut-Tamási 17 „ Kálóz 30 
55 K. és N.-Höcsök p. — 

5 5 Keresztes 16 
5 5 

Kuti — 

55 Nagy-Láng 7 
55 Moha 5 
55 Pákozd 3 
55 Pátka 7 
55 K.- és N.-Perkáta 20 

1 Átvitel 604 
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törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-
litikai község 

fekszik 

Fehér vm. Székesfehérvár Fehér vm. 

Fehér vm. Szend 

55 
55 

55 

55 

Komárom vm. 

55 

;5 

55 

55 

A beosztott 

politikai község 

c t i 

..-ti 
N m 
o > 

Áthozat 604 
Polgárdi 26 

Cseri és Somlo p. — 

Sárosd 10 
Csillag major • — 

Seregélyes r 
5 

Soponya 4 
Sukoró — 

Iszka-Sz.-György 8 
Baglyas — 

Sár-Sz.-Mihály 5 
Szolgaegyháza 1 

Zichy-falva 2 
r n ' 

lacz 6 
Összesen: 671 

Szend 344 
Csép 23 
Ete 9 

Kis-Igmánd 37 
Sz.-Mihály p. — 

Kocs 12 
Mocsa 18 

Csém p. 
Tömörd p. — 

Boldogasszony p. — 
Nagy-Igmánd 28 

C-sanák p. 
Ördöghegy p. 

Agostván 
Baj 

Bánhida 10 
Körtvélyes — 
Gyermely — 

Puszta-Gyarmat p. 
Kabiás p. 
Szomod 12 

Külső-Kitreiber major 
Szilém-völgy 

Leshegy 
Imre-telep 

Szőllős 5 
Remeteség p. 

Tardos 1 
Tarjan — 
Tata 99 

Diós-völgy 
Átvitel 598 
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Törvény- Anyaegyház Törvény- .-ti £ 

hatóság melyben 
Anyaegyház 

hatóság melyben A beosztott ' r t i 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott po-
politikai község 

M 
cn 

illetve missiói 
székhely 

litikai község politikai község 
kör fekszik székhely fekszik 

politikai község 
> 

! j Áthozat 598 

Komárom vm. Szend Komárom vm. 
» 

Mária major 
Tolna 

Tó város 52 
35 Makk p. — 

33 Sz.-György p. — 

33 Összesen: 
Tordas 

650 
701 

Fehér vm. Tor das 

• 

Fehér vm. 
33 

33 

33 

33 

,3 

,3 

.3 

3' 
35 

3' 
3' 

35 

3' 

35 

3 

3 

3 

3' 
3' 

ú 

j ' 

Márton-vásár 
Kis-Márton p. 

Erdőhat p. 
Tükrös major-
Gábor major 

Tárnok 
Berki p. 

Anastasia p. 
Otház 

Érd 
Elekes p. 

Fülöp major 
Simon major 

Szőllősi p. 
Diós 

Kutyavár major 
Batta 

Benta p. 
Berki p. 

Baumgarten p. 
Sándor p. 
Legyes p. 
Felső p. 

Rácz-Keresztur 
Sz.-László 

Rácz-Sz.-Miklós 

66 

25 

19 

5 

5 

20 

? 5 

Ercsi 89 
O Agg-Sz.-Péter major — 

F.-Besnyő p. — 

Gyúró p. — 

Szinatelep p. — 

Kis-Besnyő p. — 

Iváncsa 6 
Szatyák major 

Szabolcs 7 
Adony 13 

Nyék-Pettend 25 
Pettend p. — 

5? 
51 Mérei tanya — 

Átvitel 1 981 
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Törvény- Anyaegyház Törvény-
A beosztott 

G 

halóság melyben 
Anyaegyház 

hatóság melyben A beosztott K 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott 
politikai község 

zn 
illetve missiói székhely 

politikai község politikai község ^ 
o 

kör fekszik székhely fekszik 

1 Áthozat 981 
Fehérvármegye Tordas Fehérvármegye Sárközv tanya — 

33 Felső-Pettend — 

5 5 Velencze 17 
5 5 Kis-Yelencze — . 

55 Pázmánd 9 
ámJ 

33 János major 
55 Baracska 14 
55 Kis-Halom p. — 
J J 

" Nagy-Halom p. - — 

55 Hollósy p. — 

| 
55 Kajászó-Sz.-Péter — 

55 Jenő major 25 „ F.-A.-Sz.-íván — 

Összesen: 1039 

Fehérvármegye Yeleg Fehérvármegye Yeleg 790 Fehérvármegye Yeleg 
55 Bodajk 10 
55 Balinka — 

55 Sövénkút 8 
55 Timár-puszta 9 

Összesen: 

Komárom vm. Rév-Komárom Komárom vm. Rév-Komárom 369 
55 Ács 44 
55 Aranyos 3 
55 Dana-Almás 14 

Bagota 1 
33 Baj cs — 

33 Bajot 
33 Bogva-Nemes 3 
53 Bogya-Yár — 

33 Csicsó 2 
33 Ekecs P7 

/ 

Ekei 4 
33 A - és F.-Gellér — 

33 Guta — 

33 Ó.-Gyala 11 
33 Új-Gyala — 

3 3 
Hetény 1 

33 Imely — 

3 3 Izsa 1 
33 Izsáp — 

33 Kamócsa 9 

35 Keszegfalva — 

33 Kurta-Keszi 3 
33 Nagy-Keszi 4 

Átvitel 569 
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Törvény- Anyaegyház Törvény- 03 
hatóság melyben 

Anyaegyház 
hatóság melyben A beosztod i— 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott N 73 
illetve missiói 

székhely 
politikai község politikai község O 

kör fekszik székhely fekszik 
politikai község 

> 

I 
Athozat 569 

Komárom vm. Rév-Komárom Esztergom vm. Lábatlan — 

Kőin árom vm. Érsek-Léi — 

m Madár 
33 Marczelháza l 
33 Nagy-Megyer 10 
33 Megyeres — 

Naszvád — 

55 Kolozs-Néma 1 
Neszmély 1 

5? Nemes-Ócsa 7 
Esztergom vm. Piszke 1 
Komárom vm. Duna-Radvány 5 

Nyitra vm. Nagy-Surány 39 
Esztergom vm. Süttő 1 
Komárom vm. Apácza-Szakállas 2 

• 5 Turi-Szakállas 4 
55 Lak-Szakállas — 

55 Sz.-Miklós p. — 

• 5 Sz.-Péter 7 
• 5 Szilas — 

55 O-Szőny 19 
55 Űj-Szőny 65 
: : Nagy-Tány 1 

Esztergom vm. Tath — • 

Komárom vm. Duna-Újfalu U 
Esztergom vm. Nyerges-Újfalu 21 

Nyitra vm. Ersek-Ujvár 66 
Komárom vm. Naszály — 

33 Billeg p. — 

33 Cserhát-puszta — 

33 Eüritő p. — 

33 Grébús p. — 

Herkály p. 
Nagy-Léi p. — 

33 Monostor p. — 

33 Duna-Őrs p. 
33 Új-Szállás p. — 

33 Sz.-Péter p. — 

33 Túzok p. — 

33 Vék p. — 

33 Virth p. — 

1 Zsitvatő p. — 

Összesen: 853 



Mosoni egyházmegye. 

Törvény-
hatóság melyben 
až anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvén y-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
ív

ek
 

sz
ám

a 

Mosonvármegye Gálos Mosonvármegye 
r> 
53 

33 

5 5 

33 

53 

33 

33 

33 

33 

33 

33/ 

33 

33 

Gálos 
Tétén y 
Vedény 
Nezsider 
Nyulas 
Sáson y 
Pátfalu 

Barátfaln 
Féltorony 

Boldogasszony 
Felső-Ilmicz 
Alsó-Ilmicz 

Pomogy 
Valla 

Szent-András 
Bánfalu 

1726 
76 

2 
39 

r-r 

7 
3 
1 

21 
9 

2. 

. 2 
4 
6 

Összesen: 1898 

Mosonvármegye Hegyeshalom Mosonvármegye 
33 . 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Hegyeshalom 
Márialiget 

Szajda-Kleilehof 
Szent-Péter 
Szent-János 

Moson-Szolnok 
Puszta-Somorja 

Tarcsa 

1048 
11 

1 
4 
6 
2 
5 
2 

Összesen: 1079 

Mosonvármegye Német-Járfalu Mosonvármegye 
33 

33 

33 

33 

33 

Német-Járfalu 
Oroszvár 
Köpcsény 
Körtvélyes 

Nemesvölgy 
Horvát-Járfalu 

406 
360 

8 
2 

Összesen: 776 

Mosonvármegye Levél Mosonvármegye 
33 

33 

33 

33 

Levél 
Magyar-Ó vár 

Moson 
Szucsony 
Halászi 

855 
157 

72 
20 
42 

II 
Összesen: 1146 
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Ugyancsak Levél anyaegyházközséghez volnának beosztandó a kö-
vetkező községek: 

Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 
kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói* 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
ív

ek
 s

zá
m

a 

Mosonvármegye Levél Mosonvármegye 
33 

33 

33 

33 

33 

Athozat 
Fekete-erdő 

Püski 
Kisbodák 
Remete 

Lipót 
Arak 
Darnó 
Káinok 

összesen: 

1146 

1 
1 

1 
1 

1150 
Mosonvármegye Miklósfalva Mosonvármegye Miklósfalva 853 

összesen: 853 
Mosonvármegye Baj k a Mosonvármegye 

33 

33 

33 

B aj ka 
Bezenye 

Csun 
Kiliti 

1197 

1 
1 

összesen: 1199 
Mosonvármegye Zurány Mosonvármegye 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Zurány 
Bruck-Újfalu 

Császár-Kőbán y a 
Király udvar 

Újfalu 
Parndorf 

Frigyes-Major 
Gáta 

Lajtafalva 
Neuhof-Major 

807 
35 

6 
7 

7 
1 

összesen: 923 



Nagyhont i egyházmegye . 

Anyaegyház 

illetve 

missói székhely 

Beosztott 

politikai község 

Törvényhalóság 
melyben a beosztott 

politikai község 
fekszik 

Az 
ág. hitv. 
evang. 
hívek 
száma 

Felső-Almás Felső-Almás 
Alsó-Almás 

Hontvármegye 452 
14 

Összesen: 466 

Bagonya Bagonya 
Kőpatak-puszta 

Hontvármegye 485 
5 

Összesen: 490 

Bagyan Bagyan 
Bacsófalva 

Gyekés 
Kalászi 

Hontvármegye 
33 
33 

224 
402 

91 
100 

Összesen: 817 

Felső-Baka Felső-Baka 
Alsó-Baka (Berjanka) 

Vinári-puszta 

Hontvármegye o . 
•3 

390 
610 

r~ i 
Összesen: 1007 

Bakabánya Bakabánya 
Uhliszko (kölutcza) 

Hontvármegye 
33 

1689 

Összesen: 1689 

Bát Bál 
Élesfalu 

Honi-Besenyőd 

Hontvármegye 
33 
33 

835 
127 

61 
Összesen: 1023 

Béld Béld Hontvármegye 516 
Összesen: 516 

Börzsöny Börzsöny (Ganád p.) 
Baj la 

Kis-Keszi 
Kóspallag 

Mária-Nostra 
Szokolya (Fluta p.) 

Tölgyes 
Vámos-Mikola(Orsány p.) 

Hontvármegye 
33 
33 
„ 

33 
33 

883 

2 

84 
14 

17 
Összesen: 1000 

Berencsfalu Berencsfalu 
Szitnya-Lehotka 

Hontvármegye 
33 

474 
177 

Összesen: 651 

Csali Csali (Belej p.) 
Apa-falva 

Hontvármegye 
33 

590 
284 

Ath vitel 874 
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. Anyaegyház 

illetve 

missiói székhely 

Beosztott 

politikai község 

Törvényhatóság 
melyben a beosztott 

politikai község 
fekszik 

Az 
ág. hitv. 
evang. 
hivek 
száma 

Csali Alső-Szelény 
Felső-Szelény 

Gyürki 
Magas-Mórtény 

Sirak 

! 
Áthozat 

Hontvármegye 
75 

55 

55 

874 
2 
4 
4 

11 
25 

Összesen: 920 

Kis-Gsalomja Kis-Gsalomja 
jA.-Ipoly-Nyék (Leklinc p.) 

Apáti 
Felső-Ipoly-Nyék 

Haraszti 
Inám 

Ipoly-Balog (Inánisz p.) 
Ipoly-Födémes 

Ipoly-Keszi 
Ipoly-Szécsénke 

Ipoly-Vecze 
Kelenye 
Kóvár 

Kőkeszi 
Leszenye 
Nagyfalu 

N.-Csalomja (Kapasz p.) 
Terbegecz 

Hontvármegye 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 
„ 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

197 
25 

8 
27 

7 
9 

31 
8 

255 
6 

38 
13 

113 
20 

153 
66 

Összesen: 1007 

Csánk Csánk (Ráró p.) 
Alsó-Fegyvernek 

Bori 
Dalmad 

Felső-Fegyvernek 
Füzes-Gyarmat 

Horhi 
Kálna-Borfő 

Kis-Kereskény 
Kís-Kér 

Magyarad 
Nagy-Kereskény 

Szántó 
Tegzes-Borfő 

Varsány 

Hontvármegyc 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

397 
2 

36 
14 
5 

10 
168 

8 
49 
77 
43 
16 
89 
84 
27 

Összesen: 1025 
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Anyaegyház 

illetve 

missiói székhely 

Beosztott 

politikai község 

Törvényhatóság 
melyben a beosztott 

politikai község 
• fekszik 

Az 
ág. hitv. 
evang. 
hivek 
száma 

Cseri Cseri 
Kecske-Varbók 
Litva (Peres p.) 
Nemes-Varbók 

Terpény 

Hontvármegye 

55 

55 

543 
3 
6 

190 
5 

Összesen: 747 

Dacsolam Felső-Dacsolam 
Alsó-Dacsolam 

Hontvármegye 534 
373 

Összesen: 907 

Darázsi Darázsi 
Alsó-Sipék 

Bácsfalu 
Felső-Sipék 

Hontvármegye 
55 

55 

55 

148 
99 
50 
69 

Összesen: 366 

Derzsenye Derzsenye 
Alsó-Zsember 

Disznós 
Felső-Zsember 

Solymos 
Szt.-Kereszti-puszta 

Hontvármegye 

55 

55 

Barsvármegye 
55 

234 
114 

10 
229 

5 
1 

Összesen: 593 

Devicse Devicse 
Alsó-Alsók 

Alsó-Bágyon 
Bozók 

Dömeháza 
Felső-Alsók 

Felső-Bágyon 
Németi 
Rákócz 

Unyad (Szedlicsnó p.) 

Hontvármegye 
» 
55 

» 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

366 

4 
8 
8 

1 
24 

8 

Devicse 
Alsó-Alsók 

Alsó-Bágyon 
Bozók 

Dömeháza 
Felső-Alsók 

Felső-Bágyon 
Németi 
Rákócz 

Unyad (Szedlicsnó p.) 
Összesen: 419 

Alsó-Fehérkút 

* 

Alsó-Fehérkút 
Bátor-falu 

Bereklak (Szkrávnyik p.) 
Csáb 

Dacsó-Keszi 
Felső-Fehérkút (Csehi p.) 

Házas-Nénye 
Luka-Nény e(Dacsó-Sül p.) 

Hontvármegye 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

324 
101 
51 
26 

168 
246 

21 
31 

Alsó-Fehérkút 
Bátor-falu 

Bereklak (Szkrávnyik p.) 
Csáb 

Dacsó-Keszi 
Felső-Fehérkút (Csehi p.) 

Házas-Nénye 
Luka-Nény e(Dacsó-Sül p.) 

Összesen: 968 
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Anyaegyház 

illetve 

missiói székhely 

Reosztott 

politikai község 

Törvényhatóság 
melyben a beosztott 

politikai község 
fekszik 

Az 
ág.hitv. 
evang. 
hívek 
száma 

Hont-Somos Hont-Somos Hontvármegye 350 
Csábrág-Varbók 

Hontvármegye 
' ) A 1 

(Csábrág-Váratja) 55 Z41 
Selencz 

55 1 
Összesen: 592 

Hodrusbánya Hodrusbánya Hontvármegye 262 
Alsó-Hámor Barsvármegve 3 
Felső-Hámor 

55 6 
Geletnek 55 10 
Irtványos 138 
Szénásfalu 4 

Újbánya 
55 61 

Zsarnócza (Kohoval) „ 13 
Berzencze j j 

— 

Magas-Mart, 
, 5 

— 

Alsó-Tárnok 5J 
— 

Alsó-Zsadány 55 — 

Dóczy-fűrész — 

Gyertyánfi-Élesmart 55 
— 

Erdő-Surány 
55 

— 

Felső-Tárnok 55 
— 

Felső-Zsadány 
55 — 

Garamrév 55 
— 

Kelő 55 
— 

Madarasalja — 

Rudnó 55 — 

Összesen: 499 
Ipolyság Ipolyság Hontvármegye 128 

Baráti 55 

Bél 5 
Drégely-Palánk 5? 

8 
Garam-Ki s-Gy arm at 3 

Garam-Kövesd 2 
G y er k 55 

1 4 
Helemba o o 
Hidvég 55 

10 
Hont 6 

Horváti 55 

19 
Ipoly-Damásd 55 

Ipoly-Pasztó 55 

12 
Keinen cze 

Leléd 
55 

2 
Letkés (Bakszarva) 

55 
55 6 

Nagy-Maros r7 / 
Páld 

55 

55 
1 

Átvitel j 216 
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Anyaegyház 

illetve 

missiói székhely 

Beosztott 

politikai község 

Törvényhatóság 
melyben a beosztott 

politikai község 
fekszik 

Az 
ág. hitv. 
evang. 
hivek 
száma 

lpolvságh 
(missiói székhely) 

i 

Pereszlény 
Peröcsén y 
Szalatnya 

Szalka 

Áthozat 
Hontvármegye 

33 

33 

33 

216 
2 

1-2 
9 
2 1 Q o/OD 

Tésa 
Tesmag (Olvár p.) 

Felső-Túr 
Kis-Túr 

Közép-Túr 
Tompa 

Visk 
Zalaba 

Zebegénv 
Bény 

Esztergom 
Párkány 

Párkány-Nána 

55 

Esztergom megye 
33 

33 

33 

l o 
5 
3 

12 
14 
5 
8 
1 
2 

1 
119 

6 
6 

Összesen: 436 

Ledénv Ledény 
Szebeléb 

Hontvármegye 484 
7 

Összesen: 491 

Lissó Lissó Hontvármegye 405 
Összesen: 405 

Egyház-Marói h Egyház-Maróth Forbaszp. 
Apát-Maróth (Macskás p.) 

Egeg 
F.-Szemeréd (Királyfia v.) 

Ősöd 
Szúd 

Hontvármegye 

33 

256 
231 

18 
23 

150 
186 

Összesen: 864 

Közép-Palojta K.-Palojta (Badvány p.) 
Alsó-Palojta 
Felső-Palojta 

Hontvármegye 

33 

790 
34 

331 
Összesen: 1155 

Felső-Rakoncza Felsó-Rakoncza 
Alsó-Rakoncza 

Méznevelő (Magas-part) 
Palást (összes pusztái) 

Hontvármegye 277 
8 

314 
98 

Összesen: 697 

2 
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Anyaegyház 

illetve 

missói székhely 

Beosztott 

politikai község 

Törvényhatóság 
melyben a beosztott 

politikai község 
fekszik 

! 

Az 
ág. hitv. 
evang. 
hívek 
száma 

Selmeczbánya Selmeczbánya 
Bélabánya 
Hegybánya 

Illés 
Lenge 

Mocsár 
Repistye 
Szélakna 

Szt-Antal (Rovna p.) 
Szitnyatő 
Szklenó 

Schüttrisberg 
Vihnye-Peszerény 

Bükkös-kút 
Repistye-Váralja 

Sekély 

Hontvármegye 
33 

33 

33 

Barsvármegye 
33 

33 

Hontvármegye 
3, 

33 

Barsvármegye 
Hontvármegye 
Barsvármegye 

33 

33 

33 

1546 
240 

61 
19 

13 
38 
51 
15 

220 
38 

Összesen: 2241 
Százd Százd s pusztái 

Alsó-Szemeréd 
Deménd 

Garam-Kis-Salló 
Ipolv-Szakállos 

Kis-Ölved 
Kis-Peszek 

Lontó 
Nagy-Peszek 

Szete 

Hontvármegye 
33 

33 
" 

33 

,3 

33 

33 

33 

33 

247 
14 
31 

4 
133 

6 
8 

22 
3 
3 

Tergenye 33 — 

Összesen: 471 
Szuhány Szuhány 

Alsó-Legénd 
Csákócz 

Felső-Legénd 
Lászlód 
Szénavár 

Hontvármegye 
33 

33 

33 

33 

33 

577 
4 

26 

2 
54 

Összesen: 663 
Felső-Terény Felső-Terény 

Alsó-Terén y 
G y ügy 
M ere 

Hontvármegye 
33 

33 

282 
124 
79 

109 
Összesen: 594 

Teszér Teszér (Féri puszta) Hontvármegye 477 
[Jdvarnok UdvarnokPatkósPeleske p. Hontvármegye 

Hontvm. területén fekvő, de a zólyomi esperességbe kebelezett egyházak. 
Királyfalva Királyfalva-Kormosó Hontvármegye 

Korpona Korpona „ 
Zsibritó . Zsibritó „ 

338 

615 
1356 
342 
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Nógrádi egyházmegye 

Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-
litikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

5 
nk3 M m 
M © 
> 

P 

Nógrádvármegye Ábelova Nógrád vármegye Ábelova 
Madácska 
Nedelistye 

893 
470 
312 

i Összesen: 1675 

Agárd Nógrád vár megy e 

11 

Agárd 
Kosd 

Cselöte p. 
Keszeg 

Huszár-Dolina p. 
Nőtincs 

Kapás-Iíút 
Sándor-Major 
Galambos p. 
Kis-Hegy p. 

476 
26 

19 

20 

Összesen: 541 

B.-Gyarmal Nomád vármegye 
O c_ j | 

Honi vármegye 
Nógrádvármegye 

Hont vármegye 

N ógrád vármegy e 

Hontvármegye 
Nógrádvármegye 

•ti 

Balassa-Gyarmat 
Illési p. 

Nyirjes p. 
Erdőm eg 

A. és F.-Podluzsány 
Szelesténv 

Zsély 
Peszerény p. 

Újfalu 
Dejtár 
Patak 

1652 
32 

304 
59 
63 

121 
3 

21 
24 

Összesen: 2288 

Bánk Nógrádvármegye 

•• 

Bánk 
Nógrád 

Farkasvölgy p. 
Berkenye 
Udvarhely 

Rétság 
A. és F.-Jásztelek p. 

Nagy-Oroszi 
Erzsébetmajor 
Deszkásmajor 

Diós-Jenő 
Ríj-Major 
Tolmács 

Illés p. 
Sziloska p. 

Lokos p. 

460 
256 

2 

108 

43 

40 

15 

Átvitel 924 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-

li ti kai község 
fekszik 

A beosztott 

politikai község 

_ _ _ i 

H
iv

ek
 s

zá
m

a 

Nógrádvármegye 

I 

Bánk Nógrádvármegye 
33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Hontvármegye 
Nógrádvármegye 

» 

Athozat 
Tereske 

Névtelen 
Kormos p. 

Farkasvölgy 
Demeg 
Szántó 
Berki 

Veresharaszt 
Horpács 

Almási p. 
B.-Birinke 
Szomolya 

Szokola 
Szendehely 

Katalin 

924 
38 

12 

8 

15 
1 

Összesen: 998 

Bér Nógrádvármegye 
33 

33 

33 
| 

33 
" 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Bér 
A. és F-Egres p. 

Virágos p. 
Csobánka 
Neláss p. 

Ordas 
Buják 
Ecseg 

Világosi p. 
Kozárd 

A. és F.-Told 
Szent-Iván 

Kutassó 
Bokor 

713 

~78 
32 

10 
63 
62 

132 
195 

Összesen: 1285 

Alsó-Bodony Nógrádvármegye 
33 

33 

33 

33 

33 

Alsó-Bodony 
Felső-Bodony 
Kacsicska p. 

Romhány 
Világos p. 

Nagy-Major 
Kástélyka 

Laszkáry-Major 
Debercsény 
Kis-Ecset 

Szente 
A. és F.-Szántók 

225 
12 

86 

10 
10 
4 
9 

i 

Átvitel 356 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

ctí 

S 
- c t í 

N 
CC 

Q ) 

Áthozat: 356 
Nógrádvármegye Alsó-Bodony Nógrád vármegye Hora p. — Nógrádvármegye 

Nándor- 19 
Kel ecsény — „ Ortvány p. — 

Galambos p. — 

55 Szirota p. — 

Összesen: 375 
Buda-Lehota Nógrád vár megye Kis-Tugár 5 

55 Divény 32 
Rózsa-Lehota 4 
Divény-Oroszi 8 
Buda-Lehota 569 

Összesen: 618 
Cseh-Brézó Nógrádvármegye Cseh-Brézó 714 

5? Zlatnó (üveggyár) 27 
„ Poltaricza p. — 

Szalajka p. — 

Összesen: 741 
Dengeleg Nógrádvármegye Dengeleg 526 

Erdőtarcsa 61 
55 Plachy p. 
55 Tianka p. 
•5 Hangán p. 
55 Messzelátó p. 
;; Tetszlak p. 

53 55 Kökényes p. 53 
55 A. és F.-Tamota 
" A. és F.-Ürgés 

O r * 

Heréd 88 
55 Herédi p. — 

55 Szarkási — 

55 Malomvág p. — 

55 Varsán y p. 
55 Héhalom 18 
55 Újmajor p. 

- 55 Máriavölgy p. 
Összesen: 746 

Dobrocs Nógrád vármegye Dobrocs r* f 

b/o Kotman-Lehota 737 
55 Vámosfalva 528 
55 Fűrész 371 

Zólyom vm. Kriván — 

Nógrádvármegye Dobrocsi lazok — Nógrádvármegye 
Kotman-Leholai lazok — 

Fűrészi lazok — 

Átvitel: 2311 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anva egyház 

illetve missiúi 
u 

székhely 

Törvény-
hal óság melyben 

ja beosztott po-
litikai község 

fekszik 

A beosztot t 

politikai község 

ctí 

-ct í 
N m 
ks* 

O 
*> 

X 

Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

A beosztot t 

politikai község 

ctí 

-ct í 
N m 
ks* 

O 
*> 

X 

Áthozat 2311 
Nógrád vármegye Dobrocs Nógrádvármegye Fazak-telep • — Nógrád vármegye 

5 5 A. és F.-Bzova 6 
Összesen: 2317 

A.-Esztergál y Nógrádvármegye Alsó-Esztergály 556 
F.-Esztergály 484 

M v • ' Szelcz 132 
• 5 Puszta-Szalatnya — 

5 5 Puszta-Háj — 

5 5 Puszta-Bukócz — „ Puszta-Kaproncza — 

Összesen: 1172 

Guta Nógrádvármegye Guta 506 
• 5 Fundusalja p. — 

55 Zichy p. — 

55 Kövesd 29 
55 Jeszenszky p. — 

55 Pronay p. — 

55 N.- és K-Berezel 86 
55 Macskaárok p. — 

.55 A.- és F.-Tarkás-Berki — 

55 Fogas p. — 

55 A.- K - ésF.-Colhány p. — 

55 Fakosa p. — 

55 Becske 10 
55 A.- és F-Sáp 54 

Összesen: 686 

Kálnó-Garab Nógrádvármegye Kalnó-Garab 362 
55 Nagyfalu 447 
55 Garáb 5 
55 Kálnó 679 
55 Pincz 15 
55 Ipoly-Berzencze 251 
55 Törökvölgy p. — 

55 Német-Bérczek — 

55 Prekopa — 

55 Puszta-Lehota — 

55 Szlanoi p. — 

55 Mocsár p. — 

55 Deutsch-féle téglagyár — 

55 Szamotercs — -

55 Puszta-Garáb — 

55 A - és F.-Petri p. — 

55 Téglagyár telep — 

II Összesen: | 1759 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

-

ctí p 
-.-tí N cc 
J* O) > 
X 

Nógrádvármegye Nagy-Kürtös Nógrád vármegye Nagy-Kürtös 
í 

466 Nógrádvármegye Nagy-Kürtös 
Kis-Kürtös 99 

Kékkő 33 
Ebeczk 105 

Kis-Újfalu 29 
Szklabonya 36 

Alsó-Palojta 35 
Perse 23 

Riecska — 

33 Gyulaház — 

Páltelek — 

57 Tilalmas — 

Skriavnyik — 

5 5 Bastya — 

52 Felső-Peszerény — 

r Háj — 

55 Plostyinák — 

35 istenáldás — 

73 Kőszénbánya — 

Összesen: 826 

Nagy-Lam Nógrád vármegye Nagy-Lam 428 Nagy-Lam Nógrád vármegye 
Száraz-Brézó 304 

„ Lehôtka p. — 

Összesen: 722 

Legénd Nógrád vármegye Legénd 329 Legénd 
Nézsa 19 

F.-Szécsénke — 

A.-Szécsénke 18 
Káldy p. — 

Ürgesi p. — 

Ungi p. — 

Mészégető-telep — 

55 Kálmán p. — 

Összesen: 366 

Lest Nógrád vármegye Lest 807 
Összesen: 807 

í Nagy-Libercse Nógrád vármegye Nagy-Libercse 538 Nagy-Libercse Nógrád vármegye 
Lentvora 311 

i Összesen: 849 

Lónyabánya Nógrádvármegye Lónyabánya 617 Lónyabánya 
5* Udornya 309 

Vasúti állomás — 

Összesen: 926 
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Törvény-
halóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

ctí 
£ 

-ctí 
IS! 

m 
M 
9 
£ 
HC 

Nógrádvármegye Losoncz Nógrádvármegye 
55 

Losoncz 
Apátfalva 

2008 
366 

55 Ipoly-Bolyk 28 
55 Nvitra — 

5? 

55 

55 

Galsa 
Fülek 

F.-Kelecsény 
Fülek-Kovácsi 

Perse 

9 
87 

9 
4 

23 
Gömörvármegye Sőreg 14 

Csorna 4 
55 Bena — 

Nógrádvármegye 
55 

Fülek-Püspöki 
Bagyolcz 

3 
15 

55 Pilis 45 
55 

55 

Mucsiny 
Terbeléd 

81 
69 

55 Rap 26 
55 Kalonda 9 
55 Tarnócz 25 
55 Litke 3 
55 ' Tőrincs 1 
55 Vilke 15 
" 
55 

Jelsőcz 
Panyi-Darócz 

3 
55 

. . . 
55 Lipta-Gerge 8 

i 
55 Mihály-Gerge 6 
55 Korlát — 

' < 
55 Miksi — 

55 Sávoly-Bogláron 9 
55 Csákányháza 1 
55 Mulyádka 5 
55 

55 

Fabianka, 
Betér, 

» Haraszti — 

» Szina — 

55 Szenhegy — 

55 Pokornyi tanya — 

55 Gőzmalom — 

55 Losonczi-fürdő — 

, • • á Reform, egyháztanya — 

1 
55 Szalatna — 

: . 0 . . 55 

55 

Vilet 
Bozita 

j 55 Kurtány — 

55 Árnyék p. — 

55 Galambos p. — 

Átvitel 2931 



Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-
litikai község 

fekszik 

A beosztot t 

politikai község 

ctí 
c 

-ctí 
N: 
Cß 

M 
CD > 

x 

Áthozat 2931 
Nógrádvármegye Losoncz Nógrádvármegye A. és F.-Bábi — Nógrádvármegye 

55 Telki p. — 

55 F. és A.-Romhány — 

55 Lázi p. — 

55 Durenda p. — 

55 Demecser p. — 

55 A. és F.-Dalyó — 

Összesen: 2931 

Luczin Nógrádvármegye Luczin 563 
55 Lapu j tő 136 
55 Megyer 29 
55 Karancsság 23 
55 Ságújfalu 26 
55 Karancskeszi 30 
55 Karancsalja 23 
55 Etes p. 15 
55 Cserbercs p. — 

55 Kutas p. — 

55 K. és N.-Keresztúr — 

55 Krakó p. — 

55 Kuty-háza — 

55 Kőkút p. — 

55 Kőtroczó — 

55 Nyarj ás-völgy — 

55 Szalmatercs — 

Összesen: 856 

Málnapatak Nógrádvármegye Málnapatak 1549 
55 Ipoly — 

55 Látka — 

55 Szamotercs-üveggyár — 

55 Podtanyovo p. — 

55 Hámor-üveggyár — 

55 Chmetna p. — 

55 Tópatak p. — 

55 Lubenka p. — 

55 Farkasvölgy — 

55 Hidegkút — 

- A. és F.-Polyanka — 

Petrova p. — 

55 Mláka p. — 

55 Latkai üveggyár — 

55 Paszeka p. — 

55 Újvilág p. — 

55 Csabanka p. — 

Összesen: 1549 



Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 
kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beoszlott po-

litikai község 
fekszik 

A beosztott 

politikai község 

ctí 
E -ctí N cn 
P o > 

Ozdin 

Policlmo 

Pol tár 

Salgó-Tarján 

Nógrádvármegye Maskova 407 
33 Prága 365 

Lupocs 302 
33 Gácslehota 356 

G ácsfal u 18 
Gács 206 

József-telke p. — 

Raczka p. — 

Összesen: 1654 
Nógrád vármegye Ozdin 390 

Bisztricska 209 
Összesen: 599 

íjNógrádvármegye Felső-Petény 392 
Alsó-Petén y 33 

33 Szvetajka p. — 

33 Újvilág p. — 

33 Stajerka p. — 

33 Vad almás p. — • „ Hajdu-árok — 

Bánki völgy — 

Összesen: 425 
'Nógrádvármegye Polichno 499 

Összesen: 499 
Nógrád vármegye Poltár 762 Nógrád vármegye 

Sós-Lehota 231 
Zelene 339 

M 

33 Maky p. — 

35 Károly p. — 

33 Hanka p. — 

33 A. és F.-Perenna — 

A., F.-Erdei kerülő-lak — 

33 Erdőalj i szállás — 

33 Podháj-malom — 

Összesen: 1332 
Nógrádvármegye Salgó-Tarján 1008 

3 3 Kis-Terenne 93 
3 3 A. és F.-Pálfalva 55 
33 Andrásfalva 13 
;s Baglyasalja 165 
33 Somos-Újfalu 16 

1 
33 Zagyva-Róna 157 
33 Somoskő 2 
3 3 Ó-Bast 1 
33 Egyházas-Bast — 

I Átvitel 1510 

Nógrádvármegye Maskova 

FeJső-Petény 



Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiöi 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztot t 

politikai község 

c t í 

S 
- c t í 
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-v* 

a > 
o 

£ 
_ _ _ _ _ _ _ 

Áthozat 1510 
Nógrádvármegye Salgó-Tarján Nógrádvármegye Vecseklö 8 Nógrádvármegye Salgó-Tarján 

55 
Hidegkút — 

55 
Taj ti — 

55 

5 , 

Czered 
Pogány 
Barna 

2 

- 5 Mátra-Szele 8 
77 Mátra-Novák ŕ—r 

/ 

57 Homok-Terenne 47 
55 

• 

Vizslás 
Kazár 
Nemti 

Nádas-Újfalu 

8 
8 

22 

• 7 Pétervásár — 

55 Balka — 

75 Zabor — • 

55 

55 

55 

55 

Ivad 
Erdőkövesdi 

Salgó p. 
N. és K.-Nedves p. 

— 

55 

55 

Ponyi p. 
Gedő p. 

— 

55 

55 

55 

Tótujfalu p. 
Szőrös p. 
Jaszó p. 

— 

55 Tőkés p. — 

Nagyrét p. — 

55 Szánas p. 
Csókás p. 

55 Marokháza p. — 

55 Kökényes p. — 

55 Újlak p. — 

55 

Világos p. 
Pétervölgy p. 

Inaszó 
— 

55 Mizserfa — 

55 Nemti p. — 

55 Szék-völgy — 

55 Etes bányatelep — 

» Csibás bányatelep — 

• Összesen: 1620 
Sámsonháza Nógrádvármegye Sámsonháza 595 

55 
Szúpatak 

Pásztó 
203 
174 

55 

55 

Nagy-Bárkány 
Kis-Bárkány 

20 
3 

Átvitel 995 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

A n y a e g y h á z 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beoszto t t 

politikai község 

ctí 
Q 

-ctí 
N m 

A d 
o 
í > 

£ 

Nógrádvármegye 
Athozat 995 

Nógrádvármegye Sámsonháza Nógrádvármegye Tót-Marokháza 5 
Mátra-Verebély 23 

55 • Mátra-Szőlős 19 
Hevesvármegye Hasznos 27 

55 Nagy-Bátonv 4 
- - Parád 8 

Nógrádvármegye Garáb 5 
Hevesvármegye Sz. Jakab r o 

55 Apcz 35 
55 Szurdok-Püspöki 2 
55 Tár 21 
55 Csengeháza p. — 

55 Tiribes — 

55 Szentkút — 

55 Hasznos-huta — 

55 Dobos p. — 

55 Almás p. — 

55 Bikvölgy p. — 

55 Csergő p. — 

55 Kis-Jobbágy p. — 

Hollókő — 

Összesen: 1149 

Surány-Terény Nógrád vármegye Surány-Terény 462 
55 Szanda váralj a 35 
55 Haláp 16 
55 Herencsén 43 
55 ^ Sipék 2 
55 Csukor p. - — 

55 Kis-Kér p. — 

55 Diszkó p. — 

Kutassó p. — 

55 Haraszti p. • — 

55 A. és F.-Táb p. — 

55 Csőre p. — 

55 Bükki p. — 

Összesen: 558 

Szécsény Nógrád v ár meg y e 
55 

Szécsény 215 Nógrád v ár meg y e 
55 Dolány 155 
55 Piliny 57 
55 Felfalu 76 
55 Pető 32 
55 Pőstyén 40 
55 Halászi 36 

i » Ludány 27 
c . . . _ Átvitel 638 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
ív

ek
 s

zá
m

a 
1 

Nógrádvármegye Szécsény 

i 

Nógrádvármegye 
33 

33 

33 

53 

53 

33 

33 
" 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Áthozat 
Karpe-Gécz 

P.-Gécz 
Endrefalva 

Lócz 
Vársány 
Szakai 
Hugyag 
Rimócz 

Apácza p. 
Mocsár p. 
Ratka p. 
Almás p. 
Zsinny p. 

Szarkavölgy p. 
Sós p. 

Farkaskút p. 

638 

13 
37 

6 
44 

2 
26 

Nógrád-Szenna Nógrádvármegye 
33 

33 

. 33 

33 

Összesen: 
Nógrád-Szenna 

Sülve 
Priboj 

Borosznok 
Miletnicz 

766 
306 
309 
108 
266 

Szent-Péter Nógrádvármegye 
33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Összesen: 
Sz.-Péter 
Zsihlava 

Kis-Sztraczin 
Nagy-Sztraczin 

Kis-Patak p. 
Polyák p. 

Vati p. 
Újvilág p. 
Üjpuszta 

989 
458 
213 
311 
315 

Szinobánya Nógrádvármegye 
33 

33 

33 

33 

Összesen: 
Szinobánya 

Szinobányai vasgyár 
Katalin völgyi huta 

Hrcsárka 
Zsihlava 

1297 
739 

Szirák Nógrádvármegye 
33 

33 
» 

33 

Összesen: 
Szirák 
Bágyon 
Palotás 
Lőrinczi 
Szántó 

739 
877 
106 

28 
53 

8 
Átvitel 1072 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

c t í 

S 
- c t í 

N m 
A d 

CD 
i . 

X 

Áthozat 1072 
Nógrádvármegye Szirák Nógrádvármegye Szarvasgede 23 

Jobbágyi 14 
Csécse 32 

Czifra-Major p. — 

Miko p. — 

Paj ta — 

Páltelek — 

Vörös-Major — 

Selypi czukorgyár — 

Tetves p. — 

Gyuri p. - — -

Kis p. — 

Jobbágyi p. — 

Hényel p. — 

Almassy p. — 

55 Bélahalma p. — 

Összesen: í l 41 

Alsó-Sztregova Nógrádvármegye Alsó-Sztregova 382 
55 Kis-Libercse 196 
55 Rákos-Milád 10 
55 Tót-Kisfalu 119 
55 Tót-Kelecseny 202 
55 Rákos p. — 

Dubrane p. — 

Bikócz p. — 

Összesen: 909 

Felső-Sztregova Nógrádvármegye F.-Sztregova 325 
55 Fararó p. — 

55 Podluzsanka p. — 

Összesen: 325 

Szügy Nógrádvármegye Szügy 586 Szügy 
33 

Patvarcz 270 
Mohora 165 

5 5 Bakó 44 
33 Csesztve 191 
55 Riba 165 
33 

Vadkert 63 
5 5 Marcal 51 

Trázs 18 
Csitár 24 

33 
Iliny 6 

33 
Varbó 18 

33 
Galiba p. — 

Átvitel 1601 
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Törvény-
halóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
ív

ek
 s

zá
m

a 

Nógrádvármegye Szügy Nógrádvármegye 
53 

" 

33 

Athozat 
Lipina p. 

Miklósvölgy 
Lőrincz p. 
János p. 
Görög p. 

Magyaros p. 
Káposztás p. 

Haraszt alatti p. 
Jőj p. 

Hegymeg p. 
Drahy-szállások 

Drahy p. 
Gárdony p. 

1601 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Athozat 
Lipina p. 

Miklósvölgy 
Lőrincz p. 
János p. 
Görög p. 

Magyaros p. 
Káposztás p. 

Haraszt alatti p. 
Jőj p. 

Hegymeg p. 
Drahy-szállások 

Drahy p. 
Gárdony p. 

— 

Összesen: 1601 

Losoncz-Tamási Nógrádvármegye 
33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Losoncz-Tamási 
Videfalva 

Podrecsány 
Tosoncza 

Gergelyfalu 
Helok 

Hallér p. 
Téglaégető telep 

Pszota p. 

792 
277 
215 
241 
228 

Összesen: 1753 
Felső-Tiszovnyik Nógrádvármegye 

33 

33 

F-Tiszovnyik 
Ó-huta 

Balázshuta p. 

942 
2 
4 

Összesen: 948 
Turicska Nógrádvármegye 

33 

Turicska 
Mlágyó 

205 
243 

Összesen: 448 
Tu ro pol y a Nógrádvármegye 

33 

33 

Turopolya 
A.-Tiszovnyik 

Veres 
Összesen: 

1110 
213 
205 

1528 

Uhorszka Nógrádvármegye 
33 

;; 
33 

33 

33 

Uhorszka 
Hradistye 

Rónya 
Korna 

Czerni p. 
Rónyai fürdő 

Neklen p. 
Zavada p. 

674 
472 
250 
217 

— 

Összesen: 11613 
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Törvény- Anyaegyház Törvény- .-ti £ 
halóság melyben 

Anyaegyház 
hatóság melyben A beosztot t 

i—i .;ti 
az anyaegyház illetve missiói a beosztott M 

t/2 

illetve missiói 
székhely 

politikai község politikai község J a í 
<D 

kör fekszik székhely fekszik 
politikai község 

> 

£ 

Nógrádvármegye Vanyarcz Nógrádvármegye Vanyarcz 1020 
• j F. A.-Sarló 
53 K. N.-Uzsa — 

33 Magashajnal — 

33 Kijáró — 

Összesen: 1020 

Závada Nógrádvármegye Závada 167 
53 Tót-Hartván 204 
33 Parócza 221 
33 Pszota p. — 

33 Hrlok p. — 

33 Imredomb p. — 

Összesen: 592 

Kis-Zellő Nógrádvármegye Kis-Zellő 272 
33 Nagy-Zellő 15 
33 Zobor 283 

» 
33 Busa 5 
33 Csalár 71 
33 Galerlócs 8 
33 K. és N.-Kér 46 
33 Szécsény-Kovácsi 112 
33 Ó-vár 10 
33 Gsomor — 

33 Vizfelett — . 

33 Rendő — 

33 lpoly-kút — 

Gyurka-völgy — 

33 Kéri p. — 

33 Templom p. — 

33 Zlabotyina — 

Osszesez: 772 
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Nyitrai egyházmegye. 

Törvény-
hatóság melyben 
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kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
iv

ek
 s

zá
m
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Nyitravármegye Assa Kürt Nyitravármegye 
33 

Assa-Kürt 838 Nyitravármegye Nyitravármegye 
33 Nyitra 166 

Csább 67 
Suránka 19 

Szili 27 
Könyök p. — 

__ Molnos — 

33 Nyitra-Egerszeg 3 

33 

Gsekej 
Lajosfalu 1 

33 Nemes-Perk 17 
33 Vicsáp-Apáti 19 ,, Nyitra-Újlak 10 
33 Abba-Lehota — 

33 Üreg jn 
7 

33 Üzbégh — 

33 Andacs 1 
33 Darázs 1 
33 Kajsza — 

Sarluska — 

33 Csermend — 

33 Kis-Szulány — 

33 Kis-Vicsáp 2 
Nagy-Szulány — 

» Nagy-Rippény 4 
33 Bellincz — 

Kis-Rippény 1 
35 Nezsete — 

35 Paczolaj 3 
33 Püspökfalu 7 
33 Sarluska 2 

Körtvélyes — 

Lovászi — 

Szomorfalu — 

Nyitra-Sárfő 6 
Krtócz — 

Radosna 6 
Bzincz — 

A. és F.-Récsény 10 
Elecske 1 

33 Kelecsénv 27 
33 Ságh 228 
33 F. és A.-Attrak 25 
35 Ardanócz — 

33 F. és A.-Vásárd 11 
Átvitel 1009 

6 
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Törvénv- Anyaegyház Törvény- ctí 

hasóság melyben 
Anyaegyház 

hatóság melyben A beosztott -ctí 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott N cn 
illetve missiói 

székhely 
politikai község politikai község <v 

kör fekszik székhely fekszik 
politikai község 

> X 
j. 

Áthozat 1009 
Nyitravármegye Assa-Kürt Nyitravármegye Fornószeg 5 

55 

55 

55 

55 

Szorbicz 
Tót-Diós 
Tót-Sók 
Tököld 

K is-Báb 
Nagy-Báb 
Románfalu 

19 
2 
5 

17 
55 Lakacs 9 
55 Csellenfalu — 

55 Káp 14 
55 Merasicz 2 
55 Pásztó 140 

Összesen: 1222 
Salgó Nyitravármegye Salgó 144 

55 Babindal — 

55 Andód — 

55 Bánkeszi — -

55 Alsó-Szőlős 1 
55 Csornok 16 
55 

55 

Dicske 
Egyház-Nagy szeg 

— 

55 F.-Szőlős — 

55 

55 

Gyarak 
Kálóz 

— -

55 ' K. és N.-Hind — 

55 K. és N.-Kér 4 
55 Kis-Keszi — 

55 K. és N.-Lápos — 

55 Kis-Manya 1 
55 Kis-Vár ad — 

55 Komját 7 
55 Malomszeg 2 
55 Mártonfalu 2 
55 Nagy-Surány 39 
55 

55 

Ózdög 
Tót-Megyer 10 

55 Zsitva-Födémes — 

55 Hosszúfalu — 

55 Királyi 1 
55 

55 

Köpösd 
Magyar-Sók 5 

55 Mocsonok 1 
55 Nemes-Pann — 

55 Patta 2 
1 Átvitel 235 
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Törvény- Anyaegyház Törvény- ctí 
i—! 

hatóság melyben 
Anyaegyház 

hatóság melyben A beosztott -Ctí 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott. 
N 

in 
illetve missiói 

székhely 
politikai község politikai község xz 

<X> 

kör fekszik székhely fekszik > £ 

Áthozat 235 
Nyitravármegye Salgó Nyitravármegye Senyite 1 

5 5 Sopornya 
Szelicz 

7 

55 Vág-Királyfa — 

55 Vág-Vecse — 

55 

55 

A. és F.-Köröskény 
Babi n dal 
Berencs 

11 

55 Csápor 8 
55 

55 

Czabaj 
Dicske 

4 

55 Kai az — 

K. és N.-Czitény — 

55 K. és N.-Hind 1 
55 K. és N.-Lápas — 

'5 Lápas-Gyarmat 1 
55 

55 

Lüki-Gergelyfalu 
K. és N.-Emőke 14 

55 Nagyfalu 1 
55 

55 

55 

55 

Nemes-Pann 
Ivánka 

Nyitra-Újlak 
Ürmény 

Vajk 
Könyök 

14 
10 
23 

Összesen: 368 
Bódfalva Nyitravármegye Bódfalva 1361 

Összesen: 1361 
Brezová Nyitravármegye 

55 

55 

Brezová 
Hradiszt 

Jókő 

5159 
16 

1 
Összesen: 5176 

Bukócz Nyitravármegye Bukócz 
Összesen: 

691 
691 

Csácsó Nyitravármegye 
55 

55 

55 

Csácsó 693 Nyitravármegye 
55 

55 

55 

Szmrdák 
Nagy-Kovaló 

Bojcs 

3 
23 
23 

Pozsonyvárm. Búr-Sz.-Miklós 1 
Összesen: 743 

l 

Csasztko Nyitravármegye Csasztko 
Rohó 

Lopassó 
Összesen: 

584 
6 
1 

591 
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Törvény-
hatóság melyben 

az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anya egy ház 

illetve missiói 

székhely 
!í 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
iv

ek
 s

zá
m
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Nyitravármegye 
n 

Hluboka Nyitravármegye Hluboka 952 
• 

Összesen: 952 
Hol ics Nyitravármegye 

35 

33 

33 

33 

33 

; ; 

33 

33 

33 
" 

33 

Pozsonyvárm. 
Nyitravármegye 

33 

r 

Holics 
Broczko 

Egbell 
Kátó 

Kopcsány 
Kutti 

Letnics 
Ozoborfalva 

Oreszko 
Péterfalu 

Szt-Istvánfalva 
Radimo 

Tövisfalu 
Uuin 

Vietován 
Vészka 

Vlcskován 
Csári 

Kukló 
Szmolniszko 

Sztrázsa 
Sasvár 

Összesen: 

804 

9 
91 

329 
2 

9 

4 
19 

84 

1 
1 
1 
5 

2 
24 
4 

1389 
Kos.-Priepaszné Nyitravármegye Kosariszko-Priepaszné 1729 

Összesen: 1729 
Kosztolna Nyitravármegye 

33 

Kosztolna 
Vagyócz 

Összesen: 

1975 
975 

2950 
Kraj n a Nyitravármegye 

33 
» 

33 

33 

33 

33 

Kraj na 
Podkyvala 

Hravhovistye 
Verbói-irtvány 

Koritnói-irtvány 
Podolai-irtvány 

Ocskó 

2615 
871 
277 
168 
166 
33 

6 
i 
! Összesen: 4136 

Lubina Nyitravármegye 
33 

Lubina 
Hrussó 

2694 
341 

Összesen: 3035 
Miava Nyitravármegye Miava 9082 

Összesen: 9082 



85 

Törvény-
tialóság melyben 

az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 
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a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
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m
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Nvitravármegye N.-Prietrzsd Nvitravármegye N.-Prletrzsd 
Jabloň icz 
Osuszkó 
Korlátkő 

868 
194 

9 
9 

Összesen: 1080 

Szakolcza Nyitravármegye Szakolcza 
Chropó 

Kis-Pritrzsd 
Kis-Kovalócs 

Mokriháj 

709 
8 

14 

Összesen 731 
Szenicz Nyitravármegye 

•j 
Szenicz 

Kunó 
Sz ottin a 

Rybkv ÍBibekj 

1231 
363 
213 

90 
Összesen 1897 

Szobotist Nyitravármegye 
•5 

Szobotist 
Berencs-Váralj a 

Rorenszko 

1011 
1086 
209 

Összesen WÖ6 
Ó-Tura Nyitravármegye O-Túra 4142 

Összesen 4142 
Turoluka Nyitravármegye Turoluka 2259 

Összesen 2259 
Vág-Újhely Nyitravármegye Vág-Ujhely 

Csejte 
Morócz 

Szt -Kereszt 
Hörka 

Hrádek 
Luka 

Kis-Modró 
Visnyó 
Révfalu 

Csasztkócz 
Podolie 

Pobedim 
Vieszka 

Zsolnafalu 
Komárnó 
Brunócz 

Patvarócz 
Vágszerdahely 

1534 
105 
29 

1 
33 

166 
135 
69 

335 
117 
29 

2 
9 

11 

12 
15 
3 

Átvitel 2605 
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Törvény- Anyaegyház Törvény- c t í 
g 

hatóság melyben 
Anyaegyház 

hatóság melyben A beosztott ' C t í 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott N c n 
illetve missiói politikai község politikai község JZ 

O J 

kör fekszik székhely fekszik 
1 

> X 

Athozat 2605 
Nyitravármegye Vág-Újhely Nyitravármegye Nagy-Modró 1 

5 5 Duczó 16 
Hubina — 

Összesen 2622 
Verbó Nyitravármegye Verbó 1534 

55 Pusztavész 180 
55 Kis-Eörvistye 25 
55 Nagv-Eörvistye 38 
55 Pöstyén 41 
55 Morava — 

Összesen: 1818 
Verbócz Nyitravármegye Verbócz 3472 

55 Chropó-irtvány — 

Összesen 3472 
Felső-Zele Nyitravármegye 

55 

Felső-Zele 410 Nyitravármegye 
55 Szilád 206 
55 Bucsány 69 
55 Galgócz 112 
55 Beregszeg 21 

Alsó-Zele 29 
55 Udvarnok 15 
•>5 Uj városka 3 

Pozsonyvárm. Jaszlócz 4 
53 Vartasúr 4 

Nyitravármegye Salgócska 11 
55 Nemeskürt 15 

Pozsonyvárm. F.-Csöppöny 2 
Nyitravármegye Maniga 3 

55 Batkóc 2 
Összesen 906 

Nyitra-Szerdah. Nyitravármegye Nyitra-Szerdahely 265 
55 Appony 9 
55 Bajna — 

5 5 Bellesz 30 
55 Belincz 2 

Bodok 5 
55 Nagy és Kis-Bölgvén — 

55 Chrabor — 

Gsaládka 284 
Csitár — 

55 Falkás-Dovorán 1 
55 K. és N.-Dovorán 6 

A. és F.-Helbény 8 
i 55 K. és N.-Jácz 3 

Átvitel 613 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-
litikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
iv
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m
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_ — — j Áthozat 613 
Nyitravármegye Nyitra-Szerdah. Nyitravármegye Nemes-Jáez 1 Nyitra-Szerdah. 

Kakasfalu — 

Kamanfalu — 

55 Koros 12 
55 

Kovarcz 20 
75 Körtvélyes — 

Krtócz — 

Kuzmicz 1 
Lipovnok 6 
Ludánv 3 

Nemecske — 

Nemcsicz 28 
Onor — -

5 5 Pereszlénv 7 
Podhragy — 

Prasicz 2 

Szemptencz-Ujfalu 75 
Szolcsény 15 

55 Szolcsénka — 

Szomorfalu — 

Szulócz 4 
Tavarnok 6 

Nagy-Tapolcsán 24 
Teszér — 

Tordomeszticz 3 
55 Vámosujfalu — 

Velusócz — 

55 Vitkócz 2 
33 Vezekény 

T 1 1 T T 1 1 Á Í T 

3 
33 ujvnag 

Ürmincz — 

•—-

Zahrada — 

Závada — 

Puszta-Kelecsény — 

Bacskafalu ' — 

K. és N.-Bélicz 10 
33 K. és N.-Bossány 5 

L 33 Chudo-Lehola — 

| Ch i no rán — -

Dvorn i k — 

Janofalu — 

í 
u 33 .Jezskofalu — 

Kolos 8 
íi 

Kolos-Hradisty« 6 ,, Krencs 320 „ Li b ich a v a 1 
• 

Átvitel 1175 
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Törvény- Anyaegyház Törvény- cD g 
hatóság melyben 

Anyaegyház 
hatóság melyben A beosztott -ČD 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott po- N 
co 

illetve missiói 
székhely 

litikai község politikai község CO 
kör fekszik székhely fekszik 

politikai község 
> x 

Áthozat 1175 
Nyitravármegye Nyitra-Szerdah. Nyitravármegye Livina-Apáti — 

33 Nadlány 10 
33 Narojócz — 

33 Nedanócz — 

33 Nedasócz — 

33 Pochabán — 

33 Práznocz 14 
33 Bapcsém — 

33 A. és F.-Rédek 4 
33 Szádok — 

\ 
33 Széplak — 

33 Lissó — 

33 Turcsánka — 

33 Tőkésújfalu 27 
33 K. és N.-Vendégh 6 
33 Zlatnik — -

33 Nyitra-Zsambokréth 14 
33 Racsicz — 

33 Ó-Lehota 6 
33 Új-Lehota 339 
33 Alsó-Elefánt — 

33 Felső-Elefánt 10 
Összesen: 1609 

Pozsonymegyei egyházmegye. 

Törvény- Anyaegyház Törvény- cD 
Ö 

hatóság melyben 
O j 

Anyaegyház 
hatóság melyben A beosztott G 

-CD 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott Ň 
CO 

illetve missiói politikai község politikai község 
O 

kör fekszik székhely 
" _ ' ' • • . 

fekszik 
politikai község 

X 

Pozsonyvárm. Bazin (német) Pozsonyvárm. Bazin (német) 964 
35 Gzajla (német) 18 

Csukárd (német) — 

Összesen 982 
Bazin (tót) Pozsonyvárm. 

3"3 

Schweinsbach 309 Pozsonyvárm. 
3"3 Bazin (tót) 839 
33 Czajla (tót) 62 

• 

33 Csukárd (tót) 1 
Tót-Gurab — 

33 Horvát-Gurab 27 
» Fekete vizi major > — 

1 Összesen jj 1238 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 
• i 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-
litikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
 i v
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 s

zá
m
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Pozsonyvárm. Puszta-Födémes 

' i 

Pozsonyvárm. Puszta-Födémes 123 Pozsonyvárm. 
55 Diószeg (magy. ném.) 99 
55 Kossuth 8 
55 Kis és Nagy-Mácséd 1 
55 Barakony 8 
55 Nebojsza 8 
.5 Gány o 

O 
33 Nagy-Födémes 5 
53 Jóka 25 
33 Ujhely 1 
53 Vedrőd 4 
53 Páld — 

33 Ábrahám n 

7 
33 Geszt 1 
33 Jánosháza — 

33, Hegy 2 
33 Vaga — 

Összesen ~295 

Grinád Pozsonyvárm. Grinád 498 
33 Cseklész 12 

Összesen 510 

N.-Gurab-Csataj Pozsonyvárm. N.-Gurab-Csataj 1401 
55 Puszta-Gsandal 63 
55 Puszta-Tárnok 5 
55 Puszta-Páth 1 

Gócznód 1 
Báhony 14 

*5 Kápolna 2 
Igrám 8 

55 Tótujfalu 6 
Körtvélves 3 

55 Réthe 52 
5* Boldogfa 5 
55 Szempcz 50 
55 Sárfő 1 

Alsó-Ki rályfa 7 
Maholányi puszta 3 

Egyházra 4 
Sáp 2 

Nagy-Borsa 8 
• - Kis-Rorsa — 

55 Pénteksúr 8 
55 Hegysúr 18 
55 Rodóháza 9 

Duna-IJjfalu — 

Átvitel 1671 
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Törvény-
hatóság melyben 

az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a, beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

ctí 
J-
-rtí Š! in 
Ad <Ľ > 
|-p 

i i 
Áthozat 1671 

Pozsonyvárm. N.-Gurab-Csataj Pozsonyvárm. Zoncz — Pozsonyvárm. 
55 Torony 3 
55 Körmösd — 

i 55 Magvarbél 23 
Németbél 2 

55 Kerényi puszta 6 
Összesen 1707 

Szt-György Pozsonyvárm. Szent-György 804 Szt-György 
Neustift 4 

Összesen 808 

Modor-Király fa Pozsonyvárm. Modor-Királyfa 830 Pozsonyvárm. 
Dubová (tót) 2 
Pvla 5 
Cseszte » 7 

Pudmericz » 12 
Vi stu k » 9 

Ottovölgy 3 
Hahnes — 

Összesen 868 

N.-Lévárd Pozsonyvárm. Nagy-Lévárd 378 
55 Búr-Sz.-György 3 

Gajár 3 
Konyha 6 
Malaczka 9 

Morva-Sz-János — 

Almás — 

Detrekőváralja — 

Dinsburg — 

Jakabfalu — 

Pernek 5 
Kiripolcz — 

Kis-Lévárd 1 
Kukló — • 

Láb 
Detrekő-Csütörtök 

Detrekő-Sz.-Miklós — 

Laksár-Ujfalu — 

55 Lozorno — 

Magyarfalva 4 
Miklóstelek — 

Rohrbach 1 
Székelyfalu 3 

55 Haszprunka 2 
Átvitel: | 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-

litikai község 
fekszik 

A beosztott 

politikai község 

c t í 

- c t í 
N in 

A d 
C D 

i - A 

Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-

litikai község 
fekszik 

c t í 

- c t í 
N in 

A d 
C D 

i - A 

Áthozat 415 
Pozsonyvárm. N.-Lévárd P zsonyvárm. Széleskút 2 Pozsonyvárm. 

5 7 
Sz.-István 2 

5 5 Závod 5 
55 Zohor 3 

Összesen 427 

Limbach Pozsonyvárm. Limbach 706 
Összesen 706 

Misérd Pozsonyvárm. Misérd 364 
5 5 Torcs 96 
5 5 Alsó-Csölle 13 
5 5 Felső-Csölle 11 
5 5 Dénesd 5 
55 Eberhard — 

55 Fél 11 
55 Hidas 3 
55 Hideghét 1 
5 5 Madarász — 

33 Püspöki 11 
33 Szemet 1 
33 Szunyogdi 7 
55 Vezeknve 3 
33 Vöök 2 

Összesen 528 
Modor (német) Pozsonyvárm. Modor (német) 425 

33 Senkvicz — 

55 Pudmericz 9 
Vistuk — 

55 Dubová 4 
Pila 2 

37 Cseszte 4 
Teriing (német) — 

Összesen 444 
Modor (tót) Pozsonyvárm. Modor (tót) 1531 Modor (tót) 

Teri ing 301 
Nagy-Senkvicz 6 

Kis-Senkvicz (tót) — 

Összesen 1838 
Somorja Pozsonyvárm. Somorja 522 

Alsó-Jányok 7 
Bacsfa 2 
Béke 2 

Bélvata 2 
Átvitel 535 
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Törvény- Anyaegyház Törvény-
hatóság melyben 

Anyaegyház 
halóság melyben A beosztott -p 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott N to 
illetve missiói 

székhely 
politikai község politikai község DZ 

CD 
kör fekszik székhely fekszik > 

X 

Áthozat 535 
Pozsonyvárm. So mórja Pozsonyvárm. Bustelek — 

Csákány 5 
3 3 Csenke — 

Csölösztő 3 
55 Csütörtök 14 
55 Csukár-Paka — 

Doborgaz 8 
*3 Előpátony 1 
3? Felső-Jányok 5 
55 Gomba — 

55 Gutor 2 
55 Illésháza 3 

Keszölczés — 

55 Kis-Lég — 

Kis-Magyar — 

55 Kis-Paka 4 
Királyfia 1 

55 Maczháza — 

Nagy-Lég 1 
Nagy-Magyar 20 

53 Nagy-Paka 5 
•5 Nagy-Szarva — 

Olgya 4 
Sárosfa 2 

i ozasz 
Tárnok 

l 
Tejfalu 12 

Tonkháza — 

Uszor 10 
33 Vajanata 1 

Vajka 4 
35 Felbár 8 

Süly — 

55 Bucsúháza 3 
Összesen 652 

Alsó-Szeli Pozsonyvárm. Alsó-Szeli 1388 
Királyrév 2 

33 Nádszeg — 

33 Zsigárd 13 
55 Pered 1 
33 Deáki 18 

Nyitravármegye Negyed — Nyitravármegye 
Tar-toskedd 2 
Vág-Selye 14 

5) Farkasd 8 
Átvitel 1446 



93 

Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-

litikai község 
fekszik 

A beosztott 

politikai község 

ct í r—i 
c 

- c t í 
N 

Cfl 
A d 

O 
> 

£ 

Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-

litikai község 
fekszik 

ct í r—i 
c 

- c t í 
N 

Cfl 
A d 

O 
> 

£ 

Áthozat 1446 
Pozsonyvárm. Alsó-Szeli Nyitravármegye Tornócz 20 

Lók-Szelőcze — 

Összesen 1476 

Felső-Szeli Pozsonyvárm. Felső-Szeli 1644 
55 Kaja! 209 
55 Taksony 138 
5 5 Galántha 63 

Hodi Q O 

5 5 Tallos 40 
55 

Vezekény — 

55 
Nyék 3 

Vizkelet 12 
r Tós-Nyárasd 1 
55 

Hidaskürth 5 

Összesen 2118 

Duna-Szerdahely Pozsonyvárm. Duna-Szerdahely 143 Duna-Szerdahely 
55 Albár — 

5 5 Alistál 5 „ Alsó-Nyárasd 6 
5 5 Baka 9 
5 5 Balázsfa 4 
5 5 Beketfa 1 

Benke-Patony — 

5" Bögöllő — 

55 
Bögöly-Patony — 

5 5 Böös 7 
55 

Csécsény-Patony — 

55 Cséfa — 

55 Csemkoszfa — 

55 Csentőfa - — -

5 5 Dercsika — 

55 Diós-Fürgepatony — 

55 Egvházgelle 1 
5 ) Egyházkarcsa - — 

55 
Eperjes 2 

55 Erdőhát 3 
Damazérkarcsa — 

55 Etrekarcsa — 

Felistál 15 
55 Felső-Nyárasd — 

55 Gönczölkarcsa — 

55 Hegybeneéte — 

55 Hodos 1 
>5 Királyfi akarcsa 1 

Átvitel 198 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 
kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

II 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

ctí 
S -ctí N 
m 

A d o > 
£ 

Áthozat 198 
Pozsonyvárm. Duna-Szerdahely Pozsony várra. Kürt 1 

* Lidértejed — 

37 Lőgérpatony — 

11 ' Mad 3 
55 Nadasd 9 

(Li 

Nagy-Abony 4 
55 Moroczkarcsa — 

55 Nagy-Bodák — 

• 

73 Nagy-Budafa — 

11 Nagy-Lúcs — 

Nagy-Udvarnok — 

33 Nyék-Ógelle — 

33 Ollé-Tejed — 

37 Padány — 

33 Benkekarcsa — 

„ Pódafa 8 
5 , Pósfa — 

55 Sikabony 38 
55 Sipos — 

55 Amadékarcsa — 

55 Solymoskarcsa — 

55 Sz.-Mihályfa 2 
55 Töbör-Éte 2 
55 Tőkés 3 
55 Vámosfalu — 

55 Várkony — 

5 ; Vásárút — 

Összesen 261 

! Nagy-Szombat Pozsonyvárm. Nagyszombat 593 
55 Apaj 1 
55 Bélaháza 5 
55 Bikszárd — „ Binócz — 

Bagdanócz — 

55 Bohunicz 2 
55 Cziffer 27 
55 Hosszúfalu — 

55 Kis-Bresztován 2 „ Nagy-Bresztován — 

55 Alsó-Csöppön 4 
5 5 Közép-Csöppön — 

N 
55 Dejte 1 
55 Alsó-Diós — 

55 Felső-Diós 12 
55 Felső-Domkó 7 

i II Átvitel 654 
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Törvény- Anyaegyház Törvény- ctí 

halóság melyben 
Anyaegyház 

hatóság melyben A beosztott - c t í 
N 

az anvaegyház illetve missiói a beosztott 
politikai község 

Cfi 
x) CJ J 

illetve missiói székhely 
politikai község politikai község yy 

<Ľ 

kör fekszik székhely fekszik 
m 

Áthozat 654 
Pozsonyvárm. Nagy-Szombat Pozsonyvárm. Alsó-Domkó t Pozsonyvárm. Nagy-Szombat 

Al s.ó-Korom pa 4 
Felső-Korom pa 2 

Farkashida 2 

Fehértemplom 6 
Jánostelek — 

Katlocz — 

55 Keresztúr — 

Istvánlak 1 
Kosolna — 

55 Alsó-Lócz 4 
Felső-Lócz 5 

55 Losoncz — 

55 Maj tény 2 
55 Maniga 3 
55 Modorfalu — 

55 Istvántelek puszta — 

55 Nádas 12 
y Nahács — 

55 Pa-Páta — -

55 Rózsavölgy — 

55 Selpőcz — 

55 Spácza 7 
Nyitravármegye Sopornya 7 

Pozsonyvárm. Nagy-Súr 5 
55 Nemes-Súr — 

55 Varra-Súr — 

55 Vatta-Súr 2 
55 Szárazpatak 4 

Szilincs — 

55 Szered 47 
55 Szomolány 8 
55 Vágszerdahelv 1 
55 Zavar 2 

Barátfüld puszta — 

55 Bolmut » — 

55 Kocsisföld » — 

Sz.-Kereszt » — 

Összesen 760 

Pozsonyvárosi egyházmegye. 
1. Pozsonyváros és missiói köre: Pozsony és filiái: Főrév, Liget-

falu: szórványok: Károlyfalu, Dévény. Devényujfalu, Hidegkút, Lamacs, 
Besztercze, Máriavölgy, Borostyánkő a rézhámorral. Maaszt, Stomía, 
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Magasfalu és F e r e n c z u d v a r ; p u s z t á k : Dévénytó , Káptalani-rét , Görög-
liget., Fa rkas to rok . 

2. Récse és miss iói k ö r e : R é c s e és Szőllős és a rendező pálya-
u d v a r szó rványok . 

Ezen u tóbb ihoz a f. évi esp. gyűlés j k ö n y v e szerint a pozsony-
megyei esperességből : Pap fa és Ivánvi szó rványok lettek csatolva. 

Trencséni egyházmegye. 

Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

A n y a e g y h á z 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztot t 

politikai község 

H
ív

ek
 

sz
ám

a 

Trencsénvárm. Beczkó Trencsénvárm. 

33 

33 
» 

Beczkó 
Kalnicz 
RakoJ ub 
Kosócz 

Vág-Újfalu 
Vieszka 

468 
579 

12 
21 

5 
17 

Összesen: 1102 
Kohanócz ľľrencsénvárm. 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Kohanócz 
Ivanócz 

Kis-Birócz 
K. és N.-Chocholna 

Kis-Zsámbokréth 
Melcsicz 

Adamócz 
Velcsics 

Nemes-Lieszkó 

193 
406 

82 
261 

36 
316 

55 
238 
173 

Összesen: 1760 
Ksinna Trencsénvárm. 

33 

Ksinna 
Závada 

964 
414 

Összesen: 1378 
1 ,aaz Trencsénvárm. : 

33 

Laáz 
Felső-Dubkova 

925 
239 

Összesen: 1164 
Morva-Lieszkó Trencsénvárm. 

33 

33 

Morva-Lieszkó 
N. és K.-Oldal 

Alsó-Szrnye 

2261 

615 
Összesen: 2876 

Felső-Ozor Trencsénvárm. 
33 

33 

33 

33 

33 

Felső-Ozor 
Brezolub 

Alsó-Ozor 
Bán 

A. és F.-Draskócz 
A. és F.-Motesicz 

198 
90 
24 
74 
23 

3 
-

II ' 1 II Átvitel | 412 
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Törvény- Anyaegyház 
hatóság melyben 
az anyaegyház illetve missiói 
illetve missiói 

kör fekszik székhely 

I örvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

Trencsénvárm. Felső-Ozor ľrencsénvárm. 

Nemes-Podhrágy Trencsénvárm. 

Podluzsán Trencsénvárm. [ 

Nemes-Podhrágy 
Bossácz 

Bohuszlávicz 
Csütörtök 
Halusicz 

Összesen: 

Podluzsán 
Üezser 

Farkaska 
Ti m őrháza 

hulló 
Átvitel 

ff 

- f f N Cß 
M o > 

Áthozat i 412 
Bobot 3 

Bobot-Lehota 
Hornyán 2 

Rozsony-Miticz 5 
Nemes-Miticz 1 

Kosztolna-Miticz 
Bozsony-Neporácz 1 

Szvinna 5 
K.-Neporácz 8 

D u bod j el 3 
Cz i menná 
Gsuklász 
Buszkócz 6 

Halács 10 
Rongvos-Sztricze 

K. és N.-Sztricze-Csalt.|| 8 
Ribény 

Biszkupicz 
Dvorecz 1 

Kis-Chlivénv 21 
Nagy-Chlivénv — 

Alsó-Nastisz 1 
Viszocsán 6 

Kis-Borcsány 
Nagy-Borcsán v 2 

Pecsenyéd 2 
N. és K.-Gradna 

Petyovka , 
Petri-Lehota 

Bossán-Neporácz 
Jasztrabje 
Pravoticz 

Összesen: 497 

i 472 
959 

37 
248 

4-9  
1765 

313 
221 

U 
180 
139 
891 
7 
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Törvény- Anyaegyház Törvény- ctí 
(—t 
í—. 

hatóság melyben 
Anyaegyház 

hatóság melyben A beosztott 43 
az anyaegyház illetve missiói a beosztott N to 
illetve missiói 

székhely 
politikai község politikai község DZ 

CD kör fekszik székhely fekszik 
politikai község 

ŕ-
E 

il Áthozat 694 
Trencsénvárm. Podluzsány Trencsénvárm. Prusz 17 Podluzsány 

55 Nagy-Szlatina 214 
Kis-Szlatina 26 

55 Kraszná 72 
55 Cserno-Lehota 38 
55 Sipkó 92 
55 Trebichava 252 

Összesen: 1605 

Puch ó Trenesénvárm. Puch ó 299 
55 Dohnán 215 
55 Ihristye 128 
55 Hosztina 276 
55 Hrabovka 13 
55 Mostyiste 207 
55 Nimnicz 153 

Sztrezsenicz 120 
55 Veszka-Berdedó 188 
55 K. és N.-Ugyics 3 
55 Okrut — 

55 Proszné — 

55 Hattné — 

Upohláv — 

55 Hricsó-Váralj a 8 
55 Duló-Ujfalu — 

55 Mikusócz — 

Kvassó — 

55 Pruszka 3 
55 Bohunicz 5 
55 Szedmerócz 3 
55 Hlózsa — 

55 Tunezsicz — 

55 Lieszkovecz - — 

55 Szlopna — 

55 Trsztye — 

55 Pruzsina — 

55 Szverepecz — 

55 Bellus 9 
55 Viszolaj — 

55 Podszkal — 

55 Mojtény — 

55 Podhor — 

55 A. és F.-Kocskócz 11 
55 A. és F.-Lieszkó — -

55 Briesztenne — 

55 Gsicsman — 

Átvitel j 1641 
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Törvény- Anyaegyház Törvény- ctí 

hatóság melyben 
Anyaegyház 

hatóság melyben A beosztott -ctí Ň 
az anyaegyház illetve missiói a beosztott po-

politikai község 
m 

illetve missiói székhely 
litikai község politikai község J4 o 

kör fekszik székhely fekszik 
politikai község 

> £ 

1 Áthozat tér r 
Trencsénvárm. Puchó Trencsénvárm. Noszicz — 

A. és F.-Breznyicz — 

Horenicz i 
Horka 
Horócz — 

Krivoklat 
Lednicz-Lehota — 

Lednicz-Rovnye — 

Medne i 
Oroszlánkő-Podhragy — 

Tuch ina — 

Vöröskő —'4 
35 Kliestina 
55 Markó 1 

Összesen: 1644 
Kis-Sztankócz Trencsénvárm. Kis-Sztankócz 123 

33 Nagy-Sztankócz 350 
33 Szelecz 125 
53 Krivoszúd-Bodovka 240 
53 Rozvadz 23 
33 Nagy-Birócz 96 
53 Apáthi 19 
33 Szedlicsna 45 

Túrná 34 
53 Bella 19 

Összesen: 1074 
Szúlyó Trencsénvárm. Szúlyó 351 

Cselko-Lehota — 

Durdove — 

Szádecsne — 

-
Domanics 1 

Domanics-Lehota 
Nemes-Závada 
Kardos-Vaszka — 

Pocsaró — 

Lednicz — 

Cherubin-Cserna — 

Precsin 3 
Praznó — 

K. és N.-Cserna — 

Bogyiná 93 
A. és F.-Mostyenecz " ; — 

Ncmes-Kvassó 
Podmanin 

Zsalu zs 

. . I L . • 
Átvitel 448 

10* 
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Törvény-
hatóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 
a beosztott po-

litikai község 
fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
iv

ek
 

sz
ám

a 

Trencsénvárm. Szúlyó 
i 

Trencsénvárm. 
33 

33 

33 

33 

33 

33 
" 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 
» 

31 

33 

33 

33 

33 

33 

.33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Áthozat 
Milochó 

K. és N.-Jeszenicz 
Sztupné 
Bronistye 
Papradnó 

Vág-Besztercze 
Vág-Beszt.-Podhragy 

Vág-Héve 
Zászkal 

Kosztelecz 
Vrch-Tepla 

Hrad n a 
Farkasd 

Sebestyénfalu 
Pelyvás 
Somfalu 
Urban ó 

Marsófalu 
Rassó 

Predmér 
Hrabova 

Pastyina-Závada 
Jablonófalu 

Peklina 
Hluboke 

Benyó 
Miksófalva 
Hvoznyicz 
Styavnik 

K. és N.-Bittse 
Petrovicz 
Szetyechó 

Hlinik 
Kolarovicz 

Rovne 
Nemes-Kis-Kotessó 

Zbinyó 
Jaszenó 
Klacsan 
Rajecz 

Gyurcsina 
Suja 

Trsztyena 
Frivald 
Facskó 

Podvázs 
Alsó-Hricsó 

498 
8 

3 
6 
1 

42 
158 
161 

1 

2 
7 

11 
4 
3 

27 

1 

1 
42 

4 
1 
4 
3 

173 

12 

1 

Trencsénvárm. Szúlyó 
i 

Trencsénvárm. 
33 

33 

33 

33 

33 

33 
" 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 
» 

31 

33 

33 

33 

33 

33 

.33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Összesen: 1124 
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Törvény-
halóság melyben 

az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

H
iv

ek
 s

zá
m

a 

Trencsénvárm. Zsolnai diaspóra Trencsénvárm. 
" , : " ' " . . . : 

Zsolna 115 Trencsénvárm. Zsolnai diaspóra 
55 Felső-Hricsó — • 

Biltsce-Lehota — 

Sztrázsó — 

Ovcsárszko — 

55 Závodje 6 
Bitlarova — 

Huorki — 

Brezani — 

Szúnvog-Závada — 

Lietava-Lucska 
5 5 Podhoril 

Lietava 6 
Babkó • — -

Szvinná — 

33 Plébán-Lehota — 

55 

55 
Bajeczfürdő — -

55 
Kőpornba 3 

Illővé 9 
Boszna — 

Moys-Lucska 1 
Bánova 
Trnove 1 

Sztránvavi — 

Sztrecsnó 3 ;; Nezbud-Lucska — 

Bitcsicza 150 
Várna — 

Krasznyan — 

A. és F.-Tizsina 1 
i Tverchova — 

5, * Bella — 

Liszicza 
Gbellan 
Nedecz 6 
Sztrázsa — 

55 
Moys 

55 Teplicska — 

Buda ti n 3 
33 Zádubnie — 

i» Zásztranje — 

1 ' ' Kotrzsina-Fúcska — 

A. és F.-Vadicsó — 

33 

5 5 
Közép-Vadicsó — 

Futisa — 

33 

" 
Brodnó 

Sznazsnicza — 

Átvitel 7304 
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Törvény-
hatóság melyben 

az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

1! 

A beosztott 

politikai község 

c t í 

- C t í 
M m 

A d a> > 

I J 
Áthozat 304 

Trencsénvárm. Zsolnai diaspóra Trencsénvárm. Oskerda 1 Zsolnai diaspóra 
5 5 

5 5 

" 

5 5 

5 5 

Pázsité 
Radola 

Kiszucza-Újhely 
Budatin-Lehota 

Lopusna 

6 

5 5 Povina — 

5 5 Lodnó — 

5 5 Lieszkovecz 
77 Krasznó 6 
7«i Zboró — 

n 
55 Klubina — 

55 Ó- és Új-Besztercze — 

5 5 Badovszka — 

5 5 
Rjecsnicza — 

i „ Ghumecz — 

n 
i* K. és N.-Divina — 

j j 
55 Markófalva — 

Oblazó — 

" 
5 5 Szvedernik — 

7 3 
Zárjecs-Kebló — 

33 
Dlhepole — 

5 5 Viszoka-Makó 1 
Turzovka 3 

11 Rudinszka — 
33 

Luki — 
3 3 
55 Dubje — 

K. és N.-Rudina — 
33 

Lalinek — 
33 

3 3 
Vranje — 

Neszlusa — 

" Ochodnicza 2 
33 

Dunajó 1 
Podviszoka — „ 

Ii Oleszna — 

i Sztaskó — „ „ Zákopcse — 

Rakova 1 
3 3 

Csacza 28 „ 

3 3 Horelicz — 

Ocsadnicza — 

Szvrcsinovecz - — . 

Cserne 1 
j j Szkalite 3 

• 
5 5 

Visnyó 6 
55 

Turó-Tridrovi — 

5 5 Átvitel 363 
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Törvény-
halóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 
1 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

A beosztott 

politikai község 

•ň 
S 
N m 

A d 
C D 
> 

1 

Törvény-
halóság melyben 
az anyaegyház 
illetve missiói 

kör fekszik 
1 

Anyaegyház 

illetve missiói 

székhely 

Törvény-
hatóság melyben 

a beosztott 
politikai község 

fekszik 

•ň 
S 
N m 

A d 
C D 
> 

1 

i Áthozat 363 
Trencsénvárm. Zsolnai diaspóra Trencsénvárm. Sztranszké 3 Zsolnai diaspóra 

5 5 Psurnovicz — 

5 5 Kúnfalva 1 
5 5 

Kunyerad 7 
5 5 

Poluszje — 

Porubka — 

Összesen: 374 

Trencsénvárm. Trencsén 470 
Hamri 78 

?? Szoblahó — 

Biszkupicz 2 
Drietoma 282 

" Kosztolna 8 
5 5 

Zárjecs 34 
Ribári — 

K. és N.-Záblat 3 
Hanzlikfalu 61 

Zlatócz 218 
íslebnik 5 

Zsabinecz U 
Orechó 32 

Zamarócz 37 
Szkala — 

Szkala-lijfalu — 

Hrabovka 4 
A. és F.-Szúcs 11 

Ujezdó — 

Klucsó — 

Liborcsa-Dvorecz 6 
Ne m sova 13 
Závada — 

Felső-Szrnye — 

Pjechó — 

Bolesó — 

Szl a v n i cz-V asz k a 13 „ Borcsicz 1 
» Kamencsan — 

Szavcsina-Podvázs — -

lllava 43 
J ) Kasza-Kis-Podhrágy 2 

Kasza-Nagy-Podhrágv 2 
A. és F.-Poruba ' 1 

1 Klobusicz 4 
5 5 

Pre j ta — 

5,5 
Lieszkovecz — 

1 Átvitel 1341 
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Törvény- Anyaegyház Törvény- ctí p 
hasóság melyben 

Anyaegyház 
hatóság melyben A beosztott 1—1 -ctí 

az anyaegyház illetve missiói a beosztott N m 
illetve missiói politikai község politikai község P o 

kör fekszik székhely fekszik > 

Áthozat 1341 
Trencsénvárm. í Zsolnai-diaspora Trencsénvárm. llliavka — Zsolnai-diaspora 

33 Lédecz 2 
33 Kasza-Rovne 
33 Iíopecz — 

33 Zliechó 1 
33 Bobrovnik 
33 Kasza 15 
33 Dubnicz 6 
33 ' K. és N. Kolacsin 
33 Prilesz — 

Trencsén-Tepla 21 
33 Trencsén-Teplicz 14 
33 Missén 
•3 Dobra 
31 Apálfalu 8 
33 K. és N.-Kubra 4 
33 Baráth-Lehota 43 
33 Nozdrkócz 
33 Nozdrovicz 3 

Összesen: 1458 
Zay-Ugrócz Trencsénvárm. Zay-Ugrócz 620 

33 Dubnicska 96 
33 A. és F.-Vestenicz — 

Latkócz 15 
33 Mjezgócz 71 
33 Omasztina 201 
33 Zay-Podhrágy 147 
33 Radissa 149 
33 Zsittna 308 
33 Felső-Nasticz 158 

Összesen: 1765 
Zárjecs Trencsénvárm. Zárjecs 573 

33 Dubkova 239 
33 Lisza 44 

-
33 Luki 97 
33 Vidrna 414 
33 Mesztecsko 354 
33 Zbora 352 
33 Marikó 1 

i „ Zubák — 

33 Lednicz — 

Összesen: 2074 

Elfogad tat i k és egész teljességében, minden községre 
vonatkozó adatával a jegyzőkönyvbe igtattatni rendeltetik. 
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20. Olvastatott a puchói egyházközség fellebbezése Ledecz egy-20-23. 
házközségnek a trencséni egyházközségtől Puchóhoz leendő csatolása 
tárgyában. 

A ker. közgyűlés az előadói vélemény meghallgatása 
után kimondja, hogy Lédecz község Puchóhoz csatoltatik. 

21. Olvastatik a püspök úrnak a missiói lelkészekre vonatkozó 
és a mult évi kerül, közgyűlési jkv. 65. sz. értelmében megalkotandó 
szabályrendelet elkészítése iránti jelentése, illetve e végből halasztás 
megadása iránti kérete, mig a többi testvérkerület is alkotandónak 
tart ily szabályrendeletet és amikor ezen kerület a másodlelkészi 
állásra vonatkozólag véglegesen intézkedik. 

A kerül, közgyűlés a halasztást megadja. 
22. Olvastatott az előadói jelentés, a »Tranovszky« egyletről, 

melynek czélja a tót ajkú ev. hívek közt evang. ker. szellem ébresz-
tése, fejlesztése, mely egylet, midőn megalakulását kijelenti, egyúttal 
erkölcsi támogatást kér. 

A ker. gyűlés a Tranovszky egyesület intentióit helyesli; 
minthogy azonban semmiféle egyházi testülettel s általában 
a hivatalos egyházzal szervi összefüggésben nincsen, a további 
tárgyalás fonalát csak akkor kivánja felvétetni, ha az erre 
vonatkozó akták meglesznek. 

Egyebekben püspök úrnak eddigi eljárását helyeslő tudo-
másul veszi. 

23. Olvastatott a tanügyi bizottság elnökének következő jelentése 
az iskolákról: 

Főtisztelendő és Méltóságos Kerületi Gyűlés! 
Van szerencsém tisztelettel bemutatni a szokásos tanügyi jelen-

téseket az elmúlt 1896 7-iki iskolai évről. 

I. A népiskolákról: 

1. Tanköteles gyermek volt: 
6 - 1 2 éves 13 - 1 5 éves 6 - 1 5 • éves 

fiu leány összesen i fiu leány összesen fiu leány összes. 
Barsban . . . . 187 172 359 91 97 188 278 269 547 
F.-Komáromban . 430 400 830 176 160 336 606 560 1166 
Hontban . . . . 1122 1134 2256 454 477 931 1576 1611 3187 
Mosonban . . . 484 492 976 196 196 392 680 688 1368 
Nógrádbari . . . 2674 2693 5367 1085 1030 2115 3759 3723 7482 
Nyitrában . . . 3064 3083 6147 1125 1234 2359 4189 4317 8506 
Pozsony meg y ében 1006 965 1971 396 386 782 1402 1351 2753 
Pozsonyvárosban . 588 493 1081 207 150 357 795 643 1438 
Trencsénben . . 1382 1367 2749 548 540 1088 1930 1907 3837 

Összesen: 10937 10799 21736 4278 4270 8548 15215 15069 30284 
— 616 l - 177 - 439 
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Viszonyítva a tankötelesek számát a lélekszámhoz esik: 
6-1:2 év 13 - 15 év 

Barsban . . 2944 lélekre 547 tk. vagyis 18-5% még pedig 1240
 0 6-41% 

5-0 » F.-Komáromb. 6753 » 1166 » » 172 » » » 12 2 » 
6-41% 
5-0 » 

Hontban . . 22768 3187 » 13-9 » » » y*9 » 4-0 » 
Mosonban . . 7362 1368 » » 18'5 » » 13-2 » 5 3 » 
Nógrádban 48166 7482 » » 15'5 » » » 114 » 4-4 » 
Nyitrában . . 53044 8506 » 16-0 » » » 11'5 » 4 5 » 
Pozsonymben 15871 2753 » » 173 » » » 12'4» 4-9 » 
Pozsonyvban 8723 1438 » » 16*4» » » 124» 4-0 » 
Trencsénben . 19585 3837 » 195 » » » 14'0 » 5 5 » 

Összesen: 185216 lélekre 30284 tk. vagyis 16-3% még pedig ll-7°/0 4"6° 

A lélekszám és a tkek száma tavalyhoz fogyott; az arányszám 
a lelkek és tankötelesek száma között két tizeddel szállt alá. Legked-
vezőbb Trencsénben, legkedvezőtlenebb Hontban. 



I I e 1 y b e n H e 1 y b e n v a g y k á r h o 1 Összesen 

E g y h á z m e g y e 
e l e m b e i s m é t l ő b e id. e lemibe id. i smét lőbe 

felső vagy 
polg. iskol. 

m a g á n 
in téze tbe 

közép 
iskolába íiu leány 

ös
sz

e-
se

n 

Bars  54 + 74 = 128 31 + 39 - 70 1 1 2 + 81 = 193 18 + 1 1 = 29 1 + 1 9 = 20 5 + 3 = 8 27 + 0 = 27 248 227 475 

F.-Komárom . . 4 2 7 + 400 = 827 174 + 154 = 328 — - + 
— — — 

- + — = = — 0 + - = - - + 0 = — 601 554 1155 

Hont  991 + 1 0 0 5 = 1996 339 + 403 - 742 106 + 110 = 216 68 + 33 = 101 5 + 4 2 = 47 0 + 2 = 2 47 + 0 = 47 1556 1595 3151 

Moson . . . . 4 7 4 + 481 = 955 191 + 181 = 372 - + 1 = 1 1 + 1 5 = 16 1 + - = 1 0 + - = - 6 + 0 = 6 673 678 1351 

Nógrád . . . . 2291 + 2388 = 4679 678 + 733 = 1411 187 + 100 = 287 - + 
_ • — — 82 + 65 = 147 3 + 7 = 1 0 38 + 0 = 38 3279 3293 6572 

Nyitra  2291 + 2198 = 4489 361 + 378 = 742 207 + 1 9 7 = 404 48 + 1 0 = 58 26 + 2 6 = 52 0 + 2 = 2 26 + 1 = 27 2992 2812 5774 

Pozsonymegye. 7 5 1 + 721 = 1472 259 + 237 = 496 234 + 228 = 462 77 + 105 = 182 46 + 4 6 = 92 0 + 2 = 2 21 + 1 = 22 1388 1340 2728 

Pozsonyváros . 4 9 7 + 447 = 944 73 + 100 = 173 13 + 9 = 22 - + — = — 43 + 2 5 = 68 0 + 62 = 62 165 + 0 = 165 791 643 1434 

Trencsén . . . 1207 + 1167 = 2374 186 + 202 = 388 4 4 + 45 = 89 16 + 3 = 19 1 + 2 9 = 30 0 + - = - 17 + 1 = 18 1471 1447 2918 

Összesen: 8983 + 8881 = 17864 2295 + 2427 = 4722 963 + 771 = 1674 228 + 1 7 7 = 4 0 5 205 + 252=457 8 + 78 = 86 347 + 3 = 350 12969 12589 25558 

o 
•V] 

to 
00 
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Járt tehát, illetve nem járt iskolába a tankötelesekből: 
Barsban . . . 85 % ( — 0 - 3 % ) nem járt 30 + 4 2 = 72 azaz 15 1 

F.-Komáromban . 99 » (— 10 >> ) » » 5 + 6 = 11 » l 
Honiban . . . 98"8 » (— 04 » ) » » 2 0 + 1 6 = 36 » 12 
Mosonban . . . 987 » ( — 1 0 » ) » » 7 + 1 0 = 17 » 13 
Nógrádban. . . 87"8 » ( — 4 M » ) » » 480 H - 4 3 0 = 910 » 122 
Nyitrában . . . 67"8 » (— 3 3 » ) » » 1227 + 1505 = 2732 » 32*2 
Pozsonyinegyében 99" 1 » ( — 0 7 » ) » » 1 4 + 1 1 = 25 » 0 9 
Pozsonyvárosban 991 » (— 0'6 » ) » » 4 + 4 = 8 » 0'9 
Trencsénben . . 73 4 » (— 3 7 » ) » » 459 + 460 = 919 » 26'6 

10 

» 

Átlag: 84-3 % (— 2*1 %) nem járt 2246 4- 2480 = 4726 azaz 157 % 
Legrendesebb tehát az iskoláztatás Pozsonymegyében és Pozsony-

városban 99 1 %-al, utána következnek F.-Komárom 99, Hont 98"8, 
Moson 98-7, Nógrád 87 8, Bars 85, Trencsén 73*4 %, utolsó helyen 
van Nyitra csak 67-8°'o-al. Átlag a kerületben 84• 3° 0 , 2%-al kevesebb 
mint tavaly. Trencsént és Nyitrát felhivandónak indítványozom, hogy 
az iskoláztatásra több gondot fordítson. Mert nem tűrhető, hogy p. 
Trencsénben, Ksinnán nincs ism. iskola s így 287 tankötelesből 90 
hiányzott, hogy Kochanóczon 409 gyermekből 219 nem járt iskolába, 
hogy Zárjecsen 69 bejáró mellett 45 gyermek nem részesült oktatás-
ban, a mi többnyire onnan ered. mert ismétlő tanfolyam igen sok 
helyen hiányzik. Még szomorúbb a helyzet Nyitrában, Visnyón 
(Vágujhely fii. 65 tk., Bresztováczon (Miava fii.) 206 tk. nem járha-
tott iskolába, mert az iskolák hatóságilag bezárattak, hogy Miaván a 
belvárosban 545 gyermek közül hiányzott 155, Polánka irtványon 194 
közül 65, Turolukán 454 közül 280. Brezován 432 közül 119, (több-
nyire ismétlősök) Krajnán irtványaival együtt 590 közül 285, Szobotisten 
351 közül 234 (itt a 262 6—12 éves hősül csak 81 járt), Verbóczon 
504 közül 296. 

3. Idegen illetőségű és felekezetű gyermek járt iskoláinkba; 
Barsban 12, F.-Komáromban 79, Hontban 138, Mosonban 27, Nóg-
rádban 315, Nyitrában 74, Pozsonymegyében 103, Pozsonyvárosban 
203, Trencsénben 44, összesen 995, 19-el kevesebb, mint 1895 96-ban. 

4. Félnapi mulasztás volt: 
Barsban . . . 944 (— 909) esik átlag egy-egy tanulóra 7 félnap. 
F.-Komáromban 5428(4 1281) » » » » 6 » 
H o n t b a n . . . 22985 ( - 1 2 3 6 0 ) » » » » 11 » 
Mosonban . . 7674 (— 212) » » » » 8 » 
Nógrádban . . 9524 (— 5329) » » » » 2 » 
Nyitrában . . 63140 (—19260) » » » » 14 
Pozsonymegyéb. 20138 (— 4921) » » » » 13 » 
Pozsonyvárosb. 28076 ( + 2386) » » » » 29 
Trencsénben . 28277 (—13572) » » » 11 

Összesen: 186186 (— 52896) esik átlag egy-egy tanulóra 10 félnap. 
Itt tartózkodnom kell az összehasonlításoktól az egyes egyház-

megyék közt is a tavalyi számokkal szemben, mert vagy arra jutnék, 
hogy a mulasztások nem jegyeztetnek mindenütt a kellő pontossággal, 
vagy á kimutatásnál nem magyaráztatik egyformán az illető rovat feje, 
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s csak azt jegyzem meg, hogy az átlag kiszámításánál csak saját, 
mindennapi iskoláinkat vettem figyelembe. 

5. Tanító volt; 
képes., nem képes., rendes, segédt., összesen 

Barsban . . . 4 — 4 — 4 
F.-Komáromban 14 — 14 — 14 
Montban . . . 42 ( - 12) 3 (+- 1) 42 ( + 10) 3 ( - h l ) 45 (—12) 
Mosonban . . 14 — 14 — 14 
Nógrádban . . 71 ( - 8) 28 ( + 2) 94 (— 9) 5 ( + 3) 99 ( - ) 6 
Nyitrában . . 42 ( + 1) 16 ( - 4 ) 41 ( + 2) 17 ( - 5) 58 (—) 3 
Pozsonymegyéb. 26 ( + 1) 5 ( + 1) 28 ( + 1) 3 ( + 1 ) 31 ( + ) 2 
Pozsonyvárosban 20 1 ( + 1) 20 1 (— 1) 21 (+) 1 
Trencsénben. . 17 15 (— 2) 22 ( + 5) 10 ( - 7 ) 32 ( - 2) 

Összesen: 250 (— 16) 68 (— 3) 279 ( - 12) 39 ( - 9) 3 1 8 ( - 2 1 ) 
A tanítók száma általában 21-el fogyott, a mi feltűnő; a honti 

kimutatásba kellelt valami hibának becsúsznia, mert 12 tanítóval 
kevesebb van kimutatva. A nem képesített tanítók száma 3-al fogyott; 
legtöbb ily tanító van még Nógrádban t. i. 28 (28%), Nyitrában 16 
(27%) és Trencsénben 15 (46%). 

6. Iskola volt: 
egyházi közs. v. egyh. tul. bérelt iskoláink közül építt. jav. 

állami jó rossz 
Barsban . . . . 3 1 3 — 3 — — — 
F.-Komáromb. 11 — 11 — 11 -
Hontban . . . . 50 ( + 1 ) — 46 ( + 3 ) — 44 (—1) 2 ( - 2 ) — 7 
Mosonban . . . 8 — 8 — — 8 
Nógrádban. . . 101 (—2) 3 101 (—3) — 95 ( - 1 ) 6 (—2) 2 3 
Nyilrában . . . 41 ( - 7 ) 2 39 (—5) 2 (—2) 38 (—4) 3 ( - 3) 3 3 
Pozsonvm . . . 19 3 19 — 19 (—2) —(—2) 1 — 
Pozsonyv. . . . 6 ( - l ) — 6 (—1) — 6 (—1) — — 6 
Trencsénben . 29 ( - 5) — ( - 1 ) 26 ( + 2 ) 3 (—7) 25 ( + 2 ) 4 ( + l ) 2 2 

Összesen: 268 (—14) 9 (—1) 259 (—10) 5 (—9) 249 (—3) 15 ( - 6 ) 8 21 
Ezen számok szintén nem nyújtanak biztos alapot az összehason-

lításra, mert pl. miből magyarázandó meg az, hogy az egyh. iskolák 
száma 14-el fogyott? 

7. Ezen iskoláknál volt: 
testgyakorlótér 

2' 
1 

13 ( - 4) 
2 ( - 4) 

14 ( + 1 1 ) 
6 ( - 1) 
1 
3 

10 ( + 8) 

tanterem, tanítólak, faiskola 
Barsban . . . 6 6 1 (—2) 
F.-Komáromban . 16 15 7 
Hontban . . . 52 ( + 3 ) 47 ( + 6 ) 45 (—1) 
Mosonban . . . 14 11 (—3) 7 ( + 1 ) 
Nógrádban . . 104 (—1) 103 (—2) 72 ( + 2 ) 
Nyitrában . . . 58 (—5) 54 (—1) 17 (—7) 
Pozsonymegyéb. . 28 ( + 1 ) 24 4 
Pozsonyvárosban. 20 (—1) 5 1 ( + 1 ) 
Trencsénben . 31 ( + 3 ) 29 ( + 1 ) 12 

Összesen: 329 294 ( + 3 ) 166 (—6) 52 ( + 1 0 ) 
Örvendetes, hogy tanítólakunk 3-mal, testgyakorlóterünk 10-el több 

van, de a faiskolák száma ismét 6-al fogyott. 282 iskolánk mellett 
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csak 166 faiskolánk van; pedig ezek különösen falusi iskoláinkban 
közgazdasági tekintetekből fontos szerepre vannak hivatva. 

8. Taneszközök: 

Barsban . . 
F.-Komárom. 
Montban . . 
Mosonban . 
Nógrádban . 
Nyitrában . . 
Pozsonymb. . 
Pozsonyv.-b . 
Trencsénben. 

Összesen: 

írót. 
7(+l) 

Í0(+1) 
69 ( - 2 ) 
26 ( + 1 ) 

134 ( - 1 ) 
86 (-3) 
44 (+2) 
31 
42 (+8) 

fali olvt. 
144 

91 (+21) 
940 (— 57) 
113(4- 2) 

2004 (+102 j 
683 (+300) 
312 ( - 71) 
124 ( - 20) 
499 ( + 21) 

fali térk. földg. 
1 7 ( + D 6 
40 ( + 7) 1! (—2) 

156 ( - 23) 44 (—1) 
50 ( + 4) 9 

269 ( - 8) 80 (+1) 
112 (+31) 35(4-4) 

78 (— 3) 19 
60 ( - 8) 6 
5 3 ( 4 - 4 ) 17 ( - 1 ) 

termr. eszk. termt 
72 ( - 16) 

163 (+143) 
3375 (+112) 

241 ( - 24) 
1387 ( - 133) 
415 (— 40) 

1198 (+908j 
3554 ( -117 ) 

333 ( - 73) 

57 H 
28 ( -

242 (-
58 (-

190 (-
113 (-
141 (--
40 ( -
70 (-

eszk. 
- 2 ) 
- 25) 
- 8) 
- 4) 
- 60) 
- 38) 
1000) 
- 51 
- 1) 

kötött könyv 
146 ( - 11) 
325 ( - 61) 

5817 ( + 38) 
612(4- ti) 

3151 ( -264) 
805 (+336) 

1797(4- 36) 
1350 ( -130) 

240 (— 65) 
459 
+ 7 

4910 
- 6 2 

835 
- 2 9 

227 
+1 

10768 
+ 7 9 0 

939 
-868 

14243 
+228 

Az Írótáblák (7), földgömbök (1), a termr. eszközök (790), a könyv-
tári könyvek (228) szaporodtak, a fali olvasó-táblák (magában Nógrád-
ban 102-vel) fogytak, de Nyitrában 300-al szaporodtak, úgyszintén 
fogytak a termr. eszközök, még pedig magában Pozsonymegyében 
1000 drbbal. Hinni akarom, hogy csak a kimutatásba csúszott be 
a hiba. 

9. Az iskolák vagyona: 

Barsban . . . 
F.-Komáromban 
Honiban . . . 
Mosonban . . 
Nógrádban . . 
Nyitrában 
Pozsonym.-ben . 
Pozsonyv.-ban . 
Trencsénben 

ingatlan 
6101 frt (— 400) 

18250 » ( + 5000) 
75128 » ( + 6180) 
14100 » 

105295 » ( - 2 0 7 6 5 ) 
46211 » (+14681) 
41880 » (+17200) 

300 » ( ~ 700) 
25350 » (— 

Összesen: 332315 frt (+17298) 

tőke 
659 » 
340 » ( + 200) 

6448 » 
3800 » ( + 300) 
5367 » ( + 446) 
5780 » ( + 4460) 

40678 » (4- 3928) 
50700 » ( + 268) 
4350 » ( + 2150) 

118122 frt (+11152) 

összesen 
6760 frt 

18590 » 
81576 » 
17900 » 

110662 » 
51991 » 
82558 » 
51000 » 
29700 » 

450437 frt 

(— 400) 
( + 5200) 
( + 6180) 
( + 300) 
(—20219) 
(+19141) 
(+21128) 
( - 432) 
(— 1448) 
(+28450) 

Az iskolák vagyona általában szaporodott, ingatlanokban 17298. 
tőkében 11152, összesen 28T50 írttal, de Nógrádban ez idén 20765 
írttal lejebb becsülték, mint tavaly. 

10. Az iskolák jövedelme: 

Barsban . . . 
F.-Komáromban 
Honiban . . 
Mosonban . . 
Nógrádban . . 
Nyitrában . . 
Pozsonymegyében 
Pozsonyvárosban 
Trencsénben . . 

készpénzben 
1500 frt (— 18) 
3056 » ( + 121 j 

12503 » (— 9) 
6606 » ( + 69) 

16045 » ( + 325) 
16611 » (+1355) 
12793 » (+1394) 
14889 » (— 710) 

6318 » (— 260) 

terményekben 
868 frt (— 38) 

3128 » (+329) 
11869 » ( - 653) 
3261 » ( + 21) 

26942 » ( - 1 7 0 ) 
9676 » (+305) 
5023 » ( - 2 2 4 ) 

320 » (— 77) 
4714 » (— 38) 

összesen 
2368 frt ( - 56) 
6184 » (4- 450) 

24372 » ( — 662) 
9867 » (-+- 81) 

42987 » ( + 155) 
26287 » (+1660) 
17816 » (+1170) 
15209 » (— 787) 
11032 » ( - 298) 

Összesen: 90321 frt ( + 2267) 65801 frt ( -- 554) 156122 frt (+1713) 
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11. A jövedelem forrásai: 
ingatlan állami községi egyházi egyéb 
vagyon 

frt 
kamat tand. s e g é 1 y b Ő 1 

egyéb 
összesen vagyon 

frt frt frt frt frt frt frt frt 
Barsban . . 403 46 190 — 295 1251 183 2368 
F.-Kom.-ban 1215 24 385 603 257 3690 10 6184 
Montban 5212 354 3363 708 2981 8786 2968 24372 
Mosonban . 958 183 404 — 1207 7098 17 9867 
Nógrádban . 11605 267 8431 1821 726 19714 423 42987 
Nvitrában . 2601 296 3621 637 1713 16175 1244 26287 
Pozsonymb. 1663 2091 1960 — 2232 9691 179 17816 
Pozsony vb. . 18 2535 1820 — — 10836 — 15209 
Trencsénb. . 1726 275 1764 623 193 5578 873 11032 

összesen: 25401 6071 21938 4392 9604 82819 5897 156122 
+ 5 2 2 + 1 0 1 1 —3068 + 2 7 0 1 + 6 1 8 + 1036 —1107 + 1713 

16-27 % 3-92 % 14-00 % 2-81 % 6-15 % 5 3 0 6 % 373 % 
A jövedelem 53*06 %-a származik egyházi segélyből, 16 27 % az 

ingatlanból, 14*06 % tandíjakból, 6" 15 % a községektől, 3-92 % kamat-
ból, 3*73 % egyéb forrásból, s csak 2*81 % (172 %-kal több mint 
tavaly) az államtól. Csak az egyh. segélyt és a tandíjakat véve alapul, 
minden lélekre 5 7 6 krnyi iskola-adó esik. 

12. Az iskolák kiadása: 
Rendes tan. Segédfiz. Javítás Tanszer Egyéb Összesen 

Barsban . . 2154 frt — frt 15 frt 20 frt 179 frt 2368 frt 
F.-Kom.-ban . 5845 » — » 240 » 28 » 71 » 6184 » 
Hontban . . 21849 » 819 » 315 » 329 » 1060 » 24372 » 
Mosonban 8749 » — » 511 » 197 » 410 » 9867 » 
Nógrádban 41164 » 810 » 149 » 116 » 748 » 42987 » 
Nyitrában 22915 » 1354 » 1080 » 141 » 797 » 26287 » 
Pozsonym. 15216 » 690 » 410 » 164 » 1336 » 17816 » 
Pozsonyv. 12925 » 300 » 420 » 310 » 1254 » 15209 » 
Trencsénben . 9875 » 841 » 146 » 45 » 125 » 11032 » 

Összesen: 140692 frt 4814 frt 3286 frt 1350 frt 5980 frt 156122 frt 
+ 1775 »+1176 » —1114 » - 2 2 6 » + 1 0 2 » + 1713 » 

Ezen kiadásból esik átlag: 
1 iskolára, 1 r. tan.-ra, 1 segédtan .-ra. 1 tanulóra 

Barsban  879-33 538-50 — 1850 
Fehér-Komáromban 562 18 417-50 7-45 
Elontban . . . . . 489-40 520 21 273 12-21 
Mosonban  1233-37 624 92 — 10-33 
Nógrádban . . . . 425 61 437 91 162 9-18 
Nyitrában  64114 558-90 7 9 6 4 5-85 
Pozsonymegyében 937-68 54342 136-66 1210 
Pozsonyvárosban . . 2534-83 646 25 420"— 1610 
Trencsénben 380-41 448-86 1460 4-64 

A kerületben: 582-54 50427 12-34 8-73 
Általában meg lehetünk elégedve népiskoláink állapotával, noha 

tagadni nem lehet, hogy még sok a tenni valónk e téren, melyen 
valamikor előljártunk; különösen a nyitrai és trencséni egyházmegyéket 
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vélem felhívandóknak, hogy a gyermekeiket az iskolába be nem hozott 
szülők ellen, ha kell a világi hatóságok segélyével erélyesen lépjenek 
fel; mert mind a két egyházmegyében nagy az iskolába nem járók 
száma. Nyitrának és Trencsénnek azon kívül szigorúan meghagyandó, 
hogy különösen a fiókegyházbeli, az irtványos iskolákat — vannak kö-
zöttük népesek, 200 iskola kötelessel is, rendezzék, ha másképp nem, 
az államsegély igénybevétele mellett, mert a 35, 60 írt javadalmazásu 
tanítói állomások egyházkerületünknek díszére nem válnak. 

Jelentést kellene tennem a tanítók működésének eredményéről. 
Itt azonban a kezdet nehézségével kellett megküzdenem s még sem 
nyertem tiszta képet. Nyitrából e tekintetben egyáltalán nem jött jelen-
tés; Trencsénből csak két körlelkészi körből. Tán kimenti az egyház-
megyék élén állókat az ideiglenesség. A többi egyházmegyékből beér-
kezett 158 tanító osztályozása. Ezek közül működött 10 kitűnő ered-
ménynyel (F.-Komárom és Hont osztályoznak kitűnő osztályzattal) 18 
jeles, 74 jó, 43 elégséges s csak 13 csekély eredménynyel. Ezen 
eredmény megnyugtató tudomásul vehető. 

Egészen úgy voltam a magyar nyelv tanításában elért eredmény-
nyel szemben; nem tudtam tiszta képet magamnak alkotni. Nyitra 
semmit sem jelentett, Trencsén nem szolgáltatott teljes jelentést. A 
többi egyházmegyéből megnyugtató tudomásul felhozhatom, hogy elenyé-
szőn csekély már azon iskolák száma (magától értetik, hogy a nem 
magyar ajkú vidékekről szólok), hol a magyar nyelv nem taníttatnék. 
Tanítóink nagyobb része kisebb nagyobb sikerrel fáradozik, hogy 
tanítványait a magyar nyelvre oktassa. 

A mi a használt isk. könyveket illeti, erre nézve nem merek jelen-
tést tenni; a jelentések meglehetős halmazt képeznek — s nem tel-
jesek. Annyit láttam, hogy meglehetős tarkaság uralkodik e téren. 
Az ügy nem sürgős, megszerzem a kerületileg engedélyezett iskolai 
könyvek jegyzékét, összehasonlítom a használtak jegyzékével s jövő 
évben teszek jelentést. 

II. Jelentés a tanítóképzőkről: 
1. A pozsonyi állami tanítóképző intézetben volt az elmúlt 

1896/97-ik iskolai évben 22 ev. növendék, nyilvános 20, magán 2, még 
pedig az I. évfolyamban 2, a Il-ban 5, a Ill-ban 6, a IV-ben 7 és a 
2 magántanuló, kik közül 15-en kitűnő, 7 jeles osztályzattal osztá-
lyoztatok. Az osztályvizsgák és a képesítő junius 2-án tartatott meg 
nt. Trsztyenszky Ferencz, főesperes, mint püspökileg kiküldött kerületi 
biztos jelenlétében. Tantárgy ez évben egyháztörténet volt, Pálfy József 
kézi-könyve nyomán; vallás-tanár Schmidt Károly Jenő lelkész volt. 
A gyakorló iskola növendékeit vallásunkban Korcsek Zsigmond igaz-
gató tanította, mindketten kiváló eredménynyel. 

2. A pozsonyi orsolya-apáczáknál berendezett tanítónőképzőt 
is 4 ev. növendék látogatta, még pedig annak II. osztályát 3, IV. 
osztályát 1. Ezeket is Schmidt K. J. lelkész oktatta egyháztörténetben 
ugyanazon könyvből. Vizsgájuk június 28-án volt, mely alkalommal 
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a IV. osztály növendéke képesítőt ís teli kitűnő sikerrel. A II. osztály 
növendékei közül ketfő kitűnő, egy jeles jegyet kapott. 

3. A modori áll. tanítóképzőnek 19 ev. növendéke volt. még 
pedig az I. osztályban 3, a Il-ban 8, a 111-ban 2, a IV-ben 6. kik 
ezidén egyháztörténetet tanultak Pálfy József tankönyve nyomán 
Hollerung Károly lelkésztől. A jun. 10-én megtartott vizsgánál, mely 
nt. Ritter Károly, főesperes úr, mint kerületi biztos elnöklete alatt 
folyt le 13-an kitűnő, öten jelest, egy jót érdemelt meg. Ugyanazon 
napon lett a IV. osztály növendékeivel a képesítő is megtartva; öten 
kitűnővel, egy jelessel osztályoztattak. Az egész éven át gyakorolták 
magokat a vallásoktatásban a képezdei gyakorló iskolában; az orgo-
nálásban és a templomi énekben ismét tek. Lenhardt Károly, képzői 
igazgató úr volt szives növendékeinket oktatni a legszebb eredménynyel. 

4. A losonczi állami tanítóképzőt 34 ev. növendék látogatta. 
Az I. osztályban volt 8, a Il-ban 8, a Ill-ban 11, a IV-ben 7 növen-
dék. Az I. és II. osztály heti 2 órában tanult egyháztörténetet, egy-
házi éneket és imát jeles eredménynyel; a III. és IV. osztály szintén 
heti két óráhan dr. Luther Márton kátéját Vendel Henrik nyomán, 
egyházi éneket és imát, jeles eredménynyel. Vallástanár Kaszner Ede 
volt. A jun. 23-án Švehla János, főesperes úr elnöklete alatt megtar-
tott képesítő vizsga eredménye 4 kitűnő és 3 jeles. 

5. A lévai állami tanítóképzőbe 6 ev. növendék járt. Az I. és 
II. tanfolyam tanulta Bándy Endre lelkésztől a Biblia ismertetését 
Batizfalvy István kézi-könyve nyomán, a III. tanfolyam tárgya hit-
es erkölcstan volt Bancso Antal kézikönyvéből. 

6. A nagyszombati rk. tanítóképzőbe járt két ev. növendék, 
kiket Farkas Géza. lelkész heti 2 órában tanított vallásunkban. Több 
adat nem érkezett: 

Volt tehát: 
1. a pozsonyi áll. tanítónőképzőben . . 22 
2. a » rk. » 4 
3. a modori áll. tanítóképzőben . . . 19 
4. a losonczi » » . . . 34 
5. a lévai » » G 
G. a nagyszombati rk. tanítónőképzőben 2 

Összesen: 87 

6 
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III. Jelentés az idegen intézetekbe járó növendékek vallástaní-
tásáról : 
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N ó g r á d . . . . 
Nyitra . . . . 
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156 
150 

694 
190 
181 

145 
130 261 176 h t i 

/ / o 1398 253 340 268 45 205 3458 6248 61 1960 

Az idegen iskolákat látogató gyermekeink vallásoktatásának kér-
dése teljes érdeklődésünket érdemli meg; előttem is s csak lassan, 
évről-évre teljesebben domborodik ki a képe. A gyermekek száma 
nem igen változott; 169-el szaporodott. De uj rovatokat vettem fel, 
hogy a ft. és m. kerület annál tisztábban lássa az ügyet. 130 külön-
féle rendű intézetekben heti 261 órában (Pozsonyváros a heti órákat 
nem mutatta ki) tanítják többnyire lelkészeink, kevés helyen tanítóink. 
Nyitrában ev. vall. állami tanítók is, sőt Ó-Turán rk. vallású áll. 
tanító, a fentkimutatott 3458 növendéket. Az ó-turai esetet tavaly is 
hoztam a m. t. kerület becses tudomására s ez idén újból teszem. A 
verbói lelkész az ottani áll. elemi iskolától eltiltatott, átvette a főt. 
püspök úr útján és helybenhagyása mellett a vallástanítást az iskolá-
nak ev. vallású igazgatója Kaply Lajos, ki, mint a gondnokság jelenti 
dicséretes vizsgát adott 30 növendékével, kik a tót nyelv mellett 
magyarul is voltak képesek felelni. A vallás-vizsga jövőben az egy-
házmegyei kiküldött jelenlétében volna tartandó. De oly állapotokat 
nem lehet hallgatással mellőzni, hogy Turolukán, hol szintén egy áll. 
tanító a hitoktató, az adatok, a helyb. lelkész ismételt felhívására sem 
voltak megszerezhetők. A tanítás eredménye állítólag elszomorító, 
mondja a helyi lelkész jelentése alapján a helyettes esperes. 

A beérkezett jelentésekből meggyőződtem, hogy vallásunk hit-
czikkeiben mindenütt oktattatnak gyermekeink. Tanulnak imát, éneket, 
bibliai történeteket, kátét, egyháztörténetet s rendszeres hit- és er-
kölcstant. 

A heti 261 óra községi, állami, egyházk. és kerületi magánintézeti 
pénztárakból s részben tandíjban 6248 frttal vannak jutalmazva; esik 
tehát egy heti órára évi nem egészen 24 frt s ez nem volna oly igen 
csekély díjazás, ha összehasonlítva az egyes intézeteket, nem úgy 
állana a dolog, hogy némely helyen 40 frt; sőt Pozsonyban ennél több 
is esik egy órára, pedig a hittanárok helyben laknak, mig másutt 20 
km-nyi utat is tesznek s a dij a fuvarköltséget sem fedezi — s tán 
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még sem lehet a szegény sok esetben falusi lelkészektől követelni, 
hogy ha már dijtalanul is fáradoznak, még költsenek is sajálukhól. 

Tekintetbe véve csak a már berendezett vallásoktatást, hisz — csak 
1—2 helyről jelzik a jelentések, hogy nincs még róla gondoskodva, 
a mi aligha lehet hiteles — egy heti órára helyben 25 frtot a leány-
egyházakba többet, kellene körülbelül 1960 Irt; még pedig Barsban 
450 frt, Fehér-Komáromba 150 fit. Honiba 150 írt. Mosonba —, Nó-
grádba 694 frt, Nyitrába 190 frt, Pozsonymegvébe 181 frt, Pozsonv-
városba —, Trencsénbe 145 frt, azonkívül a mit a hitoktatók jelenleg 
a különféle forrásokból kapnak. Ajánlom az ügyet a ft. és mélt. gyűlés 
jóakaró figyelmébe. 

IV. Jelentés a lyceumokról s a selmeczbányai tanítóképzőről: 
1. A pozsonyi lýceum: 
I. A lýceum kormánya. A lýceum felügyelője dr. Samarjay 

Emil. A lýceum kormányzatával megbízott testületnek az iskolai tanács-
nak van 12 választott tagja. Hivatalból tagjai a fentartó egyház lel-
készei, az intézet igazgatója, a theologiai akadémia igazgatója és két 
lyceumi tanár. Az iskolai tanács elnöke dr. Dobrovits Mátyás, alelnöke 
Sziklai Ottó. 

II. Tanári testület. Az intézet igazgatója Zorkóczy Samu. 
Az 1896—97-iki iskolai évben az igazgatóval és tornatanárral együtt 
volt 13 rendes tanár, 6 rendkívüli, összesen 19 tanár. A második 
félév elején eltávozott a budapesti ág. ev. főgymnasiumhoz dr. Tolnay 
Vilmos ľ. tanár. Tanszékét évközben betölteni nem lehetett, tanóráit 
részben a kartársak, részben dr. Wagner Lajos helybeli főreáliskolai 
tanár látták el. A tanév végével vált meg a lyceumtól 21 évi buzgó 
és áldásos működés után. nt. Trsztyenszky Ferencz esperes-lelkész, 
az intézet VI—VIII. osztályának vallástanára és ifjúsági exhortator. 
A két megüresedett tanszéket az egyházközség május hó 25-én tartott 
gyűlésén töltötte be. A német nyelvi tanszékre helyettes tanárnak meg-
választatott Hamvas József eperjesi főgymnasiumi h. tanár, a vallás-
tanári tanszékre és pedig a vallástan tanítására a lýceum összes osz-
tályaiban Holch Ottó felső-lövői tanár rendes tanárul. Ugyanakkor az 
egyházi közgyűlés az állammal kötött szerződés megállapításaiból ki-
folyólag szervezett egy uj latin-magyar nyelvi tanszéket, melyre dr. 
Jeszenszky István tanárjelölt választatott meg helyettes tanári minő-
ségben. 

III. Tananyag. Az 1896—97-iki iskolai évben követett tan-
menet és óraszám átmenetet képez az állami tanmenethez és az 
állami tantervben az egyes tantárgyakra megszabott óraszámhoz. Innen 
van, hogy bizonyos tantárgyak egyes fejezetei két osztályban is tanít-
tattak. A tankönyvek — a vallástaniak kivételével — mind államilag 
engedélyezettek voltak. 

Bendkivüli tantárgyakként taníttattak: 
A tót nyelv, tanulta 21 tanuló; 
Szabadkézi rajz, tanulta 35 tanuló; 

10* 



116 

Gyorsírás, tanulta "24 tanuló; 
Slöjd, vagyis kézügyesség, tanulta 26 tanuló; 
Vegyes szólamu karének, részt vett 152 tanuló; 
Vonós hangszerek (kis zenekar) részt vett 13 tanuló; 
Franczia nyelvi tanfolyam ez évben intézetünkben nem volt; de 

számos tanulónk magánúton tanulta a franczia és angol nyelvet. 
IV Tanulói.'. 
Az év elején beiratkozott 416 nyilvános, 13 magántanuló. Vizs-

gálatot tett 400 nyilvános, 9 magántanuló. A vizsgálatot tett tanulók 
közül ismétlő volt 25. Az V—VIII. osztályban görög-pótló tárgyakat 
tanult 62. Tandijfizető volt 381, féltandijmentes 6, egész tandíj-
mentes 26. 

Vallásra nézve: ág. h. ev. 204; evang. ref. 66; róm. kath. 69; 
görög-keleti 3; izraelita 58. 

Anyanyelvre nézve: magyar 249; német 124; tót 22; román 2; 
olasz 2; franczia 1. 

Illetőségre nézve: pozsonyvárosi 120; pozsonymegyei 62; más 
megyebeli 203; más állambeli 15. 

Vizsgálatok, 
Az érettségi vizsgálatok junius 9. 10. 11. napjain tartattak. 
Jelentkezett 28 rendes tanuló és 2 ismétlő-érettségit tevő. 
Vizsgálatot tett: Írásbelit 30, szóbelit 30. Jelesen érett 3, jól érett 

7, egyszerűen érett 16. Javító vizsgálatra utasíttatott 4. 
Az évvégi vizsgálatok junius 18—26-ig folytak. 
A tanulók előmenetele: magaviseletre nézve volt 303 jó, 87 sza-

bályszerű, 1 kevésbé szabályszerű. Igazgatói megrovást kapott 7 tanuló, 
tanárkari megrovást 5, eltanácsoltatott 3, kizáratott 1. 

A tanulmányokban való előmenetelre nézve minden tantárgyból 
jeles volt: 25; minden tantárgyból legalább jó: 70; minden tantárgy-
ból legalább elégséges: 221. Egy tantárgyból elégtelen 42, két tan-
tárgyból elégtelen 7, több tantárgyból elégtelen 35. 

Egészségi állapot. Általában véve kedvező. Mig az előző isk. 
évben 68 súlyos és 12 járványos betegségi eset volt, ez évben csak 
31 súlyos és 7 járványos megbetegedés fordult elő. Tulajdonítható ez 
részben az új épület kedvező fekvésének, a termek tágas voltának és 
a csak délelőtti tanításnak, mi lehetővé tette a termeknek a délutánon-
ként való megfelelő szellőztetését, valamint annak is, hogy a központi 
fűtés következtében télen folyosókon és termekben egyaránt egyenletes 
melegség volt. Haláleset a nyilvános tanulók közt nem volt. Az inté-
zetnek három volt növendéke halt meg, kik súlyos betegségük miatt 
be sem iratkozhattak. 

V. Alumneum és convictus. 
Az alumneuniba beiratkozott 82 tanuló, évközben kilépett 3, 

a convictusba áthelyeztetett 8, maradt az év végén 71 tanuló. Ezek 
közül ingyenes volt 15. 
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Az 1896—97. évi supplikátió 747 frt 95 krt eredményezett. Az 
alumneum szükségleteinek fedezésére a dunáninneni egyházkerület évi 
150 írttal járul. 

Az alumneum kamatozó tőkepénze 67534 frt. 
Az élelmezés dija, mely 10 hónapra szól és két egyenlő részben 

fizetendő kétféle volt: nagyobb 44 frt és 1 frt 30 kr. orvosi gyógy-
kezelésért. 

Kisebb 28 frt és 1 frt 30 kr. orvosi gyógykezelésért. A kisebb 
dijat fizették az ág. ev. és ev. reí. lelkészek, tanárok és tanítók fiai. 
a theologusok és azon tanulók, kik a nagyobb dijat már egy izben 
fizették. 

Egy-egy alumnus eltartása átlag 50—55 frtba kerül. 
A convictusba (melynek tagjai mind ingyenesek) felvétetett a 

tanév elején 26 tanuló. Évközben kilépett 1, kitétetett 1, a 11. félévben 
felvétetett 8, volt tehát az év végén 32. 

A convictus kamatozó tőkepénze 75957 frt. Ez alaphoz tartozik 
még a Mihály u. 10. sz. a. lévő kétemeletes ház és 2 szántóföld. 

Az alumnisták és convictorok 4 helybeli kiváló evang. orvos által 
ingyen gyógykezeltettek és az orvosságokat is ingyen kapták. 

A jövő iskolai évben az alumneum és convictus növendékeit 
vacsorával is el fogja látni. A vacsoradíj egész évre 30 frt lesz. 

VI. Ösztöndíjak, pályadíjak, jutalmak. 
A pozsonyi ág. ev. egyház kezelésében lévő. egyletek részéről 

adományozott és családi ösztöndíj czímén tanulóinknak 1132 frt 20 
kr. jutott. Ösztön- és jutalomdíjban részesült összesen 32 tanuló 
862 2 frttal. Pályadijat nyertek 9-en 270 frt összegben. 

Jutalomkönvvet kapott az Eisert k. k. alapítványból, továbbá 
Lampel R. czég és Hornyánszkv V. czég részéről: 46 tanuló. 

VII. Gyűjtemények. 
A gyűjtemények új leltározás alatt vannak és így a bennük fog-

lalt darabok száma pontosan nem közölhető. 
Örvendetes szaporodást mutat különösen a természetrajzi szertár, 

mely egy 500 írton vásárolt nagy privátgyüjteménynyel gyarapodott 
és az érem- és régiséggyüjtemény, mely nagyszámú adományon kívül 
180 frton vásárolt becses érmekkel szaporodott. 

Vili. Ifjnsági egyesületek. 
1. Önsegélyző intézet. Az önsegélyző intézet, mely működésének 

immár XVI. évét töltötte be. a tanuló ifjúság, tanári kar és a lýceum 
barátainak lelkes pártfogása következtében 8609 frt 35 krnyi tőkével 
rendelkezik. Az intézet 66 tanulót tankönyvekkel látott el. a tandij 
és lakásbér lefizetésére 34 tanulót segélyezett összesen 496 30 frtnyi 
összegben. 

Evi bevétele volt 932 frt 93 kr., évi kiadása 870 frt 47 kr. 
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2. Önképzőkör. Tartott 25 gyűlést, 21 magyart, 4 németet. Ma-
gyar könyvtára áll 2932 kötetből (szaporodás 31 kötet) német könyv-
tára 839 kötetből (szaporodás 2 kötet). 

3. Gyorsírókor. Tagjainak száma 25; 9 haladó, 16 kezdő. Könyv-
tára 186 kötetből áll. 

4. I f j . gyámegyesület. Évi gyűjtése 100 írt. A szabad rendel-
kezésére álló 34 részből kapott: a Melanchthon alap 10 írt, a Leopol-
dianum 5 irtot, a budapesti árvaház 10 frtot, a diakonissza intézet 
Pozsonyban 10 forintot, a szent-antalfai, báthi és ozori gyülekezet 
10—10 frt, külmissiói czélokra 10 írt. 

5. Zeneegyesület. 33 gyakorlati órában kis zenekarra irt dara-
bokat gyakoroltak. Alaptőkéje 100 frt. 

6. Daloskör. Férfikar és vegyeskar. Az utóbbi ez évben szervez-
letett és igen jól bevált. Alaptőkéje 156 frt. 

IX. Adatok az intézet ez évi történetéhez. 
Az 1896—97-ik korszakot alkotó év történetének adatait hű 

képben állítja össze a Zorkőczy Samu igazgató tanártól szerkesztett 
értesítő. 

A bevezető részben Markusovszky tanár »Emléklapok a lýceum 
új épületének felavató ünnepségéről 1896. szept. 20-án czím alatt 
ismerteti a lélekemelő ünnepséget«, mellyel a pozsonyi ev. egyház 
millennáris alkotását az új lyceumot rendeltetésének átadta. A fel-
avatást, maga kerületünk főpásztora dr. Baltik Frigyes végezte. 

A felavatást megelőző napon szenteltetett fel a díszzászló, melyet 
intézetünk néhány előkelő pozsonyi hölgy kezdeményezésére eszközölt 
gyűjtésből kapott. 

Az iskolai év gazdag eseményeibői kiemelendők a következők: 
A tanári kar és a tanuló ifjúság részt vett a »koronázó emlékszobor 
leleplezése« ünnepén. A legfelsőbb kihallgatás alkalmával ő Felsége 
az igazgatót és az intézet egyik tanárát legkegyelmesebb megszólítá-
sával tüntette ki. Az ezredévi orsz. kiállításon az intézet a történelmi 
főcsoportban kiállított tárgyaiért millenniumi nagy érmet, a közokta-
tásügyi csoportjaiban kiállított rajzaiért elismerő oklevelet kapott. 

Markusovszky tanárnak a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
»Lycenm története« czímű beható tanulmányokon alapuló műveért 
elismerését fejezte ki. 

A tanuló ifjúság több tanulmányi kirándulásban vett részt. Hús-
vétkor néhány tanuló Győrik tanár vezetése mellett Dalmácziát és 
Boszniát látogatta. 

Az első osztályt a jelentkező tanulók nagy száma miatt ketté 
kellelt osztani és párhuzamos osztályt felállítani. Az intézet a közel 
jövőben internátussal lesz egybekötve, melyben mérsékelt évi dijért a 
tanulók teljes ellátásban fognak részesülni. 
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2. A selmeczbányai lýceum. 
I. 1896—97. tanévben a lyceumon működött 11 rendes és 2 

helyettes tanár. Minden tanszék be volt töltve. Mathematikára a nm. 
miniszter úr Zalányi Jánost nevezte ki rendes tanárnak. Bejárók vol-
tak öten. A tanárok egyike sűlvos betegségbe esvén, a harmadik idő-
szakban tanárjelölt által pótoltatott. (Értesítő: 29 1.; fizetés: Értesítő 
57 1.) 

II. A tanítás nyelve az egész lyceumban kizárólag magyar. 
A tanítás az állammal kötött szerződés értelmében az állami 

tanterv szerint megyen. 
III. Egyesiiletek. 1. magyar önképző (Petőfi) kör. Tagok száma 

190, 33-al több mint a múlt tanévben; rendes 76. rendkívüli 37. 
olvasó 77. (Részletes jelentés: értesítő 51 1.) 2. Gusztáv-xAdolf illetve 
bibliai egyesület. Czélja a tanuló ifjúságban az egyház iránti érdeklő-
désen kivül az áldozatkészséget ébreszteni. Rendes tagok száma 113, 
pártolóké — alsóbb osztálybeliek — 120. A tagok krajczáros ado-
mányaiból befolyt a tanévben 199 frt 5 kr. (Értesítő 52 1.) 3. A zene-
társaság áll zenekarból és dalloskörből. Nyilvánosan is fellépett s a 
városban nagy népszerűségnek örvend; tagok száma: 120 működő 
22 pártoló. 

IV. Ösztöndíjak. Teleky Johanna grófnő-félét kapták öten, Né-
meth István-félét egy. A stipendiumok czímén kiosztott összeg 834 frt. 
(Értesítő 63 1.) 

V. Fentartök és pártfogók, 
Államsegély 9300 + 3700 — 13000 írt. 
Egyetemes egyház . . . 2500 » 

» » . . . 168 » 
Steinlein Ottó gróf ösztöndíj 210 » 
Okolicsányi ösztöndíj . . . 12 » 

Breznyik János tiszteletbeli igazgató csabai birtokát, mely 224 
kataszteri holdat tesz, a lycenmnak ajándékozta; kikötvén magának 
életjáradékul évi 2400 frtot s rokonai számára 17000 frtot, halála 
után kifizetendőt. (Értesítő 57 1.) 

VI. Szertárak. Szépen gyarapodtak. A természetrajzi szertár a 
kiállításra beszerzett s a n. méltóságú miniszter úr által a lycenmnak 
ajándékozott gyönyörű tárgyakkal gyarapodótt. (Értesítő 3 1. Vitális 
jelenlése.) A fizikai tanterem belső berendezésére 1000 forint van 
biztosítva. Könyvtár: Nyomtatványok és folyóiratokra 600 forint for-
díttatott. 

VII. Élelmező. Az élelmezőben 165 tanulót láttunk el ebéddel és 
vacsorával, felekezeti különbség nélkül. Egész évi díj 50 fi t. Elenged-
tetett egészben 1300 frt. Suppiikánsok hoztak 1082 frt 88 krt. Stein-
lein Ottó gróf évenként 100 frtot küld az élelmezőnek. (Ért. 71 I.) 

VIII. Zeneintézet. Növendékeink száma a tanítóképzősökön kivül 
15. Tandíj egész évre 20 frt. (Ért. 72 1.) 

IX. Tandíj úgy mint eddig 24 frt. Ebben benne van a beiratás 
díja és az iskolai szükségletekhez való hozzájárulás. (Ért. 72 1.) 
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X. Statisztikai adatok. Az év elején beiratkozott 374 nyilvános 
és 2 magántanuló, összesen 376 tanuló. Vizsgálatot tett 360, kik között 
volt 20 ismétlő. A felső négy osztály 155 tanulója közül 62-en (40 0/0) 
tanulták a görög-pótló tárgyakat. 

V a l l á s r a nézve volt: 190 (52*8 °/0) ág. h. ev.; 24 (6*7 %) ev. 
ref.; 106 (29*4 °/0) r. k.; 40 (11*1 %) izr. 

Az a n y a n y e l v r e nézve volt: 215 magyar, 58 német, 86 tót, 
1 szerb-horvát. 

I l l e t ő s é g r e nézve: 118 helybeli, 70 megyebeli, 171 más 
megyebeli, 1 horvátországi. 

A v i z s g á l a t o k . A gymn. 7 alsóbb osztálya jun. 10—22-ig 
tett vizsgálatot. Eredmény: minden tantárgyból jeles 27, minden tan-
tárgyból legalább jó 54, minden tantárgyból legalább elégséges 198; 
egy tárgyból elégtelen 43, két tárgyból elégtelen 20, több tárgyból 
elégtelen 18. 

Az érettségi szóbeli vizsgálatok jun. 23—27-ig folytak le. Jelent-
kezett 35, kik mindnyájan letették az Írásbelit s a szóbelihez is bo-
csáttattak. A szóbelinél 2-en jelesen. 8-an jól, 18-an egyszerűen nyil-
váníttattak éretteknek; 7-en javító vizsgálatra utasíttattak. 

A növendékek e r k ö l c s i m a g a v i s e l e t e egészben véve kielé-
gítőnek mondható. Három növendéket azonban (2 gymnasistát, 1 ké-
pezdészl) nem erkölcsi vétség, hanem, mert titkos tót társulatot ter-
veztek. ki kellett zárni az intézetből, kettőnek kijelentetett, hogy jövő 
évben be nem fogadtatnak, heten pedig megintést kaptak. 

Az egészségi állapot jónak mondható, súlyosabb megbetegedés 
csak két esetben fordúlt elő. 

3. A lyceummal kapcsolatos tanítóképzőnek az 1896—97-iki isk. 
évben 11 növendéke volt, még pedig az I. tanfolyamban 1, a II-ban 
3, a 111-ban 6, a IV-ben 1 (azonkívül évközben 1 kimaradt, egy pedig 
kizáratott). 

A latin és görögöt kivéve minden tantárgyat a lyc. V—VIII. osz-
tálybeli tanulókkal együtt hallgattak, azonkívül külön tanulták a neve-
léstant és neveléstörténetet, oktatási módszertant, gazdaságtant Micsinay 
János tanár úrtól; bibliai történeteket és bibi. tót nyelvtant Hrencsik 
Károly lelkésztől, földrajzt Vitalis István, a szabadkézi rajzt Lencsó 
János, a zenét Moesz Géza tanár úrtól. A gyakorlati tanítást hallgatták 
heti egy órában az egyház alsó utczai iskolájában s ott magok is 
gyakorolták magokat a tanításban. 

A tanképesítő vizsgálat a IV. tanfolyam egy növendékével s 
Blaskovics Pál szilárdi tanítóval Händel Vilmos ÍŐesperes. mint kerü-
leti biztos elnöklete alatt junius 28-án tartatott meg. Az intézetheti 
növendék »jó« a másik vizsgázó »elégséges« jegyű oklevelet kapott. 
Az év folyamán, május 15-én Klein Antal, ipolyszakállosi tanító szer-
zett oklevelet »elégséges« osztályzattal. 

E jelentést a kerületi gyűlés tudomásul veszi s a tanügyi 
bizottság elnökének fáradozásaért és buzgalmáért köszö-
netet szavaz. 
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24. A tanügyi bizottság jelentéséből a ker. gyűlés megértvén, 
hogy Ó-Turán az ág. hitv. evang. gyermekeket még mindig róm. kath. 
tanító is tanítja evang. vallásra; 

ezen visszaélés orvoslására a ker. gyűlés püspök urat 
ismételve felkéri. 

25. A tanügyi bizottság jelenti, hogy Bella János, békéscsabai 
tanítónak: 

1. Slov. Abecedár a prvá čítanka; 
2. Druhá čítanka s malou maď. čítankou; 
3. Učebnica a čítanka; 
4. Výbor bibl. histórii; továbbá 

Bezso János, volt tanító s jelenlegi könyvnyomdász, 
5. Biblické histórie czímű könyvei megbiráltattak. 
Minthogy ezen könyvek részben semmi tekintettel nincsenek a 

magyar nyelv tanítására, részben a hazai állami nyelvnek tanítására 
s megtanulására elégtelenek, mivel továbbá a szemléltető képek 
értelemzavarók, a földrajzi rész nemzetiségű színezetű s iránya állam-
ellenes, a bibliai történeteknél a bibliai nyelv teljesen mellőztetik: 
azok elfogad asa s a kerületbeli iskolákba való behozatala nem 
ajánltatik. 

Ellenben 
Németh Lajos «Olvasó könyve» nemcsak a bírálónak, hanem a 

bizottsági elnöknek megokolt ítélete alapján, egyszerű, könnyed és 
szabatos nyelvezete, hiterkölcsi alapja s az olvasmányok hazai jeles 
Íróink munkáiból való gondos kiválogatása folytán, elfogadásra melegen 
ajánltatik. 

Helyeslő tudomásul vétetik. 
26. A mennyiben a nagymélt. vallás- s közoktatásügyi m. kir. 

minisztérium, 1896. évi november hó 16-áról 60764. szám alatt kelt 
rendelete folytán az ismétlő iskolákat a gazdasági és kertészeti oktatás 
megvalósítására szándékozik felhasználni, s erre való tekintettel nem-
csak körrendeletet bocsátott ki valamennyi közigazgatási bizottsághoz 
s azt az egyházi főhatóságokkal is közölte; hanem a gazdasági ismétlő 
iskola részére szervezetet és tantervet is készített, a kiképzendő taní-
tók számára tanfolyamokat rendezett s az egyes községek által fel-
állítandó gazdasági iskolákat államsegélyben is részesíteni igéri: a tan-
ügyi bizottság a minisztérium ezen nagyszabású, a hazai földmivelő 
osztály anyagi jólétére nagy fontossággal bíró elhatározására s intéz-
kedésére nézve javasolja, mondja ki a ker. gyűlés, hogy: 

cl) a gazdasági ismétlő iskola életbeléptetését örömmel üdvözli; 
b) a gazdasági ismétlő iskola ág. hitv. ev. tanulói vallásoktatásáról 

vasárnaponként egy órában gondoskodni fog; 
c) a kerületbeli tanítókart a gazdasági tanfolyam látogatására fel-

hívja; 
ď) azon egyházközségeket, hol még berendezett faiskolák nincse-

nek, ily iskolák felállítására és berendezésére utasítja; végre 
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-30 e) oly helyeken, hol több ev. tanító működik, felekezeti gazdasági 
ismétlő iskolák felállítását melegen ajánlja. 

Tudomásul szolgál. 
27. Olvastatott a dnnáninneni ág. h. ev. egyházkerület által a 

theologusok «Otthonában» fenntartott alapítványi helyek betöltéséről 
szóló következő javaslat: 

A dnnáninneni alapítványi helyeket első sorban dunáninneni 
kerületből való theol. akad. hallgatók élvezhetik; más kerületbeliek 
csak azon esetben, ha a jótéteményre érdemes dunáninneni theol. 
akad. hallgatók nem akadnának. 

A folyamodványok a Theologusok Otthona szabályzatában meg-
határozott időpontig mellékletekkel a theol. akad. lanári karához nyúj-
tandók be, mely a folyamodványokat ajánlás kíséretében a kerület 
püspökéhez felterjeszti. 

Az alapítványi helyeket a theol. akad. tanári kar ajánlásának 
alapján a kerület püspöke adományozza s eljárásáról a ker. gyűlésnek 
jelentést tesz. 

Az adományozás mindig egy évre történik, az év eltelte után új 
folyamodásnak s adományozásnak van helye. 

Ha az alapítványihely élvezője a jótéteményre méltatlannak mu-
tatkoznék, az alapítványi hely élvezetétől bármikor megfosztható; ha 
azonban érdemesnek bizonyul be, a jótétemény élvezetében meg-
marad. 

A javaslatot a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi. 
28. Püspök úr jelenti az egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 59. 

pontja kapcsán, hogy a soproni tanítóképzőben theologiai hallgatók 
számára szervezett póttanfolyamok tartatnak. 

Örvendetes tudomásul vétetik s a dunáninneni kerület-
ből való theologusok figyelme az illetékes igazgatóságok útján 
e tanfolyamokra felhívatik. 

A gyűlés második napja. 

29. Napi rend előtt mélt. Laszkárv Gyula, felügyelő úr megille-
tődve jelenti hazánk egyik nagy fiának, Pulszky Ferencznek f. hó 9-én 
történt gyászos elhunytát s indítványozza, hogy kerületünk a gyászoló 
családhoz intézendő táviratban fejezze ki őszinte részvétét s a boldo-
golt emlékét jkvében örökítse meg. 

A közgyűlés fájdalommal értesül Pulszky Ferencznek 
egyházunk és hazánk e kimagasló alakjának haláláról, s 
felügyelő űr ő mélt. indítványát elfogadván, a részvétünket 
tolmácsoló távirat elküldésére az elnökséget felkéri s a nagy 
halott emlékét jkvében megörökíti. 

30. Tekintettel arra, hogy ez időszerint a tanítás szakrendszer 
szerint történik s az 1883. évi XXX. t.-cz. értelmében ág. hilv. ev. 
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középiskoláinkban is csak államilag képesített tanerők alkalmaztatnak, 30-33. 
kik azonban sem theologiai képzést, sem vallástanítási képesítést nem 
nyernek; a kerületi gyűlés szükségesnek tartja, hogy középiskoláinkban 
külön vallástanárok alkalmaztassanak, kik még egyrészről a gymna-
sium összes osztályaiban vallást tanítani, ifjúsági istentiszteletet tar-
tani s a tanulók lelkipásztori gondozását teljesíteni kötelesek, másrészt 
a többi gymnasiumi tanárokkal egyenjogúak és rangnak, a mint azt az 
ág. hitv. ev. ker. egyház alkotmányának 214. §-a el is rendeli. 

A ker. gyűlés e határozatát az egyetemhez azon kére-
lemmel terjeszti fel. hogy a gymnasiumi tanárok állását 
körvonalozó szabályrendelet megalkotásánál e határozatunkat 
figyelembe venni kegyeskedjék. 

31. A pozsonyi ág. h. ev. egyház kebelében a legközelebbi múlt-
ban megejtett középiskolai tanárválasztások jóváhagyása a zsinati 
törvények 198. §-ának magyarázatára szolgáltatván alkalmat, a köz-
gyűlés egy része azon nézetnek adott kifejezést, hogy a középiskolák-
nak felsőbb hatósága, ha az iskolafentartó valamely egyházközség, 
az esperesség, s a tanárok megválasztását igazoló okmányt ily esetben 
az esperes irja alá; míg egy más része a ker. gyűlés tagjainak a 
gymnasimnok felsőbb hatósága alatt a kerületet érti s a tanári válasz-
tások jogérvényességét a ker. elnökség aláírásától teszi függővé, meg-
engedvén azonban, hogy a választási okmányt a ker. elnökséggel 
együttesen más alantasabb közeg is aláírhatja. 

Minthogy e megoldatlan jogi kérdésnél az ügy lényege 
leginkább abban összpontosul, hogy a választó testületek s 
a megválasztott tanárok tájékozást nyerjenek a felől, hogy 
hová forduljanak a választás jóváhagyása végett, s minthogy 
a zsinati törvények magyarázata az egyetem jogköréhez 
tartozik, a ker. gyűlés az ügyet részint határozathozatal, 
részint szabályrendelet megalkotása czéljából felterjeszti az 
egyetemhez s annak mielébbi elintézését kérelmezi. 

32. Vonatkozással a m. é. jkönyv 52. s az egyet, közgyűlés 
jkönyvének 30. pontjára, jelenti az egyházi társelnök, hogy a selmeez-
bányai lýceum segélyének 9300 forintról, 16,000 forintra való fel-
emelését czélzó új szerződés, a magv. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrtól aláírás végett még le nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 
33. Előterjesztetik a m. é. egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 75. 

pontjában a selmeczbányai lýceum kormányzása tárgyában jóváhagyott 
rendszabály. 

Rendszabály a selmeezl lýceum kormányzása tárgyában. 
1. Az iskolai tanács elnöke a lýceum felügyelője, kit az egye-

temes gyűlés választ. Ezenfelül maga az iskolai tanács a maga tagjai 
közül választ másodfelügyelőt. 

2. A tanács választott tagjainak száma 24; 12-őt választ a 
selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház, kik közül kettő mindig lyceumi 
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tanár; 12-őt a dunáninneni egyházkerület. — Az egyetemes gyűlés a 
megejtett választásról a dunáninneni kerület püspöke útján vesz 
tudomást. 

Hivatalból tagjai az iskolai tanácsnak a selmeczbányai ág. hitv. 
ev. egyház rendes lelkészei és a lýceum igazgatója. 

Az iskolai tanács hat évre választatik, s jogérvényes határozathoz 
első ízben legalább nyolcz tagnak jelenléte szükséges. A másodízben 
ugyanazon ügyben egybehívott tanácsülésben a tanács legalább három 
tagjának jelenléte szükséges érvényes határozat hozatalára. 

3. Az iskolai tanácsot rendszerint összehívja a lýceum felügyelője, 
de ennek távollétében, vagy ha az iskolai tanács intézkedése sürgősen 
szükséges, összehívja a másodfelügyelő s a tanácsban elnököl. 

4. Az iskolai tanács minden évben legalább két ülést tart, egyet 
a kerületi gyűlés előtt, egyet május, vagy június havában. 

5. Az iskolai tanács a lýceum kormányzásában és belügyei veze-
tésében a fentartó felekezeti hatóságnak vagy pártfogóságnak hivatalos 
képviselője. 

6. Az iskolai tanács hatáskörének közelebbi meghatározása: 
a) Lyceumi tanári állás megüresedése esetében a lýceum igazgatója 
által pályázatot hirdettet, meghallgatja az igazgató jelentését, valamint 
a tanári kar véleményét a beérkezett pályázatokról, átvizsgálja a 
pályázók okiratait s ezek alapján, ha a tanszék betöltése a felekezeti 
fentartóságot illeti, a tanárt megválasztja, kiállítja számára a meghívót, 
melyet aláír a lýceum felügyelője s igazgatója, s mint ellenőrző a 
dunáninneni kerület püspöke. Ezzel a választás jogérvényessé vált, 
s ezt a dunáninneni kerület püspöke az egyházegyetemnek tudomás-
vétel végett bejelenti. 

Ha a megüresedett tanszék a vallás- s közoktatásügyi minisztert 
illeti, úgy az iskolai tanács az állammal kötött szerződés értelmében 
jár el s a kinevezésről a dunáninneni kerület püspöke tesz jelentést 
az egyházegyetemnek 

A lýceum igazgatóját az egyetemes gyűlés választja hat évre a 
kormányzó tanács által beterjesztett hármas javaslat alapján. Ha az 
igazgatói állás megüresedik, helyettes igazgatóról a tanári kar meg-
hallgatása után az iskolai tanács gondoskodik. 

b) Az iskolai tanács által választott külön pénztáros kezeli a 
lýceum vagyonát, a melyet vagy ingatlanokba, vagy állampapírokba, 
vagy jelzálogilag biztosított követelésekbe fektet. Az iskolai tanács 
felügyel a folyó jövedelem kezelésére, minek könnyebb eszközlése 
czéljáből állandó pénzügyi bizottságot választ saját kebeléből. 

Az évi számadásokat a pénzügyi bizottság előleges megvizsgálása 
után és jelentését tudomásul véve, felülvizsgálja s a felment vényt 
megadja. E számadások az egyházegyetemnek a dunáninneni egyház-
kerület útján felterjesztendők. 

c) Az iskolai tanács a tanári kar előterjesztése alapján intézkedik 
a stipendiumok és iskolai jótétemények kiosztása felett. 

d j Az iskolai tanács éber figyelemmel kíséri úgy a lyceumi 
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igazgató, mint a tanári kar működését és azon van, hogy a netalán 33-37. 
előforduló rendellenességeket békés úton, vagy komoly megintéssel meg-
szüntesse. Súlyosabb vétségek esetében úgy az igazgatóval, mint a 
tanárokkal szemben, a zsinati törvényekben megszabott fegyelmi eljárás 
megindítása az iskolai tanácsot illeti. 

e) Az iskolai tanács tagjai közvetlenül meggyőződést szerezni 
tartoznak arról, hogy milyen az ellátás az élelmezőben és megvan-e 
a kellő rend és tisztaság. Lényeges változtatások felett határoz az 
iskolai tanács. 

f ) Az iskolai tanács ellenőrzi az igazgatót, a lyceumi épületek és 
szerelvények épentartása tekintetében. Nagyobb költségekkel járó 
építkezés vagy belső berendezés fölött határoz az iskolai tanács. 

g) A tanulók relegátiója felett az iskolai tanács határoz. 
A közgyűlés elrendeli ennek a jegyzőkönyvbe való teljes 

felvételét és végrehajtását. 
34. A világi társelnök úr tudomására hozza a közgyűlésnek, hogy 

a kormányzási rendszabály értelmében, a selmeczbányai egyház e 
következő 12 tagot választotta meg közgyűlésileg a kormányzó tanácsba 
ú. m.: Bernhardt Adolf, Grezmacher Gyula, Heincz Hugó, Hlavacsek 
András, Kachelmann Farkas, Kostenszky Adolf, Moesz Géza, Schelle 
Róbert, Scholcz Vilmos, Sobó Jenő, Švehla Gyula, Wankovics Lajos 
urakat; — felhívja továbbá azt, ugyanazon kormányzási rendszabály 
értelmében, 12 tanácstag választására. 

Megválasztattak ilyenekül a következők: Beniczkv Árpád. 
Csömöz Miklós, Ivánka István, Kachelmann Károly, dr. Láng 
Lajos, Laszkáry Pál, Kosztolányi Sándor, gr. Stainlein Otto, 
Vajda Pál, gr. Zay Miklós, Sembery Imre, Raab Károly. 

35. Püspök úr jelenti, hogy a m. é. jknyv 34. pontjának 9. 
alpontja értelmében, a selmeczbányai tanítóképző, az egyetemes köz-
gyűlésnél kérelmezett, állandó 3000 forintnyi évi segélyből, megsza-
vaztatott az államsegélyből 1000 fórint. 

Örvendetes tudomásul szolgál; az elnökség pedig felké-
retik, ugyanazon közszükséget pótló tanintézetünk hatható-
sabb segélyezésének szorgalmazására. 

36. Olvastatván a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 85. 
pontja, melyben a közgyűlés figyelme arra hivatik fel, hogy a tót s 
német nyelvben kellően jártas lelkészek száma folyton fogy, miért is 
e nyelvek tanítására nagyobb gond volna fordítandó, 

ennek kapcsán határoztatik, hogy egyházkerületünk, 
méltatva az előbbiekben kifejezett megszomoritó tapasztalatot, 
hasonló kérelemmel fordul az egyet, közgyűléshez, sürgetve 
a theol. s tanítóképző tanintézeteinkben a tót s német nyelv 
hathatósabb tanítását. 

37. A Modor városában felállítandó kerületi 4 osztályú polgári 
leányiskola tárgyában kiküldött bizottság jegyzőkönyvének alapján, 
melyben az időpont — az annak idejében örömmel fogadott terv meg-
valósítására kedvezőnek mondatik; 
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37-41. elhatározza a közgyűlés, hogy 
1. a kerületi elnökség kéressék fel, a magas kormánynál 

való közbenjárásra azon czélból, hogy Modor sz. k. váro-
sában felállítani szándékolt állami polgári iskola létesítésé-
től álljon el, hogy a modorvárosi község a ker. leányiskola 
javára felajánlott 14,000 forintnyi segélyt folyóvá tehesse; 

2. legyen tőle telhetőleg azon, hogy a felállítandó intézet 
culturalis czélját tekintve, a vall. s közoki. m. k. minister, 
valamely segélyt biztosítson számára; 

3. a közgyűlés megszavaz, 20,000 frt erejéig köthető 
(amortisationális) törlesztési kölcsön fedezésére évi 1000 frt, 
a kerületi pénztárból s utasítja a pénzügyi bizottság elnök-
ségét a segélynek annak idejében való folyósítására; 

4. feltételül köti ki, hogy a felállítandó tanintézet nyelve 
magyar legyen s 

5. a terv keresztülvitelével megbízza a modori ev. német 
ajkú gyülekezetet. 

38. A m. é. jegyzőkönyv 36. pontjára vonatkozólag, melyben a 
szervezendő katechetai állásokról van szó, — jelenti püspök úr, hogy 
az egyházmegyéktől, mind eddig semmiféle észrevétel v. véleményezés 
hivatalánál be nem adatott. 

Tudomásul vétetik; az egyházmegyék pedig újra felhi-
vatnak a hozzászólásra s netaláni észrevételeik a püspöki 
hivatalhoz való mielébbi beküldésére. 

39. Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 86-ik pontja értelmé-
ben a bányai kerület azon javaslata, hogy: »intézkedés tétessék arra 
nézve, miszerint a népiskolai vallásoktatásról való gondoskodásra s 
ez oktatás költségeinek viselésére az iskola-fentartó köteleztessék« 
nyilatkozattétel végett az egyházkerületekkel közöltetvén: 

a kerületi gyűlés annak tudatában, hogy míg az 1868. 
törvény 38. t.-cz. 57. §-a a hitfelekezeteket arra kötelezi, 
hogy az elemi községi iskolákba járó híveiket lássák el hit-
és erkölcstani oktatással, — a bányakerületi javaslathoz sem 
csatlakozik. 

40. Korcsek Zsigmond levéltáros jelenti, hogy az évfolyamán 
beérkezett iratokat a kerületi levéltár jegyzékébe fölvette s néhai 
Geduly Lajos püspök úr iratainak 1869., 1870., 1871. és 1872-iki 
évfolyamait véglegesen rendezte. 

Tudomásul szolgál. 
41. A tűzkár elleni biztosítás tárgyában a pénzügyi bizottság be-

terjeszti jelentését. 
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xA dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 
nagytiszteletü esperességeinek és egyházközségeinek 

üdvöt az Úrban. 

Egyházkerületünk 1896. évi közgyűlésének 34-, jkönyvi pontja szerint, a 
tömeges biztosításra vonatkozólag a szerződés, a legelőnyösebb feltételek mellett, 
az »Első magyar általános biztosító társaság«-gal lévén megkötendő, tudomására 
hozzuk a nt. esperességeknek és egyházközségeknek, hogy a fenti társasággal 
ez irányban megállapodásra jutni sikerült. Mivel azonban magának a szerző-
désnek forma szerinti aláírása a legközelebbi kerületi gyűlésen fog megtörténni: 
s minthogy továbbá szükséges, hogy a biztosítás ezen határidő előtt is az »Első 
magyar általános biztosító társasággal létre .jöjjön, ott a hol az időközi lejáratok 
úgy kívánják: egyetértőleg a biztosító társasággal, jónak láttuk a szerződés fel-
tételeit, magának a szerződésnek ratifikálása előtt is az esperességek és az 
egyházközségek tudomására hozni. 

A szerződés ez: 
»Mely egyrészről a dunáninneni ág. h. ev. ker. egyházkerület, másrészről 

az »Első magyar ált. bizt. társaság« közt tíz évre 1898. janár 1-től 1908. jan. 
l-ig oly világos kijelentéssel köttetett, hogy a nevezett társaság ide csatolt 
tűzbiztosítási általános kötvény feltételei, az egyházkerület közönsége által csak 
annyiban fognak irányadóknak tekintetni, a mennyiben azok jelen szerződés 
pontjai által módosulást nem szenvednek. 

1. A dunáninneni ág. h. ev. ker. egyházkerület oda fog hatni, hogy a 
hatósága kötelékeihez tartozó minden egyházközség, továbbá a felügyelete alatt 
álló egyházi, vagy közoktatási alapítványok magánvagyonát képező minden 
épület, valamint az épületek belső felszereléseinek tűzkár elleni biztosítása 
kizárólag az »Első magyar általános biztosító társaság«-nál fog eszközöltetni; 
felmerülhető félreértések kikerülése tekintetéből világosan megjegyeztetvén, 
miszerint az egyházkerület ily módon elvállalt kötelezettsége a biztosításra 
önként nem vállalkozó egyházközségek elleni kényszer alkalmazására ki nem 
terjed, sem a biztosításra ajánlkozott egyházközségek összes ingatlan vagvonaik 
biztosítására nem szoríthatók, míg másrészről az első magyar általános bizto-
sító társaság a fennérintett egyházközségek és alapítványok birtokához tartozó 
templomok, tornyok, iskolák, imaházak, lelkész- és tanító-lakok, egyéb ingatlan 
magánvagyonok, mellék- és gazdasági-épületek, azok belső felszerelése, továbbá 
lelkészek, tanítók, tanárok, presbyterek, gondnokok, az egyházközségek, megyék 
és kerületek, egyetem egyh. és vil. tisztviselői, hivatalnokok és alkalmazottak 
magán-épületeit és azok belső felszereléseit illetve az azokban elhelyezett ingó-
ságokat biztosításra elvállalni köteles. 

Az épületek értéke elkülönítve lesz elsorolandó oly módon, hogy a födélzet 
templomoknál, a torony és harang, padlás, falazat és alépítmény eléghető részé-
nek, valamint belső felszereléseinek értéke külön rovatokban foglalva mutat-
tassák ki a biztosítási föladmánvban, melvben a felvételi részletes becslés is 
csatolandó. 

2. Az Első magyar általános biztosító társaság által fönnebbiek szerint 
elvállalandó biztosítási tárgyak minőségükhöz képest 3 osztályba soroltatnak. 

Az I. osztályba tartozik minden merően kőből vagy égetett téglából épült 
templom, imaház, iskola. 

A II. osztályba minden szilárd alapú más czélu épület. 
A III. osztályba tartozik minden nem szilárd falazatú épület, valamint 

minden mellék és mezei gazdaság folytatására használt épület, falazata minő-
ségére való minden tekintet nélkül. 

Ezen 3 főosztály mindegyike ismét három alosztályra oszlik úgy, hogy 
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a réz-, pala-, kőpép-, és cseréptetőzet az I. 
deszka- vagy zsindely tetőzet a . . . . 11. 
nád-, gyékény- vagy zsúptető a . . . III. osztályt képezendi. 

Az Első magyar ált. biztosító társaságnak átadatolt biztosítási díja 100 
frt biztosítási tőke után minden egyes évre következőleg állapíttatik meg: 

I. főosztályban II. főosztályban III. főosztályban 
I. alosztály 7 V2 kr. 9 kr. 10 kr. 

II. » 34 » 35 » 40 » 
III. » 75 » 82 » 90 » 

3. A föntebbi évi díjon kívül minden egyes kötvény után még következő 
illeték is fizetendő: 

a) 1 forinttól 10 forintig — frt 30 kr. 
b) 10 » 25 » — » 60 » 
c) 25 » 50 » 1 » — » 
d) 50 » 100 » 1 » 50 » 
e) 100 » felül 2 » — » 

és az utóbbi esetben még a bélyegtörvény második fokozata szerint eső 
bélyegilleték. 

Ezen felül az első biztosítási éven túli díjról kiállítandó díjkötelezvények 
után, a bélyegtörvény második fokozata értelmében járandó bélyegilleték szintén 
megfizetendő az Első magyar általános biztosító társaságnak. 

A tíz évi biztosításért járó díj és illeték, tíz egyenlő évi részletben lesz 
fizetendő. 

Ugyanazon egy biztositó által feladott akárhány és bármely osztálybeli 
tárgy a lehetőségig egy kötvénybe foglalandó. 

4. Az e biztosítás keretébe tartozók, szalma és takarmánybiztosítások 
után 20 %-tólit kap az egyházkerület. 

Az e biztosítás keretén kívül álló egyéneknek az egyházmegyei kezelő 
által kötött biztosításai után az egyházkerület 10 °/0-ot kap. 

5. Az Első magyar általános biztosító társaság minden év február havában 
kimutatást szerkeszt s küld az egyházkerületnek elnökségéhez, az előző naptári 
évben kötött biztosításokról, és azok után hozzá befolyt díjakról, és kötelezi 
magát, hogy a valósággal befolyt díjakból az egyházkerületnek 40 %-ot és 
5 %-ot az illető egyházmegyei kezelőnek ugyanazon évi márczius-hó 1. napjáig 
készpénzben, vonakodás nélkül pontosan befizeti. 

6. Az egyházkerület kötelezi magát az iránt intézkedni, hogy a biztosí-
tandó tárgyak az egyes egyházak által alaposan becsültessenek meg és vallas-
sanak be biztosítás végeit; megjegyeztetvén, miszerint a bevallási ívek minél 
pontosabb szerkesztése tekintetéből, a társaság alügvnökei oda fognak utasíttatni, 
hogy az egyházmegyék a részben eljárandó küldöttségeitől netalán hozzájok 
intézendő megkeresések folytán, kellő felvilágosítással készségesen szolgáljanak. 
Az ily becslés káresetben a kártérítési felszámítás alapjául szolgáland. Azonban 
az EÍső magyar általános biztosító társaság részére fentartatik azon jog, hogy 
ha egyes esetekben érdeke úgy kívánná, a felvételi becsléseket az egyházmegye 
megbízottjának közbenjöttével felülvizsgáltathassa, és ha ily felülvizsgálatok 
alkalmával kiderülne, hogy valamely biztosításra bejelentett tárgy értékén túl 
lett volna bevallva, kötelezve leend az illető biztosító a felülvizsgálati becsüs 
költségét az Első magyar általános biztosító társaságnak megtéríteni. 

7. A fizetendő évi díjaknak minden egyes egyházközségtől leendő behaj-
t ä S ä cLZ egyházmegye megbízottja, rendszerint papja, hatásköréhez tartozik, 
azon bevallások alapján, melyek az egyházak által az Első magyar általános 
biztosító társaság budapesti főügynökségének átadattak, és a melyek alapján 
a kötvények kiállíttattak, megjegyeztetvén, hogy az első évi dijrészlet a kötvény 
kibocsájtásakor azonnal, a díjkötelezvények után járó évi díjrészletek pedig 
mindenkor a lejárat napján lesznek fizetendők. 

Ha egyik vagy másik egyházközség fizetési kötelezettségének, a társaság 
részéről az egyházmegyei elnökség útján hozzá intézendő felhívás kézbesítésétől 
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számítandó egy hónap alatt sem tenne eleget, jogában álland ugyan az Első 41. 
magyar általános biztosító társaságnak a fizetéssel késedelmező egyházközségtől, 
hátralevő díjkövetelését 6 °/o_os késedelmi kamattal együtt, bármely általa sza-
badon választandó bíróság előtt indítandó sommás per útján megvenni, de a 
fizetési mulasztás a biztosítás érvényességén csorbát nem ejtend. 

8. Minthogy némely egyházközség vagyonai valamely más társulatnál 
már biztosítva lehetnek, az egyházkerület magára vállalja úgy intézkedni, hogy 
ily tárgyak a biztosítási határidő lejártával azonnal az Első magyar általános 
biztosító társaságnál vallassanak be biztosítás végett és úgy nem követelhető, 
hogy az ily helyzetben levő egyházközségek az Első magyar általános biztosító 
társasággal jelen szerződés alapján kötött biztosítási szövetségbe azonnal belép-
jenek. hanem akkor, midőn kötvényeik érvénye elenyészik, a szerződési közös-
ségbe beállani minden esetben kötelesek leendenek. Egyébiránt ha ezen egy-
házközségek előnyösebbnek látnák jelenlegi szerződésük felbontásával mindjárt 
az első magyar általános biztosító társasághoz átlépni, ez utóbbi feladata és 
kötelessége leend a kérdéses czél elérésére szükséges lépések megtétele iránt 
alapszabályszerüleg intézkedni. A más biztosító társaságtól időközben átlépő, 
vagy a biztosításra most ugyan nem jelentkezett, de annak jótékonyságát 
későbben netalán igénybe venni kívánó egyházközségek érdekei megóvása tekin-
tetéből határozottan kiköttetik, hogy a szerződésben megállapított kedvezmé-
nyekben aránvlagosan az ily egyházközségek is részesíi tetni fognak. 

9. Hogy az előbbi pontban kifejezett megállapodás minél könnyebben 
foganatosíttathassék. az egyházkerület a szerződés érvénybelépésétől számítandó 
három hó leforgása alatt hiteles kimutatásban értesítendi az első magyar álta-
lános biztosító társaságot az iránt, hogy jelenleg mely községnek minő vagyonai 
melyik társulatnál és meddig vannak biztosítva. 

10. Az első magyar általános biztosító társaság budapesti főügynökségéhez, 
jelen szerződés alapján intézendő feladványokra vonatkozó biztosítás, mindenkor 
a bevallási ívnek ezen főügynökséghez leendő beérkezését követő déli 12 órakor 
lép érvénybe, s végződik a kötvényben kitett napon szintén déli 12 órakor, ily 
értelemben fognak az illető kötvények is kiállíttatni, melyekben az évenként 
iizetendő összeg mennyisége is mindenkor világosan kijelölendő. 

11. Ha valamely biztosított tárgy eredelileg bevallott értéke időközben 
változást szenvedne, az ily esetekben követendő eljárás szabályozását illetőleg 
következő megállapodás jött létre: 

a) Tűz esetből eredt változásnál, ha valamely biztosítottt tárgy egészben 
vagy részben leégett, ezen tárgyra nézve a további biztosítás egészben vagy 
részben megszűnik, az érte ugyanazon biztosítási évre kiszabott díj a társaság 
jogos tulajdonává válván, a még le nem járt díjkötelezvények pedig a netalán 
ugyanazon kötvény alapján biztosított, de meg nem égett tárgyak után eső 
díjhoz módosítandók. 

A tűz által egy részben megsemmisült biztosítási tárgy megmaradt részé-
nek, miután kiépíttetett vagy leégett helyett előállított uj épületnék biztosítására 
nézve, a jelen szerződésben megállapított eljárás épen oly múlhatatlanul szük-
séges, mintha azon biztosítást a korábbi meg nem előzte volna. 

b) Ha a biztosított tárgy álladéka, javítások, átalakítások, nem tűz vagy 
villám által okozott elemi befolyások következtében időközben oly változást 
szenvedne, mely az érték emelkedését vagy csökkenését, vagy épen teljes meg-
semmisülését idézné elő, ezen változás tüzetes számadatokkal kifejezve, lesz a 
társaság budapesti főügynökségénél bejelentendő, mely a teendő kiszámítás 
alapján a találandókhoz képest megállapítandó díj (pótlólagos) változásról köt-
vény függeléket vagy szükség esetén uj kötvényt fog kiállítani. 

Eszerint, ha valamely biztosított tárgy értéke időközben megcsökken; a 
még hátralevő biztosítási időre eső díjrészlet visszatéríttetik; érték emelkedés 
esetében pedig a kiszámítandó aránylagos díj pótlólag befizetendő. 

12. Kártérítések, vagy kárrendezések körül általában az első magyar álta-
6 
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lános biztosító társaság tűzbizlosílási általános kötvény feltételei irányadók, 
azonban ezek alkalmazására nézve kölcsönös egyetértéssel következő feltételek 
állapíttatnak meg: 

а) Minden biztosító egyházközség köteles kár esetén egyenesen a budapesti 
főügvnökségnél bejelenteni a kárt, de bejelentendő az egyidejűleg az illető egy-
házmegye elnökségénél is. hogy a kárfölvétel alkalmával a kárvallott egyház-
község érdekei fölött az is ellenőrködhessék; ha azonban a kár bejelentése 
postai távolság, vagy más rendkívüli akadály miatt a tűzkár után 8 napig 
késnék is, ezen késedelem a kárvallott egyházközség kárléritési igényeit egy-
általában nem veszélyeztetheti. 

б) Az első magyar általános biztosító társaság részéről eszközlendő min-
den kárfelvételekhez, az illető egyházmegyei elnökség is kirendeli megbizottját. 
hogy a kárról felvett jegyzőkönyvben netáni észrevételeit vagy a kárbecslésre 
vonatkozó megnyugvását beiktathassa. 

c) Az első magyar általános biztosító társaság kötelezi magát, hogy az 
egyházi épületeknél kár esetekben, a biztosítás tartama alatt, a különben szo-
kásos avulásért semmi levonást sem fog számítani. 

d) A károk az első magyar általános biztosító társaság által lehetőleg 
gyorsan, s legfölebb a kárjelentésnek a Bndapesten székelő igazgatósághoz 
leendő beérkezésétől számítandó 8 nap alatt, hacsak elemi vagy más valami 
rendkiviili akadály közbe nem jő — fölveendők, s a felszámítás befejezését 
követő 8 nap alatt kiegyenlítendők. 

13. Az első magyar általános biztosító társaság a kártérítési összeget 
egyenesen az illető kárvallott egyháznak fizetendi: ennek megtörténtéről az 
illető egyházmegye elnökségét köteles lévén értesíteni. 

14. A kezelési eljárás körül óhajtandó egyformaság végett az első magyar 
általános biztosító társaság díjmentesen szolgálandja az egyházkerületnek a 
nyomtatvány szükségletet, viszonzásul csak azt kötvén ki, hogy az egyházke-
rület tegyen oly intézkedést, hogy keretében az illetők által mindenütt ezen 
nyomtatványok jöjjenek alkalmazásba. 

15. Az első magyar általános biztosító társaság ezen szerződésből eredő 
minden kötelezettségeire nézve budapesti főügynökségét nevezi ki képviselőjéül, 
és annak minden eljárásáért felelősséget vállal; az egyházkerület a maga részé-
ről szintén nevezend ki oly közeget, mely őt e téren képviselje, s erről az első 
magyar általános biztosító társaságot értesítendi. 

16. Ezen szerződést a szerződő feleknek sem egyike sem másika a kikötött 
idő tartamának lefolyása előtt sem fel nem mondhatja, sem fel nem bonthatja 
és így sem az egyházkerület, sem a hatásköréhez tartozó egyes egyházközségek, 
vagy felügyelete alatt álló tanintézetek, egyéb testületek vagy alapítványok, a 
kölcsönös egyetértéssel megállapított szerződés határidejének lejárása előtt más 
biztosító társulattal tűzkár elleni biztosítási szerződésre nem léphetnek. 

17. Ezen szerződés érvénye tulajdonképen 1898. január 1-én kezdődik, 
azonban kötelezi magát az első magyar általános biztosító társaság, hogy a 
dunáninneni ág. h. ev. ker. egyházkerület hatásköréhez tartozó egyházközségek 
és testületek oly vagyonaira nézve, melyek biztosítási kötvénye jelen szerződés 
érvénybe lépése előtt járand le, vagy melyeknek biztosításával az illetők eddig 
várakozni tanácsosnak nem látnák, a biztosítást ezen határidő előtt is jelen 
szerződésben foglalt föltételek alatt eszközlendi. 

18. Jelen szerződés két egyenlő példányban kiállíttatott s a társulat meg-
bízottja és a kerület elnöksége állal aláírva megpecsételtetett, és egyik példány 
az egyházkerület levéltára részére megtartatván, a másik példány az első 
magyar általános biztosító társaság részére adatott, kiköttetvén, miszerint a 
szerződés bélyegköltségeit szerződő felek egyenlő részben fogják viselni. 

Jelen szerződés feltételei, a díjakat és alosztályozást kivéve, Pozsonyváros 
ág. h. ev. egyházépületeinek biztosítására is állanak, míg a díj az épületek után 
átlagosan 1 °/00 ieend, vagyis 1000 (ezer) forint után 1 (egy) forint. 
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A midőn a nt. esperességeket és egyházközségeket ezennel van szerencsénk 41 
felhívni, hogy a közzétett szerződés fogalmazványnak előnyeit szükség esetén 
már most igénybe vegyék, a biztosító társaság által szabad rendelkezésünkre 
visszabocsájtandó %-ra nézve, az 1896. évi egyházkerületi közgyűlés 34. jkvi 
pontja szerint az 1897. évi egyházkerületi közgyűlés lesz hivatva megállapítani, 
kinek javára és mely részletben lesz a nevezeti összeg a maga idején kiszol-
gáltatandó. 

Hitrokoni üdvözlettel maradtunk 
Budapesten, 1897. márczius havában. 

A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület elnöksége: 

dr. Baltik Frigyes Laszkáry Gyula 
püspök. a dunáninneni kerület felügyelője. 

Tudomásul szolgál, a szerződésnek a jegyzőkönyvbe beig-
tatása rendeltetik. 

1. A kerületi elnökségnek azon fáradozásáért, hogy meg-
bízatása szerint a tűzkár elleni biztosításra vonatkozó szer-
ződést kötött és pedig az 1. magyar ált. biztosító társasággal, 
a kerület köszönetet mond, — ezen bemutatott szerződést 
megerősíti és annak aláírásával a kerületi elnökséget, ú. m. 
mélts. Laszkáry Gyula és főt. s mélts. dr. Baltik Frigyes ura-
kat megbízza és meghatalmazza; 

2. mivel a kerület ezen szerződésben a termények tűz-
és jégkár elleni, valamint a termények teljesértékű biztosí-
tása nem foglaltatik, a kerületi közgyűlés megbízza elnökeit: 
mélts. Laszkáry Gyula és mélts. Baltik Frigyes urakat, hogy ezen 
biztosításra vonatkozólag az I. magy. ált. biztosító társaság-
gal a legelőnyösebb feltételekkel pótszerződést kössenek; to-
vábbá elhatározza a kerületi közgyűlés, hogy 

3. a bizt. díjakból a társaság által visszaadandó 40 %-ból 
30 °l o-ot az egyházmegyék, 10°0-ot pedig a kerület kapjanak; 

4. a szerződésben említett kerületi ügynöki tisztségre a 
kerületi közgyűlés Günther M. V. kir. tanácsos urat kéri fel 
és választja meg, a kinek a kerület érdekében kifejtett sok-
féle fáradságos és sikeres munkálkodásáért ez alkalommal is 
hálás köszönetet szavaz; 

5. azon egyházmegyéknek, a melyek már 1898. január 1. 
előtt igénybe vették és veszik a megkötött szerződést, azok 
az 1894. decz. 31-ig lejáró 40 "/0-os díjengedményt egészben 
saját rendelkezésükre kapják meg. 

42. A barsi, nagyhonti és nógrádi egyházmegyéknek tűzkár elleni 
biztosítási ügyére vonatkozólag 

a kerületi közgyűlés megkerestetni határozza a bányai 
egyházkerületet, hogy ezen három egyházmegyét a tűzkár 
elleni biztosítás tekintetében is bocsássa ki kötelékéből. — 
az I. Magyar Ált. Biztosító-Társaságot pedig az iránt, hogy 
az ezen dunáninneni kerülettel kötött és érvényben levő 
biztosítási szerződést a nevezett három egyházmegyére is 
1898. január 1-től terjeszsze ki. 

10* 
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43. Beterjesztetik a püspöki hivatalnak a dunáninneni ág. hitv. 
ev. egyházkerület összes egyházai biztosítási kötvényei lejáratának 
kimutatása. 

N 
CO 

O 
A o 
Ct, 

Egyházközség 
neve Biztosító intézet 

L e j 

éve 

á r a t 

hó és napja 

I. Barsi esperesség. 
1 Körmöczbánya I. Magy. Ált. Bizt.-Társ. 1903 szept. 15. 
2 Léva i ? •>•> i i 1900 nov. 16. 
3 Szelezsény 55 11 1904 jan. 3. 
4 Vezekény 1 1 11 11 1900 apr. 17. 
5 » 

11 11 11 1903 jún. 27. 
e : Farnad 11 11 11 1898 apr. 4. 
7 Kosztolány 11 11 11 1903 szept. 22. 

II. Fehérkomáromi esperesség. 
1 R.-Komárom I. Magy. Ált. Bizt.-Társ. 1899 
2 Csabdi 11 55 11 1898 
3 A többi 10 egyház 11 11 11 1897 okt. 1. 

III. Nagyhonti esperesség. 
1 Bakabánya Trieszti Ált. Bizt.-Társ. 1900 
2 Csali 11 55 1904 decz. 31. 
3 Darázsi 11 11 11 1903 
4 F.-Almás I. Magy. Ált. Bizt.-Társ. 1899 júl. 15. 
5 Bagonya 

i i i i i i 
1899 decz. 2. 

6 Bagyan i i i i i i 1901 jún. 19. 
7 Báth i i i i i i 1909 márcz. 23. 
8 » 

i i i i i i 1902 okt. 14. 
9 Béld 11 11 51 1898 

10 Börzsöny 11 55 55 1900 decz. 31. 
11 K.-Csalomja 55 55 55 1898 
12 Csánk 55 5 5 55 1903 
13 Cseri 55 55 55 1900 aug. 17. 
14 Dacsolam 55 55 55 1902 jul. 19. 
15 Derzsenye 55 55 55 1897 szept. 30. 
16 Derzsenye-Zsember 55 55 55 1901 aug. 13. 
17 H.-Somos 55 55 55 1898 aug. 15. 
18 H.-S.-Csáb.-Varbók 55 55 55 1906 máj. 9. 
19 Hodrusbánya 55 55 55 1902 aug. 6. 
20 Ledény 5 5 5 5 5 5 1900 máj. 31. 
21 Lissó 5 5 5 5 5 5 1902 
22 Egyház-Maróth 55 55 55 1903 
23 K.-Palojta 55 55 55 1899 okt. 18. 
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24 F.-Baka I. Magy. Ált. Bizt.-Társ. 1900 
25 Berencsfalu 5 5 5 

1904 febr. 11. 
26 A.-Fehérkút 5 5 5 

1900 
27 F.-Rakoncza i * * 1903 
28 Selmeczbánya " 11 1902 okt. 10. 
29 Százcl i 11 1906 
30 Szuhány 5 5 ' " 1 

1904 máj. 13. 
31 Fí.-Terénv 5 5 i ii 1905 
32 Teszér 5 i ii ii 1903 
33 Udvarnok i ii 1902 nov. 18. 
34 Devicse íj 

ÍV. Mosoni esperesség. 
1 Oroszvár- Járfalu I. Magy. Ált. Bizt.-Társ. 1897 decz. 31. 
2 Levél n , ,, 1897 okt. 1. 
3 Miklósfalu 5 5 i ii 1897 okt. 1. 
4 Rajka ii i ii 1897 okt. 1. 
5 Zurány ii 5 5 5 

1897 szept. 30. 
6 » Rinn. Adriát, di Sic. Triešti 1898 jan. 16. 
7 Gálos I. Magy. Ált. Bizt.-Társ. 1900 júl. 26. 
8 » • » 1902 júl. 29. 
9 » „ 1904 máj. 30. 

10 » Welhsels. Brandsch. Vers. A. Wien 1898 decz. 31. 
11 M.-Óvár Trieszti Bizt.-Társaság 1898 szept. 19. 
12 Hegyeshalom Duna Bizt.-Társaság 1903 aug. 28. 

V. Nyitrai esperesség. 
1 Csasztkov Rinn. Adriát, di Sic. Triest 1899 decz. 6. 

» » } 1900 aug. 17. 
2 Krajné 

» 

1900 máj. 12. Krajné 
» 

5 5 5 5 1901 jól. 16. 
Filia: Koritno 1900 decz. 11. 

3 Bodíalu 1900 ! jan. 26. 
» 1900 decz. 11. 

4 Lubina 11 1900 decz. 15. 
5 Ö-Tnra 1900 1 decz. 15. 

» 5 1 1903 decz. 24. 
6 Brezová 1900 ; jan. 14. 

» 
5 5 

_ . 1901 jan. 14. 
7 Nyitra-Szerdahely 5 * 1900 jan. 27. 

» 1900 nov. 24. 
8 Pritrzs 

1
 • 1900 febr. 6. 

9 Salgó „ 
5 5 

1900 febr. 12. 
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Salgó Rinn. Adriát, di Sic. Triest 1903 apr. 6. 
» ii ii 1903 jún. 2. 
» 

V ii 1903 aug. 1. 
10 Szobolist 11 ii 1900 febr. 18. 

» 11 ii 1904 szept. 16. 
11 Kosariszko 11 ii 1900 márcz. 31. 

» } } 1903 márcz. 21. 
12 Turoluka 11 55 1900 márcz. 14. 
13 Miava 11 11 1900 márcz. 18. 
14 Holics 11 11 1901 márcz. 21. 
15 Szenicz 11 11 1902 márcz. 12. 
16 Szakolcza 11 11 1900 apr. 9. 

» 11 11 1905 júl. 15. 
17 Hl uboka 11 11 1900 apr. 2. 
18 Vág-Ujhely 11 11 1900 apr. 12. 
19 Felső-Zele 11 11 1903 jún. 28. 

Filia: Szilád 11 11 1903 apr. 14. 
20 Verbó 11 11 1903 apr. 6. 

» • 11 „. 1900 szept. 24. 
21 Assakürth 11 1902 aug. 15. 

» 11 11 1902 aug. 15. 
» 11 1904 máj. 16. 

11 1902 nov. 16. 
22 Bukócz 11 1900 máj. 29. 
23 Verbócz 11 1900 máj. 20. 
24 Csácsó 11 11 1902 nov. 16. 
25 Kosztolné 1. Magy. Ált. Bizt.-Társ. 

VI. Nógrádi esperesség. ! 

A 46 egyház I. Magy. Ált. Bizt.-Társ. 1898 decz. 31. 

VI1. Pozsonymegyei esperesség. 
Nagy-Szombat Assec. Generali Bizt.-Társ. 1900 nov. 1. 

» Bécsi Bizt.-Társ. n i n c s 
A többi egyház ii 1900 decz. 31. 
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VIII. Pozsonyváros i esperesség. 
1 Pozsony Bécsi Köles. Bizt.-Társ. n i n c s 

» I. Magy. Ált. Bizt.-Társ. 1898 
» Duna Bizt.-Társ. 1904 szept. 15. 
» 1898 febr. 15. 
» 1906 júl. 25. 
» 1906 jún. 26. 
» 1905 márcz. 1. 

Filia: Főrév Bécsi Köles. Bizt.-Társ. 1897 decz. 31. 
» Ligetfalu I. Magy. Áll. Bizt.-Társ. 1898 júl. 31. 

2 Récse Duna Bizt.-Társ. 1900 márcz. 9. 

IX. Trencséni esperesség. 
1 Ksinna I. Magy. Ált. Bizt.-Társ. 1898 apr. 5 
2 Nagy-Szlatina • 5 5 5 5 5 1898 decz. 31. 

» Adria Bizt.-Társ. 1899 decz. 31. 
3 Beczkó 1902 okt. 28. 

» 
5 5 5 5 1903 apr. 20. 

» « • • • 1903 máj. 20. 
4 Kohanócz • • . . 1900 febr. 16. 
5 Laáz 5 5 5 5 1907 febr. 2. 
6 Morva-Lieszkó 1902 máj 19. 
7 Felső-Ozor 1901 márcz. 28. 

» 1902 aug. 1. 
8 Nemes-Podhragy 1907 júl. 9. 
9 Podluzsán 1902 júl. 13. 

10 Puchó • 5 5 5 1902 júl. 2. 
» 1906 júl. 16. 
» 

5 5 5 5 1906 aug. 13. 
11 Kis-Sztankócz 1900 máj. 16. 
12 Szúlyó 1902 máj. 18. 

» 
5 5 5 5 1897 szept. 24. 

13 Trencsén 1897 nov. 7. 
» 

5 5 5 5 1899 nov. 29. 
14 Zay-Ugrócz 1897 szept. 5. 
15 Zárjecs 5 5 5 5 1897 aug. 26. 

Egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe iktattatik. 
44. A püspök úr beterjeszti a) a vallás- és közokt.-ügvi miniszter 

úrnak az országos segélyből, b) az egyetemes gyámintézet és cj a G. A. 
egylet segélyében részesült lelkészek, katecheták és egyházak követ-
kező jegyzékét; 
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a) A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 
1896. évi november hó 2-án 46199 sz. a. kelt kegyes rendeletével a 
dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerületben a következő 60 lelkész 
részesült 60 frtnyi segélyben a 3600 frtnyi államsegélyből. 

I. A barsi esperességből: 
1. Bázlik Pál. nemeskosztolányi lelkész; 
2. Liptai András, fakóvezekényi ,, 
3. Sárkány Dezső, nagyszelezsényi ,, 

11. A fehérkomáromi esperességből : 
4. Belák Géza, csabdii lelkész; 
5. Gáncs Jenő, székesfehérvári lelkész; 
6. Hering Lajos, szendi ,, 
7. Kövesy Béla, csákvári ,, 
8. Nehiba Lajos, száki ,, 

III. A mosoni esperességből: 

VI. A nagyhonti esperességből: 
9. Adamovics Sámuel, hodrusbányai lelkész; 

10. Baltik Pál, báli 
11. Bernáth Sándor, derzsenyei ,, 
12. Dianovszky János, darázsi ,, 
13. Luchs Sámuel, sznhányi ,, 
14. Gregus Gyula, csalli ,, 
15. Holéczy János, százdi ,, 
16. Holéczy Zsigmond, devicsei ,, 
17. Holuby Vilmos, felsőrakonczai ,, 
18. Kuchta Lajos, berencsfalusi ,, 
19. Seffarovszky János, kiscsalomjai ., 
20. Szluka János, bagvani ,, 

V. A nógrádi esperességből: 
21. Algőver István, závadai lelkész: 
22. Biszkup Béla. ozdini ,, 
23. Csővári Géza turicskai ,, 
24. Gaál Mihály, agárdi ., 
25. Korén Márton, alsóbodonyi helyettes lelkész: 
26. Kossaczkv Mihály, tuczini lelkész; 
27. Lanstyák Lajos, legéndi ,, 
28. Plachy János, felsőpetényi ,, 
29. Petényi György, budalehotai ,, 
30. Sárkány Emil, k.-zellöi ,, 



31. Simonidesz János, szécsényi lelkész; 
32. Id. Szlancsik Pál, polichnói ,, 
33. Ifj. Szlancsik Pál, s.-terényi 
34. Szluika Mihály, béri ,, 
35. Viczián Lajos, csehbrézói „ 
36. Zatkalik Mihály, bánki ,, 

Ví. A nyitrai esperesség. 
37. Bogyay Antal, nvitraszerdabelyi lelkész; 
38. Erdélszky Mihály, vágújhelyi ,, 
39. Laczkó János, assaklirti ,, 
40. Moczkó János, csácsói ,, 
41. Nedobrý József, csasztkói ,, 
42. Novomeszky László, salgói ,, 
43. Piffko Gusztáv, bukóczi ., 
44. Quotidian György, szakolczai ,, 
45. Štefánik Pál, kosariszkói ,, 

VII. Pozsonymegyei esperesség, 
46. Kovács Pál, pusztafödémesi lelkész; 
47. Krahulecz Aladár, grinádi ., 
48. Marczi István, dunaszerdahelyi ,, 
49. Rásó Mihály, alsószeli ,, 
50. Ritter Károly, somorjai ., 
51. Simkó József, nagylévárdi ,, 
52. Schleiffer Károly, misérdi ,, 

VIII. P o z s o n y v á r o s i e s p e r e s s e g b ő l : 
53. Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész; 

IX. A trencséni esperességből: 
54. Rálent István, beczkói lelkész; 
55. Bartho Mihály, nagyszlatinai lelkész-tanító; 
56. Bucsek Gyula, podluzsáni lelkész; 
57. Maschtena József, zsolnai lelkész-helyettes; 
58. Švehla Ferencz, laázi lelkész; 
59. Vargha János, ksinnai ., 
60. Vargha Emil, f.-ozori ,, 

A mellékelt nyugták szerint ezen segély a püspöki hivatal által 
lett kifizetve. 

b) Kerületünkben a következő egyházak, illetve intézetek kaptak 
segélyeket az egyetemes gyámintézettől: 

Ráth, nagy szeretet-adomány . . 1690 frt 79 kr. 
Szügy, kisebb szeretet-adomány , 400 ,, — .. 

Átvitel 2090 írt 79 kr. 
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Áthozat 2090 frt 79 kr 
Derzsenye 400 n ii 
Málnapatak J Leopoldianum 400 ii 11 
Ker. leányiskola] 125 ii ii 
Pozsonyi diakonissza-intézet . 100 ii ii 
Bethánia 38 40 „ 
Székesfehérvár . . . . . . 50 11 — 

Z s ember 50 11 ii 
Oroszvár 50 
Erdőmeg . . . . . . . . 50 11 — • 

Nyitrav. diasp 50 11 — 

Felső-Ozor 50 11 — . . 

Puszta-Födémes 50 • ^ 

Összesen: 3504 frt 19 kr. 
c) Az egyetemes egyh. közalap javára íolyósított 1896. évi állam-

következő szegény lelkészek segélyeztettek egyenként segélyből a 
100 írttal: 

1. Švehla Ferencz, Laáz; 
2. Belák Géza, Csabdi; 
3. Holéczy Zsigmond, Devicse; 
4. Bazlik Pál, N.-Kosztolány; 
5. Varga Emil, F.-Ozor; 
6. Hering Lajos, Szend; 

Marczy István, D.-Szerdahelv; 
Novomeszky László, Salgó; 

9. Korén Márton, A.-Bodony: 
10. Holuby Vilmos, F.-Rakoncza; 

Kövesi Béla, Csákvár; 
Kovács Pál, P.-Födémes; 

Vallás-oktatók: 

7. 
8. 

11 
12 

13. Simkó József, N.-Lévárd; 
14. Nedobrý József, Csasztkő; 
15. Gáncs Jenő, Sz.-Fehérvár; 
16. Adamovics Sám. Hodrusbánya; 
17. Plachy János, F.-Petény; 
18. Simonides János, Szécsény; 
19. Bálent István, Beczkó; 
20. Bogyay Antal, Ny.-Szerdahely; 
21. Polevkovics Gusztáv, Récse; 
22. Csővári Géza, Turicska; 
23. Id. Szlancsik Pál, Polichnó; 
24. Kossaczky Mihály, Luczin; 

1. Gáncs Jenő, Székesfehérvár 100 frt 
2. Jánosi Lajos, érsekújvári hitoktatás czéljára 150 
3. Bruckujíálusi hit-oktatás czéljára (Moson) 50 „ 
4. Farkas Géza, Nagy-Szombat és vidéke czéljára 100 ., 
5. Bogyay Antal, nyitraszerdahelyi szórványra . . 50 
6. Laczkó János, nyitravárosi hitoktatás czéljára . . 50 „ 
7. Maschtena József, zsolnai diasporára 25 ., 
8. Csaczai hitoktatásra 25 „ 
9. Raab Károly, körmöczbányai diasporára . . . . 50 .. 

10. Sárkány Uezső, aranyosmaróthi 50 
11. Holluby Vilmos, f.-rakonczai diasporára . . . . 50 „ 
12. Ipolysági diasporai hitoktatásra . . . . 25 „ 
13. Kaszner Ede. a losonczi hitoktatásra 200 „ 
14. Balassagyarmati hitoktatásra 100 ., 
15. Szécsénykovácsii hitoktatásra 25 „ 

Összesen; 1050 frt 
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100—100 írtnyi segélyben részesültek a következő egyházak 
Nemes-Kosztolánv Bars. 
Csabdi | 
Csákvár f 
Báth \ 
Ipoly-Szakállos j 
A.-Bodony \ 
Szécsény f 
Puszta-Födémes 
Felső-Ozor { 
Zsolna í 

Fehér-Kom. 

Hont. 

Nógrád. 

Pozsony. 

Trencsén. 

c) A német Gusztáv Adolf-egylet központi elnöksége Lipcséből f. é. 
márczius hó első napján 3669. sz. átirata mellett segélyt küldött: 

Segélyben részesült 
A s e g é 1 y 

Segélyben részesült 
f o r r á s a czíme 

összesen 
f o r r á s a czíme márká-

ban 
fo r in t -

ban 

Kosariszkó (Nyitram). F. e., Weinliem 
• 

adósság 50 29-30 
Oroszvár (Mosonm.) F. e., Darmstadt » 25 14-66 
Bajecz (Trencsénm.) F. e., Cassel 50, Bajecz (Trencsénm.) 

Darmstadt 25. 
Osnabrück 60, » 135 7914 

Laáz (Trencsénm.) F. e., Drezda » 200 117-23 
Nyugdíjalap » Nőegylet Drezda alap 50 29-30 
Salgó (Nyitram.) F. e., Altenburg lelkészet 200 117 23 
Báth (Hontm.) F. e., Münster adósság töri. 50 29-30 
Derzsenye (Hontm.) F. e., Cassel » » 50 29-30 
F.-Vezekény (Barsm.) F. e., Darmstadt 25, 

fiók.Frankenh. 276. » » 301 176 45 
Szécsény (Nógrádm.) F. e., Darmstadt iskola 25 14-66 
Losoncz » F. e., Cassel 50, 

Oldenburg 50. 
Münster 50, adósság 150 87-93 

Sz.-Fehérvár (F.-Kom.) F. e., Cassel 60, 
adósság 

Oldenburg 100, » 160 93-79 

Egyeseknek : 
Lelkésznek, Laázon 

(Trencsénm.) Nöegyl. Radeb. 50, 
Berichstadt 30, 

• 

Pulsnitz 40, 
Oelsnitz 15. Putz-
nitz 25, 160 93-79 



140 

Segélyben részesüli 
A s e g é t y 

Segélyben részesüli 
f o r r á s a 

1 

1 
czíme összesen f o r r á s a 

1 

1 
czíme 

m á r k á -
b a n forintban 

Lelkésznek, Salgó 
(Nyitram.) 

Tanítónak, F.-Zelén 
(Nyitram.) 

Közp. elnökség 

Nőegyl. Lipcse 

200 

100 

11703 

58-42 

Tanítónak, Laázon 
(Trencsénm.) 

Leik. özvegy Fischer, 
(Nyitram.) Brezová 

• 

i Nőegyl etek Rade-
burg 50, Putznitz 
30, Oelsnitz 15, 

Nőegylet Drezda 

95 

50 

55-60 

29-30 
Összesen: 2001 1172-92 

Duna-Szerdahely . 
Báth 
Nemes-Kosztolány . 
F.-Zelenitze . . . 
Salgó-Tarján 

117 frt 
234 
175 
117 
117 

30 kr 
60 
95 
30 
30 

Összesen: 
Báth . 
Trencsén 
Salgó . 
Zsolna 

762 frt 
293 frt 
175 
175 

58 

45 kr, 
25 kr, 
95 
95 .. 
65 „ 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ő Nagyméltósága 
1897. évi aug. hó 12-én 40,566. sz. a. kelt rendeletével a f. évi állam-
költségvetésbe a különböző egyházak csekélyebb illetménynyel ellátott 
lelkészeinek segélyezésére felveit összegből, a dunáninneni ág. h. ev. 
egyházkerületben 6400 frtot a következő lelkészeknek az alább jelzett 
részletekben adományozta: 

N3 Cfi 
O 
O 
Ex 

A lelkész neve Állomása 
Segély 

frt 

I. A barsi esperességben. 
1 Rázlik Pál Nemes-Kosztolány 100 
2 Bándv Endre Léva 100 
3 Sárkány Dezső Nagy-Szelezsény 100 
4 Liptai András Fakó-Vezekény 100 
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N 
C/2 

• O 

O 
p H 

A lelkész neve 

. 

Állomása 
Segély N 

C/2 

• O 

O 
p H 

A lelkész neve 

. 

Állomása 
frt 

| 
II. A fehérkomáromi esperesség. 

5 Smíd Mihály Bokod 100 
6 Belák Géza Csabdi 50 
7 Kövessi Béla Csákvár 50 
8 Binder Adolf Gyúró 50 
9 Holko Mihály Ondód 50 

10 Zatkalik Károly Oroszlán 50 
11 Nehiba Lajos Szák 50 
12 Gáncs Jenő Székesfehérvár 100 
13 Hering Lajos Szend 150 
14 Janko Dániel Tordas 50 
15 Horváth Sándor Veleg 100 
16 Jánosi Lajos Komárom 100 

III. A mosoni esperességben. 

IV. A nagyhonti esperességben. 
17 Kontsek László Felső-Almás 50 
18 Stollmann Gusztáv Béld 50 
19 Kuchta Lajos Berencsfaln 100 
20 Greguss Gyula Csali 50 
21 Dianovszky János Darázsi 100 
22 Bernáth Sándor Derzsenye 50 
23 Holéczy Zsigmond Devicse 100 
24 Adamovics Sámuel Hodrusbánya 100 
25 Kramár Sámuel Lissó 50 
26 Szabó Gyula Közép-Palojta 50 
27 Holuby Vilmos Felső-Rakoncza 100 
28 Holéczy János Százd 50 
29 Reil Sámuel Teszér 50 
30 Krupecz István Udvarnok 50 

V. A nógrádi esperességben. 
31 Gaal Mihály Agárd 50 
32 Zatkalik Mihály Bánk 50 
33 Korén Márton Alsó-Bodony 100 
34 Mihalovics Sámuel Bér 50 
35 Viczian Lajos Cseh-Brézó 50 
36 Wallentinyi Samu Dengeleg 50 
37 Lantsjak Lajos Legénd 100 
38 Raphanidesz Bogyoszló Lest 50 
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N 
C/i 

- O 
í>-> A lelkész neve Állomása 

Segély 
O 
&H frt 

39 Margócsy József Losoncz 100 
40 Kossaczky Mihály Luczin 50 
41 Hrk János Málnapatakon 50 
42 Biszkup Béla Ozdin 50 
43 Plachy János Felső-Petény 100 
44 id. Szlancsik Pál Polichno 50 
45 ifj. Szlancsik Pál Surány-Terény 50 
46 Simon i d es János Szécsény 100 
47 Švehla Ede Szinobánya 50 
48 Wladár Viktor Szügy 50 
49 Csővári Géza Turicska. 50 
50 Algöver István Závada 50 
51 Sárkány Emil Kis-Zellő 100 

VI. A nyitrai esperességben. 
52 Lacko János Ássak űrt 100 
53 Moczko János Csácsó 100 
54 Nedobrý József Csasztkó 100 
55 Szekerka Pál Hluboka 50 
56 Boor János Holic.s 50 
57 Štefánik Pál Kosariszko 100 
58 Holuby Gusztáv Lubina 50 
59 Bálén t Tivadar Pritrzsd 50 
60 Quotidian György Szakolcza 50 
61 Beblavy Pál Szobotist 100 
62 Szemian Lajos Turoluka 50 
63 Erdélszky Mihály Vágujhely 150 
64 Gallós Pál Verbó 50 
65 Lanstjak András Felső-Zelle 50 
66 Bogyay Antal Nyilra-Szerdahely 150 
67 Novomeszky László Salgó 50 

VIL A pozsonymegyei esperességben. 
68 Krahulecz Aladár Grinád 50 
69 Simko József Nagy-Lévárd 50 
70 Schleiffer Károly Misérd 100 
71 Scharbert Ármin Limbach 100 
72 Ritter Károly Somorja 100 
73 Rásó Mihály Alsó-Szeli 100 
74 Marczy István Duna-Szerdahely 50 

| VÍII. A pozsonyvárosi esperességben. 
75 Polevkovics Gusztáv Récze 50 
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N m 
í> > A lelkész neve Állomása Segély 
O En frt 

IX. A trencséni esperességben. 
200 76 Bálent István Beczkó 200 

77 Roy Pál Kochanócz 50 
78 Varga János Ksinna 50 
79 Švehla Ferencz Laaz 100 
80 Vargha Emil Felső-Ozor 50 
81 Bucsek Gyula Podluzsánv 200 
82 Holuby József Nemes-Podhrágy 50 
83 Krizsan János Szúlyó 50 
84 Heinlein Emil Trencsén 50 
85 Barth o Mihály Nagy-Szlatina 50 
86 Riesz Károly Zay-Ugrócz 50 
87 Maschtena József Zsolna 50 

Összesen: 6400 

Örvendetes tudomásul szolgál és a nagymélt. m.k. kormány-
nak és az adományozó intézeteknek a ker. közgyűlés az orsz. 
segély nagyobb mérvű utalványozásáért köszönetet szavaz. 

45. A püspök úr jelenti, hogy a mult évi államsegélyre vonat-
kozó számadást a nm. m. kir. közoktatási miniszter úrnak felterjesz-
tette, — azonban sem ezen 1896., sem az 1895. évi államsegély 
felosztására vonatkozó számadás jóváhagyása iránti leirat még le nem 
érkezett. 

Tudomásul szolgál. 
46. A püspök úr bemutatván a vallás- és közokt. miniszter úrnak 

1897. május 31. kelt 33081. sz. leiratát, mely szerint az ág. h. ev. 
egyház részére az 1897. évre felvett államsegélyből kerületünk részére 
járó 6000 frtot a balassagyarmati m. kir. adóhivatalból kiutalványozta, 
— egyúttal jelenti, hogy ezen összeget felvette és a kerület pénztárába 
beszolgáltatta. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
47. A pénzügyi bizottság felterjeszti következő jelentését: 
A ker. pénzügyi bizottság jelenti, hogy a kerületi pénztárt téte-

lenként érdemlegesen megvizsgálta és teljesen rendben találta. 
Ennélfogva indítványozza a ker. közgyűlésnek: 
1. hogy részéről a pénztáros, számvevő és ellenőr uraknak kö-

szönet mondassék és nekik a felmentvény megadassák; 
2. hogy a 2032 frt 96 krnyi kezelési eredményből 1200 frt a 

ker. gyámolda alaphoz, 832 frt 96 krt a ker. törzsvagyonhoz csatoljon; 
Egyúttal örömest értesíti a ker. gyűlést arról is, hogy a nyitrai 

esperességnek 491 frtnyi tartozása, a helyettes esperes úr kinyilatkoz-
tatása szerint legközelebb a ker. pénztárba beszolgáltatnak. 

Az 1896. évi mérleg-számla a következő: 
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Tartozik. Kezelési eredmény-számla. Követel. 
frt kr. frt kr. 

1200 — 

400 

250 
100 
50 
37 14 437 14 

250 — 

250 — 

626 30 
438 44 1064 74 

1250 90 
143 56 

2032 96 
"N 

7029 30 

frt kr. ffr kr. 
Kamat számlán. 

Takarékpénztári betét kamatai . . 240 29 
Értékpapírok kamatai az alapítványoknak 

előírt kamatok levonása után . . 1264 85 
Magán-kötelezvények kamatai . . . . 112 50 1617 64 
Esperességi járulékok számlán . . . 2419 99 
Nyitrai esperesség számlán 491 67 2911 66 
Kerületi államsegély 

Xv \ 
\ 

' 

NXXNNSXNNSSNNNx X 

2500 

7029 30 

Püspöki tiszteletdíj számlának 
Püspöki iroda 

Fizetések számlának. 
Kerületi jegyzők tiszteletdíja 
Könyvelő tiszteletdíja . . . 
Levéltáros » . . . 
Váczi hitoktató tiszteletdíja 
Pozsonyi főiskola . . . . 
Theologia akadémia számlának 

Útiköltség számlának. 
Püspök úr útiköltségei 
Egyet, gyűlésre kiküldöttek útiköltségei 
Esperess. útiköltség és napidíj számlának 
Vegyesek számlának 
Mérleg számlának 

Pozsony, 1897. január 15-én. 
Günther M. V. 

ker. pénztáros. 

Megvizsgáltatott és rendben találtatott 
Kelt Pozsony, 1897. április hó 29-én. 

Baltik Frigyes 
Láng Lajos. 

Kesztler Tivadar 
ker. számellenó'r. 

Richter Ede 
ellenőr. 

« 



Vagyon. Mérleg" I 8 O 6 . deczember hó 3 1 - é n . Teher. 

u 

15 

61 
34 
37 

Értékpapír számla. 
2800 frt magyar vasúti kölcsön . . . . ; ' 

» földhitelintézeti záloglevél. . . > 
» 5°/0 kisbirtokos » . . . > 
» magyar arany-járadék kötvény > 
» közös-papír járadék > 
» jelzálog hitelb. községi zálogl. » 

illetve 
» Budapest fővárosi kötvény . . > 
» Budap. egyes, takarékp. zálogl. > 
urócz-sz.-mártoni nyomda-részvény 

Laszkáry Gyula alapító levele 
Kölcsön számla 

1000 
1000 
8900 

11200 
16000 

400 
17000 
3 drb 

100 
100 
100 
100 
91-45 
9950 
99 40 

100 
100 

frt 

2800 
1000 
1000 
8900 

10242 

15915 
400 

17000 
150 
500 

40 

Letétben kezelt alapítványok takarékp. 
betétei . 

48 Trencsén-teplitzi templomépitési-alap . . 
Kwacsala Julianna alapítvány 1 

» » » II 
Turócz-sz.-mártoni volt gymnasiumi alap 
Kamat számla 
Takarékpénztári betét-számla 
Nyitrai esperesség számlája 
Pénztári számla .1 

210 
1316 
1100 
4500 

kr. 

36 
nr 

Pozsony, 1896. deczember 31. 
Günther M. V. 

ker. pénztáros. 
Megvizsgáltatott és teljesen rendben találtatott. 

Pozsony, 1897. april 29-én. 
Láng Lajos m. p. 

frt k 
3Í 4 

62 
6 
7 
tt'l 

10 
1 ! 
12 
13 
16 

579074 0 49 
50 

2500 - 51 

52 
53 
54 

7127 9 3 5 • 
405 4 8 65 

1.0858 8 4 57 
491 6 7 58 
489 5 9 5 

61 
63 
64 

797809 1 

Kerületi gyámolda számla 
Nittnaus Mihály alapítvány 
Laszkáry Gyula gyámolda alápítvány 
Németh István alapítvány 
Báró Steiger » 
Baltik Frigyes » 
Kerületi hitoktatási alap 

» felsőbb leányiskolái 
Zsedényi alapítvány . . 
Báró Szirmay alapítvány 
Egyházkerületi vagyon-számla . . . 
Trencsén-teplitzi templomépítési-alap 
Kwacsala Julianna alapítvány I . . 

II. . . 

alap 

A kormány által átadott volt türócz-
sz.-mártoní gymnasiumi alapítványok 
Kuzmáni alap 
Paulini alap 
Stúr alap 
Suhajda alap 
Gymnasium zeneszer-alap 
Alumneumi alap 
Gyógykezelési alap . . . 
Geduly Lajos alapítvány . 
Kerületi missionáris alap . 
Közalap számla 
Kezelési eredmény-számla, 

frt kr. frt k 
3223 14 

509 91) 
500 4233 04 

2561 32 
2767 67 

176 64 
677 58 
937 28 

•0000 — 

1260 — 

33992 76 
2 '0 36 

1316 55 
1100 63 

814 12 
211 66 
422 70 

1630 15 
84 93 

1390 06 
446 77; 4500 39 

1116 
353 

63 
35 

2543 
20 12 

75 
96 

79780 91 

Kesztler Theodor m. p. 
könyvelő. 

BaltikFrigyes m. p. 
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47-48. Ennek kapcsán Günther M. V., kerületi pénztáros jelenti, hogy 
a nyitrai egyházmegye a pénzügyi bizottság jelentésében említett tarto-
zasara utólag 300 irtot küldött; a trencséni esperességgel pedig, a 
teljes elszámolás megtörtént. 

Tudomásul szolgál és a pénzügyi bizottság javaslatai 
határozattá emeltetnek. 

48, Püspök úr jelenti, hogy Klimo Vilmos, turóczi h. esperes 
f. é. január 7-éről 20. sz. a. kelt átiratában azon kéréssel fordult 
ő hozzá, hogy miután a turóczi egyházmegye jelenleg a bányai kerü-
lethez tartozik, nagyon természetes, hogy a t.-sz.-mártoni gymnasium 
a dunáninneni egyházkerület pénztárában kezelt alapjai kezelés végett 
a bányai egyházkerület pénztárába volnának átteendők. Minthogy ezen 
alapok a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1880. 
nov. 1-ről 31224. sz. a. kell intézvénvével a dunáninneni kerület 
kezelésére bízattak, miről Lehóczky Lajos, turóczmegyei alispán 1881. 
évi január 19-én kelt átiratában Geduly Lajos superintendenst érte-
sítette: püspök úr ez ügyben elnökileg el nem járhatván, azt határozat-
hozatal czéljából a ker. gyűlésnek terjeszti be. 

Az alapítványok az átvételnél a beszámított kamatokkal együtt 
következő összegekben találtattak: 

1. Tápintézeti alap: 
a) Salmovsky Ernő kötvénye 
b) Készpénzben . . . 

2. A Kuzmányi-alapítvány . 
3. A Slur-alapítvány . . . 
4. A Paulinyi-alapítvány 
5. A Suhajda-alapítvány 
6. A muzeum alapja, helyesen 

zeneszerek 
7. Az intézeti orvos alapja. 

Összesen: 2099 frt 22 kr. 
A felsorolt alapítványok, kivéve Salmovszky kötvényét, mely már 

a kerületnek 1882. évben tartott közgyűlése jegyzőkönyvének XII. pontja 
alapján mint behajthatlan töröltetett, 1895. decz. 1-éig a «T.-Sz.-Mártoni 
Takarékpénztár»-ban voltak elhelyezve, a fentnevezeti naptól kezdve 
azonban a kerületi pénztár oly módoni kezelésébe mentek át, hogy a 
tőkék a «Pozsonyi Takarékpénztár »-ban kamatoztatnak s minden egyes 
alap külön könyveltetik el. 

Az alapok 1896. deczember 31-iki állása a következő: 
1. A Kuzmányi-alapítvány . 
2. A Paulinyi-alapítvány 
3. A Stur-alapítvány . . . 
4. A Suhajda-alapítvány. . 
5. Zeneszeri alapítvány . 
6. Alumneumi alapítvány . 
7. Orvosi gyógykezelési alapítvány 

46 frt — kr 
616 » 55 » 
139 » 82 » 
187 » 88 » 

94 » 45 » 
777 » 70 » 

38 » 31 » 
198 » 51 » 

Összesen 

314 frt 12 kr. 
211 
422 

1630 
84 

1390 
446 

66 
70 
15 
90 
06 
77 

4500 frt 39 kr. 
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Tekintetlel arra. hogy a tnróczi egyházmegye a zsinati 48-49. 
törvény 7. §-a alapján a bányai kerülethez csatoltatott, a 
ker. gyűlés kimondja, hogy a t.-sz.-mártoni gymnasium-

kerületnek átadni. a bányai 
esperesség, akár a bányai 
a vallás- s közoktatásügyi 

a dunáninneni kerületnek 

alapítványainak kezelését kész 
mihelvest akár a turóczmegyei 
kerület ily értelmű rendeletet 
minisztertumtól kieszközölni s azt 
bemutatni képes leend. 

A kimutatások tudomásul szolgálnak. 
49. Olvastatott a pénzügyi bizottság jelentése, mely szerint a ker. 

pénztáros úr az 1898. évre a következő előirányzatot terjesztette a 
pénzügyi bizottság elé: 

A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 1898-ik évi 
költségelőirányzata. 

I. Szükséglet: 
Püspöki tiszteletdíj 1200'— frt. 

» irodai átalány . . . . 400*— 
» káplándíj és lakás . . 750 — 

Kerületi jegyzők tiszteleidíja . . 250 — 
Könyvelő tiszteletdíja . . . . 100*— 
Levéltáros » . . . . 50- -
Pozsonyi lýceum és tápintézetnek 250' -
Theologiai akadémiának . . . 250*— 
Váczi hitoktatónak 3714 » 3287 14 frt 
Alapítványok kamataira . . . 1500-— » 

Útiköltségekre: 
Püspök úr képviseltetési költsé-

geire elszámolás mellett . . 
Püspök úr útiköltségeire . . . 
Esp. útiköltségek és napidíjjak . 
Nyomtatványok 
Vegyes és előre nem látott kiad. 

Összes szükséglet . 

II. Fedezet: 
Takarékpénztári betét kamatai . 276 — frt 
Értékpapírok kamatai . . . . 2890" - » 

1000" - frt 
6 0 0 — » 

1700— » 
350" — » 
500" — » 4150— frt 

8937-14 

3166 — frt 

Mosoni egyházmegye 
Nyitrai » 
Pozsonvi » 

Esperességek járulékai 1 1
2 kr. 

. . . . 117 69 frt 

. . . . 820-54 » 

. . . . 234-52 » 
Pozsonyvárosi egyházmegye . . 
Trencséni » . , 
Nógrádi » 
Honti » . . 
Barsi » . . 
Fehér-Komáromi » . . 

Összesen: 

130 87 
32319 
74385 
34974 

45 45 
138-36 2904 21 frt 

6070-21 irt 
10* 
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4 9 - 5 2 . I. Szükséglet 893714 frt 
lí. Fedezet 6070 21 » 

Hiány. . 2866*93 frt 
1. A bizottság ezen előirányzat tüzetes, tételenkénti megvizsgálása 

után indítványba hozza a ker. gyűlésnek: 
a) fogadja el egész terjedelmében az 1898. évre szóló előirányzatot és 
b) engedje meg, hogy a 2866 írt 93 krnyi hiány 2900 frt erejéig 

a 6000 frtnyi államsegélyből fedeztessék. 
2. A pénzügyi bizottság jelenti- a ker. gyűlésnek, hogy a kerületi 

pénztárnak minden év tavaszán megejtendő megvizsgálása alkalmával 
felmerült tetemes költségek megtakarítása czéljából a maga kebeléből 
a kerületi pénztár megvizsgálására egy kis bizottságot küldött ki, mely 
mélt. Láng L. és főt. s mélt. dr. Baltik Frigyes urak elnöklete alatt 
Kalenda J.. Hacker K., Fürst J. és Schleiffer K. tagokból áll. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését helyeslőleg 
tudomásul veszi, a beterjesztett költségvetést elfogadja, a 
a hiány fedezésére a kért 2900 frtnyi összeget az állam-
segélyből engedélyezi s a kis bizottság kiküldetését jóváhagyja. 

50 Minlhogy az egyetemes gyűlés jkönyvének 39., illetve 55. pontja 
értelmében a dunáninneni egyházkerület azon indítványát, hogy «az 
egyetem pénztára térítse meg az egyetemes közgyűlés valamennyi 
lelkészi és tanári tagjainak útiköltségét és napidiját» az ez idei köz-
gyűlésen fogja tárgyalni: 

A dunáninneni ker. gyűlés az ez ügyben már tavaly 
beterjesztett indítványát ezúttal is ismétli. 

51. Olvastatván a múlt évi egyetemes gyűlés jkönyvének 54. 
pontja, püspök úr indítványozza, hogy az említett pontban foglalt 
irodalmi czélokra kerületünk is hozza meg a maga áldozatát. 

Püspök úr indítványa általános helyesléssel fogadtatván, 
a pénzügyi bizottság javaslattételre hivatik fel. 

52. Olvastatott a segélytosztó bizottság 1897. szepl. 8. Pozsony-
ban megtartott ülésének jegyzőkönyve; e szerint a ker. közgyűlés, 
a kerületi pénztárba közvetlenül befolyt 6000 frtnyi államsegélyt 
következőleg osztotta el: 
1. Közigazgatási czélokra 2900 frt 
2. Az egyetemes pénztárba 250 » 
3. Esperesi tiszteletdíjakra 900 » 
4. Trencsén-Teplicz és Pőstyén istentiszt, költségeire . 50 + 50 100 » 
5. Teolog. Otthon 160 » 
6. Szegény egyházak segélyezésére: 

a) Barsi egyházmegye Léva 50 frt 
b) F.-Komáromi egyházm. Gyúró egyh 50 » 
c) Mosoni » Magyar-Óvár . . . . 50 » 
d) Honti » Fehérkút 50 » 
e) Nógrádi » Szécsény 50 » 
f ) » » Budalehota 50 » 
g) Nyitrai » Csasztkó 50 » ' 
h) Pozsonyin. » Puszta-Födémes . . . 50 » 

Átvitel: 500 frt 4310 frt 
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Áthozat: 500 frt 
i) Pozsony városi » Főrév 50 "frt 
j) Trencséni » Felső Ozor 50 » 

int szűkölködő lelkészek és katecheták segélyezendők: 
a) Bars. Sárkány Dezső Nagy-Szelezsényben . 30 » 

b) F.-Komárom. Jánosi L. Komáromban . . . 30 » 

» Fábián S. » . . . 30 » 

c) Mosony. Hauptmann M. Rruck-Ujf. katecheta c) Mosony. Hauptmann M. 
lakik Hegyeshalmon 30 » 

» Posch Frigyes Levél, mint m.-óvári » Posch Frigyes 
katecheta . . . . 30 » 

d) Hont. Hiindel Vilmos Selmeczbányán (az 
Ipolysági missió) . . 30 » 

» Dianovszky János Darázsi-ban . . . . 30 » 

Baltik Pál Báth 30 » 

ej Nógrád. Kaszner Ede Losoncz 30 » 

Zatkalik M. Bánk 30 » 

» Lnppa János Dolány 30 » 

» Kovácsi katech. Szécsény 30 » 

f ) Nyílra. Slefanik Pál Kosariszko . . . . 30 » 

» Erdélszkv M. Vág-Ujhely . . . . 30 » 

Stubner S. Galgóczi katecheta . 30 » 

g) Pozsonyin. Farkas Géza Nagy-Szombat . . . 30 » 

» Ritter Károly Somorja 20 » 

h j Trencsén. Maschlena J. Zsolna 30 » 

» » Csáczai katecheta. . 30 » 

4310 frt 52-53. 

560 frt 
8. Gyámolda alapra 630 » 

Összesen 6000 frt 
53. A mult évi ker. gyűl. jkönyv 34. p. k. értelmében a ker. 

pénzügyi bizottság jelenti a Baldácsy-alapítványról: 
1. Hogy az alapítványt kezelő bizottság igazgatóságának elnöke 

gr. Tisza Lajos és 4 igazgató tag újra 6 évre az igazgatóságba be-
választatott és hogy az ügyészi állás helyébe ügyvivői állás szervez-
tetett és erre Stand L. úr meghívatott. 

2. Az alapítvány értéke: 
1896. végén 698782 frt 88 kr. 
Teher . 203669 » 90 » 

Vagyon: 495112 frt 89 kr. 
Az összes értékek kezeltettek a magyar földhitelintézet által. 
3. Az 1897. évi költségelőirányzat kitüntet 

bevételt . . . . . . . . . 70524 frt 86 kr. 
kiadást 21755 » 08 » 

tehát 48769 frt 78 kr. 
tiszta maradványt, mely felett az alapítványt kezelő bizottság ekkép ha-
tározott: fizettessék: 

Tőkésítésre 5 °ö 2500 frt — kr. 
Adassék egy-egy kerületnek rendes 

osztalékképen 2500 frt . . 27500 » — » 
Rendkívüli osztalékképen 1000 frt 11000 » — » 
Vitessék át 1898-ra 7769 » 78 » 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
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54-55. 54. A br. Baldácsy-alapítványt kezelő bizottság felhívására 
választja a kerületi közgyűlés rendes meghatalmazottakul: 

mélts. Laszkáry Gyula, egyházkerületi felügyelőt és mélt. s főt. 
dr. Baltik Frigyes, püspököt; póttagúi pedig mélt. Láng Lajos, 
pozsonyvárosi esp. felügyelőt. 

55. A Baldácsy-alapítvány jövedelméből 1897. évben kerületünkre 
eső 3500 frtnyi összeg következőleg osztatik el: 

1. püspöki tiszteletdíjra 1000 frt 
2. felmentvénvi díjak némi pótlására . 400 » 
3. pusztuló, építkező egyházak segélye-

zésére 750 » 
4. szegéuv lelkészeknek 550 » 
5. lelkész özvegyeknek 800 » 

Összeg: 3500 frt 
a) Egyházak: 

1. Barsban Nemes-Kosztolány. . 50 frt 
2. Fehér-Komáromban Szend 50 » 

» Csabdí 50 » 
3. Mosonban Oroszvár 50 » 
4. Hontban Báth 50 » 

» Derzsenye . . . . 50 » 
5. Nógrádban Száraz-Brézó . . . 50 » 

» Bér 50 » 
H. Nyitrában Csácsó 50 » 

» Nyitra-Szerdaliely . 50 » 
7. Pozsonymegyében Grinád 50 » 

» Kajal 50 » 
8. Pozsonyvárosi esperességben Ligetfaln 50 » 
9. Trencsénben Ksinna 50 » 

» Puch ó 50 » 750 frt 
b) Szegény lelkészek: 

Bars. liiptay András Fakó-Vezekény . . . 50 » 
Fehér-Komárom, Hering bajos Szend 50 » 
Moson. Flicsny K. Miklósfalva . . . . 50 » 
Hont, Holuby Vilmos Felső-Rakoncza . . 50 » 

» Adamovi Is S. Hodrusbánya . . . 50 » 
Nógrád. Viczián Lajos Csehbrézó . . . . 50 » 

» Kosatzky Mihály Luczini 50 » 
Pozsonyváros, Polevkovics G. Récse 50 » 
Nvitra, Nedobrí J. Csasztkó 50 » 
Pozsonymegye, Scharbert A. Limbach 50 » 
Trencsén, Riesz Károly Zay-Ugrócz . . . . 50 -> 550 frt 

c) Papözvegyek: 
Barsban, Schleiffer Arminné, . 40 » 
Fehér-Komáromban Kemény Károlvné . 40 » 

» Fadgyas .Józsefné . . 40 » 
Hontban Holéczy Miksáné . . 40 » 

» Molitorisz árvája . . 40 » 
» Braxatoris Emília . . 40 » 
» Szemian Mihály né. . 40 » 

Nógrádban Sztolár Györgyné . . 40 » 
Átvitel: 320 frt 1300 frt 
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Athozat: 320 frt 
Nógrádban Korcsek Frigyesné . 

» Petényi Györgyné . . 
Nyitrában Mandelik Istvánné . . 

» Schnitta Dorottya . . 
» Hnrbán Anna . . . 
» Roy Francziska . . 
» Tiszák Antonia. . . 

Blaskovics Vilniosné . 
Csernák Gusztávné . 
Frevtag Victorné . . 
Csernó Káról y né . . 
Riesz Károlyné. . . 40 » 800 frt 

3500 frt 
56. A Reischel Károly alapítványt kezelő kerületi bizottság az 

alapítvány vagyonának 1896-ik évi kezeléséről és állásáról jelenti: 
A) Kezelési eredmény-számla: 

1300 frt 55-57 . 

Pozsonymegyében 
» 

Pozsonyvárosban 
Trencsénben 

40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 
40 » 

Tartozik : 
Theol. akad. folyó számlának 1500'— frt 
Költségek számlának . . . 21059 » 
Segélyezések » . . . 4550"— » 

Követel 
Kamat-számlán Í078-37 frt 

Mérleg-számla eredménye 817-78 
7078-37 frt 

R) Pénztári forgalom: 
Bevételben 16085'94 frt. 
Kiadásban 1580714 » 

Pénztári egyenleg: 278'8Ö frt. 

C) Mérleg-számla 1896. évi deezemher 81.: 

7078-37 frt 

Tartozik 
Kölcsön számlának . . 
Értékpapír » . . 
Takarékp. számlának . 
Pénztári számlának . . 
Kamat » . . 

1000-— frt 
147164— » 

6483 48 » 
278-80 » 
737-66 » 

Követel : 
Theol. akad. tart. számlán 
Alapítványi vagyon . . 
Segélyezések tart. alap . 
Kezelési eredmény . . 

5665-90 frt 
148176-92 » 

1002-34 » 
817-78 » 

155662-94 frt 155662-94 frt 

D) Vagyon-állás: 
Jelen évi vagyon-állás . . . . 148994'70 frt. 
Múlt évi vagyonállás 148176 92 

Szaporodás: 817'78 frt. 
Továbbá jelenti, hogy a lefolyt kezelési évben, még pedig az októberi 

határidőben 49 segélyzetf közé 2250 Irtot, az áprilisi határidőben 52 
segélyzett közé 2275 frtot osztott ki. Végül, hogy ngs Günther M. 
V. kir. tanácsos és alapítványi pénztáros úrnak köszönet mellett a 
felmentést megadta. 

Tudomásul vétetik. 
57. Fentebbivel kapcsolatban a Reischel Károly alapítványi bizott-

ságnak azon határozatát, hogy egy előfordult eset következtében szük-
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57-60 . ségesnek látta az illetékes lelkész és esperes urakat felhívni, hogy a 
segélyzettek halálát, a haláleset bekövetkeztével r ö g t ö n főt. püspök 
úrnál bejelenteni kötelességüknek ismerjék, mert különben a netán 
illetéktelenül felveti, összeg visszatérítésére fognak köteleztetni, 

a kerületi közgyűlés helyeslő tudomásul veszi és maga 
részéről is a lelkész és esperes uraknak e határozalboz való 
alkalmazkodást kötelességökké teszi. 

58. Ugyanazon kerületi bizottságnak a tanítók állami nyugdíjaz-
tatásává. 1 kapcsolatban hozott azon- határozatát, »hogy az állami nyug-
díjaztatással nem áll szükségképi összefüggésben a Reischel alapít-
ványból való nyugdíj élvezete is, hanem megkívánja, hogy az alapít-
vány pénztárából kért segélyezés esetén az illető tanítók folyamod-
ványaikat az alapszabályok 17 - 2 2 . §-nak megfelelően szereljék fel s 
a bizottság minden alkalommal esetről-esetre kíván intézkedni«, 

a kerületi gyűlés maga részéről is helyeselve hozzáal-
kalmazkodás czéljából az illetőknek jegyzőkönyvileg köztu-
domására hozza. 

59. Jelenti végül a bizottság, hogy Korcsek Zsigmond, a bizottság 
tagja nyugdíjaztatván, tagsági állásáról leköszönt. 

A közgyűlés Korcsek Zsigmond úr eddigi önzetlen mun-
kásságáért hálás köszönetét kifejezi s helyébe Frühwirt Sámuel 
urat megválasztja. 

60. A mult évi egyetemes gyűlés jkönyvének 91. pontjával szem-
ben, mely szerint a liptói lelkészek a Reischel-féle alapítvány irányá-
ban támasztott azon jogigénye, hogy a nevezett egyházmegyének lel-
készei. kik a tiszai kerületbe való bekebeleztetésig hivatalban állottak, 
a Reischel-féle alapítvány jótéteményében részesüljenek, véleményadás 
végett az egyetemes ügyészhez lelt utasítva, — eltekintve attól, hogy 
az egyetemes gyűlés a hagyományos egyházkerületet meg sem kérdezte, 
— e közgyűlés jogainak megvédése érdekében következőleg nyilatkozik: 

Tekintve, hogy az 1894. évi az egyházkerületek arányosításáról 
szóló törvény 18. értelmében a Reischel alapítvány sem osztály, 
sem közössététel tárgyát nem képezheti, a 19. §. pedig ez alapítványra 
nem vonatkozhat,ik. mert itt tagsági kötelezettségek nincsenek, a me-
lyeknek teljesítése a jogigényt biztosítaná; tekintve, hogy az alapítónak 
rendelkezése mindjárt első pontjában kimondja, hogy az alapítvány 
mindig azon magyarhoni ág. h. ev. egyházkerület papjai és tanítói 
számára szól. a melynek superintendentiájához Pozsony, Nagyszombat, 
Modor. Bazin és Szt.-Györgv városok vannak beosztva, — már pedig 
e superintendentiától a liptói egyházmegye elválasztatott; tekintve, hogy 
az alapítvány nem a hivatalban lévő, hanem a koruknál fogva, vagy 
saját hibájukon kívül hivatalra képleien lelkészek és tanítóknak szól; 
végül tekintve, hogy az arányosítás következtében a dunáninneni 
kerülethez sokkal több lelkész és tanító csatoltatott, mint a mennyi 
tőle elválasztatott s így emberi számítás szerint az alapítványra jóval 
nagyobb teher hárult; a mint a dunáninneni kerülethez csatolt egyház-
megyékből már is 8 segélyzeit részesül az alapítvány jótéteményében 
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a nélkül, hogy az előbbi segélyzeitek közül csak egytől is elvonatott 60-67. 
volna a segély; mindezeknél fogva 

a kerületi gyűlés a liptói esperességi lelkészek jogigényét 
el nem ismerheti s az egyetemes gyűlést az igényt-támasztó 
lelkészek követelésének visszautasítására felkéri. 

61. A ker. pénzügyi bizottság az egyetemes egyház számadását 
átvizsgálván, azt szám szerint helyesnek találta. 

Tudomásul szolgál. 
62. Olvastatik a V'o-os közalapadóra vonatkozólag a pénzügyi 

bizottság jelentése, mely szerint a dunáninneni kerületnek 3564 frt 
84 krnyi közalap tartozásából 5 °/0 leíratik, — az ekkép fenmaradó 
178 frt 20 krból több egyházmegyének járulékából levonás lesz enge-
délyezendő. de azért mégis valami felesleg várható, végül hogy az 
1896. évből maradt 155 frt közalap hátralékot a kerület az egyetem 
pénztárába befizette. 

Tudomásul szolgál és a pénzügyi bizottság indítványa 
elfogadásával a kerületi közgyűlés kimondja, hogy a közalap 
járulékból az egyetem által engedélyezett 5 ° 0-ból fenmaradó 
összeget »közalapi tartalékalap« létesítésére fordítja; az egy-
házmegyék pedig felszóllíttatnak, hogy az egyházak közalap-
járulékaikat együttesen f. évi deczember l-ig a ker. pénztárba 
küldjék be; — s a barsi, nagyhonti és nyitrai esperes urak 
felhivatnak, hogy az 5 frt, 24 frt és 140 frtnyi közalap-há-
tralékok a kerületi pénztárba beszolgáltatását szorgalmazzák. 

63. Ezzel kapcsolatban a nógrádi egyházmegye azon kérdésének 
megvitatása után. hogy a V-T'o-os közalapi adó húszszorosával megvált-
ható-e, — az egyházi elnök beterjeszti a komáromi, a felsőozori. a 
nemeskosztolányi, a felsőzelei, a salgói és a nyitrakrajnai egyház 
(összesen hat) kéretét, melyben azok a közalapi V2

0/o-os adó helyes-
bítését kérik. 

Ezen kérdés és kéretek tanulmányozás és indítványozás 
végett a ker. pénzügyi bizottságnak kiadatnak. 

64. A nmlt évi ker. gy. jk. 59-ik s egy. gy. jk. 56. pontja értel-
mében. vonatkozással a lelkészi fizetések nyilvántartására püspök úr 
jelenti, hogy a mennyiben csak a fehérkomáromi esperesség küldte 
be kimutatását: 

a többi esperességek a kimutatások beküldését köteles-
ségüknek tekintsék. 

65. Az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 73. pontja kapcsán 
jelenti püspök úr, hogy az egyetemes nyugdíjintézet szervezése folya-
matban van. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
66. Az egyházkerületi pénztáros úr jelenti, hogy a ker. gyámolda 

ez idő szerinti átlaga 4428 frt 14 kr. 
A jelentékeny gyarapodás örvendetes tudomásul szolgál. 

67. Bemiitattalik az egyházkerületi segélyező intézetek kimutatása 
az 1896. év végével: 
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6 3 - 6 9 . 68. A m. é. jegyzőkönyv 30. pontjának olvasásánál, megújítja az 
idecsatolt három egyházmegye u. m. a barsi, nagy-honti s nógrádi 
esperesség képviselői által abbeli kérelmét, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés támogassa őket jogigényei érvényesítésében, a bányakerü-
leti minden kérelmöket mereven visszautasító határozattal szemben, az 
egyetemes közgyűléshez benyújtott felebbezésöknél. 

A közgyűlés a készséggel megadott támogatás érvénye-
sítésére felkéri az egyházkerület tisztelt elnökségét; de utasítja 
egyszersmind az igazaikat kereső egyházmegyéket., hogy igé-
nyeiket megállapítva, illetékes helyen benyújtandó kereset-
levelüket mutassák be előzőleg a kerület elnökségénél. 

69. Vonatkozással püspök úr ő méltóságának évi jelentésére, a 
trencsénteplitzi fürdői istentisztelet ügyében következő intézkedések 
történtek: Ugfancsak püspök úr elnökleté alatt a helyszínén f. évi 
augusztus hó 15-én értekezlet tartatott, melyben résztvettek a trencséni 
egyházmegyei és gyülekezeti elnökségek, a fürdői isteni tiszteletek 
gondnoksága és a pozsonyi lelkészek képviseletében az ottani alesperes-
lelkész. Ezen értekezlet abban állapodott meg, hogy 

1. Dr. Prochazka Udalrik cs. és kir. törzsorvos eltávozásával 
megüresedvén a fürdői istenitiszteletek vezetése, utódját, dr. Kemény 
Ignácz cs. és kir. ezredorvost fürdői istentiszteleti felügyelőnek, Král 
Gyula kereskedőt pedig gondnoknak megválasztja; az eltávozott dr. 
Prochazka Udalrik törzsorvos úrnak és a pozsonyi lelkészi karnak 
eddigi buzgalmukért és fáradozásukért köszönetet szavaz. 

2. Az üresedésben lévő trencséni lelkészi hivatal immár betöltve 
lévén oly lelkészszel, ki mind a három nyelven prédikálni képes, 
püspök úr kijelenti, hogy a trencsén-tepliczi egyház ezentúl a missiói 
körből kivonatván, mint fiókegyház a trencséni anyaegyházhoz vissza-
csatoltassék és a trencsénteplitzi elöljáróság szükség esetén a trencséni 
egyházközség elöljáróságával a. folyó ügyeket gvűlésileg intézze el. 

Egyúttal meg lett állapítva, hogy a fürdői isteni tiszteletek május 
20-tól augusztus 20-ig tartassanak és hogy a trencséni lelkész minden 
második vasárnapon az isteni tiszteletet végezze. A mennyiben azon-
ban kívánatos, hogy minden vasárnapon isteni tisztelet végeztessék, az 
értekezlet felkéri püspök urat, hogy ezen minden második vasárnapi 
istenitisztelet megtartásáról gondoskodni szíveskednék, ki midőn kijelen-
tette, hogy a mennyiben módjában áll, missiói lelkészét ki fogja ren-
delni, felhatalmazza máskülönben a trencséni lelkészt, hogy az egyház-
megyebeli, vagy pedig Trencsén-Tepliczen időző bel- vagy külföldi 
lelkész urakat az isteni tiszteletek megtartásával megbízhatja. A mi a 
trencséni lelkész fuvar és ellátási költségét illeti, azt annak hiványa értel-
mében a trencséni egyházközség köteles fedezni. Az idegen lelkész 
urak ellátási napi díja 5 frtban állapíttatik meg — kivévén a fuvar-
díjakat, melyek szintén megtérítendők lesznek. Az istenitisztelet nyelve 
német; de szükség esetén magyar isteni-tisztelet is tartandó. 

3. A «Trencséni Takarékpénztár»-ban 8885. sz. alatti könyvecs-
kében letett és a trencséni ev. egyházközség által kezelt 330 frt 
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95 kr.-nyi vagyonhoz, mely kamatokkal 351 frt 71 krra felszaporodott. 89--72. 
hozzácsatolandó a dr. Prochazka Ulrik úrtól a kerületi pénztárba 
letett folyó pénztár, mely összeg a trencséni egyháznak azzal átadandó, 
hogy ebből a szükségleteket fedezze s a netaláni hátralék fedezése 
czéljából a ker. gyűléshez forduljon segélyért. 

IV. A püspök úr az értekezlet tudomására hozza, hogy az ima-
terem használatáért «pro recognitione juris» évenként egy korona 
fizetendő, mely összeg az 1896. évi kimutatás 13. pontja szerint be 
is fizettetett. 

V. Végre felkéri az értekezlet püspök urat, hogy a szükséges 
oltári szent edényeket, feszületet és gyertyatartókat a gyámintézeteknél 
kieszközölni méltóztatnék. 

Határosat: 
A ker. gyűlés a jelentést örvendetes tudomásul vévén 

elhatározza, hogy a tr.-tepliczi fiók-egyházat kivonja a missiói-
körből és a trencséni anya-egyházhoz tartozandónak tekinti, a 
tett intézkedéseket helyben hagyja és elrendeli, hogy a ker. 
pénztárban kezelt tr.-tepliczi folyó pénztárt a trencséni egyház 
pénztárába átteszi azon meghagyással, hogy a trencsén-
megyei esperesség a tr.-tepliczi istentisztelet ügyéről a ker. 
gyűlésnek évenként jelentést tegyen. 

70. A múlt évi ker. gyűlés jkönyvének 64. pontja kapcsán je-
lentetik, hogy a pöstyén-f'ürdői isteni tiszteletek berendeztettek, a püspök 
úr szíves közreműködése mellett. Pöstyén-fürdő, mint Verbó fiók-egyház 
megalakúlt s gondnokává Köhler Edinhárd úr, ki e tekintetben 
eddig is nagy buzgóságot fejtett ki, megválasztatott. A fiók-egyház 
vagyona: templom-alap czímén 519 frt 97 kr.; leltárának becsértéke 
255 frt 50 kr. Van saját bekerített temetője is. A lefolyt évben a 
pozsonymegyei lelkészek közreműködésével 8 ízben tartatott isteni-
tisztelet, a mikor is a felmerült költségeket az offertoriumok fedezték. 
A magas minisztérium az istenitiszteletek tartására szíves volt át-
engedni az állami iskola tantermét. 

Ügy a megválasztott gondnok úr, mint az előljáró 
lelkészek iránt a közgyűlés köszönetét kifejezi, a jelentést 
pedig örvendetes tudomásul veszi. 

71. Olvastatott a ker. gyámintézet f. évi szept. hó 8-án tartott köz-
gyűlésének jkönvve, melynek kapcsán nt. Raáb Károly, gyámintézeti 
elnök úr azon kérelmét terjeszti elő, hogy ezentúl a gyámintézet jköny ve 
a ker. gyűlés jkönyvének függelékeül kinyomassák. 

A gyámintézeti jkönyv örvendetes tudomásul vétetik s 
kinyomatásával a főjegyző megbízatik. 

72. Kerületi pénztáros úr beterjeszti a Steiger br. alapítvány-számla 
következő kivonatát: 
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-77. Követei. Br. Steiger A. alapítvány-számla ki vonata. Tartozik. 

1896. frt kr frt k r 1896. frt k r frt kr 
Jan. 1. Alapítványi tőke 2743 95 Jan. U. Bogyai hitokt. úrnak 40 — 

Decz. 31. 4°/0 kamat előírás . 109 72 2873 67 Július 9. Ugyanannak. . . . 40 
» 9. Laczkó biztos úrnak ti - | l 86 — 

Decz. 31. Alapítványi tőke. . 2767 67 
2853 67 2853 67 

Jövedelem . . . . 109 72 
Kiadás 86 

-

Tőkéhez csatolva . 23 72 

Pozsony, 1897. szeptember 1-én 
Kesztler, 

ker. számvevő. 
Tudomásul szolgál. 

73. A püspök úr beterjeszti azon tanítóknak következő jegyzékét, 
akiknek a Zsedényi-ösztöndíjat az 1896/7. tanévre adományozta, egyen-
kénti 90 írttal: 

Hasák Lajos, szendi (Fehér-Komáromi esperesség); 
Ebner Gyula, rajkai (mosoni esperesség); 
Licskó Adolf, felsőbakai (nagyhon t i esperesség); 
Orosházy János, szügyi és 
Kiszelv János, f.-sztregovai (nógrádi esperesség); 
Kovácsovics Mihály, vágujhelyi és 
Krajcsovics István, assakürti (nyitrai esperesség); 
Zettl János, misérdi (pozsonymegyei esperesség); 
Fischer Frigyes, főrévi (pozsonyvárosi esperesség); 
Paulo János, podluzsányi (trencséni esperesség); 

Tudomásul szolgál. 
74. A püspök úr bejelenti, hogy a Gedulv-ösztöndíjat 1896/7. tan-

évre Maliarik János, pozsonyi theologusnak, a Német István-ösztön-
díjat pedig a 1896/7. tanévre Hlavács Milán, pozsonyi theologus és 
Delinga Samu, selmeczbányai lyceúmi VIII. oszt. tanulónak adomá-
nyozta. 

Tudomásul szolgál. 
75. A Német István hagyatékának kamatja felhasználására vonat-

kozólag a pénzügyi bizottság indítványához képest, tekintettel arra, 
hogy az egyenkénti 42 frtos három ösztöndíjra nem elégséges 

a ker. gyűlés a f. évre is csak két, egyenkint 42 frtos 
ösztöndíj kiosztását rendeli. 

76. A Német István-ösztöndíjban részesülő tanintézetek sorrendjére 
vonatkozólag 

kijelentetik, hogy abban az 1897/8-iki tanévben a 
pozsonyi lýceum és a pozsonyi theol. akadémia részesül; 
a selmeczbányai lýceum pedig ez évben kimarad. 

77. A múlt évi ker. gyűl. jkönyvének 41. pontjánál a Tranovszkv 
Gvörgy-féle alapítványra vonatkozólag püspök úr jelenti, hogy a ker. 
gyűlés által nyert megbízatásában eljárt, de eredménytelenül. 
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A ker. gyűlés bevárva ez ügyben a liptói esperesség, 77-81. 
illetőleg a tiszai egyházkerület határozatait, ez idő szerint 
nem intézkedik, s az alapszabályok tárgyalásába sem 
bocsátkozik. 

78. A püspök úr jelenti, hogy a kerületi pénztáros által kezelt 
Baltik-alapítvány 6 frtnyi kamatait a lefolyt évre a nyitrai esperesség-
nek ad la. 

Tudomásul vétetik. 
79. Beterjesztetik a Zpevnik-alap következő jelentése az 1896. évről: 
Bevétel: Pénztári készlet 1896-iki január 1. 27 frt 94 7a kr., 

Hornyánszky évi díja 50 frt, eladott könyvekért 129 frt 32 kr., vissza-
fizetett tőkék 345 frt, kamatokból 511 frt 66 kr., összesen 1063 frt 
92 7a kr. 

Kiadás: Kezelési költség 68 frt 83 Va kr., nyomatási költség 
(Luther élete) 409 frt 08 kr. elhelyezett tőkék 578 frt 66 kr., pénztári 
készlet decz. 31-én 7 frt 35 kr. = 1063 frt 92 7a kr. 

Vagyon: 10893 frt 99 kr., 216 frt 06 7a krral több mint a meg-
előző évben. El van helyezve 5 pénzintézetben 9613 frt 31 kr., 
földteherm. kötvényekben és koronajáradékban 1273 frt 33 kr., pénztári 
készlet 7 írt 35 kr. 

A Luther-ünnepély alkalmával elajándékozta a bizottság egyhá-
zaknak és intézeteknek: Luther életrajzát 5000 példányban; az ág. 
hitvallást 500 példányban; Bodicky Mihály esp. beszédjeit 50 pél-
dányban. 

Az Énekes könyvekből kapott: Beszterczebánya a katonák szá-
mára 50, Balassa-Gyarmat a foglyok számára 30, Körmöczbánya 
templomi használatra szórványbeliek számára 5. Sáros-Plavnicza 5, 
a pozsonyi theol. «Otthona» 10 példányt = 1 0 0 példány. 

A körmöczbányai iparostanoncz iskolának adott a bizottság 20 
új-szövetséget, a pozsonyi «Otthon»-nak 10 kátét. 

A számadások Švehla János és Mockovcsák János, főesperesek 
által megvizsgáltatván, rendben találtattak s a pénztárosnak a fel-
mentvény megadatott. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
80. Olvastattak a mult évi jkönyv 24. pontjánál az illavai, lipót-

vári és márianostrai fegyintézeti lelkészek jelentései, melyekből kitűnik, 
hogy az 1896-ik év végén Illaván 39, Lipótváron 64, Márianostrán 27 
ág. h. evang. fegyencz tartatott. A fegyenczek mind a három helyen 
nemcsak rendes hit- és erkölcstani oktatásban részesültek, hanem az 
év folytán az «Űrvacsorát» is három ízben felvették. Az illavai és 
lipótvári gondozó lelkészek ev. reformátusok, a márianostrai ág. h. ev. 

Tudomásul szolgál. 
81. Bogyay Antal, nyitraszerdahelyi evang. lelkésznek az egyetemes 

gyűléshez intézett folyamodványára vonatkozólag, melyben a nyitra-
városi fogháznál viselt hitoktatói állásából elbocsáttatván 84 frtnyi 
jövedelem-vesztessége pótlását kéri. 
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81 86. A közgyűlés — a jövedelem veszteség pótlására szolgáló 
pénzforrása nem lévén — folyamodó kérvényét pártolólag 
terjeszti fel az egyetemes gyűléshez. 

82. Püspök úr bemutatja a budapesti országos prot. árvaegylet 
1896. évi működéséről szóló jelentéséi. 

Tudomásul szolgál. 
83. Olvastatott a mult évi ker. gyűlés jkvének 71. pontja, mely-

nek kapcsán püspök úr jelenti, hogy egyházainkat felhívta, liogy a 
vakok országos intézetére gyűjtést rendezzenek, de felhívása ered-
ménytelen maradt, a mennyiben hozzá semminemű adomány nem 
érkezett. 

Sajnos tudomásul szolgál. 
84. A m. é. jegyzőkönyv 51. pontját, melyben a közgyűlés a zs. 

t. 315. §-a értelmében, képviselői állal az egyet, közgyűlésnél, az 
egyházak háztartásához szükséges nyomtatványok elkészíttetését s az 
egyházak közötti elosztását kellő számú példányokban sürgeti, 

egész terjedelmében fentartja. 
85. Stubner Simon, a galgóczi áll. polg. fin- és leányiskolában 

ág. h. ev. hitoktatónak segély iránti kérete, — a segély elosztásakor 
figyelembe vételvén — 

tárgytalan. 
86. A mult évi ker. gyűlés jkönyve 34. pontjának m) betűjénél 

püspök úr ismételve beterjeszti a liptói esperességnek és esperesének 
a zsinati költségek visszatérítésére, illetőleg a liptói esperességből kikül-
dött yilági képviselő ngs Szent-Iványi József úr részéről a liptó espe-
rességnek adományozott napidíjakról szóló s a dunáninneni kerület 
pénztárából kifizettetni követelt összegekre vonatkozó ügyiratokat. — 
Miután a kerület az 1892. évi kerületi gyűlés jkönyvének 10. pontjá-
ban a kebelbeli esperességeket és a pozsonyi egyházközséget zsinati 
költségeik viselésénél m é l t á n y o s m ó d o n igéri kártalanítani, tehát 
teljes kártalanítást nem igért; miután a zsinati kiadások költség-elő-
iránvzatának idején sem ngs Szent-Iványi József úr, sem a megaján-
dékozott liptói esperesség igényét nem érvényesítette s így figyelembe 
vehető nem is volt, — sőt a liptói esperesség követelését csakis az 
1893. évi kerületi gyűlés jkönyvének 18. p., illetve 36. pontjában 
foglalt elszámolás után igyekezett érvényesíteni, a mint azt az 1895. 
ker. jkönyv 32. pontjának g) betűje is tanúsítja; miután az előbbi 
dunáninneni kerület e czélra semminemű íedezettel nem rendelkezett, 
azt pedig, hogy a jelenlegi dunáninneni kerület pénztára vállaljon el 
oly költségeket, melyeket sem meg nem állapított, sem el nem fogadott, 
jogos kívánságnak el nem ismerheti, mindezeknél fogva 

a kerületi gyűlés a liptói esperességnek követelését ujolag 
és véglegesen visszautasítja, ez ügyben a liptói esperességgel 
minden érintkezést megszakít s magára nézve az ügyet befe-
jezettnek tekinti. E határozatát pedig jkönyvi kivonattal a 
liptói esperességnek tudomására hozza. 
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87 A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a püspök úr felkérte az 87-93. 
e kerületbeli egyházmegyéket, hogy a pozsonyi koronázási emlék lelep-
lezése és a. király előtti hódoló tisztelgésben résztvegyenek és kilátásba 
helyezte a Pozsonyban e végre f. évi május hó 16-án megjelenőknek 
útiköltségük némi megtérítését, 

a ker. közgyűlés kifejezi afeletti örömét, hogy a püspöki 
meghívásra valamennyi egyházmegye a f. évi május 16-án 
Pozsonyban tartott leleplezési ünnepségen és a király előtti 
hódolat nyilvánításban képviseltette magát, — az a végre 
megjelentek vasúti, gőzhajó és egyéb fuvarköltségének a ker. 
pénztárból megtérítését megengedi. 

88. A püspök úr minden kétség elkerülése végett határozatot kér 
arra, hogy a kerületi törvényszéki közbirák jogosultak-e napidíj és 
költségük megtérítésének követelésére a kerületi gyűlésen megjelenésük 
és részvételükért. Mire 

a ker. közgyűlés határozatilag kijelenti, hogy a kerületi 
törvényszék lelkész, tanár és tanító tagjainak a kerületi 
közgyűlésen megjelenésük és részvételükért jár utazási-költség 
és napidíj, abba azonban a kerületi közgyűlés folyama alatt 
tartott netáni ker. törvényszéki ülésen jelenlétükért felszá-
mítható és nyert napidíjuk beszámítandó. 

89. A püspök úr bejelenti, hogy a nmlt. m. kir. vallás- s köz-
oktatásügyi miniszter leiratában az ág. hitv. ev. egyház hatáskörében 
elintézendőnek jelölte meg azon kérdés megoldását, hogy középiskoláiba 
befogad-e leányokat is magántanniókul. Ennélfogva határozatot kér. 

A ker. közgyűlés határozatilag kimondja, hogy közép-
iskoláiba lányokat is elfogad magántanulókul s azok érettségi 
vizsgálatot is tehetnek. 

90. Olvastatik a fehérkomáromi egyházmegye 1897. aug 4-én 
tartott közgyűlési jkönyvének kivonata, mely szerint a száki lelkészi 
meghivó levél akként rendeltetik kiigazíttatni, hogy az abban előforduló 
44 ka t . hold kitétel 44 o s z t á l y o z o t t holdra javíttassék. 

Megerősíttetik. 
91. A fehérkomáromi egyházmegye irásbelileg, a nógrádmegyei, 

honti és pozsonymegyei egyházmegyék szóbelileg missiói állások szer-
vezését szorgalmazzák, különösen Tatán. Székesfehérvárott, — Vad-
kerten, Füleken, — Nagy-Szombatban. 

A püspök úrnak további eljárás végett kiadatik. 
92. Kaszner Ede, losonczi hitoktató és segédlelkész felebbezésére, 

hogy a nógrádi egyházmegye a neki járó évi 200 frt fizetését meg-
szüntette, 

a ker. gyűlés határozatilag kimondja, hogy a nógrádi 
egyházmegye a 200 frtot továbbra is az ügy végleges 
elintézéséig fizesse; az ügynek a helyszínén elintézésével 
jelentéstétel mellett a kerületi elnökség megbízatik. 

93. A püspök úr jelenti, hogy a budalehotai, bukóczi és a puszta-
födémesi egyházak az iránt folyamodnak, hogy habár nem képesek 

11 
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93-97. a lelkészt évenkinti 800 írttal fizetni, régi meghívó levelük szerint 
választhassanak lelkészt. 

A ker. gyűlés felette szükségesnek tartván, hogy mind 
a három egyházban lelkész működjék, megengedi, hogy a 
nevezett három egyház eddigi meghívó levele szerint választ-
hasson lelkészt. 

94. A bakabányai ev. egyház némely tagjának felebbezésére — 
melylyel a honti egyházmegyei közgyűl. jkönyvének 22. p., ama hatá-
rozata ellen, melyben a bakabánya-i egyházközségnek felekezeti iskola-
építését a törvényszerűül feltételeknek megfelelés esetére megengedi 
osvoslatot kér, 

a ker. közgyűlés a felebbezés elutasításával a nagyhonti 
egyházmegyének határozatát helybenhagyja. 

95. A surányterényi ág. hitv. ev. egyházközség lelkészének fizetése 
emelése és esetleg 800 frtra való kiegészítése iránt folyamodik. 

Ezen folyamodás fedezet hiányában nem teljesíthető. 
96. A jegyzőkönyv hitelesítésére, az egyházkerületi elnökség 

elnöklete alatt, kiküldetnek: Trsztyenszky Ferencz, Zorkóczy Samu, 
Masznyik Endre, Günther M. V. és Samarjay Mihály. 

97. Több elintézendő tárgy nem lévén, az egyházkerületi felügyelő 
megköszönve a képviselőknek megjelenésöket, a közgyűlés a püspök 
úr buzgó imájával bezáratik. 

Laszkáry Gyula, Dr. Baltik Frigyes, 
ker. felügyelő. püspök. 

Händel Vilmos, Sziklai Ottó, 
ker. főjegyző. ker. jegyző. 

Hering Lajos, Korcsek Zsigmond. 
ker. jegyző. k e r - jegyző. 

H i t e l e s í t e t t ü k : 

Pozsonyban, 1897. szeptember hó 12-én. 

Trsztyenszky Ferencz, Samarjay Mihály, 
Günther M. Vilmos, Dr. Masznyik Endre, 

Zorkóczy Samu, 
bizotts. tagok. 



I. függelék. 

A ker. bizottságok névjegyzéke. 

A nagy bizottsághoz tartoznak az egyházkerületi elnökségen kívül, 
az egyházmegyei elnökségek. 

Tanügyyi bizottság). 
Elnökök : 

Kosztolányi Sándor és Raab Károly. 
Tagok : 

Michaelisz Vilmos, nyugalm. lyc. igazgató Pozsony; 
Samarjay Mihály, nyugalm. főreálisk. igazg. Pozsony; 
Korcsek Zsigmond, nyugalm. népisk. igazg. Pozsony; 
Dr. Dobrovics Mátyás, lyc. felügyelő Pozsony; 
Jezsovics Károly, lyc. igazgató Selmeczbánya; 
Biszkup Lajos, tanító Losoncz; 
Riesz Károly, h. esperes Zay-Ugrócz; 
Bogyai Antal, lelkész Nyitra-Szerdahely; 
Rásó Mihály, lelkész A.-Szeli; 
Ringbauer Gusztáv, esperes Rajka; 
Zorkóczy Samuel, lyc. igazgató Pozsony. 

A ker. szabályrencleleti bizottság tagjai. 
Elnökök : 

Händel Vilmos és Láng Lajos. 
T a g o k : (Kis bizottság). 

Michaelisz Vilmos, 
Holesch Demó, 
Holluby Adolf, 
Jezsovics Károly, 

Korcsek Zsigmond. 
Masznyik Endre, 
Gáncs Jenő, 
Schleiffer Károly. 

Ä kerületi törvényszék tagjai. 
Kilépnek 1899-ben: 

Hollerung Károly, 
Fürst János, 
Dr. Tomasovics Ferencz. 

Nagy Vilmos, 
Zorkóczy Samu. 
Biszkup Lajos, 

Kilépnek 1902-ben: 
Hrk János, 
Wladár Miksa. 
Frenyo Gyula, 

Dr. Samarjay Emil. 
Sztranyaszky Géza. 
Pongrácz György. 

íi* 
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A számvevőszék tagjai. 
Elnökök : 

Laszkáry Gyula és Trsztyenszky Ferencz. 
T a g o k : 

Dr. Samarjay Emil, Gaál Mihály, 
Hering Lajos, Laszkáry Pál, 
Ritter Károly, Fuchsz János, 
Sziklay Ottó, Bodiczky Kálmán. 

Ä ker. segélytosztó bizottság" tagjai. 
Elnökök : 

A kerületi elnökség. 
T a g o k : 

Az esp. elnökök, a ker. jegyzői kar; Günther M. V., pénztáros; 
Richter Ede, ellenőr. 

A ker. pénzügyi bizottság tagjai. 
Elnökök : 

Baltik Frigyes és Láng Lajos. 
Hvtból tagok: 

Günther M. V. pénztáros; 
Richter Ede, ellenőr; 
Kalenda János, számvevő, 

Rendes lagok : 
Schleiffer Károly, jegyző, br. Buttler Érviil, 
Fürst János, Kosztolányi Sándor, 
Hacker Károly, Farbaky István, 
br. Solymossy Ödön, Händel Vilmos, 
Wladár Victor. Raab Károly. 

A ker. leányiskolái bizottság. 
Elnökök : 

A kerületi elnökség. 
T a g o k : 

Trsztyenszky Ferencz, Hollerung Károly, 
Láng Lajos, Minich Dániel, 
Ritter Károly, Kalenda János, 
Lenhardt Károly, Samarjay Mihály. 

Korcsek Zsigmond. 



II. függelék. 

A gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyve 
1897-ik évi szeptember 8-áról. 

Jegyzőkönyv, 

mely felvétetett Pozsonyban 1897. évi szeptember hó 8-án a dunán-
inneni ág. h. ev. kerületi gyámintézetnek dr. Láng Lajos világi és 
Raab Károly egyházi elnökök társelnöklete mellett tartott rendes évi 

közgyűlésében. 

Tárgyak: 
1. Az egyházi elnök buzgó imája után a világi elnök meleg sza-

vakkal megköszöni az egyházmegyék egyhangú bizalmát, melyet az 
uj elnökség iránt tanúsítottak, midőn e<#szép tisztet, a kerületi gyám-
intézet elnöki tisztét, reájuk ruházták. Üdvözli az egyházmegyék meg-
jelent képviselőit s a közgyűlést megnyitja. 

2. Az egyházi elnök előterjeszti a mult évről szóló kimerítő évi 
jelentését, mely is következő: 

Mélyen tisztelt gyámintézeti közgyűlés! 
Aratási hálaünnepet ünnepelünk az Űr nevében. Össze-

jöttünk. hogy hálás szívvel számba vegyük, a mivel az Űr 
az irgalmas szivek útján megáldott és segítsünk szegény 
egyházainkon, a mennyire lehet. Odakint a mezőkön híveink 
sok helyütt sírva arattak; mi nekünk itt a szeretet mezején 
ugyan még nincs okunk jubilálni, hisz az összeredményből 
még mindig csak T4 kr. esik egy-egy lélekre: mégis elisme-
réssel tartozunk a soha nem lankadó, pedig sokfelé igénybe 
vett híveinknek, de mindenek felett hálával az Úrnak az Ő 
megáldó kegyelméért, mert összegyűjtölt összegünk, noha 
tavaly is 228 frt 8 kr. volt a többlet, az előbbi évhez képest, 
mégis 54 frt 51 krral múlja felül a tavalyi eredményt. 

Befolyt összesen 2697 frt 60 kr.; ebből szabad rendel-
kezésre 1175 frt 60 kr.; határozott czélokra: egyet, tőkére 
5 frt 70 kr., Leopoldianumra 98 frt 46 kr.. szeretetadományra 
352 frt 3 kr., G.-A. egylet számára 45 frt 87 kr., egyházak 
és intézeteknek 53 frt 13 kr.; az egyházak és egyházmegyék 
közvetlenül kiosztottak 874 frt 41 krt; költség volt 52 frt 
77 kr.; tőkésítettek 19 frt 83 krt; fentartottak 20 frtot. 
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Jól esik jelenthetnem, hogy a szeretet ezen munkájában 
mind a kilencz egyházmegyénk vett részt, sőt Nyitrából, a 
hoi eddig a gyámintézet tulaj donképen szervezve nem volt, 
azon ígéret érkezett, hogy ezután arra is fog a sor következni. 

Gyűjtött pedig: 
A kerület 84 írt 13 krt + 34 frt 23 
Bars  95 » 47 » — 18 » 43 
Fehér-Komárom . . 196 » 49 » — 56 » 51 
Hont 181 » 86 » + 25 » 52 
Mosony 175 » 90 » + 20 » 69 
Nógrád 376 » 10 » + 52 » 18 
Nyitra 55 » 45 » + 23 » 61 
Pozsonymegye 489 » 58 » + 42 » 48 
Pozsonyváros . 819 » 45 » 33 » 84 
A pozsonyi lýceum . 100 » — » — — » — 

Trencsén 123 » 36 » -- 35 » 42 
Összesen: 2697 frt 80 krt + 54 frt 51 krt, 

s tulajdonképen 107 frt 87 krral többet, mert a tavalyi 
trencséni összegben két év eredménye volt. elszámolva. 

Barsban adakozott mind az 5 egyház, a farnadi leány-
egyház nem; Fehér-Komáromban mind a 12 egyház s külön 
Kelhely filia is; Hontban az összes anyaegyház-községek és 
számos filia; Mosonyban mind a 7 anyaegyház s Magyar-Óvár 
és Oroszvár filiák külön; Nógrádban 42 egyház és igen szá-
mos filia; nem adakozott: Budalehota, Nagy-Kürtös, Polichnó 
és Kis-Zelle; Nyitrában adott 13 egyház; nem adakozott: 
Assakürth, Bodíalva, Bukócz, Holics, Kosariszko-Priepaszné, 
Kosztolna. Krajna, Miava (9060 lélek), Pritrzs, Szobotist, 
Ó-Tura (4230 lélek), Turoluka = 12 egyház; Pozsonymegyé-
ben csak Puszlaf'ödémes maradott el, mert nincs lelkésze; a 
pozsonyvárosi egyházmegyében ezidén Récse semmivel sem 
járuli a gyűjtéshez; Trencsénben nem adakozott Beczkó, 
Zárjecs és Morva-Lieszkő. 

Az összeredményhez — eltekintve a pozsonyi lýceum 
százasától — tekintélyes összeggel járultak a honti, pozsony-
megvei és pozsonyvárosi iskolák; de kivéve Nyitrát és Tren-
esént a többi egyházmegye is gyűjtött számos iskolájában. 

Perzselyek. a mint a számadásokból kivettem, sok egy-
házban hiányoznak még, pedig helyes volna alkalmat adni 
ezen az u I on is a kegyes lelkeknek arra, hogy a kereszte-
léseknél, avatásoknál, esketéseknél és temetéseknél is meg-
emlékezzenek szegényeinkről. Nem tudjuk, hogy a sz. Lélek 
mikor ragadja meg a hivő szivet, hogy beledobja a fillérét 
a lábacskába — s hosszú az év; fillérekből koronák lesznek, 
különösen, ha időről időre figyelmeztetjük a hiveket a per-
zselyekre. 
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A számadásokban helytelenségek is fordulnak elő. Pél-
dául. hogy csak egyet-kettőt említsek: Pozsonymegye meg-
osztotta az offertoriumokat a szeretetadomány és a G. A. 
egylet között; Pozsonyváros a lyceumtól átvett 25 frtot 
»szabad rendelkezésre« bevételezett pénznek tekintette s 
annak egy harmada felett rendelkezett, holott azt egészben 
kellett volna a központba küldeni »egyleti adományok« 
czímén. (L. felkai jkv. XV. p.) Kérem ezen felszólalásomat 
jövőben megszívlelni. 

Az egyházmegyék kormányzatában csak kettőnél történt 
változás. Mosonvban a gyámintézet egy régi lelkes munkása, 
Bodiczky Kálmán, leköszönvén a főesperesi hivatalról, 
megvált az egyházm. gyámintézeti elnökségtől is; egyházm. 
gyámintézeti elnöklett Ringbauer Gusztáv, az uj főesperes; 
Barsban helyemet Bándy Endre lévai lelkész, jegyzőnk s a 
gyámintézet buzgó barátja foglalta el. A visszavonultat áldá-
sunk kiséri a szegényeknek tett jó szolgálatáért, az uj mun-
kásokat szeretettel üdvözöljük s kérjük szegényeink nevében 
jóakaró közreműködésüket. Nyitrában és Trencsénben ideig-
lenes kezekben van a gyámintézet kormányzata. 

Az év folyamán egyházaink közül a következők része-
sültek segélyben: 

1. A G.-A. egylet részéről márcziusban kapott: Kosa-
riszko 29*30, Oroszvár 14*66, Rajecz 79*14, Laaz 117 23, 
a trencséni nyugdíj-alap 29 30, Salgó 117 23, Bát 29*30, 
üerzsenye 29*30, Fakó-Vezekény 17645. Szécsény 14*66, 
Losoncz 87*93, Székesfehérvár 93*79. Lelkészek: Švehla 
Ferencz Laazon 93*79, Novomeszkv László Saigon 117*23. 
Tanítók: Blaskovics Pál sziládi 58*42, a laazi 55*69. Fischer 
lelkészözvegy Brezován 29*30 = 117*2 frt 92 kr. 

2. Ugyanattól juliusban: Duna-Szerdahelv 117*30. Bát 
234*60, Nemes-Kosztolány 175*95. Felső-Zele 117*30 és 
Salgótarján 117*30 = 762 frt 45 kr. 

3. Ugyanattól augusztusban: Bál 293*25. Trencsén 
175*95, a salgói lelkész 175*95. Zsolna 58*65 = 703 frt 
80 kr. Érkezett tehát kerületünkbe az áldott G.-A. egylettől 
2639 frt 17 kr. 

4. Az egyetemes gyűlés az államsegélyből a szegény 
egyházak számára kihasított 4000 írtnak szétosztását a gyám-
intézet központi bizottmányára hízván, ennek a márczius 
17-én Budapesten megtartott ülésében a világi elnök ő Mél-
tóságával együtt résztvevőn, a főt. püspök úrral egyetértőleg 
a következő 10 egyházunkat ajánlottuk a 100—100 frtos 
segélyre: Bát. Csabdi. Puszta-Födémes, Nemes-Kosztolány. 
Zsolna. Csákvár, Alsó-Bodony, Ipoly-Szakállos, Szécsény és 
Felső-üzort, melyek azt meg is kapták. Ez szintén 1000 frt. 
mely kerületünknek jutott. 
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Ugyanazon ülésből adtuk át vagyonunkat az »Egyesült 
fővárosi takarékpénztár« kezelésébe. 

Ezen gyűlés előtt fekszik 102 folyamodvány, még pedig 
35 a kerületi, 35 az egyetemes gyámintézethez s 32 a G.-A. 
egylethez. Közöttük 10 kéri a 400 frtos, sőt egy a nagy 
szeretetadományt, holott ez utóbbiban ezidén nem részesü-
lünk, 12 a Palló-féle 400 frtos segélyt, egy a Leopoldianumért 
folyamodik: beérkezett 6 folyamodvány sz. edényekért is. Ez 
utóbbiakat, a mennyiben* e hó 10-ig már Lipcsében kell 
lenniök, elnökileg intéztem el s ezt kérem helyeslő tudomá-
sul venni. 

Különös figyelmünket érdemlik meg a G.-A. egylethez 
benyújtott folyamodványok. Igénytelen javaslatom az, hogy 
a régieket, melyek 12-nek kivételével a segélyezési tervbe 
is vannak felvéve (a tavaly első izben folyamodott Málna-
patak és Százd nem lettek figyelembe véve. Kis-Csalomia, 
Kosariszko és Zsember azért nem. mert Berichtet nem küld-
tek; Alsó-Bodony, Csácsó, Hodrusbánya, Ksinna, Felső-Ozor, 
Puchó és Szulyó minden indokolás nélkül kihagyva, noha 
központunk ajánlotta) terjesszük fel mind; az ujakat azonban 
tárgyaljuk s csak a kellőleg indokoltakat küldjük fel. 

Első ízben, vagy megszakítás után újra folyamodnak: 
1. Léva, 2. Kethely (Szák filiája), 3. Lissó, 4. Száraz-Brezó 
Nagy-Lam filiája), 5. F.-Tiszovnyik (kölcsönt kér), 6. Sámson-
háza, 7. Csasztkó, 8. Csácsó, 9. Ksinna. 10. Puchó, 11. 
Szulyó, 12. F.-Ozor, 13. Cserno Adolfin lelkész- és 14. Kraj-
csovics Istvánné tanító-özvegy. 

Ezzel nagyjából beszámoltunk egy évi sáfárkodásunkról; 
nem marad egyéb hátra, mint hogy magunk számára továbbra 
is kérjük a testvérek szíves közreműködését s a szent ügy-
nek, melyet kerületünkben vezetni szerencsénk van, buzgó 
sziveket és áldozatkész jobbokat kívánjunk. Az Úr bő áldása 
pedig legyen mindnyájunknak, híveknek és vezetőknek egy-
házszerető buzgólkodásán ezentúl is! 

A közgyűlés a jelentést köszönettel tudomásul veszi s 
felvételét a jegyzőkönyvbe elhatározza. 

3. Az egyházi elnök jelenti, miszerint a szent edényekért a G.-A. 
egylethez intézett és hozzá beérkezett kérvényeket az idő rövidsége 
miatt elnökileg terjesztette fel. 

mit a közgyűlés helyeslőleg vesz tudomásul. 
4. Jeleni i az elnökség, hogy a kerületi gyámintézet számadásainak 

megvizsgálásával Trsztyenszkv Ferencz főesperest és Fürst János ales-
perest bízta meg, kik azokat teljesen rendben találták, 

mire a közgyűlés a pénztárosnak a felmentvényt megadta. 
5. Elnökség jelenti, miszerint szabad rendelkezésre az egész kerü-

letben befolyt 1175 frt 00 kr., azaz egyezer százhetvenöt frt hatvan 
kr, mety összegnek fele az egyetemes gyámintézetet illeti, 50 frt a 
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Leopoldianumra küldendő fel. 40 frt az elnök útiköltségeire szükséges, 
a megmaradt 497 frt 80 kr. pedig elosztásra vár. Az elosztásra vonat-
kozólag az elnökség bemutatja a bizottmánynak javaslatát, mely is 
elfogadtatván 45 — 45 frttal segélyeztetnek: 

Nógrádból: Riba, Hontból: Zsember, Barsból: Léva, 
Nyitrából: Csácsó. Trencsénből: Laaz, Pozsonyból: Puszta-
födémes, Pozsonyvárosból: Ligetfalu, Fehér-Komáromból: 
Csákvár, Mosonyból: Oroszvár, ezenkívül a »Theologusok 
Otthona« Pozsonyban és a diakonissaintézet ugyanott. 

6. Előterjeszti az elnökség a négyszáz frtos szeretetadományért 
beérkezett kérvényeket; folyamodnak Surány, Závada, Bánk, Poltár, 
Szécsény, Nyitra-Szerdahely, Ksinna és Felső-Ozor, mely egykázak 
közül a bizottmány Surányt ajánlja. 

A közgyűlés a bizottmány ajánlatát elfogadja s határo-
zattá emeli, hogy ezen szeretetadomány Surányé legyen. 

7. A Palló-féle 400 frtos segélyre, melyért: Székesfehérvár, Lissó, 
Oroszvár, Závada. Bér. Bánk, Málnapatak, Szécsény, Csasztko, Szúlyó, 
F.-Ozor és Beczkó kérvényeznek, 

a közgyűlés a bizottmány javaslatához képest egyhan-
gúlag Lisssót, Oroszvárt és F.-Ozort ajánlja. 

8. Az elnökség azon előterjesztésére, miszerint kilátás van arra, 
hogy a Leopoldianiunból is jut egyházkerületünk valamelyik egyházá-
nak némi segély 

a közgyűlés Szécsényt bozza javaslatba annak elnye-
résére. 

9. Az egyetemes gyámintézetnek kisebb összegekkel való segé-
lyezésére 

ajánlja a közgyűlés: Barsból: Kosztolányi, F.-Komárom-
ból: Szendet, Hontból: Százdot, Mosonyból: Oroszvárt, 
Nógrádból: Závadát és Szirákot, Nyitrából: Salgót és Nyitra-
Szerdahelyt. Pozsonymegyéből: Duna-Szerdahelyt, Pozsony-
városból: Főrévet és végül Trencsénből: Szúlyót. 

10. Az egyetemes elnökség meghívóját a Budapesten okt. 17-én 
és 18-án tartandó egyetemes gyámintézeti közgyűlésre 

a közgyűlés tudomásul veszi s az egyetemes közigaz-
gatási gyűlésre kiküldendő képviselőket a gyámintézeti köz-
gyűlésen való részvételre is felkéri. 

11. Az elnökség jelenti, miszerint az egyetemes világi és egyházi 
elnöki szék betöltésére vonatkozólag elrendelt szavazás alkalmából 
Nyitra kivételével a többi egyházmegyék mind beküldték szavazataikat, 
ezen szavazatok a bizottmány ülésében felbontattak, mely szerint az 
eredmény az, hogy a világi szék betöltésére vonatkozólag minden 
egyházmegyei gyámintézet báró Radvanszky Béla, koronaőrre, eddigi 
elnökre adta szavazatát, az egyházi elnöki szék betöltésére vonatko-
zólag pedig 6 egyházmegye dr. Baltik Frigyes kerületünk püspökére, 1 
Gyurátz Ferencz, dunántúli püspökre, 1 pedig Zelenka Pál, tiszakerü-
leti püspök s eddigi egyetemes elnökre szavazott. 
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A közgyűlés ezek után konstatálja, hogy az egyetemes 
gyámintézeti elnöki székek betöltésére vonatkozólag a dunán-
inneni kerületi gyámintézet báró Radvanszky Réla, korona-
őrre és dr. Baltik Frigyes püspökre adja szavazatát. 

12. A tiszai kerületi gyámintézetnek azon indítványát, mely sze-
rint a belmissió a gyámintézet által határozottabban felkarolandó 

a közgyűlés elvben elfogadja, de a bizottmány javas-
latához képest addig tárgyalás alá nem veszi, míg az indít-
ványozó kerületi gyámintézet részletes javaslatát nem ismeri. 

13. A Lutherünnepély alkalmával begyült offertoriumra vonatko-
zólag végső megállapodás még nem történvén meg 

a közgyűlés fenntartja tavalyi határozatát, mely szerint 
annak kamata évenkint a Luther-társaságnak kiszolgáltatandó 
valláserkölcsi művek kiadására. 

14. Az elnökség jelenti, hogy az ezidén tartott Melanchton-ünne-
pély alkalmával a Brettenben felállítandó Melanchton-muzeumra befolyt: 
a dunáninneni kerületből 418 frt 21 kr., a tiszai kerületből 382 frt 
93 kr, a dunántúli kerületből 341 frt 26 kr., a bányai kerületből 290 
frt 45 kr., összesen 1432 frt 85 kr., mely összeg az egyetemes gyám-
intézet pénztárába folyt be s rendeltetési helyére elküldetett. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
15. A kerületi gyámintézeti istentisztelet tartására felkért Riesz 

Károly trencséni esperes-helyettesnek 
a közgyűlés köszönetet szavaz. 

16. Az egyházi elnök indítványára 
a közgyűlés elhatározza, miszerint felkéri a kerületi köz-

igazgatási közgyűlést, hogy jegyzőkönyvében jövőre adjon 
helyet a gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvének is. 

17. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
az elnökség Szontágh Pál v. b. t. tanácsost és Wladár 

Miksa h. főesperest felkérvén a közgyűlést berekeszti. 

Kmf. 

Jegyezte: 

Bándy Endre s. k. 
jegyző. 

Hitelesítették: 

Dr. Láng Lajos s. k. Raab Károly s. k. 
világi elnök. egyh. elnök. 

Szontágh Pál s. k. Wladár Miksa s. k. 
hit. biz, lag. hit biz, tag. 
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K I V O N A T . 

a magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztyén egyház 1897. évi oktober hó 

20. 21. 22. és 23. napjain Budapesten tartott egyetemes gyűlésének 

jegyzökönyvéből. 

86., A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 77. pontjánál a dunáninneni egy-

házkerület bemutatja a politikai községek anyaegyházakba való beosz-

tásáról készitett munkálatot, a bányai és dunántuli egyházkerület pe-

dig tekintettel a Horvát és Szíavonországokban fekvő pol i t inai közsé-

gek beosztásánál felmerült nehézségekre egy évi halasztást kernen e-

zen munkálatok beterjesztésére.-

Az egyetemes közgyűlés a dunáninneni 

egyházkerület által bemutatott munkálatot 

észrevételek, valamint saját munkálataiknál 

való figyelembe vétel végett a többi egyház-

kerületnek kiadja azzal, hogy netaláni ész-

revételeiket az alkotmány és jogügyi bizott-

sághoz oly időben terjesszek be, hogy az a 

jövő évi közgyűlés előtt javaslatot tehessen, 

a bányai és dunántuli kerületen által igenyelt 

halasztást pedig megadja.-

Kiadta: 

M 
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AG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET 
1898. ÉVI SZEPTEMBER 7. ÉS 8. NAPJAIN 

POZSONYBAN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK 

SELMECZBÁNYA, 
NYOMATOTT JOERGES ÁGOST ÖZVEGYE ÉS FIÁNÁL 

1898. 



A DUNÁNINNENI 

ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGELIKUS EGYHÁZKERÜLET 
R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 

J E G Y Z Ö K Ö N YVE. 
mely Pozsonyban 1898. szeptember 7. és 8. napjain 

méltóságos és főtisztelotű dr. BALTIK FRIGYES kerületi püspöknek és méltóságos LASZKÁRY 
GYULA kerüleíí felügyelőnek társelnöklete alatt tartatott. ww*»»*-.. 

Jelen voltak:: 
1. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 

a) Az egyházker. törvényszék bírái: Fürst János, Hollerung 
Károly, Wladár Miksa, Frenyo Gyula, Pongrácz György, Tomasovics 
Ferencz, Zorkóczy Samu, Biszkup Lajos; 

b) Egyházker. jegyzők: Händel Vilmos, Hering Lajos, Sziklay Ottó; 
c) Egyházker. pénztáros: Günther AL Y.; 
d) Egyházker. ügyész: Bende Gyula; 
e) Egyházker. számvevő: Kalenda János; 
f ) Egyházker. ellenőr: Richter Ede; 
g) Egyházker. levéltárnok: 

2. Hivataluknál fogva, mint egyházm. képviselők: 
a) A barsi egyházmegyéből: Raab Károly esp.; 
b) A fehérkomáromi egyházmegyeiül: Hering Lajos esp., br. 

Solymosy Ödön felügyelő; ——— 
c) A hont i egyházmegyéből: Händel Vilmos esp., Laszkáry Pál 

m. felügyelő; 
d) A mosoni egyházmegyéből: Ringbaum^ß.ü^tav esp., Lepossa 

Dániel felügyelő; 
e) A nyitrai egyházmegyéből: Moczkó János esp.; 
f ) A nógrádi » Wladár Miksa esp., Beniczky 

Árpád felügyelő; 
g) A pozsonymegyei egyházmegyéből: Hollerung Károly esp., 

Lenhardt Károly esp. felügyelő; 
h) Apozsonyvárosi egyházmegyéből: Trsztyenszky Ferencz esp.; 
i) A trencséni egyházmegyéből: Riesz Károly li. esp., gr. Zay 

Miklós h. felügyelő. 
1* 
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3. Az iskolák képviselői: 
a) Theol. akad.: dr. Masznyik Endre; 
b) Pozsonyi Lyceuhíí:"" clr." Pobrovíls Mátyás tanácselnök, Zor-

kóczy Sámuel igazgató; 
c) Selmeczbányai Lýceum: Farbaky István felügyelő, Jezsovics 

Károly igazgató. 
4-. Választás alapján: 

a) A barsi egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Sárkány Dezső, Bodó János; 
2. Igazolványnyal: Bándy Endre. 

b) A fehérkomáromi egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Holko Mihály, Belák Géza, dr. Beliczay Elek, 

dr. Kéler Zoltán; 
2. Igazolványnyal: Jánossy Lajos, Kovács Sándor, Hoffmann Ede. 

c) A honti egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Hrencsik Károly, Krupecz István, Kolpaszky 

Mihály, Kubányi Károly. 
2. Igazolványnyal: Holluby Vilmos, Schulpe Alfonz. 

d) A mosoni egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Wenk Károly, Flacker Károly; 
2. Igazolványnyal: Fröhlich Tódor. 

e) A nyitrai egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Bodiczky Mihály, Szekerka Pál, Kulišek 

Miloslav, Fajnor István. 
f ) A nógrádi egyházmegyéből: 

1. Megbízó levéllel: Biskup Béla, Wallentinyi Sámuel, Maróthy 
Emil, Kiss István, Szontágh Pál; 

2. Igazolványnyal: Simonides János, dr. Szontágh Antal, Horváth 
László, Okolicsányi Gyula. 

g) A pozsonymegyei egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Schleiffer Károly, Ritter Károly, Svigruha 

Pál, Ulreich Oszkár; 
2. Igazolványnyal: Krahulecz Aladár, Schönwiesner Kálmán, Rásó 

Mihály, Kercser Ede, Zoch Pál, Farkas Géza, Zsarnoviczky Gyula, 
Marczy István, Huszágh János. 

h) A pozsonyvárosi egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Ebner Gusztáv, Heim Károly; 
2. Igazolványnyal: Polevkovits Gusztáv, Beck Vilmos, Frühwirth 

Samu, Schulpe György, Schmidt Gyula, Stromp László, Szlubek Gyula, 
Schönhofer Károly, Steltzer Henrik, Müllner Samu, Kesztler Tivadar, 
Tim Károly, Petsuch Pál. 

i) A trencséni egyházmegyéből: 
1. Megbízó levéllel: Krizsán Zsigmond, Balent István, dr. Lange 

Kálmán, dr. Stúr Károly; 
2. Igazolványnyal: Vargha Emil. 
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A gyűlés első napja. 
1—5. 

1. Mélt. Laszkáry Gyula felügyelő úr a közgyűlést melegen üdvö-
zölvén, megemlékezik az ú. n. kongrua törvényről, mely sok bajt van 
hivatva orvosolni, egyházunknak sok vérző sebét begyógyítani. Majd 
megemlékezik Péchy Tamásnak a tiszai kerület volt felügyelőjének, és 
a Baldácsy bizottság elnökének gr. Tisza Lajosnak elhunytáról, kiknek 
áldott emlékezete jegyzőkönyvben lészen megörökítendő. Bejelenti, 
hogy a bányai kerület felügyelője Fabinyi Teofil ő excellentiája ezen 
állásáról lemondott, és hogy a tiszai kerület felügyelőjévé Szentiványi 
Árpád, egyházunk e kiváló férfia lett megválasztva. Ő Felsége a király 
pedig dr. Láng Lajos urat a pozsonyvárosi esperesség felügyelőjét v. 
b. titkos tanácsosi méltósággal és Günther M. V. urat a pozsonyi 
egyház felügyelőjét kir. tanácsossággal kegyeskedett kitüntetni. A midőn 
ezen tények felett örömének kifejezést adna, a közgyűlést megnyi-
tottnak nyilvánítja. 

2. A jegyzői kar a közgyűlés hivatalos tagjainak, továbbá a meg-
bízó levéllel és igazolványnyal ellátott tagoknak névsorát bemutatván 

a közgyűlés elnökileg megalakultnak jelentetett ki. 
3. Püspök úr bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

66,154^2 1897. sz. alatt kelt rendeletét, a melyben felhívja az egyház-
kerületet, hogy a fenhatósága alatt álló iskolákban ő Felsége neve- és 
születése napjának, valamint a koronázás s az 1848. évi törvények 
szentesítése emléknapjának méltó megünnepléséről intézkedjék. 

A kerületi közgyűlés, tekintve, hogy a rendelet az összes 
hazai evang. iskolák belső életének körébe vág s ennél fogva 
az ünneplés módjának egységes megállapítása szükséges, 
elhatározza, hogy az ügyet intézkedés végett az egyetemes 
közgyűléshez terjeszti föl. A határozat végrehajtása a püs-
pökre bizatik. 

4. Püspök úr kegyeletes hangon emlékezik meg arról, hogy 
Péchy Tamás, a testvér tiszai egyházkerület felügyelője, zsinatunk 
világi elnöke, ki életének javarészét, szellemi erejét és lelkesedését 
egyházának szentelte s szolgálatában hervadhatatlan érdemeket szer-
zett, elhúnyt; — a Baldácsy alapítványi bizottság elnökét, a duna-
melléki ref. egyházkerület Tisza Lajos gróf halálával főgondnokát 
•YtWté ,jeJH. ygßfi fißdbßsisxe nose od Mu i II r v — ohm Í; ao .hűn 

A közgyűlés a jelentést fájdalmas szívvel veszi tudo-
másul s hálája jeléül püspök úr indítványára az elköltözötfek 
emlékét jegyzőkönyvében megörökíti, imi f x ; 

5 Püspök úr jelenti; hogy Fabinyi Teofif; á bányakerület fel-
ügyelője, a ki évtizedek óta szolgálja önzetlen és buzgó munkásságá-
val közegyházunkaf, hivataláról — fáradtságára és meggyengült egészségi 
állapotára hivatkozva lemondott. Indítványozza,, hogy a^távüzó. ker. 
felügyelőnek közgyűlésünk a hosszas hív szolgálatért felismerését nyil-
vánítsa. 
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A közgyűlés az indítványt elfogadván, a távozó Fabiny 
Teofil ker. felügyelőnek hosszas hív szolgálatáért jegyzőköny-
vében őszinte elismerését fejezi ki. 

6. Püspök úr jelenti, hogy Szentiványi Árpád, a gömöri esperes-
ség érdemes felügyelője a tiszai kerület felügyelőjévé választatott s 
méltóságába f. évi julius hó 10-én a miskolczi ker. gyűlésen heiktat-
tatott, s a beiktatáson a kerület képviseletében jelen volt. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s elhatározza, 
hogy Szentiványi Árpád tiszaker. felügyelőt a közgyűlésből 
üdvözli s munkáj ara Isten áldását kéri. 

7. Püspök úr jelenti, hogy ő Felsége Láng Lajos drt, a pozsony-
városi esperesség felügyelőjét valóságos belső titkos tanácsosi mél-
tósággal ruházta fel, Günther M. Vilmost, a kerület pénztárosát a kir. 
tanácsosi czímmel tüntette ki. 

A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul s 
Láng Lajos dr. esperességi felügyelőt és Günther M. Vilmos 
pénztárost ezen nagy kitüntetésök alkalmával jegyzőkönyvileg 
üdvözli. 

8. Püspök úr jelenti, hogy Günther M. Vilmos pozsonyi egyház-
felügyelővé választatván ker. pénztárosi állását a közgyűlés rendel-
kezésére bocsátotta. 

Mivel a ker. pénztárosi állás az egyházfelügyelői hiva-
tallal összefér, a közgyűlés püspök úr eljárását helyeselve 
felkéri Günther M. Vilmos urat, hogy pénztárosi hivatalát, 
a melyet közmegelégedésre tölt be, továbbra is viselje. 

9. A püspök úr felolvassa következő jelentését: 
A midőn a lefolyt közigazgatási évről jelentésemet letenném a 

főtisztelendő gyűlés asztalára, először is hálát adok az egyház mennyei 
Urának, hogy az ő jósága velünk volt ez évben ís, és az ő kegyelme 
segített nekünk ezen Ínséges esztendőben is, a melyben több szép 
egyházi munkát végezhettünk. — Azért is kell, hogy a zsoltáríróval 
(108. 1 — 2) dicsőítsük az ő szent nevét, mondván: »Áldjad én lelkem 
az Urat, és minden belső részem az ő szent nevét. — Áldjad én 
lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jótéteményéről.« 

Szerintem a mult közigazgatási évnek főbb egyházi eseményei 
egyszersmind intő jelei annak, hogy egyházunkban rendezzük azt, a 
mire Pál apostol a Korinthusbeliekhez írt első levelének 9. részében 
utal, és a mire — valljuk be — ezen században nagy gondot nem 
fordítottak egyházaink; ez pedig a régi egyházi czím szavai szerint — 
»a lelkészek tápláltatásáról való gondoskodás« vagyis nálunk a lelké-
szek hiványainak rendezése és családjaik jövőjének biztosítása. És itt, 
hála legyen az Úrnak, a közel múltban nagy lépést tettünk előre: 
alapítottuk az egyetemes nyugdíjintézetet, a lelkészek nagy áldoza-
tával, a közalap jelentékeny segélyével, az egyházak némi járulékaival. 
Lelkészi özvegyeink és árváink szerény ellátása biztosítva van: tiz év 
múlva a munkaképtelen lelkészeinké is lesz. Hallelujah! 
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A lelkészi fizetések rendezését magok az egyházközségek csak 9. 
szórványosan kezdeményezték. Kevés kivétellel a lelkészi hiványokkal 
ott állunk ma, a hol a tolerantia korszakában az üldözések kora után, 
elégtelen erővel kellett megkezdeni a lelkészi állások újból való alapí-
tását. — Ezen hiványok több czíme ma holt betű s nem jövedelmi 
forrás, s ott a hol az nem felel meg a mai társadalmi viszonyoknak, 
a család fentartásának gondjai bénítják a lelkésznek lelki pásztori 
munkáját. A zsinatnak törvény által kellett kimondania a lelkészek 
fizetésének minimumát, kimondta szerény 800 frtban. Tudtommal 
azonban ilyen kiegészítés a zsinat után nem történt még egy egyház-
községben sem. A lelkészválaszlás a régi hiványok alapján eszközöl-
tetik ott is, a hol a minimumon alól állunk. — Elszegényedtünk. 

Ily viszonyok közt valóban örömmel és hálával fogadtuk az utolsó 
években az országgyűlésnek azon határozatát, hogy szegényül javadal-
mazott lelkészeink felsegélyezésere évről-évre bizonyos, mindég emelkedő 
összeget bocsátott rendelkezésre számunkra, a mely ezen évben, mint kerü-
letünk részlete már 8080 frtot tett ki, s abból 91 lelkészünk lett segé-
lyezve; a miről a részletes jelentés a napirend illető szakaszánál fog 
tétetni. A segélyezés ezen módját, ha törvény által biztosíttatnék, tar-
tom én a legczélszerűbbnek, mint a mely egyházunk alkotmánya 
szellemének is legjobban megfelel. Tudjuk azonban, hogy most már 
törvény által a segélyezésnek más módja lett elfogadva. Erre vonat-
kozólag az illető törvényjavaslat tárgyalásánál aggályaimat a főrendi-
házban tolmácsoltam, s itt nem ismétlem; azonban reménylem, hogy 
nincs távol ama idő, a melyben hazánkban egyházunk jogos igényei 
e téren is az 1848. évi törvényes alkotások szellemében ki fognak 
elégíttetni. — Úgy legyen! Az egyház azonban tegyen meg minden 
megtehetőt, hogy a lelkészek anyagi viszonyai rendeztessenek, a 
lelkészi hiványok átalakíttassanak, s a lelkészek jövője biztosíttassék, 
mert nekem e téren legnagyobb gondot okoz ama körülmény, hogy 
kevés a lelkészjelölt, (a folyó évben az összes 4 tanfolyamban ösz-
szesen 20 dunáninneni theologusunk volt) hosszú a lelkészi állomá-
sok üresedésének ideje, igen gyakori a be nem töltött lelkészi állás; 
sajnos, hogy e mellett gyakori a papválasztási pör, mely a lelkészi 
állás betöltését csak hátráltatja. 

Az egyház második tiszti karának a tanítóknak jövője biztosítva 
van; a fizetési minimum törvényesen behajtható, vagy államilag ki-
egészíthető, s ez évben egyházunkban teljesen új jövedelmi rendszer 
lépett életbe e téren, t. i. az ötödéves korpótlék, a mely szegényebb 
egyházaink költségvetésére idővel súlyos összeggel nehezedik; külön-
ben itt állami segély nyerhető. — A dolog most ép folyamatban van 
s így csak a jövő évben lehet jelentést tenni arról, mily százalékban 
viselik a korpótlékot maguk az egyházak, s hány esetben lett állami-
lag biztosítva. Különös csak ama körülmény, hogy sok tanítói állomás 
nincs betöltve és tanképesített tanítót nem tudunk találni. Több helyütt 
tanítás nélkül maradt a tanúló-ifjűság, vagy pedig saját kárunkra ide-
gen vallású iskolákba járt. 
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íme: »az aratni való sok, de az arató kevés.« Kérjük tehát az 
aratás urát, hogy bocsásson munkásokat az ő aratásába. 

Ellenben megnyugtató, s arra mutat, hogy híveink javarésze tisz-
teli az atyák hitét s ragaszkodik egyházához, hogy a vett jelentések 
alapján az úgynevezett egyházpolitikai törvények következtében egy-
házi életünkön jelentékenyebb kár nem esett; bár itt-ott elvétve egyes 
esetekben az egyháziatlanságnak előjelei mutatkoznak, s a ki itt csor-
bát szenvedett, az a lelkész, mert némely jövedelmi forrása csökkent, 
vagy megszűnt. 

Azonban nem lehet tagadni, hogy kitérések által híveket veszítünk, 
majdnem kizárólag a róm. katholikus egyházzal szemben. A hozzánk 
áttértek száma rendszerint kisebh. Ez évben a különbség 21 lélek 
lenne a mi veszteségünkre, azonban ez idő szerint ezt bőven ellen-
súlyozza a mátra-szőllősi eset, a hol 79 róm. kath, személy ág. hitv. 
evangélikussá lett. Hálával kell megemlékeznem, hogy ezen új híveink 
számára a külföldi és britt Biblia-Társulat 10 bibliát és 30 új testámen-
tomot ajándékozott; az angol Traktát-Társulat pedig 218 különféle 
vallásos tartalmú jó olvasmányt adott. Ezen szép adományokért e 
helyütt is köszönetet mondok. 

Hivatalos működésemből először is helyén valónak tartom meg-
említeni azon eseményt, hogy a midőn szeptember 20-án (1897) 
udvari fogadtatás alkalmával, a hol egyházunk képviseletében voltam 
jelen, a német császár ő Felsége engem kegyesen megszóllított és 
egyházunk viszonyai felől behatóbban tájékoztatta magát. Legmaga-
sabb érdeklődése főkép tanügyünkre irányult, mi közben azon meg-
győződésének adta kifejezését, hogy ma a theologusok alapos tudo-
mányos ismereteik mellett, egyházi gyakorlati irányban is kiképeztes-
senek, hogy fontos és nehéz feladatuknak főkép a jelen nehéz időben 
eleget tehessenek. 

Továbbá megjegyzem, hogy f. évi márczius 11- és 12-én, az 
1848. évi XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában, illetőleg a Kongrua ügy-
ben, úgy a miniszterelnök, valamint a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter uraknál, a kerületi felügyelő úrral, valamint a többi testvér-
kerületek képviselőivel küldöttségileg közbenjártam. 

Most julius 10-én jelen voltam Miskolczon az új egyházkerületi 
félügyelő Szentiványi Árpád úr beigtatási ünnepélyén, - s annak jeleit 
ádtárn és vetteWE hogy! kerületeink közt az egyház Javára a testvéri 
viszony; szeretetteljésen ápoltassák. 

Az illető; egyházmegyék kérelmére a kanonszerű egyháMátogatást 
jövő évre halasztottam, hogy saját akaratuk szerint ezen ínséges évek-
ben az egyházaknak több idejük maradjon egyházi épületeik javítá-
8ááfb-.é8Y|öly(3f lijjgydílg '-PeÁKlézésérefj ferM nedv ô öt 
-ir/ií Énhek ellenében meglátogattam máreziüs 21 s következő napjain 
a -'pozsonyi lyöéumot, s azt találtam, hogy ezen régi fényes multu 
•Ííűühtézetünk. jelenben is az uj díszes és mindén tekintetben jól be-
rendezett epületében nemes feladatának magaslatán áll. : | rJ.tinnS 

Jt-ü ßd:E i'.áei uaMIßv fi9g 
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Jelen voltam ugyancsak Pozsonyban úgy a lýceum érettségi, 9. 
valamint a theol. Akadémia szakvizsgálatain. Az érettségi vizsga szép 
előmenetelt mutatott, megvizsgáltatott 36 tanuló s ezekből 5-en egy 
tantárgyból lettek pótvizsgára utasítva. A szakvizsgán a theologiai 
tudományokkal való komoly foglalkozást észleltem; sajnos csak azon 
egy körülmény, hogy csakis 4 és nem több jelölt vizsgázott. Hasonlóan 
elmentem a selmeczbányai lýceum érettségi vizsgájára is, a hol 43 
tanuló tett vizsgát, s négyen vettettek vissza egy tantárgyból. Örömmel 
jelezhetem, hogy ezen áldott tanintézetünk viszonyai minden irányban, 
úgy anyagi, mint szellemi tekintetben biztos alapon rendeztetnek, s 
hogy a tanulók szép előmenetelüknek bizonyitékát adták. A mult évi 
szeptemberi érettségi pótvizsgát Pozsonyban Fürst alesperes úr vezette, 
a hol 4 pozsonyi és 6 selmeczbányai tanuló megállotta az érettségit. 

Az egyetemes nyugdíjintézet alakuló bizottsági üléseiben részt-
vettem s gondolom, hogy a bízottságnak határozatai úgy a felvételre, 
valamint felmentésre vonatkozólag, megnyugtatók, kivéve két esetben, 
a hol majd autonom egyházi jogkörünkben kell intézkedni, és pedig 
Nagy-Szlatinán, a hol lelkész-tanítónk van; de mert mint lelkész még 
nem rendes, sem pedig önálló missioi lelkész jelleggel nem bir, tehát 
csak segéd lelkészi rangba volt helyezhető, mint tanitó-kántor pedig 
önálló kántornak nem vehető, s így, sem mint lelkész, valamint mint 
kántor sem, a nyugdíjintézetbe fel nem vétetett, s mert tanképességgel 
nem bir, mint tanitó az állami nyugdíjra sem tarthat igényt; tehát 
sem államilag sem egyházilag nem nyugdíjképes, bár lelkész is, kántor 
is, tanitó is. Ezen abnormis viszonyon minden esetre mielőbb kell 
segíteni, a mi szerintem könnyen megy, ha p. o. Nagy-Szlatina teljesen 
önálló az anyaegyháztól elkülönített missiói állomássá tétetik. A másik 
eset a zsolnai. Zsolna még leányközségi viszonyban áll Szúlyóhoz. 
így nem prosperálhat, amit bizonyít az, hogy oda új év óta nem 
tudnak lelkészt kapni. Most az állásnak betöltése annál nehezebben 
fog menni, mert a nagy-szlatinai eset után Ítélve, a zsolnai helyettes 
lelkész sem lesz nyugdíjképes. Zsolnát önállósítani kellene, de előbb 
a lelkész hiványának jogi oldala is rendezendő. A zsolnai lelkészséget 
tudtommal kizárólag a németországi lutheránus Gotteskasten tartja fel 
évi 600 frttal, amihez a csekély számú szétszórt hívek csak termé-
szetbeni lakással j árúinak. ! Különben hasonló esetünk van N.-Szlatinám 
is, ahol a lelkész-tanitó fizetésének egy részét szintén a. nevezett Goffes-
kasteii adja. •-•••• lödjif 

A mult évi kerül, gyűlés ̂ határozata folytán megfordultam Losonczön 
s ott november hó 30-án sikerült a losoriczF hitoktató díjazásának 
kérdésében egyezségre jutni, a miről az illető - jkvi pontnál lesz meg-
téve a jelentés. Azonban Losonczon azon meggyőződésre 'is jutottam, 
hogy amilyen mértékben fejlődik a város, sok, többnyire állami taninté-
zetet nyit, a hitoktatás' Súlya oly mértékben nehezedik az egyházra. 
Kívánatos dolog, hogy a kerület a maga segédkezét ezen fontos és 
nagy szórványkörrel bíró' egyháztól el ne1 vonja. Örömmel jelzem, 
hogy a cultu s minister a losonczi evang. hitoktatót az; elemi iskolákbah 
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végzett hitoktatás czímén évi 50 frt, a gyakorló iskolában teljesített 
hitoktatás czímén évi 25 frt tiszteletdíjban részesítette. 

A pozsony-szt.-gvörgyi lelkész, mint gymn. hitoktató szintén évi 
50 frt tiszteletdíjban részesült az államtól. 

A Losonczhoz közelfekvő Tamasiban deczember 7-én voltam 
kerületünk nestorának nt. Pekár Lajos lelkésznek 60 éves lelkészi 
jubileumán, s azt találtam, hogy ezen tiszteletre méltó, agg, szorgalmas, 
tudományos tagtársunk — hála legyen a Mindenhatónak — jó lelki 
s testi erőben még most is maga végzi nemes hivatalos teendőit. 
Ezen örömnapnak emlékeiül, ő, egyháza szegény gyermekeinek javára, 
egy 300 frtos alapítványt tett le. 

Az Első magy. ált. bizt. Társasággal a függő kérdéseket az elnökség, 
Günther ker. pénztáros úr közbejöttével tisztázta, amiről az illető 
pontnál fog beszámolni. 

A mult közigazgatási évben több templom lett javítva és felavatva, 
nevezetesen F.-Sztregován, Turopolyán, Szakolczán, Csasztkón, amely 
helyeken és alkalmaknál azonban én jelen nem voltam. Jelen voltam 
Surányban, a hol a szépen renovált templomot f. é. aug. 21-én adtam 
át szent rendeltetésének. 

Azon incidensből, hogy a bánki egyházban egy, még 1875. évben 
született nő utólag a mult évben lett anyakönyvezve, a mely ténykedés 
most az állami anyakönyvvezető jogköréhez tartozik, az illető nőnél 
a keresztelés megtörténtét utólag meg kellett állapítani, a mely körül-
mény most az egyház autonom jogköréhez tartozik, de nem lévén 
még arra rendszabályunk, a dologban elnökileg intézkedtem. Szerintem 
lenne még több eset, a hol a változott viszonyoknál fogva az egyházi 
anyakönyvek vezetéséről rendszabályt kellene alkotni. 

Az 1848. évi törvényes alkotások emlékét egyházainkban, illetve 
iskoláinkban mindenütt kivétel nélkül ünnepélyesen megtartottuk; 
hasonlóan megtartatott a 10 szoborra vonatkozó iskolai ünnepély; 
végül a koronázás emléknapjára tervbe vett ünnep mint iskolai ünne-
pély, részben az nap, részben, a körülményekhez mérten, más napon 
lett megtartva. A jövőre nézve ezen ünnepélyeket illetőleg, a jelen kerül, 
gyűlés lesz hivatva véglegesen intézkedni. 

Amint a mult évben kerületünkben a királyi legnagyobb kegynek 
jelét vettük, midőn kerületünk érdemes pénztárosa Günther Mihály 
Vilmos úr a királyi tanácsosi czímet kapta, úgy a közel múltban 
újból ő Felsége legfelsőbb kegyének tanúbizonyságát zárjuk szíveinkbe, 
hogy kerületünk oszlopférfia dr. Láng Lajos a valóságos belső titkos 
tanácsosi méltóságot kapta; a pozsonyi lýceum érdemdús volt igaz-
gatója Michaelis Vilmos pedig a Ferencz József-rend lovagkeresztjével 
lett díszítve. 

Középiskoláinkat az állam a múlt évben szépen segélyezte: a 
selmeczbányai lýceum külön 4700 frtnyi segélyben részesült. Az állam-
segély következménye, hogy úgy Pozsonyban, mint Selmeczbányán a 
tanárok fizetése az állami tanerők díjazásával fokozatosan egyenlővé 
tétetett. Egyházunk ezen tisztikara most már minden anyagi gond 
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nélkül végezheti tisztét: jó fizetésben s szép nyugdíjban részesül. 9. 
Pozsonyban a gymn. vallástanári tanszék már be van rendezve. 
Selmeczbányán azonban még nem volt szervezhető. A minister úr 
ezen két lyceumnak 100 drb millenniumi füzetet adott s a pozsonyinak 
még földgömböt és több főkép történeti térképet is. 

A püspök oldala mellett alkalmazott missionarius lelkész áldással 
tölti be hivatását a kerület szórványaiban. A mult évben megfordult 
Tatán, Érsekujvárott, Pőstyénben (2), Trencsén-Tepliczen, Zsolnán (2), 
Rajeezen (2), Újbányán (2), Ipolyságon (4) és a mig a papválasztási 
pör tartott, Abelovan (3) s mindenütt istentiszteletet tartott, részben 
pedig missiói küldetésben járt el. 

A szórványokról jelentésem a következő: Székesfehérvár vidéke 
a mult évben missiói pontnak lett ajánlva, most ezen ajánlat szükség-
telennek nyilváníttatott az illető lelkészség által. Én ellenkező véle-
ményen vagyok. Fehérmegyének nagy szórványai vannak. Tata a 
szendi lelkész által gondoztatik, helyben azonban hitoktatóra lenne 
szükség. Érsekujvárott a vallástanítást a r. komáromi lelkész végzi, 
azonban igen kivánatos lenne, hogy ott helyben helyettes lelkészség 
által történjék a lelki gondozás. Esztergomot az ev. ref. lelkész gon-
dozza. Nekünk Esztergom vármegye területén csak egy filiánk van 
Farnadon, a mely missiói ponttá lenne szervezendő. Nógrádban a 
Losoncz vidékén levő nagy szórványban szintén missiói lelkészségre 
van szükség. Hontban Ipolyság a természetes és kivánatos missiói 
pont. A kerületi missionarius lelkész kezdi azt gondozni a viszonyokhoz 
mérten, azonban ott helyben evang. imaházra és missiói lelkészre 
van szükség. Barsban Újbányán missiói állomás és evang. templom 
létesítendő. Most részben a hodrusbányai lelkész, részben pedig a ker. 
missionarius által gondoztatik. Zsolnán a némethoni lutheránus Gottes-
kasten tartja fenn a helyettes lelkészi állást, a honnan a zsolnai nagy 
szórvány is elláttatik. Sajnos csak az, hogy ezen állomás igen gyakran 
megüresedik, most is új év óta nem tudunk oda lelkészt kapni. Még 
szomorúbb az állapot Rajeezen, ahol hosszabb idő óta nincs tanitónk, 
a gyermekek róm. kath. iskolába járnak s híveink mint szétszórt 
nyáj, rendes gondozás nélkül vannak. Nagy-Szlatina. szintén mint 
missiói pont lenne szervezendő. A Gotteskasten segélyével van ugyan 
ott helyettes lelkészi állomásunk, a hol a missionarius lelkész, kántor, 
tanító, szórványhitoktató is egy személyben, a mint azt már a nyugdíj-
intézetnél is említettem. Nyitra vármegyében Saigon van missiói állo-
másunk, a mely úgy honi, mint külföldi nagy adományok által tartatik 
fenn. A haj azonban ott van, hogy a missionarius helybeli tanító is 
s így idejének java részét igénybe veszi a salgói iskola, a mi által a 
diasporák ellátása szenved. Nyitra városában egyházi ügyünk, szemben 
az ott alakult ev. ref. egyházzal, rendezendő. Most az ellátás gondja 
az assa-kürthi lelkész vállait nyomja. Nyitraszerdahely nagy szórványa, 
kapcsolatban talán a vágújhelyi szórvány egy részével, külön missiói 
lelkész alá lenne helyezendő. Pőstyénben egyházi életünk szépen fej-
lődik, miről külön pontban tétetik jelentés. Pozsony vármegyében 
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Nagyszombat vidékén levő szórvány ellátására lelkész, vagy a nagy-
szombati hitoktatás ellátására hitoktató lenne alkalmazandó mert ezen 
három nyelvű egyházban istentiszteleteket végezni, a különféle tan-
intézeteken vallást tanitani és a vidéken szétszórt híveket gondozni, 
egy lelkész physikailag is képtelen. Magyar-Óvárt hitoktatói állás lenne 
szervezendő. 

Mult évi jelentésemben a főtiszteletü kerül, gyűlésnek becses 
tudomására hoztam, hogy egyházaink a külmissióra 136 frt 51 krt 
áldoztak. Ezen összeget kartársaim határozatából elküldtem a lipcsei 
ev. lutheránus missiói collegiumnak. Most pedig örömmel jelezhetem, 
hogy ez évben egyházaink nagyobb számban és nagyobb összegben 
emlékeztek meg a külmissióról. Az eddigi gyűjtés 204 frt 85 kr., 
a mely összeg ez évben is Lipcsébe fog küldetni. Az egyházak neve s 
az adományok összege a következő: 

Adományok a külmissióra. 
Egyház 

Agárd - frt 60 kr. 
Egyház 

Áthozat: 107 frt 02 kr. 
2. Felső-Baka . . . 3 » 80 » 34. Lest 2 — 

3. Alsó-Esztergály . . 1 » 02 » 35. Turicska . . . . 1 25 
4. Puchó 3 » — » 36. Fehérkút . . . . 1 60 
5. Felső-Esztergály 1 » — » 37. Báth 6 06 
6. Salgó 1 » 67 » 38. Lónyabánya . . . 4 — 

7. Maskova . . . . 3 » — » 39. Ledény . . . . 1 — 

8. Szent-György . . 2 » — » 40. Alsó-Bodony . . . 1 — 

9. Rév-Komárom . . 5 » 53 » 41. Bokod . . ' . . . 1 87 
10. Kis-Sztankócz . . 3 » — » 42. Oroszlán . . . . 1 17 
11. Fakó-Vezekény . . 2 » — » 43. Szák - . . . . 1 44 
12. Grinád 1 » — » 44. Szend 1 10 
13. Limbach . . . . 6 » 50 » 45. Balassa-Gyarmat . 2 — 

14. Szent-Péter Nógrád 3 » 65 » 46. Selmeczbánya . . 5 — 

15. Ondód . . . . . 2 » 10 » 47. Bélabánya . . . — 50 
16. Trencsén város 6 » 59 » 48. Banka — 50 
17. Hodrusbánya . . 4 » — » 49. Csabdi — 53 
18. Felső-Terény . . 1 » 50 » 50. Bagonya . . . . 2 — 

19. Misérd 1 » 11 » 51. Bazin (német) . . 8 47 
20. Szécsény . . . . — » 86 » 52. Salgó-Tarján . . 1 20 
21. Hont-Somos . . 2 » — » 53. Béld 2 83 
22. Felső-Ozor . . . 5 » — » 54. Zay-Ugrócz . . . 3 — 

23. Luczin 1 » 73 » 55. Polichnó . . . . 4—,. 70 
24. Székesfehérvár . . 1 » 30 » 56. Závada . . . . — 32 
25. Pozsony város . . 27 » 23 » 57. Csákvár . . . -X- 30 
26. Ozdin . . . . . . 1 > 67 » 58. Tordas . . . . 2' rPH 
27. Bazin (tót) . . . 6 » 79 » 59. Mosoni egyházmegye 2 68 
28. Darázsi , . . . 
29. Ksinna i * 

n 

r— „» 60. Nagy-Szombat . . 2 44 28. Darázsi , . . . 
29. Ksinna i * 

n 
— » 61. Lubina s két híve 5 

1 
50 

30. Málnapataka. . . 
i * 
n 55 » 62. Körmöczbánya . . 

5 
1 50 

31. Alsó-Szeli . . . i » 07 » 63. Nemes-Kosztolány 'i±L>i- 50 
32. Felső-Petén y . . O'l—V 50 » 64. Léva 2 62 
33. Csánk . . . . . 25 » 65. Nagy-Szelezsény . 2 32 



Áthozat: 176 frt 42 kr. 
66. Uhorszka . . . . 1 » 50 » 

67. Ábelova . . . . 1 » 20 » 

68. Puszta-Födémes — » 86 » 

69. Szügy 1 » 45 » 

70. Felső-Zelle . . . 2 » 39 » 

71. Somorja . . . . 1 » — » 

72. Gurab-Csataj . . 3 » 53 » 

73. Modori német egy-
házból 2 tag . . 3 » — » 

74. Bagyan . . . . 1 » 50 » 

Átvitel: 192 frt 85 kr 
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Áthozat: 192 frt 85 kr. 9. 
75. Berencsfalva . . . 2 » 10 » 

76. Derzsenye . . . — » 80 » 

77. Zsember . . . . — » 75 » 

78. Csali 1 » 35 » 

79. Apafalva . . . . — » 70 » 

80. Apafalvi szeretet-
adomány . . . 3 » 65 » 

81. Püspöki iroda-sze-
mélyzete . . . . 1 » 50 » 

82. Gyúró egyháza . . 1 » 15 » 

Összesen: 204 frt 85 kr 

Változások a hivatalos személyzetben. 

1. Az esperességekben: 

Wladár Miksa nógrádi főesperes, Hrk János nógrádi alesperes lett. 

2. A lelkészi karban: 

a) Meghaltak: 
Szontágh Sámuel Felső-Sztregován; Stúr Károly Fehérkúton; 

Szluika Mihály nyugalmazott lelkész Béren. 

b) Lemondtak: 
Bodiczky Kálmán Zurányban. 

c) Választattak: 
Rozsnyai János Százdra; Stúr Pál Fehérkútra; Bodnár Gyula 

Bukóczra; Ondrejovics Sándor Felső-Sztregovára; Maschtena József 
Puszta-Födémesre; Hudecz Miksa Budalehotára; Szlancsik Bogyoszló 
Abelovára. 

d) Távozott: 
Holéczy János Százdról, Csornádra (bányai kerület); Krizsan Milos 

Kis-Sztankóczra helyettes lelkészül küldetett. 

3. Felügyelők: 

a) Meghaltak: 
Bodó Lipót nagyszelezsényi; Kosztolányi László nemeskosztolányi; 

Gerber Frigyes salgótarjáni. 

b) Választattak : 
Dr. Borchert Jenő Ondódra; dr. Hattyúfy Dezső Velegre; Jung-

könig János Puszta-Födémesre; Hankó Lajos Szennára; Bodó János 
Nagy-Szelezsénybe; dr. Kosztolányi László és Kosztolányi Kálmán 
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Nemes-Kosztolányban; Mlacloniczky János Bagyanban; Gregersen György 
Börzsönyben; Lange Pál Felső-Terénybeu; dr. Stúr Károly Beczkóra; 
dr. Simkó Milos Laazon; Rákóczy István Cseh-Brézón; Plachy József 
Salgó-Tarjánban; Szontagh Antal Agárdon; Ivánka Ödön Luczinban; Rigán 
Sámuel Nagy-Lévárdon. 

c) Lemondtak: 
Dr. Samarjay Emil pozsonyi felügyelő. 

4. Hitoktatók lettek: 

Országh Ferencz Chvojniczán; Krizsan Zsigmond Trencsénben; 
Kiss István Pásztón. 

5. Tanárok: 

Becker Nándor választatott Selmeczbányára; Harmath Károly 
pozsonyi lyceumi tanár nyugalomba lépett. 

6. Tanítók: 

a) Meghaltak: 
Chorváth János csütörtöki nyugalmazott tanító; Bendik János 

Cseh-Brézón; Gröner Ede Dobrocson; Kulisek György Verbóczon; Bru-
novszky Sámuel Ó-Turán. 

b) Lemondtak s távoztak: 
Klementis Zsigmond Oroszlánról; Hasák Lajos Szendről; Csányi 

László Kéthelyről; Luppa Lajos Farnadról; Tatzeit Gyula Léváról 
Pozsonyba; Kunst János Hegyes-Halomról; Hujber József Levélről 
Rimaszombatba; Melsz Lajos Felső-Szeliből; Mendől Ede Léváról 
Sár-Szent-Lőrinczre; Neuman Jarosláv Vydrnáról; Krizsán Emil Laaz-
ról-Dóvalóra (tiszai ker.); Zábaji Gyula Felső-Szeliről; Sasko Gusztáv 
Beczkóról. 

c) Választattak : 
Grendel György Farnadra; Takács Lajos B.-Gyarmatra; Paulovics 

József Szrnyén; Gábor Pál Zoborra; Paulinyi Aranka Pohárra; Molnár 
Imre Bokodra; Polszter József Ondódra; Tiefenlhaler Etelka és Szilvay 
Mária Oroszlánba; Joó István Szendre; Pöntör István Kedhelyre; Lux 
Károly Tordasra; Nika Rezső Hegyes-Halomra; Ulicsny Guidó Levélre; 
Filó Arnold Lubinán; Zorkóczy Béla Bresztoveczre; Polichnóra: Szi-
rotka Samu; Gács-Lehotára: Molnár János; Paroczára: Túrák János; 
Berzenczére: iíj. Petrivaldszky Károly; Turopolyára: Kiszely János; 
Felső-Sztregovára: Figuli János; Szelczre: Szutorisz István; Alsó-
Tiszovnyikra ideiglenes minőségben: Szvornyik Pál; Tót-Hartyánba: 
Králik János; Pribojra ideiglenes minőségben: Marko Pál; Kisfaluba: 
Ondódy Pál; Szúpatakra: Zsuffa János. 
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7. Változások a segédlelkészi karban: 

Hrdlicska Lajos miavai segédlelkész Turánba ment lelkésznek, s 
helyét Valasek Sámuel foglalta el; Kiss Emil Puchóról Ó-Turára; 
Ferenczi Sámuel Losoncz-Tamásiba lett megválasztva. 

8. Papi vizsgát tettek: 

Tirtsch Gergely, Ferenczi Sámuel, Hajdú Lajos. 

9. Ordináltattak ugyanazok. 

Végül püspöki irodámból jelentem, hogy Paulinyi Dániel missiói 
lelkész Garamszegre lelkésznek távozott, helyét Krmann Lajos segéd-
lelkész foglalta el; Tirtsch Gergely iroda-vezetőnek jött; Hajdú Lajos 
b.-gyarmati segédlelkész s hitoktató lett; Margócsy István megválasztott 
vizesréti lelkész úgy Zsolnán, mint a püspöki irodában több hónapig 
segített. 

Mozzanatok: 

Bars: 

1. Körmöczbánya. Lelkészlakot javított 129 frt 74 kr. költséggel. 
A folyó évben 1526 frt 80 kr. segélyt kapott és pedig a hamburgi 
Gotteskastentől 118 frt, a várostól 1408 frt 80 krt. Az egyház ez évi 
adakozásai: különféle czélokra 36 frt 50 kr. és pedig özvegyárva 
intézetnek 5 frt, tápintézetnek 11 frt, Luther-társaságnak 4 frt, iskolák 
és egyházakra 6 frt 50 kr. theol. otthonra 10 frt. 

2. Nemes-Kosztol dny. Gazdasági épületeket javított 20 frt 85 krral. 
A Nagy-Bélicz—Privigyei helyi érdekli vasút által kisajátított darab 
főidért 91 frt 86 krt kapott. A Baldacsyanumból 49 frt 90 kr., egyet, 
gyámintézettől 50 frt, közalapból 58 frt, a hannoverai Gotteskastentől 
47 frt 04 kr., összesen 204 frt 94 kr. segélyt kapott. Különféle 
czélokra 5 frt 50 krt adott. 

3. Léva. Egyházi épületeit javíttatta 449 frt 17 kr. költséggel. 
Apróbb felszerelési tárgyakat szerzett 19 frt 52 krért. Léva várostól, 
a lévai uradalomtól, a lévai takarékpénztártól, a kerülettől, az egyház-
megyei és a kerületi gyámintézettől összesen 449 frt 17 kr. segélyt 
kapott. Különféle czélokra 42 frt 50 krt adott. 

4. Nagy-Szelezsény. Különféle jótékony czélokra 12 frt 52 krt 
adott. 

5. Fakó-Vesekény. Egyházi épületeit javította 63 frt 94 krral. A G. A. 
egylettől 96 frt 78 kr. segélyt kapott. Jótékony czélokra 2 frtot adott. 

6. Farnad. Épületjavításra 20 frt 32 krt adott, jótékony czélokra 
pedig 2 frtot. 
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Bars. 

Az esperességi pénztár bevétele . 
kiadás 

Maradvány . 
Vagyona . , 

Lelkésztanitói özvegy-árvaintézet bevétele 
kiadása . 

Maradvány ". 
Vagyona . , 

— frt — kr. 
2925 frt 45 kr. 

253 frt 50 kr. 
253 » — » 
— frt 50 kr. 

280 frt 78 kr. 
277 » 36 » 
277 » 36 » 

Fejérkomárom: 

1. Bokodon a hivek a gyülekezet költségeinek fedezéséhez 121 frt 
önkéntes adománynyal járultak s a theol. otthonára is adakoztak. 
A mult évben Bálint Mihály felügyelő által ajándékozott 100 frtot az 
egyház a következőkép használta fel: egy nagyobb szekrényért, mely 
levéltárul és pénztárul szolgál, adott 30 frtot; feszületért 17 frt 50 krt, 
kehely s ostyatartó aranyozásért 22 frt 50 krt, boros billikomért 
11 frtot, keresztelő edénymedencéért 7 frtot, új anyakönyvekért 4 frt 
45 krt, régebbi anyakönyv bekötéséért 1 frt 20 krt, a tanitólak padló-
zasa s a konyha felszerelése 120 frt 67 krba került. 

2. Csabdi Freud Adolf bicskei lakostól megvette az egyház bei-
telke mellett fekvő 1309 D-öl szántóföldet és 275 D-öl házhelyet 
200 frton, e földek évi jövedelme 15 frt 75 kr. Az iskolába új olvasó-
táblák szereztettek s léceztettek 3 frt 70 krért, postakönyv iktató s 
jegyzőkönyv vásároltatott 4 frt 09 kron; épületjavításra 17 frt 20 kr. 
költetett; Isten dicsőségére adakoztak: Flakker Sándor 1 frtot, Tót 
Benjamin 50 krt, Gőllner Károly felügyelő Fejérmegye térképének 
beszerzésére 5 frtot. Segélyképen kapott a kerül, gyámintézettől 50 
forintot. 

3. Csákvár: a ker, gyámintézettől 45 frt segélyt nyert; az egyház 
javára adakoztak többen 8 írt 50 krt; az egyház magtára 1479 liter 
gabonát tartalmaz; pogánymissióra offertorium 30 kr. 

4. Gyúró: a lelkészi s tanítói borilletőség megváltását a követ-
kezőleg határozta el: az elmúlt 7 évi illeték akónként 4 írtjával 
számítva adó forint után tették ki s 3 év alatt törlesztették; a f. é. 
járandóság pedig fele részben tiszta búzában, fele részben rozsban 
szolgáltatik ki; egy akó borért 1 pesti mérő buza, illetve rozs adatván. 
A kerülettől 50 frt segélyt kapott. Supplicansoknak adott 2 frtot. 

5. Ondód: az épületek javítására tavaly felvett 300 frt kölcsönt 
kamattal együtt törlesztette; az iskola számára 2 térképet vett 12 frt 
35 kron; templommennyezetét 200 frt kiadással javíttatja; a templomra 
adakoztak: ör. Tutz Pál 100 frtot, egyesek 54 irtot; dr. Borchert Jenő 
felügyelő kehelyt és patenát 15 frt értékben, s egy házaspár ostya-
tartót 7 írt 50 kr. értékben; a leányok a püspöki látogatás emlékére 
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oltári bibliát 9 frt értékben. Supplicansoknak adott 2 frtot; Szent-
Antalfának 1 frt; theol. otthon 3 frt; Pogánymissió 2 frt 10 krt. 

6. Oroszlán, templomát 6400 frton restauráltatja, adóssága 500 frt; 
az épületek javítására 58 frt 23 krt fordított. Supplicansoknak 2 frt 
50 krt adott az egyház, Melanchton házra 1 frt 80 krt. 

7. Révkomárom, az egyház épületeinek fentartására 536 forint 
03 krt; segélyezésre s jótékony czélokra 125 frt 35 krt fordított; a 
templomépítési alapot Fáhián József 50 írttal s özv. Lietzerné asszony 
2 frttal gyarapította; Fábián Sándor 30 frtnyi adománynyal megkezdte 
az orgona-alapot. Az oltáregyesületnek 613 frt 90 krnyi vagyona van; 
Dr. Kéler Zoltán megszerezte s a gyülekezetnek ajándékozta az 
egyház ingatlanait magukban foglaló telekjegyzőkönyvek és okiratok 
hiteles másolatait Melanchton házra adott 4 frt 80 krt, pogány-
míssiónak 5 frt 53 krt, saját czélra 199 írt 24 krt. 

8. Szák, egyházi épületeinek javítására 110 frt 67 krt fordított; 
megalakult a nőegylet 86 frt tőkével; a pozsonyi theol. Otthonára 
6 frtot, Kéthely filia pedig 3 frtot gyűjtött. Isten dicsőségére adakoztak 
16 frtot, saját czéljaira 44 frt. 

9. Szenden Günther Ernő felügyelő 10 frtot, özv. Világi Sándorné 
4 frtot ajándékoztak hiányzó egvh. felszerelések beszerzésére; besze-
reztetett pedig egy oltári díszbiblia, egy koráikönyv és az egyetemes 
agenda; az egyház a kerületi államsegélyből és az egyetemes gyám-
intézettől 50—50 frt segélyt kapott. Isten dicsőségére adakoztak 
4 forintot. Az iskolába új kályha állíttatott be 20 frt 40 kr. s egy 
külső ajtó készíttetett 16 frt költséggel. Az egyház épületeinek jó 
karban tartására 17 frt 02 krt, a lelkészlakon egy hizlaló építésére 
134 frt 21 krt fordított. 

10. Székes-Fej érv ár adósságából 207 frtot törlesztett. Közada-
kozásból 100 frt szabadságalapot létesített; a templomra Nagy Horváth 
Jánosné és Valitsek Mátyás 100 —100 irtot hagyományoztak. Az 
egyházat a Lutherischer Gottes-Kasten és a városi takarékpénztár 
30—30 frttal segélyezte, továbbá a Gusztáv Adolf egylet 150 koro-
nával, az egyetemes közalap 100 frttal. 

11. Tordas: Isten dicsőségére adakoztak többen 25 frtot, Giffing 
Vilmos felügyelő I. Ferencz József magyar király arczképét 100 pél-
dányban, valamint dr. Baltik Frigyes püspök arczképét 100 példányban 
ajándékozta az iskolás gyermekek közt leendő kiosztás végett; többen 
az oltárt s szószéket 45 frt értékben feldíszítették; a paplakon a 
hátulsó szoba földje c.zementlapokkal rakatott le 40 frtnyi, az isko-
lánál fáskamara készült 40 frt költséggel. 

12. Velegen az épületek javítására 152 frt fordíttatott; Grünfeld 
Ignácz iskolai czélra 20 frtot ajándékozott, f. é. márczius 15-én pedig 
100 frtos alapítványt tett oly czélból, hogy annak kamatai egy szegény 
s szorgalmas velegi iskolás fiúnak adassanak. Különféle czélokra 
1 frt 28 krt gyűjtött. 

1. Az egyházmegyei pénztár bevétele 325 frt 04 kr.; kiadása 253 
frt 03 kr.; pénztári maradvány 72 frt 01 kr.; vagyona 574 frt 88 kr. 



18 

2. Az egyházmegyei lelkészi özvegy-árva intézet (nyugdíjintézet) 
bevétele 105 frt 27 kr.; kiadása 15 frt; maradvány 90 frt 27 kr.; 
vagyona 255 frt 12 kr. 

A tanítói nyugdíj magtár állapota búzában: 
a) Kötelezvényekben . . . 197 13A6 pozs. mérő 
b) Készletben 25 3/16 

összesen: 223 pozs. mérő 
Készpénzben: bevétele 71 frt 87 kr.; kiadása 88 kr.; maradvány 

70 frt 99 kr.; vagyona: 286 frt 16 kr. 
3. Az egyházmegye kezelése alatt álló alapítványok: 

a) Tanítói képviseleti alap. Czélja a ker. gyű-
lésre küldött tanítóknak, mint esp. képviselőknek úti-
költségeit fedezni . . . . 44 frt 18 kr. 

b) Oroszláni sasalap. Czélja az oroszláni temp-
lomtorony renoválása. Ez évben egész összegben 
kiadatik 32 » 88 » 

c) Fischer Kálmán alapítványa. Kamatai a köz-
pénztárba folynak 80 » — » 

d) Gyámintézeti alapítványok: 
báró Prónay Dezsőé 100 » — 
báró Prónay Gáboré 400 » — 

Hoffmann Edéé 50 » — 
Egyházm. gyámintézeti tőke 17 » 19 

Honti esperesség. 

1. Felső-Almás. Uj lelkészlakot épített 4500 frt költséggel, isko-
láját javította 300 frttal; a hamburgi és hannoverai Gotteskastenekből 
60 frt segélyt kapott; jótékony czélokra 6 frt 50 krt adott. 

2. Bagonya, Javításokra 355 frt, jótékony czélokra 10 frtot adott. 
3. Bagyan. Saját czéljaira gyűjtött 6 frt 54 krt; javításokra 25 

frt; jótékony czélokra 12 frtot adott. 
4. Bacsófalva. Saját czéljaira 12 frt 48 krt gyűjtött; javításokra 

32 frt; jótékony czélokra 6 frtot adott. 
5. Bakabánya. Iskolai alapokra 2500 frtot gyűjtött; egyházi 

épületek javítására 156 frt; jótékony czélokra 200 frtot adott. 
6. Báth. Egyházi épületek javítására 256 frt; beruházásra 17 frt 

60 krt adott; eladott rozsért 77 frt 52 krt; a G.-A. egylettől, a Gottes-
kastenből, gyámintézettől, Baldacsyanumból 346 frt 79 kr. segélyt 
kapott. Orgona alapra 82 frtot gyűjtött, jótékony czélokra 21 frt 40 
krt adott. 

7. B éld. Javításokra s kisebb beszerzésekre 74 frtot fordított. 
Uj orgonát szerzett 950 frt értékben; a hannoverai Gotteskastenből 
23 frt 52 kr. segélyt kapott; orgonára 784. frt 11 krt gyűjtött; jóté-
kony czélokra 23 frt 59 krt adott. 
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8. Börzsöny. Jótékony czélokra 2 frt 50 krt adott. 
9. Csali, Javításokra 60 frtot; jótékony czélokra 5 frt 01 krt adott. 

10. Apafalva. Jótékony czélokra 4 frt 75 krt adott. 
11. K.-Csalomja. Gazdasági épületek javítására 280 frt; jótékony-
12. Ipoly-Vecze. Egyházi beszerzésre s javításra 260 frtot adott. 
13. Csánk. Javításokra s toronyórára 350 frtot adott; saját czél-

jaira 35 frt 50 krt gyűjtött; jótékony czélokra 158 frt 23 krt fordított. 
14. Horhi, Templomjavításra s berendezésre 560 frt 54 krt; új 

oltárra 77 frtot adott; a selmeczbányai ifj. egylettől 6 frt segélyt 
kapott; a saját czéljaira 77 frtot, az anyaegyház czéljaira 17 frt 50 
krt gyűjtött. 

15. Cseri. Jótékony czélokra 5 frt 49 krt adott. 
16. Nemes-Varbók. Saját czéljaira 3 frt 05 krt gyűjtött. 
17. Dacsolam. Javításokra 167 frt 98 krt adott; saját czéljaira 

92 frt 41 krt gyűjtött; jótékony czélokra 16 frtot adott. 
18. Darázsi. Javításokra 35 frtot adott. 
19. Derzsenye. A G.-A. egylettől 199 frt 93 kr. segélyt kapott; 

jótékony czélokra 24 frtot adott. 
20. Zsember. Javításokra 80 frtot adott; a kerületi gyámintézettől 

45 frt segélyt kapott; a saját czéljaira 52 frtot gyűjtött; jótékony-
czélokra 16 frtot adott. 

21. Devicse. Javítás- és beszerzésekre 158 frt 55 krt adott; 
eladott gabonáért 42 frt 22 krt kapott; saját czéljaira 542 frt 92 krt 
gyűjtött; jótékony czélokra 16 frt 30 krt adott. 

22. Hont-Somos. Jótékony czélokra 5 frt 10 krt adott. 
23. Hoclrasbánya. Javításokra 34 frtot adott, Selmeczbánya 

várostól 32 frt, selmeczbányai takarékpénztártól 40 frt, népbanktól 
10 frt, bányatársulati pénztártól 13 frt, összesen 95 frt segélyt kapott; 
jótékony czélokra 28 frt 97 krt adományozott. 

24. Irtványos. Beruházásra 30 frtot adott. 
25. Ledény. Javításokra 161 frt 25 krt adott; saját czéljaira 52 

frtot gyűjtött; jótékony czélokra 5 frtot adott. 
26. Lissó. Uj lelkészlakot épített 3353 frt; tanítói lakot javított 

225 frt költséggel; az államsegélyből 100 frt, a szászországi Gottes-
kastenből 49 frt 85 kr, összesen 149 frt 85 kr. segélyt kapott. 

27. Egyházmaróth. Gazdasági épületekre 350 frtot fordított; a 
saját czéljaira 10 frtot gyűjtött. 

28. Össöd. Iskolatermet épített 350 frt költséggel. 
29. K.-Palojta. A f.-palojtai templom javítására 296 frt 27 krt 

fordított; jótékony czélokra 12 frt 10 krt adott. 
30. F.-Baka. Gazdasági épületek javítására s kisebb beszerzé-

sekre 99 frt 43 krt adott; saját czéljaira 41 frt 86 krt gyűjtött; jóté-
kony czélokra 6 frt 50 krt adott. 

31. A.-Fehérkút. Templomot és tornyot javított 1200 frt költ-
séggel; az államtól 50 frt segélyt kapott; jótékony czélra 3 frt 60 
krt adott. 

32. Dacsokeszi. Templomjavításra 60 frtot adott. 
2* 
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33. Berencsfalu. Iskolaépület javításra 200 frtot adott; saját 
czéljaira 33 frt 89 krt gyűjtött; jótékony czélokra 36 frt 02 krt adott. 

34. F.-Rakoncza. Lelkészlakot javított 1500 frt költséggel; saját 
czéljaira 38 irtot gyűjtött; jótékony czélokra 7 frtot adott. 

35. Selmeezbánya. Epületek javítására 256 frtot adott. 
36. Százd. Javításokra 12 frt; jótékony czélokra 2 frtot adott. 
37. Ipoly-Szakállos. Egyházi épületek javítására 600 frtot adott; 

a kerülettől 100 frt segélyt kapott. 
38. Szuhány. Javításokra 230 frtot adott. Egy száraz-malom-hely 

eladásából 400 frtot kapott; saját czéljaira 46 frt 39 krt gyűjtött; 
jótékony czélokra 30 frt 19 krt adott. 

39. H.-Terény. Jótékony czélokra 4 frt 30 krt adott. 
40. Teszér. Egyházi épületek javítására 135 frtot adott; jótékony-

czélokra 19 frt 50 krt adott. 
41. Udvarnok. Javításokra 60 frt, jótékony czélokra 8 frt 69 krt 

adott. 
Az egyházak építkezésre fordítottak 12157 frt 92 kr. 

adományokban befolyt . . . 4785 » 38 » 
segélyezésre adtak . . . . 906 » 85 » 
alapítványokban befolyt. . . 2097 » 95 » 
adósság törlesztésre fordítottak 1113 » — » 

Az esperességi pénztár bevétele . . 1072 » 81 » 
kiadása . . 965 » 80 » 

Maradvány . A 107 » 01 » 
Vagyon 994 frt 26 kr. 

Mosoni esperesség. 

1. Gálos. Egyházi épületeit javította 132 írt 87 krral; saját czél-
jaira 3241 frt 59 krt gyűjtött; jótékony czélokra 38 frtot adott. 

2. Hegyeshalom a pozsonyi theol. otthonra 10 frt 50 krt adott. 
3. Levél. Saját czéljaira 52 frtot gyűjtött; jótékony czélokra 

28 frtot áldozott. 
4. Magyar-Óvár. Tornyát átalakította 100 frttal; a saját czéljaira 

22 frt 60 krt gyűjtött; a szórványban vallásos iratokat terjesztett: 
segély czímén az esperességtől 22 frt 79 krt, a kerülettől 50 frtot, 
a takarékpénztártól 20 frtot kapott. 

5. Miklósfalu. Az új iskola udvarát bekerítette 200 frt költ-
séggel; jótékony czélokra 45 frtot adott. 

6. Német-Jár falu. Iskoláját javította 370 frt költséggel; jótékony 
czélokra 12 frt 50 krt adott. 

7. Oroszvár. Az esperességi gyámintézettől 22 frt 79 kr., a ker. 
gyámintézettől 44 frt 90 kr., a Baldacsyanumból 50 frt, az egyetemes 
gyámintézettől 50 frt, a darmstadti főegylettől 14 frt 67 kr., a köz-
alapból 100 frt, összesen 282 frt 36 kr. segélyt kapott. 
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8. Rajka. Saját czéljaira 5 frtot gyűjtött: jótékony cžélokra 
25 frtot áldozott. 

9. Zurány. Egyházi épületei javítására 1064 frt 75 krt áldozott; 
Miserák Károlytól 10 frt szeretet-adományt kapott; jótékony czélokra 
23 frtot áldozott. 
Az esperességi pénztár bevétele: 60 frt — kr. 

kiadása: 17 » 51 » 
Maradvány: 42 » 49 » 

Vagyon: 223 frt 71 kr. 
Az esperességi lelkészi özvegy-

árvaintézet bevétele: 789 » 78 » 
kiadása: 788 » 30 » 

Maradvány: 1 » 48 » 
Vagyon: 26941 » 28 » 

Alapítvány: Gróf Zichy Henrik-féle iskolaalapítvány 1150 írt korona-
járadék; 475 frt készpénz. 

Nógrádi esperesség. 

1. Ábelova. Tanitói lakot és tantermet épített 1500 frt költséggel 
a saját czéljaira 53 írt 63 krt gyűjtött. 

2. Agárd. Saját czéljaira 300 frtot gyűjtött. 
3 B.-Gyarmat. Iskolát, tanitó és lelkészlakot és templom-keritést 

javított 130 frt 74 kr. költséggel. Szószékre gyűjtött 228 frt 88 krt; 
saját czéljaira 115 frt 23 krt; az egyetemes alapból 100 frt segélyt 
kapott, Szvetlik Pál hagyatékából 100 frt, Bernáth János hagyatékából 
200 frt, Aninger Károlyné hagyatékából 100 frt; gr. Zichy Ferencz 
senior 3000 drb. téglát adott az egyháznak. 

4. Bánk. Iskolát és tanitó-lakot javított 20 frt költséggel. 
5. Bér. Paplak és tanitólak melléképületeit javította 61 írt 92 kr. 

költséggel; a Baldacsyanumból 50 frt segélyt kapott; a saját czéljaira 
27 frt 24 krt gyűjtött. 

6. A.-Bodony. A paplak melléképületeit javította 29 frttal. 
7. Budaleliota. Az e. e. e. gyámintézettől 50 frt segélyt kapott. 
8. Csehbrézó. A saját czéljaira 141 frt 94 krt gyűjtött. 
9. Dengeleg. Tornyát czinkkel fedette 343 frttal, épületeit javí-

totta 50 frttal; saját czéljaira 1000 frtot gyűjtött. 
10. N.-Kürtös. Tanitói lakot és iskolát javított 22 frttal. 
11. Nagylam. Magtárt épített 250 frttal, paplak és tanitólak 

melléképületeit fedette 120 frttal; a saját czéljaira 21 frtot gyűjtött. 
12. Legénd. Nagy László felügyelőtől 70 frt, a selmeczi ifj. gyám-

intézettől 6 frtot kapott. 
13. Lest. Melléképületeket javított 30 frt 85 kr. költséggel. 
14. N.-Libercse. Iskolát javított 30 frttal, gr. Zichy Ferencz 

seniortól 100 frtot kapott. 



15. Lónyabánya. Templomot, iskolát, paplakot javított 1600 frttal; 
egy. malomnak Vs részét megvette 800 írtért; egy hazat eladott 600 
írtért; a saját czéljaira 8 frtot gyűjtött. 

16. Losoncz. 89 frt segélyt kapott; a saját czéljaira 85 forintot 
gyűjtött. 

17. Luczin. A saját czéljaira 200 frtot gyűjtött. 
18. Málnapataka. Templomot, paplakot és iskolát javított 7129 

forint 45 krral; a saját czéljaira 16 frtot gyűjtött. 
19. Maskova. Templomot, paplakot és az egyház házát javította 

300 frttal. 
20. Ozdin. A theol. otthonra 7 frt 07 kr, Melanchton emlékére 

50 kr., Pogány'missióra 1 frt 67 krt, suplikans 2 frt 90 krt. 
21. F.-Petény. Külmissióra 50 krt, Supplik. 1 frt 90 krt adott. 
22. Polichno. A paplak fedelét javította 30 frttal;1 saját czéljaira 

120 frtot gyűjtött. • 
23. Föltár. A paplaknál új kerítést csinált 30 írttal; az állam-

segélyből 315 frt segélyt kapott. 
24. Sal g ó-Tarján. Paplakot javított 142 frt 56 krral; villany-

világításnak a paplakba való bevezetése 127 írt 46 krba került. 
25. Surány-Terény. Templomot javított 1000 frttal; az egye-

temes gyámintézetíől 400 frtot kapott; a saját czéljaira 145 forintot 
gyűjtött. 

26. Szécsény. Iskolát javított 177 frt 56 krral, G. A. egylettől 
29 frt 33 kr., egyet, közalapból 100 frt, államsegélyből 50 frt, e. e. e 
gyámintézettől 75 frt, összesen: 254 frt 33 kr. segélyt kapott; saját 
czéljaira 211 frt 76 krt gyűjtött; Melanchton emlékre 1 frt 20 krt; 
külmissióra 86 krt; szűkölködőknek 10 frtot adott. 

27. Szenna. Gazdasági épületeket javított 23 frttal; tápintézetekre 
5 frtot adott. 

28. Szentpéter. Épületek javítására 5.0 frt, theol. otthonra 2 frt 
50 kr., pozsonyi tan. fizetésre 2 frt 50 kr., pogány missióra 3 frt 
65 krt adott. 

29. Szinobánya, A tanitó pinc.zéjétjavította 60 frttal; supplikan-
soknak 6 frt, missióra 4 frtot adott. 

30. Szirák. Paplakot javított 30 frttal, saját czéljaira 140 frtot 
gyűjtött. 

31. A.-Sztregova. Saját czéljaira 144 frtot gyűjtött. 
32. Szügy. Saját czéljaira 521 frtot gyűjtött, Supplikansoknak és 

Ribának 8 frt 12 krt, Melanchton emlékre 1 frt 50 krt, theol. ott-
honra 2 frt 70 krt, Bodonynak 4 frt, Závadának 2 frtot adott. Id. Fáy 
Albert 500 korona értékű földterületet vett a szügyi a. h. ev. tanitó 
részére s ezt saját költségén szőlőnek kiültette. 

33. Tamási, Az egyházi épületeket 30 frtfal javította; saját czél-
jaira 70 frtot gyűjtött; tápintézetekre 8 frtot adott. . • 

34: F.-Tiszovnyik. Saját czéljaira 11 frt 55 krt gyűjtött. 
35. Turicska. Egyházi épületek javítására 50 frtot; tápintézetekre 

és templomokra 4 frtot adott, saját czéljaira 26 frtot gyűjtött. 
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36. Turopolya. Tornyát s templomát javította 2000 frttal; saját 
czéljaira 1621 frtot gyűjtött; tápintézetekre 6 frtot adott. 

37. Uhorszka. Csűrt épített 700 frttal; tápíntézeteknek és szegény 
gyülekezeteknek 15 frtot adott. 

38. Vanyarcz. Egyházi épületeket javított 75 frt 40 krral; táp-
intézetekre 6 frt; a béri egyháznak 18 frt 15 krt adott. 

39. Závada. Az iskola udvarát és kertjét bekerítette 45 frt költ-
séggel; az e. e. e. .gyámintézettől 50 frt segélyt kapott. 

40. K.-Zellő. Egyházi épületeket javított 47 frt 52 krral. 

Az esperességi pénztár bevétele: 2064 frt 88 kr. 
kiadása: 2062 » 38 » 

Maradvány 1 frt 90 kr. 
Vagyon 

Az egyházmegyei lelkésztanítói 
özvegy árvaintézet bevétel: 3413 frt 53 kr. 

kiadása: 3413 » 53 » 
Maradvány — frt — kr. 

Vagyon . . . 
Alapítványok: Bánóczy-féle, papi és tanítói özvegyek 

nyugdíjazására 
Kuchinka-alap, tanítói özvegyek nyugdíj azasara 
Laszkáry Gyula-alap munkaképtelen leikészek szá-

mára . . . . . 100 » — » 

Nyitrai esperesség. 

1. Assakürth. Jótékony czélokra 10 frtot gyűjtött. 
2. Brezová. Épületeinek javítására 250 frtot gyűjöttt; jótékony-

czélokra 24 frtot adott. 
3. Bukócz. Egyházi épületei javítására 63 frt 54 krt adott; saját 

czéljaira 147 frtot, a zárjecsi tűzkárosultaknak 6 frt 76 krt gyűjtött. 
4. Csáesó. Az iskola udvarán kerités falat épített 42 frt 77 krral; 

a Baldácsyanumból s a kerületi gyámintézettől 90 frt segélyt kapott. 
5. Csasztkó. Templomát és tornyát renoválta 1231 frt 64 kr. 

költséggel; saját czéljaira 609 frt 49 krt, orgonára 175 frt 20 krt 
gyűjtött; egyes nyitrai egyházaktól 180 frt 20 kr. adományt kapott; 
jótékony czélokra 5 frtot adott. 

6. Hluboka. Az egyházi épület javítására 60 frtot, jótékony-
czélokra 16 frtot fordított. 

7. Holics. Gazdasági épületeket épített 500 frttal; iskolajavításra 
30 frtot, a csasztkói egyháznak 78 frtot, iskolákra 6 frtot adott; 
Dobruczky Samu az egyháznak 100 frtot, a lelkésznek 30 frtot, a 
tanítónak 15 frtot hagyományozott. 

8. Kosariszko. Javításokra 201 frt 05 krt adott; saját czéljaira 
68 frtot gyűjtött, jótékony czélokra 6 frt 10 krt adományozott. 

4495 frt 16 kr. 

70100 frt 07 kr. 

13909 » 18 » 
5000 » — » 
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9. Kosztolna. Iskolatető javítására 200 frt, jótékony czélokra 20 
frtot adott. 

10. Krajna. Uj iskolát épített 3000 frt költséggel; jótékony czé-
lokra 27 frt 13 krt adott. 

11. Lubina. Egyházi épületek javítására 345 frt 28 krt adott; 
saját czéljaira 1220 frt 74 krt gyűjtött, jótékony czélokra 14 frtot 
adott. 

12. Miava, Iskolajavitásra 274 írt 77 krt adott; saját czéljaira 
593 frt 29 krt gyűjtött; eladott fáért. 800 frtot kapott. 

13. Pritrzs. Javításokra 28 frt 67 krt adott; templomalapra 
Fajnor István felügyelőtől 50 frtot kapott. 

14. Szakolcza. Egyházi épületei javítására 2500 frtot fordított; 
saját czéljaira 800 frtot gyűjtött; Szakolcza várostól 200 frt, Bru-
novszky Judittól 400 frt, összesen 600 frt segélyt kapott. 

15. Szenicz. Javításokra 35 frtot fordított; egyesektől 35 frtnyí 
segélyt kapott; jótékony czélokra 24 frt 95 krt adott. 

16. Szobotist. Iskolát javított 500 frt költséggel; saját czéljaira 
23 frt 40 krt gyűjtött, jótékony czélokra 7 frt 59 krt adott. 

17. Ó-Tura. Tornyot épített 8000 frttal; iskolát javított 500 
írttal; saját czéljaira 98 frtot gyűjtött; jótékony czélokra 35 frtot adott. 

18. Turoluka, Javításokra 30 frtot adott; özv. Schurmann 
Annától 50 frtot kapott. 

19. Vágujhely. Lányi Vilmostól 15 frtot kapott; jótékony czé-
lokra 7 frt 40 krt adott. 

20. Verbó. Egy albát szerzett 24 frtért; jótékony czélokra 8 frtot 
adott. 

21. Pöstyén. Egyházi felszerelésekre 178 frt 56 krt adott. 
22. Verbócz. Jótékony czélokra 18 frtot adott. 
23. F.-Zelle. Javításokra és beszerzésekre 150 frtot adott; a G. 

A. egylettől 29 frt 20 kr segélyt kapott; saját czéljaira 160 frtot gyűj-
tött; jótékony czélokra 11 frt 28 krt adott. 

24. Szilád. Iskolajavításra 150 frtot, jótékony czélokra 9 frt 49 
krt. adott. 

25. Nyitra-Szerdahely. Javításokra 150 frtot, uj harangokra 
500 frt adott. Eladott gabonáért 136 frt 80 krt kapott; a Baldacsya-
numból 50 frt segélyben részesült, jótékony czélokra 8 frtot adott. 

26. Salgó. A G. A. egylettől és a Gotteskastenből 454 frt 80 kr. 
segélyt kapott. 

Az esperességi pénztár bevétele: 10548 frt 03 kr. 
kiadása: 2713 > 97 » 

Maradvány 7834 frt 06 kr. 
Vagyon 7834 frt 06 kr. 

Alapítványok: Salgóí . . . 5191 frt 79 kr. 
Sághi . . . 230 » 88 » 
Lehotai . . . 37 » 12 » 
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Pozsonymegyei esperesség. 

1. Bazin (német). A templom fedelét és kerítését kijavíttatta 150 
frtért; saját czéljaira 450 frt 81 krt gyűjtött. 

2. Bazin (tót). A templom fedelét és kerítését kijavíttatta 150 frtért; 
saját czéljaira gyűjtött 179 frt 55 krt, egyes gymnasiumoknak és egy-
házaknak adott 17 frt 60 krt. 

3. Schweinsbach, leányegyház, iskoláját javította 25 frt 13 kr. 
költséggel. 

4. Pusztafödémes. A kerülettől és államsegélyből 145 frtot kapott; 
ujabb államsegély és közalap 150 frt; a hívek 45 frtot gyűjtöttek. 
Nm. gróf Zichy Ferencz a paplaki kertet 150 frt értékben bekerittette. 

5. Grinád. Tanítólakot épített 2590 frt 14 kr. költséggel; segélyt 
kapott az esperességi gyámintézettől 20 frtot, a Baldácsy-alapból 50 
frtot; saját czéljaira gyűjtött 1064 frtot, a pozsonyi theol. Otthonra 2 
frtot, a supplicansoknak 8 frtot. 

6. Német-Gurah. Uj iskolát épített 10,000 frt költséggel, templo-
mot, paplakot és az iskolát 136 frt 40 krért kijavíttatta. A theologiai 
Otthonra 5 frt 64 krt adott; a pogánymissiónak 3 frt 53 krral áldozott. 

7. Szent-György. Temetőcsarnokot épített 1500 frt költséggel; 
saját czéljaira gyűjtött 771 frt 70 krt; a theol. Otthonnak adott 10 
frtot, a pozsonyi Lyceumnak adott 12 frt 60 krt, egyéb czélokra 10 
frt 37 krt. 

8. Modor-Király f a. Uj paplakot épített 6000 frt költséggel; elhalt 
lelkészének Horváth Kristóf síremlékére adott 80 frtot. 

9. Nagy-Lévárd, A tanitó lakását 35 frtért kijavíttatta, vaskály-
hát szerzett az iskolába. Saját czéljaira gyűjtött 520 frt 89 krt; Suppli-
cansoknak 1 frtot, külmissióra 55 krt, Melanchton házra 2 frt 73 krt 
adott. 

10. Limbach. Egyházi épületein a javítás 145 frt 39 krba került. 
Missióra 6 frt 50 krt, supplicansoknak 5 frtot adott; saját czéljaira 
gyűjtött 1312 frtot. 

11. Misérd. A supplicansoknak adott 3 frtot, Felső-Lövőnek 1 
frt 30 krt, Lévának 1 frt 30 krt, szegényeknek 1 frt 63 krt. 

12. Modor (német). Tornyát javíttatta 100 frt költséggel. A városi 
pénztárból 855 frt évi segélyt húz. Saját czéljaira 316 frtot gyűjtött. 
Adott a theol. Otthonnak 15 frtot, a pozsonyi alumneumnak 10 frtot, 
a supplicansoknak 20 frtot. 

13. Modor (tót). Egyházi épületeinek javítására kiadott 208 frtot. 
Kapott a várostól 1144 frt 35 krt. Saját czéljaira gyűjtött 2438 frt 
93 krt. Külmissióra adott 25 frt 53 krt, szegényeknek 16 frt 46 krt, 
kilencz tápintézetnek 17 frt 60 krt. Skuczy Sámueltől kapott 200 frtot. 

14. Somorja. A templom tetejének javítására kiadott 170 frt 30 
krt. A szegényeknek adott 7 frt 16 krt, a budapesti árvaháznak 2 
frtot, a Supplicansoknak 6 frt 50 krt. 

15. Alsó-Szeli. Templomát, pap és tanitólakát 2522 frt 32 krért 
kijavította; tanintézetekre s a supplikansoknak adott összesen 6 frtot. 
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16. Felső-Szeli. Parochiájának javítása 1000 írtba került; a 
supplikansoknak adott 15 frtot. 

17. Kajal. Leányegyház, szerzett harmoniumot 216 forint érték-
ben; kapott 110 frt segélyt a kerületi és esperességi gyámintézettől, 
valamint a budapesti nőegyesülettől is. 

18. Taksony. Leányegyház kapott 19 frt 90 kr. segélyt az 
esperességi gyámintézettől. 

19. Dunaszerdahely. Templomának és lelkészlakának javítása 
belekerült 57 frt 44 krba; kapott 227 frt 10 krnyi segélyt; saját czél-
jaira 373 frt 41 krt gyűjtött; a pozsonyi theol. otthonnak adolt 5 frtot, 
szegény asszony ruházatára 5 frtot, supplikansoknak 2 frt 50 krt. 
a lelkész fizetésének emelésére gyűjtött 722 frt 52 krt. 

20. Nagyszombat. Egyházi épületeinek javítására kiadott 1164 frt 
54 krt; szerzett bérházat 2600 frton, telket házzal együtt a temp-
lomhoz 32000 frton; kapott a várostól 400 frtot, a takarékpénztártól 
100 frtot, gyűjtött saját czéljaira 337 frt 30 krt, adott 6 egyháznak 
20 frtot, theol. otthonnak 10 frtot, pozsonyi diakonissáknak 10 frtot, 
Uj-Pazuának 25 frtot. 

Adakozás: Krizsan Katalin adott Bazinnak 1000 frt, Szt.-Györgynek 
500 frtot. 
Az esperességi pénztár bevétele: 836 frt 91 kr. 

kiadása: 851 » 62 » 
hiány: 14 » 71 » 

Vagyon 3554 frt 52 kr. 
A lelkészi özvegy-árvaintézet bevétele: 7022 frt 99 kr. 

kiadása: 6076 » 9 1 » 
Maradvány: 946 frt 08 kr. 

Vagyon 38068 frt 25 kr. 

Pozsonyvárosi esperesség. 

Pozsonyváros. Épített a folyó évben két bérházat 140,000 frt 
költséggel s a különféle épületek javítása 1642 frt 06 krba került. 
Culturális czélokra adott az egyház 545 frtot, szegény egyházaknak 
35 frtot, szegény egyháztagok közt szétosztott 827 frtot. 

Pécse. A tanítói lakot kijavította 267 frt 53 kr. költséggel. A 
pozsonyi diakonissa intézetnek 2 frtot, a theol. Otthonnak 1 frtot 
adott. 

Trencséni esperesség. 

1. Kochanócz. Különféle jótékony czélokra 100 frtot adott; az 
egyház leányai szószék-terítőre 35 frtot adtak, Krafta József és Mária 
oltárterítőt, Klszák István 4 ezüstözött gyertyatartót. 

2. Ksinna. Segély czímén 50 frtot kapott. 
3. Laáz. Egy 'oltárkép beszerzésére 100 frt 27 krt gyűjtött; a 

kerületi gyámintézettől 44 frt 80 krt, a G.-A. egylettől 199 frt 70 kr , 
összesen 244 frt 50 kr. segélyt kapott. 
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4. Morva-Lieszko. Javításokra 250 frtot adott; különféle czélokra 
20 frtot gyűjtött. 

5. F.-Ozor. Építkezésre és javításokra 426 frtot adott; egy szántó-
földet vett 354 frtért; segély czímén 876 frtot kapott; saját czéljaira 
500 frt, jótékony czélokra 10 frtot gyűjtött. 

6. Nemes-Pocikra g y. Egy híd építésére 180 frt, javításokra 60 
frtot adott. Juracsek-Szládek János az egyházi tisztviselők fizetésének 
javítására 150 frtos alapítványt tett le; az egyház segély czímén 
kapott 20 frtot, Osztroluczky Géza felügyelőtől 10 drb tölgyfatörzsöt 
és 50 frtot; saját czéljaira 14 frt 10 krt gyűjtött; jótékony czélokra 
6 frt 30 krt adott. . 

7. Csötörtök. Iskoláját 20 frttal javította. 
8. Podluzsán. Javításokra 200 frtot, jótékony czélokra 7 frf 86 

krt adott. 
9. N.-Szlatina. Gr. Zay Miklóstól 100 frt értékű fát, Polyák 

Bélától 50 frt, Schrancz Jánostól 25 frtot. 
10. Puchó. Javításokra 50 frtot adott; Németországból 68 frt 

30 kr., a Baldacsyanumból 50 frt, összesen 118 frt 30 kr. segélyt 
kapott; jótékony czélokra 56 frt 23 krt adott. 

11. K.-Sztankócz. Javításokra 300 frtot adott; saját czéljaira 204 
frt 4 krt gyűjtött; jótékony czélokra 8 frtot adott. 

12. Szúlyó. Saját czéljaira 15 frt 50 krt gyűjtött. Michaelisz 
Zsuzsanna értékes oltár- szószék-térítőt adott. 

13. Zsolna. A gyámintézettől 100 frt, a G.-A. egylettől 35 frt, 
összesen 135 frt segélyt kapott. 

14. Rajeez. A G.-A. egylettől 67 frt 23 kr. segélyt kapott. 
15. Trencsén. Javításokra 252 frt 64 krt adott; a G.-A. egylettől 

175 frt 95 kr. segélyt kapott. Sztanek József, István és György testvé-
rek szülőik arany-lakodalma emlékére 300 frt értékű csillárt adtak, 
Simon Fanni értékes oltár- és szószék-térítőt; saját czéljaira 155 frtot 
gyűjtött; jótékony czélokra 50 frtot adott. 

16. Dreitova. Iskolajavításra 108 frtot adott. 
17. Zay-Ugróez. Javításokra 200 frt, jótékony czélokra 20 frtot 

adott; saját czéljaira 100 frtot gyűjtött. 
18. Zárjees. Javításokra 60 frtot adott; segélyképen Német-

országból 133 frt 97 krt, egyesektől 11 frt 50 krt, összesen 145 frt 
47 krt; saját czéljaira 36 frtot gyűjtött; jótékony czélokra 17 frt 40 
krt adott. 
Az esperességi pénztár bevétele: 938 frt 41 kr. 

kiadása: 801 » 14 » 
Maradvány: 137 frt 27 kr. 

Vagyon . 512 frt 84 kr. 
Az esperességi özvegy-árvaintézet 

bevétele: 6829 frt 02 kr. 
kiadása: 4960 » 17 » 

Maradvány-: 1868 frt 85 kr.~ 
Vagyon . . . . . . . . 12748 frt 95 kr. 
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Az esperességi tanítói özvegy-árva-
intézet bevétele . . 3231 frt 33 kr. 

kiadása . . 2604 » 6 1 » 
Maradvány A 626 frt 72 kr. 
Vagyon 7513 frt 83 kr. 

Alapítványok: 
Dohnányi-féle alapítvány esperességi czélokra . . . 100 frt 26 kr. 
Zelko-féle alapítvány egyházak javára . . . . . 454 » 46 » 
Bogády-féle alapítvány esp. czélokra . . . . . 210 » — » 
Esperességi segédlelkészi alapítvány 233 » 83 » 
Zsolnai iskolai alapítvány 26 » 70 » 
Felső leányiskolái alapítvány 15 » — » 
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1 Bars  1 " 3 4 — 4 — 5 

2 F.-Komárom . . . . 12 4 7 12 10 

25 

1 

4 

12 

3 Hont 20 31 24 14 

10 

25 

1 

4 26 

Moson 3 7 — "7 4 2 7 

5 Nógrád 12 19 38 2 40 7 22 

6 Nyitra 22 25 23 18 21 — 18 

7 Pozsony m  15 12 5 12 10 2 11 

8 Pozsony v. . . . . . 2 1 — 2 2 1 1 

9 Trencsén 7 13 11 7 ÍO 3 13 

94 115 112 74 126 20 115 

III. Belmissiói adatok. 
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1 Bars  — — 1 2 2 — — 4 

2 F.-Komárom . . . . 
• 

2 2 3 8 • • — 2 1 5 

3 Hont — 2 3 10 3 1 — 1 

4 Moson - . 1 1 — 5 1 3 1 — 

5 Nógrád 3 1 2 6 3 4 1 25 

6 Nyitra . . 2 — — 1 1 7 2 6 

7 Pozsony m  4 1 — 6 4 6 3 4 

8 Pozsony v  1 1 1 2 1 2 1 — 

9 Trencsén — — • — — — 2 — ' 8 

13 8 10 40 ! 15 27 9 53 



IV. Az egyházak anyagi viszonyai. 
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f r t kr frt kr frt ' k r frt kr frt kr frt kr ^ frt kr fr t kr frt kr frt kr frt k r frt kr 

1 Bars  10921 47 9274 4-3 164-7 04 — — 2361 72 338 — 1 — — 684 02 19 52 91 52 2279 52 10603 61 

2 F.-Komárom . . 21356 87 19529 61 1901 60 74 34 12548 83 272 — 6 184- 21 1537 22 200 — 182 30 546 23 22301 09 

3 Hont 54768 05 51416 32 3605 67 253 94- 28375 — 1196 — 11 9701 — 8865 55 1167 84 519 94 1419 66 20943 89 

4 Moson 25479 28 21155 03 4-338 93 14 68 38203 77 2550 — — — 1867 64 — — — — 385 15 19016 97 

5 Nógrád . . . . 424-00 02 39581 46 3171 53 352 97 45241 31 3121 94 18 7320 63 15679 63 2525 05 1549 40 1318 23 4-4-169 97 

6 Nyitra 77576 69 53743 05 26391 4S 2568 94- 19225 28 3874 — 3 9186 97 5777 99 893 69 936 80 1393 23 7152 86 

7 Pozsony m. . . . 54-679 11 46759 87 8099 74 180 50 9657 17 316 95 5 20090 14 5965 12 34-855 — 393 85 3466 35 146634- 44 

8 Pozsony v. . . . 383813 95 375945 78 7868 17 — — — — — — — 140000 — 1909 59 — ' — — - > - 16000 — 1133282 — 

9 Trencsén . . . . 19853 20 19048 97 1368 19 563 96 18804 04 2485 06 1 4-376 — 4-830 64 407 89 128 71 1832 24 13614- i4-
690837 54- 636454 52 58392 35 4009 33 174417 12 14153 95 45 190858 95 47117 40 4-0068 99 3802 52 28640 61 14-17718 86 



IV. Adakozás. 
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Az e g y h á z m e g y e n e v e 

Az e g y h á z a d o t t 
F.

 s
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m
 

Az e g y h á z m e g y e n e v e saját czéljaira gyámintézetre egyéb czélokra 

F.
 s

zá
m

 

Az e g y h á z m e g y e n e v e 

frt kr. frt kr. frt kr. 

1 Bars  58 85 101 02 
2 F.-Komárom 852 24 142 86 114 48 
3 Hont 5755 45 91 56 840 08 
4 Moson 3706 — 173 62 280 94 
5 Nógrád 6031 85 514 44 1072 46 
6 Nyitra 3969 52 53 39 679 95 
7 Pozsony m  27012 37 619 94 581 92 
8 Pozsony v  — — 823 — 1410 — 

9 Trencsén 995 15 71 — 283 67 

48322 58 2548 66 5364 52 

A közgyűlés e közérdekű jelentést köszönettel veszi 
tudomásul és egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe iktatni 
rendeli. 

10. A m. é. jknyv 6. pontjára vonatkozólag, melyben az 1848. 
évi XX. t.-cz. végrehajtása sürgettetik, jelenti püspök úr, hogy az 
egyet, közgyűlés 1897. évi jgyzk. 53. pontjának tanúsága szerint a 
felterjesztés a kormányhoz ez ügyben küldöttségileg megtörtént. 

Tudomásul szolgál. 
11. Bejelentetik, hogy a m. kir. vallás és közokt. miniszternek 

következő vegyes leiratai érkeztek, u. m.: 
1. 1897. jul. 16. 41824. Lomniczi-csúcs panorámáját küldi. 
2. 1897. aug. .31. 53188. sz. Losonczi katecheta díjazásáról. 
3. 1897. szept. 1. 40432. Kogutovicz-czég földgömbéi ajánlva. 
4. 1897. szept. 7. 35071. sz. Kisdedóvódák bútorzatának és felszerelésének 

jegyzéke és költségvetése czímű füzeteknek a tanfelügyelőség utján 
való küldéséről. 

5. 1897. szept. 19. 34293. sz. A millenniumi t.-czikknek az iskolákban való 
kifüggesztéséről. 

6. 1897. szept. 16. 51433. sz. Polgári lelkészek díjazásáról katonai functióknál. 
7. 1897. jul. 5. 33750. sz. Millenniumi füzeteket küld. 
8. 1897. aug. 9. 34706. sz. Magyarország czímere cz. füzeteket küld. 
9. 1898. jul. 5. 41554. sz. Pozsonyi lyceumnak térképeket és képeket küld. 

10. 1898. szept. 25. 24088. sz. »Mesemondó« és »Históriák« ajánlva. 
11. 1898. okt. 6. 62102. sz. Pöstyéni istentiszteletre átengedve az állami elemi 

iskola egyik tanterme. 
12. 1898. okt. 4. 62866. sz. A szept. 25-iki királyi kézirat kibocsájtásának iskolai 

megünnepléséről. 
13. 1897. okt. 21. 63991. sz. Becker Nándornak rendes tanárrá való kineve-

zéséről. 
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14. 1897. okt. 18. 59455. sz. »Geographie von Ungarn« cz. tankönyvnek kitil- 10. 
tásáról. 

15. 1897. okt. 18. 62232. sz. »Elemente de constitutiuniei Patriei« cz. tankönyv 
kitiltásáról. 

16. 1897. okt. 28. 65028. sz. Felmentvény a 6400 frtnyi segélyre. 
17. 1897. nov. 7. 66674. sz. A 10 szobor felállításának az iskolákban való meg-

ünnepléséről. 
18. 1897. nov. 19. 73459. sz. Pályázat a polgárosított magyar határőrvidék 

tanúimányi alapjából rendszeresített ösztöndíjra. 
19. 1897. nov. 20. 71159. sz. Elemi iskolai igazgatók külön illetményéről. 
20. 1897. decz. 3. 75722. sz. Krizsan Zsigmondnak hitoktatóvá való elfogadásáróf 

a trencséni gymnasiumon. 
21. 1897. decz. 4. 72224. sz. A pozsonyi lyceumi 60000 frtnyi kölcsönről. 
22. 1897. decz. 9. 76313. sz. »Uj honvédnevelő és képző intézetek rövid ismer-

tetése« cz. füzetek küldéséről. 
23. 1897. decz. 10. 50534. sz. »Eperjesi collegium története« cz.munka 10 példá-

nyának megvételéről. 
24. 1897. decz. 17. 79458. sz. Fraknói Vilmosnak a muzeumok és könyvtárak 

orsz. felügyelőjévé való kinevezéséről. 
25. 1897. decz, 22. 75270. sz. A Groó-féle magyar beszéd tanítási vezérkönyv 

ajánlva. 
26. 1898. jan. 3. 81031. sz. Nagytapolcsányi hitoktatás tiszteletdíjáról. 
27. 1897. decz. 24. 80116. sz. Pozsonyi lyceumnak 406 térképet küld. 
28. 1897. decz. 23. 77923. sz. Holch Ottó vallástanár nyugdíjjárulékairól. 
29. 1898. jan. 8. 81032. sz. Mosonyi ev. tanító-egyesület alapszabályai jóvá-

hagyva. -
30. 1898. jan. 13. 71176. sz. Selmeczbányai lýceum számadásai elfogadva. 
31. 1898. jan. 12. 1413. sz. Felhívás tanítói 5-öd éves korpótlékra. 
32. 1898. jan. 11. 79097. sz. Becker Nándor nyugdíjjárulékairól. 
33. 1898. jan. 10. 79043. sz. Hazslinszky Kálmán nyugdíjjárulékairól. 
34. 1898. jan. 14. 167. ein. sz. »Munkácsy M. élete és munkái« cz. mű ajánlva. 
35. 1898. jan. 6. 79719. sz. Lévai egyház felség-folyamodványa vissza. 
36. 1897. decz. 30. 81030. sz. Pozsonyi lyceumi tanárok fizetésének kimuta-

tását kéri. 
37. 1898. jan. 30. 2390. sz. Pozsonyi lyceumi tanárok nyugdíjjárulékairól és 

Harmath Károly nyugdíjaztatásáról. 
38. 1898. febr. 28. 13724. sz." Az 1848-iki törvényhozási alkotások megünnep-

léséről. 
39. 1898. márcz. 4" 12662. sz. Katonai iskolai pályázatokat küld. 
40. 1898. márcz.. 4. 11795. sz. Ehrenfeld Dávid Simon és Ványay Gyula bizo-

nyítványát megsemmisíti. 
41. 1898. márcz. 5. 588. ein. sz. A földmívelésügyi miniszternek a faiskolák és 

fatenyésztésre vonatkozó utasítása kiterjesztve a felekezeti iskolákra. 
42. 1898. márcz. 7. 9594. sz. A torna-versenyekről. 
43. 1898. márcz. 11. 15191. sz. Meixner Mária törvényesítése. 
44. 1898. márcz. 22. 8641. sz. A 6000 frt államsegélyről szóló számadás 

elfogadva. 
45. 1898. márcz. 18. 15280. sz. Marosvásárhelyi r. k. főgymn. nyilvánossági 

jogáról. . . . 
46. 1898. márcz. 17. 15714. sz. Hajdúnánási ev. ref. gymnasium nyilvánossági 

jogáról. 
47. 1898. márcz. 15. 7312. sz. Középiskolai tanárok szünidei tanfolyama. 
48. 1898. márcz. 23. 17598. sz. Zaun-féle téves anyakönyvi bejegyzés kijavítva. 
49. 1898. márcz. 1. 14071. sz. Pozsonyi főreáliskolai ev. hitoktatásra 250 frt 

utalványozva. 

3 
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50, 

51. 

52. 
53. 
54. 
55. 

56. 
57. 

58. 
59. 
60. 

61. 
62. 
63. 

64. 
65. 
66. 

67. 
68. 
69. 

70. 

71. 

72. 
73. 

74-, 

• 75. 

76, 
77. 
78. 
79, 
80, 
81. 
82, 

83, 
84, 
85 
86 
87 

88 
89 
90 

1898. apr. 12. 20713. sz. Modoron felállítandó felső leányiskolának segély 
nem utalványoztatik. 

1898. márcz. 18. 7311. sz. Középiskolai tanárok felszólítva a torna tan-
folyamra. 

1898. márcz. 9. 13631. sz. »A tornászás elmélete« cz. mű ajánlva. 
1898. márcz. 28. 18555. sz. Hutílesz Erzsébet törvényesítése. 
1898. márcz. 14. 9594. sz. Tornaverseny tárgyában kiadott utasítás küldve. 
1898. márcz. 22. 15799. sz. Honvédnevelő intézetek ismertetését tartal-

mazó füzeteket küld. 
1897. decz. 15. 72370. sz. Az iskolák építkezési terveinek bemutatásáról. 
1898. márcz. 7. 1067. ein. sz. A közoktatás állapotáról szóló XVII. jelentés 

küldve. 
1898. márcz. 31. 33750. sz. »Magyar millennium« cz. füzetek küldve. 
1898. márcz. 16. 22997. sz. Schnierer Mária törvényesítése. 
1898. apr. 17. 6227. sz. Selmeczbányai lyceumnak 4700 frt államsegély 

utalványozva. 
1898. apr. 16. 22998. sz. Káplán Zsuzsanna törvényesítése. 
1898. apr. 19. 21600. sz. Katona nevelőintézeti pályázatok küldve. 
1898. apr. 26. 1930. sz. Michaelis Vilmosnak a Ferencz József lovagkeresztje 

adományoztatott. 
1898. apr. 25. 25512. sz. A 6000 frt államsegély utalványozásáról értesítés. 
1898. apr. 12. 5404. sz. »Nemzeti nőnevelés« cz. folyóirat ajánlva. 
1898. apr. 27. 1574. ein. sz. A katonai intézetekre pályázóknak 1898/99. 

évben a középiskolákba való felvételéről. 
1898. máj. 6. 27254. sz. Honvéd hadapród iskolai pályázatok küldve. 
1898. máj. 12. 28431. sz. A pozsonyi lyceumi 40000 frt kölcsönről. 
1898. máj. 14. 23572. sz. Elcsánszky Zsigmond két bizonyítványát meg-

semmisíti. 
1898. apr. 23. 23758. sz. Az 5-öd éves korpótlékról szemben a nem képe-

sített tanítókkal. 
1898. máj. 20. 30059. sz. Hluchan József törvényesítéséről s anyakönyvel-

tetéséről. 
1898. máj. 23. 31616. sz. Sonderer Hermina törvényesítése. 
1898. máj. 24. 31617. sz. Varga István anyakönyvi bejegyzéséről. 
1898. j un. 4. 33826. sz. A pozsonyi »Had'n« anyakönyvi bejegyzésről s az 

anyakönyvi kivonatok kiállításáról. 
1898. jun. 10. 35566. sz. Selmeczbányai lýceum érettségi vizsgálatokhoz 

Gömöry Oszkár miniszteri tanácsos küldetik ki. 
1897. szept. 1. 54519. sz. Frank—Roth gyermekek törvényesítése. 
1897. okt. 27. 68400. sz. Középiskolai tanárok mellékfoglalkozásáról. 
1897. okt. 22. 37570. sz. Középisk. igazgatók számára kiadott utasítás. 
1897. nov. 3. 67989. sz. Tanítónők vizsgája férfi tanító képezdékben. 
1897. nov. 18. 72244. sz. Pintér István törvényesítése. 
1898. febr. 5. 6482. sz. Kopcsányi tanító-választás. 
1898. febr. 15. 9762. sz. Az érettségi vizsgák idejének máj. 1-éig való 

bejelentéséről. 
1898. febr. 15. 10320. sz. Bésán-féle ösztöndíjpályázatról. 
1898. febr. 28. 13537. sz. Az 1848-iki alkotások megünnepléséről. 
1898. apr. 19. 23112. sz. Lednár Ida Róza törvényesítése. 
1898. apr. 25. 21981. sz. Pozsonyi lýceum törlesztési kölcsön. 
1898. apr. 30. 25073. sz. Latin Írásbeli érettségi vizsgálat megváltoztatására 

vélemény adandó. 
1898. jun. 1. 26513. sz. Pintér r. k. hitoktató tiszteletdíjáról. 
1898. máj. 6. 6860. sz. Néhány Prágában megjelent könyv kitiltása. 
1898. jun. 2. 27514. sz. Pályázat katasteri felmérésnél alkalmazandó 

segédek állomására. 
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91. 1898. jun. 27. 37899. sz. Rumpoltes Mátyás törvényesítése. 10 
92. 1898. jun. 29. 2464. ein. sz. A czímeres zászlóknak nemzeti ünnepeken 

való kitűzéséről. 
93. 1898. jul. 8. 43308. sz. Selmeczbányai javító érettségi vizsgálathoz Gömöry 

Oszkár küldetik ki kormánybiztosúl. 
94. 1898. jul. 13. 42107. sz. Gelber Lázárnak megengedve, hogy a pozsonyi 

r. k. főgymnasiumon tegyen érettségit. 
95. 1898. aug. 1. 45295. sz. Bacsák Béla keresztelési anyakönyvi bejegyzésének 

kiigazításáról. 
96. 1898. aug. 2. 49362. sz. Králik Gusztávnak megengedve a magán vizsga. 
97. 1898. aug. 4. 39920. sz. »Polgári leányiskolákkal egybekapcsolt női kézi-

munka tanfolyamok tervezete« megküldve. 
98. 1898. jul. 16. 43984. sz. Jeszenszky Lajos Imre nemesi előnevelnek anya-

könyvi bejegyeztetéséről. 
99. 1898. jun. 15. 37333. sz. A dunáninneni ág. h. ev. lelkészek felsegélyezésére 

8080 frtot folyósít. 
100. 1898. jul. 26. 47874. sz. A dunáninneni ág. h. ev. lelkészek felsegélyezésére 

folyósított 8080 frtot a b.-gyarmati m. kir. adóhivatalnál utal-
ványozza. 

101. 1898. aug. 14. 55677. sz. Megengedi, hogy a Roy Pál kochanóczi lelkésznek 
szánt 50 frt segély, miután az azt el nem fogadta, Zsámbokréthy 
Lajos puchói lelkésznek adassék ki. 

102. 1898. aug. 17. 57109. sz. »Magyarországi népokt, ügye« cz. mű ajánlva. 

11. A tanítói fizetés kiegészítésére és a korpótlékra vonatkozólag a 
m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter következő rendeletei az 
azokban megnevezett tanítóknak fizetését egészítette ki és adott kor-
pótlékot, illetve az alábbi összegeket utalványozta u. m.: 

a) a következő fizetéseket egészítette ki: 
l/a. 1897. decz. 27. 75386. sz. Ksinnai isk. tanító fizetését 132 frtról 400 frtra. 
I 'b.l897.szept. 24. 53487. sz. Irtványosi isk. tanító fizetését 100 frt pót-

államsegélylyel 400 frtra. 
2. 1897. okt. 31. 52512. sz. Pozsony-taksonyi tanító fizetése 84 frttal 400 frtra. 
3. 1897. okt. 27. 60420. sz. Nagylévárdi tanító fizetését 1896—97. tanévre 

34 frt 16 krral 1897/98. és 1898/99. tanévekre pedig 205 frttal 
400 frtra. 

4. 1897. okt. 30. 63148. sz. Bokodi tanító fizetését 1897/98. tanévre 85 frt 
06 krral, 1898/99. tanévre 88 frttal 400 frtra. 

5. 1897. nov. 15. 64397. sz. Szúpataki tanító fizetését 127 frttal 400 frtra. 
6. 1897. nov. 15. 44548. Bankai tan. fizetését az 1896/97—1898/99. tanévekre 

118 frttal 400 frtra. 
7. 1897. nov. 12. 60901. sz. Kornai tan. fizetését 1897,. 98-1898/99. tanévekre 

253 frttal 400 frtra. 
8. 1897. nov. 20. 60897. sz. Poltári tan. fizetését 315 frttal 400 frtra. 
9. 1897. nov. 21. 63990. sz. Szentiváni tan. fizetését 1897/98—1898/99. tan-

évekre 116 frttal 300 frtra. 
10. 1897. decz. 6. 65317. sz. Rajeczi tan. fizetését 112 frttal 400 frtra. 
11. 1897. decz. 28. 77480. sz. Bitviczai tan. fizetését 1897/98. tanévre 306 frt 

53 krral, 1898/99. tanévre 363 frttal 400 frtra. 
12. 1898. jan. 17. 81739. sz. Bodinai tan. fizetését 386 frttal 400 frtra. 
13. 1898. jan. 7. 75717. sz. Báthi tan. fizetését 280 frttal 400 frtra. 
14. 1898. jan. 10. 78624. sz. Sziládi tan. fizetését 1897/98. és 1898/99. tan-

évekre 99 frttal 400 frtra. 
15. 1898. jan. 24. .74522. sz. Oroszláni tan. fizetését 1897/98. tanévre 78 frt 

39 krral, 1898/99. tanévre 86 frttal 400 frtra. 
3* 
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1 1 - 1 2 16- 1 8 9 8 - jan.26.81682. sz.Omasztinai tan. fiz. 1897/98. tanévre 350 frttal 400frtra. 
17. 1898. jan. 25. 81906. sz; Szelczi tan. fizetését 1897/98. tanévre 88 frt 

88 krral 1898/99. tanévre 100 frttal 400 frtra. 
18. 1898. márcz. 8. 3857. sz. Rónyai tan. fizetését 1897/98. és 1898/99. tan-

évekre 100 frttal 400 frtra. 
19. 1898. márcz. 8. 4393. sz. Száki tan. fizetését 1897/98. és 1898/99. tan-

évekre 33 frttal 400 frtra. 
20. 1898. márcz. 8. 11464. sz. Ipoly-szakállosi tan. fizetését 1897/98. és 1898/99 

tanévekre 188 frttal 400 frtra. 
21. 1898. apr. 14. 9817. sz. Patvarczi tan. fizetését 1897/98. és 1898/99. tan-

évekre 95 frttal 400 frtra. 
22. 1898. junius 10. 23615.. sz. Felső-szelii tan. fizetését 100 frttal 400 frtra. 
23. 1898." márcz. 2. 10755. sz. Bisztricskai tan. fizetését 1897/98—1898/99. 

tanévekre 100. frttal 400 frtra egészítette kir 
24. 1898. márcz. 4. 9815.. sz. A tótkisfalusi tan. fizetését 300 frtra való kiegé-

szítésére utalv. 207 frt beszüntette. 
25. 1898. jul. 5. 31646. sz. Egyházmaróthi tan. fizetését 1898. évtől 6 évre 

143 frttal 400 frtra. 
26. 1898. jul. 14. 30367. sz. Laázi tan. fizetését 77 frttal 400 frtra. 
27. 1898. jul. 14. 31890. sz. Driethomai tan. fizetését 230 frttal 400 frtra. 
28. 1898. jul. 18. 32671. sz. Iísinnai tan. fizetését 1897/98-1898/99. tanévekre 

132 frttal 400 frtra. 
29: 1898. jul. 9. 30364. sz. F.-ozori tan. fizetését 221 frttal 400 frtra. 
30. 1898. jul. 27. 43312. sz. Tótkisfalusi tan. fizetését 307 frttal 400 frtra. 
31. 1898. jul. 9.. 34-387. sz. Mocznay Mihály erdőmegi tan. fizetésének 400 frtra 

való kiegészítésére 1898.. apr. l.—decz. 31-ig 30 frt, 1898. okt.—decz. 
korpótlék czímén 12 frt 50 kr.; 1899—1903. évekre fizetéskiegészítés 
czímén 40 frt, korpótlék czímén 50 frt utalványozott. 

12. b) korpótlékra engedélyezett: 
1. 1898. jul. 18. 39873. sz. Hauptman János ondódi tanítónak 1898. év 

okt . -decz . 12 frt 50 kr., 1899. évre 33 frt 33 krt. 
2. 1898. jul. 25. 43888. sz. Plavecz János, csesztvei tanítónak ugyanannyit. 
3. 1898. jul. 26. "43882. sz. Paulinyi Sámuel bokori . » 
4. 1898. jul. 26. 43930. sz. Mihalik János patvarczi 
5. 1898. aug. 6. 47271. sz. Bodnár András bankai » » 
6. 1898. aug. 6. 48991. sz- Frecska Lajos, ipoly-veczei ». » 
7. 1898. jul. 25. 43917. sz. Seffarovszky Sámuel luczini tanítónak 1898. okt. 

decz. 12 frt 50 kr. 1899—1903. évekre 5 0 - 50 frtot. 
8. 1898. aug. 1. 43880. sz. Honéczy Pál béri tanítónak' ugyanannyit. 
9. 1898. aug. 3. 43873. sz. Pittner Pál Agárdi 

10. 1898. aug. 1. 43936. sž. Gyúró János poltári 
11. 1898. jul. 31.43878. sz. Szuchovszky Zsigmond bánki » 
12. 1898. aug, 6. 40212. sz. Pöntör István kéthelyi 
13. 1898. aug. 6. 46576. sz. Amminger János levéli » » 
14. 1898. aug. 13.51425. sz.Sztrapony János esztergályi » » 
15. 1898. aug. 13. 51340. sz. Zsáry'Lajos lesti 
16. 1898. aug. 13.51341. sz. Krman András a.-sztregovai » . » 
17. 1898. aug. 6. 40210. sz. Bertalan Ferencz bokodi tanítónak 1898. okt.— 

decz. 12 frt 50 kr., 1899. évre 33 frt 33 krt. 
18. 1898. aug. 6. 40221. sz. Búth Pál oroszlányi tanítónak ugyanannyit. 
19. 1898. aug. 15. 48980. sz. Grescho Mihály berencsfalusi tanítónak 1898. 

okt.—decz. 12 frt 50 kr., 1899—1903. 50—50 frt. 
20. 1898. aug. 15. 48985. sz. 'Szvetlik János a.-fehérkúti tanítónak ugyanannyit. 
21. 1898. aug. 14. 51420. sz. Galáth Sámuel lónyabányai » » 
22. 1898. aug. 13. 51403. sz. Gyura Vilmos lapujtői 

Tudomásul vétetnek. 
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13. A vall. s közokt. m. kir. ministerium 2365/98. ein. leiratával 13 
közrebocsátott iskolai naplók mint czélszerűek 

közhasználatra elfogadtatnak, s azok életbeléptetése a 
püspök úr által megtörténik. 

14. Olvastatott az egyetemes elnökség jul. 1-én kelt s a f. évi 
október hó 19. és következő napjain Budapesten tartandó egyetemes 
gyűlésre szóló meghívó levele azzal, hogy október 18-án este 6 órakor 
a budapesti ev. egyház termében értekezlet fog tartatni. 

Tudomásul szolgál s kerületünk képviselésének czéljából 
az egyetemes gyűlésre kiküldetnek: 

a) Megbízó levéllel: Kosztolányi Sándor, br. Solymosy 
Ödön, Laszkáry Pál, Beniczky Árpád, Láng Lajos, Szontágh 
Pál, Lenhardt Károly, gr. Zay Miklós, Farbaky István, Raab 
Károly, Hering Lajos, Ringbauer Gusztáv, Wladár Miksa, 
Trsztyenszky Ferencz, Hollerung Károly, Riesz Károly, 
Schleiffer Károly, Biszkup Béla. A tanintézetek részéről: 
Zorkóczy Sámuel és Jezsovics Károly igazgatók. 

b) Igazolványnyal: Pulszky Ágost, Pongrácz György, 
br. Buttler Ervin, Günther M. V., Osztroluczky Géza, Hörk 
József, Sziklay Ottó, Okolicsányi Gyula, Michnay Albert, dr. 
Kéler Zoltán, dr. Dobrovits Mátyás, Bende Gyula, Hoffmann 
Ede, Schulpe György, Schulpe Alfonz, Szontágh Antal, Simo-
nides János, Bándy Endre, Krupecz István, Jánossy Lajos, 
Holko Mihály, Maróthy Emil, Kovács Sándor, Belák Géza. 

15. A kerületi törvényszék tagjai a következők: 1. Hollerung 
Károly, 2. Fürst János, 3. dr. Tommasovits Ferencz, 4. dr. Nagy 
Vilmos, 5. Zorkóczy Samu, 6. Biszkup Lajos, a kik 1899-ben lépnek 
ki; továbbá: 1. Hrk János, 2. Wladár Miksa, 3. Frenyó Gyula, 4. dr. 
Samarjay Emil, 5. Sztranyavszky Géza, 6. Pongrácz György, a kik 
1902-ben lépnek ki. 

16. Püspök úr jelenti, hogy Bodiczky Kálmán lemondása követ-
keztében a számvevőszéknél egy hely megüresedett,, úgyszintén a 
leányiskolái bizottságba is egy tag választandó; ajánlja végül, hogy 
a tanügyi bizottság munkájának szerfeletti felszaporodása folytán az 
elnök mellé jegyzői állás szerveztessék. 

Püspök úr ajánlata elfogadtatván a számvevőszék tag-
jául : Hörk József, a felső leányiskolái bizottság tagjául: br. 
Solymosy Ödön, a tanügyi bizottság jegyzőjéül pedig Biszkup 
Béla választatott meg. 

17. Olvastatott a szabályrendelet-készítő bizottság jelentése, mely 
szerint az egyetemes közgyűlés múlt évi jegyzőkönyvének 78. illetve 
80-ik pontja alatt foglalt határozatával a dunáninneni egyházkerület-
nek az egyházkerületre kiküldendő 2 (két). népiskolai tanító választá-
sára vonatkozó s az egyházkerületi ügyrendről szóló szabályrendeleteit 
jóváhagyta és a jóváhagyási záradékkal ellátta; ellenben jegyzőköny-
vének 76., 77. és 79. pontja alatt hozott határozata értelmében a 
püspöki tiszteletdíjról, irodaáltalányról, irodavezetőről és másodlelkész-
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17--20. ről szóló szabályrendeletet, miután időközben a viszonyok a missio-
nárius lelkészek alkalmazása által lényegesen változtak és kivánatos, 
hogy a kerületek ezen szertelett fontos ügyben lehetőleg egyöntetű 
megállapodásra jussanak, továbbá a levéltárra és az egyházkerületi 
vagyonkezelésre vonatkozó szabályrendeleteket, miután azokat híányo-
saknakt alálta, pótlás végett az egyházkerülethez visszabocsátja; a mely 
pótlásokat a bizottság eszközölvén, az így kiegészített szabályrendele-
teket elfogadásra ajánlja, végül a rendbírságról szóló szabályrende-
letre vonatkozólag, az egyetemes közgyűlés határozatot nem hozott. 

Tudomásul szolgál. Az egyházkerületi közgyűlésre kikül-
dendő két népiskolai tanító választására vonatkozó és az 
egyházkerületi ügyrendről szóló szabályrendeletek ezennel 
kihirdettetnek, (1. függ. 1., 2.) életbeléptettetnek s az eredeti 
példányoknak a levéltárba leendő beszolgáltatása elrendeltetik; 
a püspöki tiszteletdíjról, irodaáltalányról, irodavezetőről és 
másodlelkészről szóló szabályrendelet egyelőre függőben 
hagyatik; a levéltárra, a vagyonkezelésre vonatkozó szabály-
rendeletek a a bizottság által ajánlott pótlásokkal elfogadtat-
nak (1. függ. 3., T.) s meg erősítés végett az egyetemes köz-
gyűlés elé terjesztetni rendeltetnek; végül a rendbüntetésről 
szóló szabályrendelet jóváhagyás végett újra beterjesztetik. 

18. Olvastatott a szabályrendeleti bizottság jelentése, mely szerint 
a tanítók alkalmazásáról, az eskümintákról, az egyházközségi szerve-
zetről és háztartásról, az anya-, leány- és fiókegyházközségek megalaku-
lásáról, illetőleg átalakulásáról, az államhatalom segélyének igénybe-
vétele végett szükséges eljárásról szóló szabályrendeleteket elkészítette, 
s azokra vonatkozólag határozatot kér. 

A közgyűlés a püspökre vonatkozó eskümintának tárgya-
lását ezennel mellőzi, míg a többi mintát (1. függ. 5.) elfogadja 
s jóváhagyás végett az egyetemes közgyűléshez felterjeszti; a 
tanítók alkalmazásáról és az egyházközségi szervezetről és 
háztartásról szóló javaslatokat tárgyalás végett az egyházme-
gyékhez lebocsátja. 

19. Olvastatott ugyanazon bizottság jelentése, mely szerint az 
egyházmegyei háztartásra vonatkozó szabályrendelet még a kis bizott-
ság tárgyalása alatt van; a tanügyi rendszerre vonatkozó munkálatot 
s a lelkészek és tanítók részére szóló szolgálati utasítást azért nem készí-
tette el, mert e részben a kezdeményezést az egyetemes gyűléstől várja. 

Tudomásul szolgál. 
20. A fejérkomáromi egyházmegye azon megkereső javaslata, 

hogy az egyházmegyei szervezeti és ügyviteli szabályzatnak 97. §-a 
ilyenképen módosítassék: Az egyházmegyei iskolai bizottság áll egy 
egyházi és egy világi elnökből, továbbá az iskolavizsgálókból s három 
választott tagból, kik közül egy a lelkészek, egy a világiak és egy a 
tanítók közül választandó, mint törvénybe nem ütköző s az egyház-
megye viszonyainak megfelelő, 

elfogadtatik. 



39 

21. Az egyházkerület területén levő összes polgári községek és 
puszták anyaegyházakba és missiói körökbe való beosztásának felül-
vizsgált s helyesbített munkálata, 

a jegyzőkönyvbe felvétetni s külön levonatképpen, a kerület-
beli egyházi hivatalok számának megfelelően kiadatni hatá-
roztad k. 

1. Barsi egyházmegye. 

I. Körmöezbánya. 

A) Barsmegyében . 

1. Az anyaegyház 
2. Felső-Tóti 
3. Jánoshegy 
4. Jánosrét 
5. Kékellő 
6. Körmöcz-Liget 
7. Kunosvágás 
8. Sváb 
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A gar am-sz.-kereszti járásban. 
9. Apáthegyalja 1 

10. Bartos . . 
11. Bezeréte 2 
12. Dallos . . 
13. Felső-Apáti 1 
14. Garam-Kürtös 
15. » Mindszent 
16. » Sz.-Kereszt . . . . 31 
17. Határ-Kelecsény 
18. Jalna . . . 
19. János-Gyarmat 
20. Kaproncza . . 
21. Karvaly 
22- Kis-Lócsa . 
23- Kiszel-falu . 
24- Koszorús . 
25- Ladomér . 
26- Lutilla . . 
27- Majláth . . 
28- Mogyorómák 
29. Nagy-Lócsa 
30. Ó-Körmöcske 9 
31. Saskőváralja 9 
32. Tormáskert 
33. Uj-Gyarmat 

B) Túróczmegyében . 

34. Alsó-Turcsek 
35. Felső-Turcsek . . . 

Hiv. sz. 
653 

43 
21 

255 
72 

103 

. . . 30 
Összeg 1241 

II. Nemes-Kosztolány. 
A) Barsmegyében . 

Az oszlányi járásban. 
1. Nemes-Kosztolány . . . 
2. Alsó-Kamenecz . . . . 
3. Bisztricsénv 
4. Brogyán 
5. Cserenye . . . . . . 
6. Felfalu 
7. Felső-Kamenecz . . . . 
8. Kalacsna 
9. Iiis-Bisztricsény . . . . 

10. Kis-Keresnye 
11. Iíis-Ugrócz 
12. Nagy-Iíeresnye . . . . 
13. Nagy-Ugrócz 
14. Nyitraszeg 
15. Oszlány 
16. Pálos-Nagymező . . . . 
17. Pázsit 
18. Badócz 
19. Simony (1681. után egy ideig 

artic. egyház) 
B) Nyitramegyében. 
Privigyei járásban. 

20. Alsó-Lelócz 
21. Alsó-Szútócz 
22. Bajmócz 
23. Bajmócz-Apáti 
24. Banka 
25. Bastyánfalu 
26. Beznákfalu 
27. Brezán 
28. Brusznó 
29. Csávoj 
30. Czach 
31. Gzigel 
32. Delzsén 
33. Divék 
34. Divék-Ujfalu , 
35. Dobrocsna 
36. Dubnicza 

Hiv. sz. 
32 
28 
24 
10 
13 

8 

5 
2 

2 

Átvitel 138 
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Hiv. SZ . 

Alhozat 138 
37. Felső-Lelócz • . . . . . . 
38. Felső-Szútócz. . . . . . 
39. Handlova — 
40. Hradecz — 
41. Chrenócz — 
42. Jalovecz 1 
43. Jeskofalu — 
44. Kanyánka — 
45. Keselőkő-Podhragy . . . . — 
46. Iíis-Csaucsa 
47. Kis-Lehota 
48. Kis-Lehotka 
49. Lipnik 
50. Kis-Próna 
51. Kosztolna-falu . . . . 
52. Kós. 
53. Koczúr 
54. Krsztyán-falu 
55. Laszkár 
56. Lazány . 
57. Lestyén 
58. Lomnicza 
59. Mácsó 
60. Morovnó • 
61. Nagy-Csaucsa 
62. Nagy-Lehota 
63. Nagy-Lehotka . . . . 
64. Neczpál 
65. Nedozser 
66. Nevidzén 
67. Novák . . . . . . . 
68. Pollusz 
69. Poruba . 
70. Privigye 
71. Nyitra-Rudnó . . . . 
72. Rudno-Lehota . . . . 
73. Szebedrázs . . . . • 
74. Szécz 
75. Szomorfalu — 
76. Temes 
77. Valaszká-Belá 1 
78. Verebély 
79. Szolka 
80. Német-Próna 
81. Majzek — 
82. Gajdéi . . — 
83. Turzsina — 
84. Szvojnicz — 

A zsambokréti járásban. 
85. Alsó-Vesztenicz — 
86. Dvornik . . . . . . . — 
87. Felső-Vesztenicz — 
88. Hradistye . — 

Összeg 170 

1 

22 

3 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

'7. 

III. Léva. 

A lévai járásban. 

Léva (Lászlóműve és Génye 
majorokkal 

Alsó-Várad 
Alsó- és Felső-Veszele 
Csejkő 
Dobó-Berekalja . . . 
Felső-Várad 
Garam-Apáti . . . . 

Hív. sz. 

317 
1 
2 
3 

8. » Damásd . — 

9. ». Kelecsény . . . . 3 
10. » Iveszi . . . . . . 2 
11. » Lök . . . . . . 4 
12. Mikola . . . — 

13. Sz.-György . . . . 8 
14. » Szőllős . . . — 

15. » Újfalu. . . . . 9 
- 16. Kis-Kálna . . 3 

17. » Koszmály . . . . . 1 
18. » Sáró . . 2 
19. » Szecse . . 19 

• 20. » Tőre . . 5 
• 21. Marosfalu — 

22. Nagy-Kálna . . . . . . 8 
4 23. » Koszmály . . . . . 1 

24. » Sáró . . 5 
25. » Szecse . . . . . . 3 
26. » Tőre — 

Nagyod . . 
Nemes-Oroszi 
Ó-Bars . . 
Óvár . . 
Szódó . . 
Tolmács 
Uj-Bars 

6 
3 
2 
3 

27. 
28. 
29. 
30. 
31 

_ 32 
— 33 

34. Vámos-Ladány 18 
35 
36 

Zeliz 
Zsember 

8 

15 
1 

A verebélyi járásban. 
37. Alsó-Győröd 
38. Felső-Győröd 
39. Gyékényes 
40. Mohi • • 

Összeg 453 

IV. Nag-y-Szelezsény 
A) Barsmegyében . 

Az a rany os-n laróthi járásban. 
1. Nagy-Szelezsény 45 
2. Aranyos-Maróth . . . . . 36 

Átvitel 8 l 
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Hiv. SZ. 

Athozat 81 
4 

Áthozat 150 21. 

i 
10 

8 

10 

3. Béléd 
4. Csárád 
5. Ebedecz . . . . 
6. Fekete-Kelecsény . 
7. Fenyő-Kosztolány . 
8. Garam-Sz.-Benedek 
9. Gesztőcz . . . . 

10. Heese . . . . 
11. Hizér . . . . 
12. Keresztúr . . . 
13. Kis-Apáti . . . 
14. » Aranyos . . 
15. » Herestény 
16. » Szelezsény . 
17. » Tapolcsány . 
18. » Ülés . . . 
19. » Valkócz . . 
20. •» Falud . . . 
21. Kovácsi . . . 
22. Lédecz . . . . 
23. Lócz 
24. Maholány . . . 
25. Malonya . . . 
26. Mankócz . . . 
27. Nagy-Herestyén . 
28. Nagy-Ülés . . . 
29. Nemcsény . . . 
30. Németi . . . . 
31. Néver . . . . 
32. Orovnicza . . . 
33. Perlep . . . . 
34. Peszér . . . . 
35. Szelepcsény . . 
36. Szent-Márton . . 
37. Szkiczó . . . . 
38. Taszár . . . . 
39. Uj-Petend . . . 
40. Valkócz . . . 
41. Velsicz . . . . 
42. Veresvár . . . 
43. Zsikva . . . . 
44. Zsitva-Iíenéz . . 

A verebélyi járásban. 
45. Aha — 
46. Kis-Vezekény . . . . . — 
47. Nagy-Vezekény . . . . . — 
48. Néved 4 
49. Sári • 2 
50. Tajna 5 
51. Verebély 10 
52. Zsitva-Ujfalu 8 

Átvitel 638 

6 

3 

1 
1 

B) Nyi tramegyében, 
A nyitrai járásban. 

53. Nyitra 
54. Bodok . 
55. Család 
56. Gsitár 
57. Gerencsér . . . . . . 
58. Geszte 
59. Ghymes 
60. Ghymes-Kosztolány . . 
61. Kolon . . . . . . . 
62. Pográny 
63. Zsére 
64. Kis-Hind 
65. Nagy-Hind 
66. Kis- és Nagy-Malánta . . 
67. Gedfalu . 

3 

2 
1 
1 

Összeg 157 

V. Fakó-Vezekény. 
A) Barsmegyében . 

A verebélyi járásban. 
1. Fakó-Vezekény 534 
2. Alsó-Pél 1 
3. Felső-Pél — 
4. Baracska 6 
5. Belleg — 
6. Besenyő • 
7. Besse " 3 
8. Csata — 
9. Cseke 1 

10. Csiffár 1 
11. Ény — 
12. Füss 2 
13. Garam-Vezekény . . . . — 
14. Hull 2 
15. Kis-Faykürth . . . . . . 1 
16. » Lót 8 
17. Lekér 
18. Mellek — 
19. Nagy-Faykürth 15 
20. » L ó t 5 
21. » Lülle 3 
22. » Mánya 4 
23. » Valkház — 
24. Óhaj . 5 
25. Oroszka — 
26. Pózba 2 
27. R^pdve — 
28. Setétkút — 
29. Szenese yy 

Átvitel 1109 
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Hív. sz-

Áthozat 593 
30. Tüd — 
31. Töhöl 4 
32. Zsitva-Gyarmat — 

A lévai járásban. 
33. Ágó 18 
34. Bajka — 
35. Bars-Endréd 14 

(K- és N.-Endrédből és Derezs-
lényből egyesített község) . — 

36. Hölvény 2 
37. Kis-Málas 2 
38. Nagy-Málas 
39. Mező-Kis-Salló 
40. » Nagy-Salló . . . . 22 
41. Nyír — 

B) Esz tergommegyében . 
A párkányi járásban. 

42. Bart — 
43. Béla 
44. Farnad 345 
45. Gyiva — 
46. Kéménd 1 
47. Kéty 2 
4-8. Kis-Ujfalu — 

Átvitel 1003 

Hiv. S Z . 

Áthozat 1003 
49. Kőhíd-Gyarmat 3 
50. Kural — 
51. Libád — 
52. Magyar-Szölgyén . . . . 7 
53. Német-Szölgyén — 
54. Sárkány 

C) Komárommegyében . 

Az udvardi járásban. 
55. Baromlak 1 
56. Csehi 2 
57. Csúz 9 

Dinsztl-puszta — 
Emanuel-puszta 

58. Für 
Halász-puszta 

59. Jászfalu 1 
60. Kolta 12 
61. Kürt 1 

Lucskó-puszta 
Péterház » — 
Báchaj » 
Steiger »  

62. Szemere 3 
63. Udvard 

Összesen: 1042 

Összesí tés. 

I. Körmöczbánya . . 35 község 1241 lélek 
II. Nemes-Kosztolány . . 88 170 » 

III. Léva 40 453 » 

IV. Nagy-Szelezsény . . 67 157 » 

V. Fakó-Vezekény . . 63 1042 » 

Az egész egyházm. 293 község 3063 lélek 

2. Fehérkomáromi egyházmegye. 
Hív. sz. 

r 
Athozat 

Hív. sz 

1. Bokod Komáromvm. . 957 
r 

Athozat 362 
2. Dad 
3. Dadi puszta » 

Összesen: 

35 
9 

1001 

8. 
9. 

10. 

Perbál Pestvm. . . . 
Nagy-Sáp Eszterg.-vm. 
Sári-Sáp » 

3 
7 

11 
1. Csabdi, Fehér vm. . . 167 11. Szaár Fehérvm. . . . 6 
2. Bajna, Esztergom vm. . 8 12. Tokod Esztergomvm. . 6 
3. Bia, Pestvm 11 13. Somodor Komáromvm. 5 
4-. Dorogh Esztergomvm. 127 14. Torbágy Pestvm. . . 2 
5. Mány, Fehérvm. . . . 5 15. Tők . » 5 
6. Bicske » . . . 41 16. Tinye » . . 4 
7. Felcsuth Fehérvm. . . 3 17. Zsambék » . . 8 

Átvitel 362 Összesen: 419 
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Hiv. S Z . 

III. 1. Csákvár Fehérvm. 258 
2. Vértes-Boglár » 
3. Bodmér . . » 1 
4. Acsa . . . » 1 
5. Lovasberény » 1 
6. Vereb . . . » 3 
7. Pázmánd . . » 1 
8. Fehér-Zsámoly » 2 
9. Csákberény . » 2 

10. Gant . . . » — 
11. Kozma . . » — 
12. Forna-puszta » 3 

Összesen: 

IV. 1. Gyúró Fehérvm. 
2. Vaal . . . 
3. Maria-Anna major 
4. Farkasfa major 
5. Tabajd . . 
6. Doboz . . . 
7. Alcsuth . . 
8. Maria-völgy p. 
9. Hatvan p. 

10. Göböl-járás p. 
12. Bányavölgy p. 
13. Vérth m. . . 
14. Vérth-Szt.-György 
15. Ettyek . . . 
16. Antal major . 
17. József major 
18. Sóskút . . . » 3 
19. J.-Zámor . . » 2 

Hív. sz. 

272 

440 
24 

7 
2 

25 

Összesen: 506 

V. 1. Ondód-P.-Vám Fehérvm 1024 
2. Moór . . . » 103 
3. Arki-puszta . 
4. Géza major . 
5. Dobos-puszta 
6. Kápolna . . 
7. Bakony-Sárkány 
8. Csókakő . . 

Összesen: 

8 
3 

VI. 1. Oroszlán Komáromvm. 
2. A.- és F.-Galla 
3. Kecskéd 
4. Vértes-Somló 
5. Környe 
6. Puszta-Majk 
7. Mindszent p. 

1138 

1424 
10 

15 
8 

VII. 1. Szák 
2. Ivélhely 

Komáromvm. 

3. Császár 
4. Kömlőd 
5. Tágyos . . 
6. Kis-Parnaki p. 
7. Nagy-Parnaki p. 

Áthozat 660 
Komáromvm. 58 

35 

21. 

VIII. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
r-i /. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

Összesen: 1457 

410 
250 

Székesfehér v. Fehérvm. 
Aba . . . 
Belső-Baránd p. 
Külső-Baránd p. 
Magyar-Almás 
Falu-Battyán 
Szabad-Battyán 
Lovas-Berény 
Csősz . . . 
Csala p. . . 
Dinnyés p. . 
Agárd p. 
Füle . . . 
Gárdony . . 
Jenő- és Gut-
Tamási . . 
Kálóz . . . 
K.-ésN.-Hörcsög 
Keresztes 
Kuti . . . 
Nagy-Láng . 
Moha . . . 
Pákozd . . 
Pátka . . 
K.-ésN.-Perkáta 
Polgárdi . . 
Cseri és Somlo p. 
Sárosd . . 
Csillag major 
Seregélyes . 
Soponya 
Sukoró . . 
Iszka-Sz.-György 
Baglyas . . 
Sár-Sz.-Mihály 
Szolgaegyháza 
Zichy-falva 

, Tácz . . . 

IX. 1. Szend 
2. Csép . . 
3. Ete . . • 
4. Kis-Igmánd 
5. Sz.-Mihály p. 
6. Kocs . . 
7. Mocsa . . 

4 

Összesen: 757 

Komáromvm. 

453 
7 

8 

8 
3 
3 

12 

3 
2 

17 
30 

16 

7 
5 
3 
7 

20 
26 

10 

5 
4 

8 

5 
1 
2 
6 

Összesen: 671 
344 

23 
9 

37 

12 
18 

Átvitel 2931 Átvitel 1549 



Hiv. SZ . 

Áthozat: 443 
8. Csém. . Komáromvm. 
9. Tömörd p. 

10. Boldogassz. p. 
11. Nagy-Igmánd » 28 
12. Csanák p. 
13. Ördöghegy p. 
14. Agostyán . 
15. Baj . . . 
16. Bánhida . » 10 
17. Körtvélyes 
18. Gyermely 
19. P.-Gyarmat p. 
20 Kablás p. . 
21. Szomod . » 12 
22. Külső-Kitreiber 

major . . 
23. Szilém-völgy 
24. Leshegy 
25. Imre-telep 
26. Szőllős . . » 5 
27. Bemeteség p. 
28. Tardos . . » 1 
29. Tar j an . . ' 
30. Tata . . » 99 
31. Diós-völgy 
32. Mária major 
33. Tolna . . 
34. Tóváros . » 52 
35. Makk p. . 
36. Sz.-György p. 

Összesen: 
1. Tordas Fehérvm. 
2. Márton-vasár 
3. Kis-Márton p. 
4. Erdőhat p. 
5. Tükrös major 
6. Gábor major 
7. Tárnok 
8. Berki p. . 
9. Anastasia p. 

10. Ötház . . 
11. Érd . . . 
12. Elekes p. . 
13. Fülöp major 
14. Simon major 
15. Szőllősi p. 
16. Diós . . . 
17. Kutyavár major 
18. Batta . . . 
19. Benta p. . . 
20. Berki p. . . 
21. Baumgarten p. 
22. Sándor p. 

Átvitel 

650. 
701 

66 

25 

19 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
52. 
53. 

Legyes p. . 
Felső p. . . 
Bácz-Keresztur 
Sz.-László 
Bácz-Sz.-Miklós 
Ercsi . . . 
Agg-Sz.-Pétermaj. 
F.-Besnyő p. • 
Gyúró p. . . 
Szinatelep p. 
Kis-Besnyő p. 
Iváncsa . . 
Szatyák major 
Szabolcs . . 
Adony . . . 
Nyék-Pettend 
Pettend p. 
Mérei tanya 
Sárközy tanya 
Felső-Pettend 
Velencze . . 
Kis-Velencze 
Pázmánd . . 
János major 
Baracska . . 
Kis-Halom p. 
Nagy-Halom p. 
Hollósy p. 
Kaj ászló-Sz.-Péter 
Jenő major . 

.- A.-Sz.-Iván 

Hív. sz. 

Áthozat 821 
Fehérvm. — 

20 

89 

6 

7 
13 
25 

17 

14 

25 

XI. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

XII. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Veleí 
Összesen: 

Fehérvm. 
1039 
790 

10 

8 
9 

817 
369 

44 
3 

14 
1 

821 

Bodajk . . 
Balinka . . 
Sövénkút . . 
Timár-puszta 

Összesen: 
Bé v-Ivom. Komáromvm. 
Ács . . . 
Aranyos 
Duna-Almás 
Bagota . . 
Bajcs . . 
Bajot . . 
Bogya-Nemes 
Bogya-Vár 
Csicsó . . 
Ekecs . . 
Ekei . . . 
A.- és F.-Gellér 
Guta . . -
Ó.-Gyalla Komáromvm. 11 

Átvitel 458 

2 
7 
4 
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Hiv. S Z . Hív. sz. 

Áthozat 458 Áthozat 605 
16. Új-Gyalla . — 49. Nyerges-Újfalu 
17. Hetény . . » 1 Esztergomvm. 21 
18. Imely . . » * — 50. Érsek-Ujvár Nyitravm. 66 
19. ízsa . . . » 1 51. Naszály Komáromvm. — 

20. Izsáp . . » — 52. Billeg p. . — 

21. Kamócsa . » 2 53. Cserhát-puszta » — -

22. Keszegfalva » — 54. Füzitő p. . » — 

23. Kurta-Keszi » . 3 55. Grébics p. » — 

24. Nagy-Keszi » 4 • . 56. Herkály p. .» — 

25. Lábatlan Esztergomvm. — 57. Nagy-Léi p. » — 

26. Érsek-Léi Komáromvm. — 58. Monostor p. » — 

27. Madar . . — 59. Duna-Őrs p. » - — 

28. Marczelháza » 1 60. Új-Szállás p. » 
29. Nagy-Megyer » 10 61. Sz.-Pál p. . » 4. 
30. Megyeres . » — 62. Sz.-Péter p. — 

31.. Naszvád . ». • — 63. Túzok p. . — 

32. Kolozs-Néma » 1 64. Yék p. . . — 

33. Neszmély . »• 1 65. Virth p. — • 

34. Nemes-Ocsa » 7 66. Zsitvatő p. Komáromvm. — 

35. Piszke Esztergomvm. 1 67. Szedmer . » — 

36. Duna-RadványKom.-vm. 5 68. Major . . • — 

37. Süttő Esztergomvm. . . 1 69. Sz.-Mihály p. — 

38. Apácza-Szakállas 70. Farkasd p. » — 

Komáromvm. • 2 71. Mihály p. . » — 

39. Turi-Szakállas 4 72. Ürge m. . » — r 

40. Lak-Szakállas » — 73. Ordódy p. — 

41. Sz.-Miklós p. — 74. Udvarnoki p. » 
42. Sz.-Péter . » 7 75. Sz.-István p. » 
43. Szilas . . . » — 76. Alsó p. . . » 
44. Ó-Szőny . . » 19 77. Perbete és 
45. Új-Szőny . » 65 Perbete-puszta » 
46, Nagy-Tány . » 1 78. Uj-puszta . » 
47. Tath Esztergom vm. — 79. Orsi p. . . 
48. Duna-Ujfalu Kom ár.-vm. 11 80. Nyitrapart » 

Átvitel 605 Összesen: 696 
A községek száma 192; puszta, major és tanya: 93. 
A hívek száma: 9423. • 

3. Mosoni egyházmegye. 

I. 1. Gálos . 
2. Tetény 
3. Vedény 
4. Nezsider 
5. Nyulas 
6. Sásony 
7. Pátfalu 
8. Barátfalu 
9. Féltorony 

10. Boldogasszony 
11. Felső-Ilmicz 
12. Alsó-Ilmicz . 

Moson vm, 1726 
76 
9 

3. 

3 
1 

21 
9 

13. Pomogy . 
14. Valla . . . 
15. Szent-András 
16. Bánfalu . . 

Athozat 1886 
Mosonvm. — 

2 
4 
6 

Átvitel 1886 

Összesen: 1898 

II. 1. Hegyeshalom Mosonvm. 1048 
2. Márialiget . » 11 
3. Szajda-Kleilehof » 1 
4. Szent-Péter 4 
5. Szent-János. » 6 

Átvitel 1070 
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21. H Í V . S7.. 

Áthozat 1070 
6. Moson-Szolnok Mosonvm. 2 
7. Puszta-Somorja » 2 
8. Tarosa . . » 5 

Összesen: 1079 
III. 1. Német-Járfalu Mosonvm. 406 

2. Oroszvár . . » 360 
3. Köpcsény . . » 8 
4. Körtvélyes. . » 2 
5. Nemesvölgy Mosonvm. 
6. Horvát-Járfalu » — 

Összesen: 
IV. 1. Levél . . . Mosonvm. 

2. Magyar-Óvár » 
3. Moson . . » 
4. Lucsony . . » 
5. Halászi . . » 
6. Fekete-erdó 
7. Püski. . 
8. Iíisbodak 
9. Remete . 

10. Lipót . . 

Mosonvm. 

776 
855 
157 

72 
20 
42 

1 
1 

Átvitel 1148 

V. 

VI. 

Áthozat 
11. Arak . . . » 
12. Darnó . . 
13. Káinok . . » 

Összesen: 
1. Miklósfalva Mosonvm. 

1. Rajka . 
2. Bezenye 
3. Csun . 
4. Kiliti 

Összesen: 
Mosonvm. 

» 

Mosonvm. 

VII. 
Összesen: 

1. Zurány . . Mosonvm. 
2. Bruck-Újfalu 
3. Császár-Kőbánya 
4. Királvudvar 
5. Újfalu . . 
6. Parndorf . 
7. Frigyes-Major 
8. Gáta 
9. Laj tafalva. 

10. Neuhof-Major 
Összesen: 

A községek száma 58; major 2. 
A hívek száma: 7878. 

Hiv. sz. 

1148 

1 
1 

1150 
853 
853 

1197 

1 
1 

1199 
807 

35 

6 
7 

7 
1 

923 

4. Nagyhonti egyházmegye. 

I. 

II. 

III. 

IV. 

1. Felső-Almás Hontvm. 452 
2. Alsó-Almás » 14 

Összesen: 
1. Bagonya . . Hontvm. 
2. Ivőpatak-puszta » 

1. Bagyan . 
2. Bacsófalva 
3. Gyekés . 
4. Kalászi . 

Összesen: 
. Hontvm. 

V. 

466 
485 

5 
490 
224 
402 

91 
100 

Összesen: 817 

1. Felső-Baka Hontvm. 390 
2. Alsó-Baka 

(Berjanka) » 610 
3. Vinári-puszta » 7 

Összesen: 1007 
1. Bakabánya Hontvm. 1689 
2. Uhliszko Ykül-

u t c z a ) . . . » — 

VI. 1. Bát . . . Hontvm. 
2. Élesfalu . . » 
3. Hont-Besenyőd » 

835 
127 
61 

Összesen: 
. Hontvm. 

1023 
516 VII. 1. Béld . . 

Összesen: 516 
VIII. 1. Börzsöny 

(Ganád p.) Hontvm. 883 
2. Bajta . . . » 
3. Kis-Keszi . » 2 
4. Iíóspallag . » — 
5. Mária-Nostra » 84 
6. Szokolya 

(Huta p.) » 14 
7. Tölgyes . . » — 
8. Vámos-Mikola 

(Orsány p.) » 17 
9. Helemba. . » 3 

10. Ip.-Damásd . » — 
11. Nagy-Maros » 7 
12. Páld . . . » 1 

Összesen: 1689 Átvitel 1011 
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Áthozat 
13. Pereszlény 
14. Szalka. . 
15. Szob . . 
16. Zalaba 
17. Zebegény 
18. Bény. . 
19. Esztergom . 
20. Párkány. . 
21. Párkány-Nána 

Eszt. vm. 

Hív. sz. 

1011 
2 
2 

13 
2 

1 
119 

6 
6 

Összesen: 1162 

IX. 1. Berencsfalu Hontvm. 474 
összesen: 474 XIII. 

X. 1. Csali (Belej p.) Hontvm. 590 
2. Apa-falva » 284 
3. Alsó-Szelény » 2 
4. Felső-Szelény » 4 
5. Gyürki . . . » 4 
6. Magas-Majthény » 11 XIV. 
7. Sirak . . . » 25 

XII. 

összesen: 920 
1. Kis-Csalomja Hontvm. 197 
2. Drégely-Palánk » 8 
.3. Hidvégh . . » 10 
4. Hont . . . » 6 
5. A.-Ipoly-Nyék 

(Leklinc p.) » 25 
6. Apáti . . . » — 

7. F.-Ipoly-Nyék » 8 
8. Haraszti . . 7> 27 
9. Inám . . . » r i 

7 
10. Ipoly-Balog 

(Tnánisz p.) » 9 
11. Ipoly-Födémes » — 

12. Ipoly-Keszi » 31 
13. Ipoly-Szécsénke » 8 
14. Ipoly-Vecze . >> 255 
15. Kelenye . . » 6 
16. Kóvár . . . » 38 
17. Kőkeszi . . » 13 
18. Leszenye . . » 113 
19. Nagy falu . . » 20 
20. N.-Csalomja 

(Kapasz p.) » 153 
18. Terbegecz . » 66 

összesen: 1000 
1. Csánk 

(Ráró p.) . Hontvm. 397 
2. A-Fegyvernek » 2 
3. Bori . . . Hontvm. 36 
4. Dalmad . . » 14 
5. F.-Fegyvernek » 5 

Hív. sz. 

Áthozat 454 
6. Füzes-Gyarmat » 10 
7. Horhi . . . » 168 
8. Kálna-Borfő » 8 
9. Kis-Kereskény » 49 

10. Kis-Kér . . » 77 
11. Magyarad . » 43 
12. Nagy-Kereskény » 16 
13. Szántó . . » 89 
14. Tegzes-Borfő » 84 
15. Varsány . . » 27 

Összesen: 1025 
1. Cseri . . . Hontvm. 543 
2. Kecske-Varbók » 3 
3. Litva (Peres p.) » 6 
4. Nemes-Varbók » 190 
5. Terpény . . » 5 

21. 

összesen: 747 
1. F.-Dacsolam Hontvm. 534 
2. A.-Dacsolam » 373 

XV. 1. 
2. 
3. 
4. 

XVI. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

XVII. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
I - T 

7. 
8. 
9. 

10. 

XVIII. 1. 
2. 
3. 
4. 

Összesen: 
. Hontvm. 

Átvitel 454 

összesen: 
Devicse . . Hontvm. 
Alsó-Alsók . 
Alsó-Bágyon 
Bozók . . . 
Dömeháza . 
Felső-Alsók . 
Felső-Bágyon 
Németi . . 
Rákócz . . 
Unyad 

(Szedlicsnó p.) 
Összesen: 

A.-Fehérkút. Hontvm. 
Bátor-falu . » 
Bastya-puszta Hontvm. 
Bereklak 

(Szkriavnyik p.) » 
Átvitel 

907 
148 

99 
50 
69 

Darázsi . , 
Alsó-Sipék 
Bácsfalu . 
Felső-Sipék 

Összesen: 366 
Derzsenye . Hontvm. 234 
Alsó-Zsember » 114 
Disznós . . » 10 
Felső-Zsember » 229 
Solymos . . Barsvm. 5 
Szt.-Kereszti-

puszta . . » 1 
593 
366 

4 
8 
8 

1 
24 

8 
419 
324 
101 

51 
476 
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21. 

XIX. 

Áthozat 
Hív. sz. 

Áthozat 476 
5. Csáb . . . » 26 
6. Dacsó-Keszi » 168 
7. Felső-Fehérkút 

(Csehi p.) . » 246 
8. Házas-Nénye » 21 
9. Luka-Nénye 

* (Dacsó-Sül p.) » 31 
összesen: 968 

1. i 
Hont-Somos Hontvm. 350 

2. Csábrág-Varbók 
241 2. (Csábrág-Váralja 241 

3. Selencz . . » 1 
összesen: 592 

1. Hodrusbánya Hontvm. 262 
2. Alsó-Hámor Barsvm. 3 
3. Felső-Hámor » 6 
4. Geletnek . . » 10 
5. lrtványos. . » 138 
6. Szénásfalu . » 4 
7. Újbánya és 

Zsarnócza-kohó » 61 
8. Zsarnócza . » 13 
9. Berzencze . » • — 

10. Magas-Mart . — 

11. Alsó-Tárnok. » — 

12. Alsó-Zsadány — 

13. Dóczy-fűrész » . — 

14. Gyertyánfi-Éles-
m a r t . . . » — 

15. Erdő-Surány » . — 

16. Felső-Tárnok » — 

17. Felső-Zsadány » — 

18. Garamrév . » — 

19. Kelő . . . » — 

20. Madarasalja . - » — 

21. R u d n ó . . . » — 

-o 

CO 
m 

Összesen 499 
1.- Ipolyság (mis- 1 

siói székh.) Hontvm. 128 
2. Baráti . . » — 
3. Bél . . . » 5 
4. Drégely-Palánk » 8 
5. Garam-Kis-

Gyarmat . . » 3 
6. Garam-Kövesd ' » 2 
7. Gyerk . . » 4 
8. Helemba. . » 3 
9. Hidvég . . » 10 

10. Hont . . . » 6 
11. Horváti . . .. » 19 
12. Ipoly-Damásd » — 

Átvitel 188 

co 

13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

-o 19. 
20. 
21. 

• i—i 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

Áthozat 
Ipoly-Pásztó » 
Kemencze . » 
Leléd . . . » 
Letkés (Bak-

szarva) . . » 
Nagy-Maros. » 
Páld . . . 
Pereszlény . » 
Peröcsény . » 
Szalatnya . » 
Szalka . . . » 
Szob . . . » 
Tésa . . . 
Tesmag 

(Olvár p.). » 
Felső-Túr . 
Kis-Túr . . 
KözépFTúr . » 
Tompa . » 
Visk . . . » 
Zalaba . . » 
Zebegény . » 
Bény . , Eszt. vm. 
Esztergom » » 
Párkány . » » 
Párkány-

Nána . » » 

Hiv. S Z . 

188 
12 

6 
7 
1 
2 

12 
9 
2 

13 
5 

3 
12 
14 
5 
8 
1 
2 

1 
119 

6 

6 
összesen: 
. Hontvm. 

436 
484 

7 
XXI. 1. Ledény . 

2. Szebeléb . 
Összesen: 491 

XXII. 1. Lisső • • . Hontvm. 405 
Összesen: 405 

XXIII. 1. Egyház-Maróth 
(Forbaszp.) Hontvm. • 256 

2. Apát-Maróth 
. (Macskás p.) » . 231 

3. Egeg . . . » 18 
4. F.-Szemeréd 

(Királyfia v.) » 23 
5. Ősöd . . . » 150 
6. Szúd . . . » 1B6 

Összesen: 864 
XXIV. 1. Közép-Palojta Hontvm. 

(Radványp.) . 790 
2. Alsó-Palojta » 34 
3. Felső-Palojta » 313 

Összesen: 1155 
XXV. 1. F.-Rakoncza Hontvm. 277 

2. Alsó-Rakoncza » 8 
3. Méznevelő 

(Magas-part) » 314 
Átvitel 599 
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Athozat 
4. Palást (összes 

pusztái) Hontvm 
5. Tesmag . 

Olvár p. . 
4. Felső-Túr 
5. Kis-Túr . 
6. Közép-Túr 

Összesen 
XXVII. 1. Selmeczb. Hontvm. 

2. Bélabánya » 
3. Hegybánya » 
4. Illés . . 

Hiv. sz. 

599 

98 
3 

12 
14 
5 

: 731 
1546 
240 

61 
19 

5. Lenge Barsvm. — 

6. Mocsár » — 

7. Repistye » 13 
8. Szélakna Hontvm. 38 
9. Szt.-Antal 

(Rovna p.) » • 51 
10. Szitnyatő » 15 
11. Szklenó Barsvm. . — 

12. Schüttrisbg. Hontvm 220 
13. Vihnye-Peszerény 

Barsvm. 38 
14. Bükkös-kút » — 

15. Repistye-Váralja 
Barsvm. — 

16. Sekély » — 

• összesen: 2241 
XXVIII. 1. Százd . Hontvm. 247 

2. A.-Szemeréd » 14 
3. Deménd » 31 
4. Gar.-K.-Salló Hontvm. 4 
5. Ipoly-Szakállos » 133 
6. Kis-Ölved » 6 
7. Iíis-Peszek » 8 
8. Lontó . . » 22 
9. Nagy-Peszek » 3 

10. Szete . . » 3 
Átvitel 471 

XXIX. 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

XXX. 1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

XXXI. 1. 

XXXII. 1. 

Áthozat 
Tergenye Hontvm. 
Baráti . . » 
Bél . . . » 
Gar.-Kis-Gyarmat 

Hontvm. 
Gar.-Iíövesd » 
Ipoly-Pásztó » 
Kemencze » 
Leié d . . » 
Letkés (Bakszarva 
pusztával) Hontvm. 

Tésa . Hontvm. 
Peröcsény 
Bernecze . 
Visk . . 

Hiv. sz. 
471 

Összesen: 
Szuhány Hontvm. 
Alsó-Legénd 
Csákócz . 
Felső-Legénd 

3 
2 

12 

6 
5 

12 

1 
519 
577 

4 
26 

2 
54 

Lászlód 
Szénavár 

Összesen: 663 
F.-Terény, Hontvm. 282 
Alsó-Terény » 124 
Gyügy . » 79 
Mere' . . » 109 
Ipolyságh » 128 
Gyerk . . » 4 
Horváti . » 19 
Szalatnya » 9 
Tompa . » 8 

Összesen: 762 
Teszér (Péri puszta) 

Hontvm. 477 
Összesen: 477 

Udvarnok Patkós 
Peleske p. Hontvm. 338 

összesen: 338 
A községek száma 220; puszta 29. 
A hívek száma: 23174. 

5. Nógrádi egyházmegye. 
I. 1. Ábelova 

2. Madácska 
3. Nedelistye 

II. 1. Agárd . . 
2. Kosd . . 
3. Gselöté p. 
4. Keszeg 

Nógrádvm. 893 
470 
312 

összesen: 1675 
Nógrádvm. 476 

26 
» — 19 

Átvitel 521 

Athozat 521 
5. Huszár-Dolina p. 

Nógrádvm. — 
6. Nőtincs . . » 20 
7. Kapás-Kút . 
7. Sándor-Major 
8. Galambos p. 
9. Kis-Hegy p. 

Összesen: 541 
. é 
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21. Hiv. S Z . 

III. 1. Balassa-Gyarmat 
Nógrádvm. 1652 

2. Illési p. . » 32 
3. Nyirjes p. » — 
4. Erdőmeg Hontvm. 304 
5. A.-ésF.-Podluzsány 

Hontvm. 59 
6. Szelestény » 63 
7. Zsély Nógrádvm. 121 
8. Peszerény p. » 3 
9. Újfalu * Hontvm. 21 

10. Dejtár Nógrádvm. 24 
11. Patak » — 

Összesen: 2288 
IV. 1. Bánk Nógrádvm 

Hív. sz. 

Áthozat 713 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2E 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Bánk 
Nógrád 
Farkasvölgy p. 
Berkenye 
Udvarhely 
Bétság 
A - és F.-Jász-

telek p. 
Nagy-Oroszi 
Erzsébetmajor 
Deszkásmajor 
Diós-Jenő 
Bíj-Major 
Tolmács 
Illés p. . 
Sziloska . 
Lokos p. . 
Tereske . 
Névtelen . 
Kormos p. 
Farkasvölgy 
Demeg 
Szántó 
Berki . . 
Veresharaszt 
Horpács . 
Almási p. 
B.-Birinke 
Szomolya 
Szokola . Hontvm. 
Szendehely Nógrádvm. 
Katalin . » 

460 
256 

108 

43 

40 

15 

38 

12 

8 

15 
1 

Összesen: 998 
713 

6. Ordas 
7. Buják 
8. Ecseg . . 
9. Világosi p. 

10. Iíozárd 
11. A - és F.-Told 
12. Szent-Iván 
13. Kutassó . 
14. Bokor . . 
15. Nagymező p. 
16. Pogányvár p. 
17. Keresztvölgy 

Nógrádvm. 
78 
32 

10 
63 
62 

132 
195 
10 
1 
1 

Összesen: 1297 
VI. 1. Alsó-Bodony 

Nógrádvm. 225 
2. Felső-Bodony » 12 
3. Kacsicska p. » — • 

4. Bomhány » 86 
5. Világos p. » — 

6. Nagy-Major » — 

7. Kástélyka » — 

8. Laszkáry-
Major » — 

9. Debercsény » 10 
10. Kis-Ecset » 10 
11. Szente . . » 4 
12. Alsó-és Felső-

Szántók » 9 
13. Hora p. . » . — 

14. Nándor » 19 
15. Kelecsény » — 

16. Ortvány p. » — 

17. Galambos p. » — 

18. Szirota » — 

19. Szaloka p. » 4 
20. Kis p. . . » — 

21. Ilona p. . » 4 
22. Csukori . » — 

Összesen: 384 

VII. 1. Buda-Lehota Nógrádvm. 569 
2. Iíis-Tugár 
3. Divény . . 
4. Bózsa-Lehota 
5. Divény-Oroszi 

5 
32 

4 
8 

V. 1. Bér . . Nógrádvm. 
2. A - és F.-Egres p., 

Nógrád vm. 
3. Virágos p. » 
4. Csobánka » 
5. Neláss p. » 

Átvitel 713 

Összesen: 618 

VIII. 1. Cseh-Brézó, 
Nógrádvm. 714 

2. Zlatnó (üveggyár)» 27 
3. Poltaricza p. 
4. Szalajka p. 

Összesen: 741 
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IX. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
1 1 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

X. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

XI. 
Összesen: 2317 

XII. 

1. A.-Eszter-
gály . Nógrádvm. 556 

2. F.-Esztergály » 484 
3. Szelcz . » 132 
4. Puszta-

Szalatnya » — 

5. Puszta-Háj » 
6. Puszta-Bukócz » — 

7. P.-Kaproncza » — 

Összesen: 1172 
1. Guta . . Nógrádvm. 506 
2. Fundusalja p. » — 

3. Zichy p. » — 

4. Kövesd . » 29 
5. Jeszenszky p. » — 

6. Pronay p. » — 

7. N. és K.-Berczel» 86 
8. Macskaárok p. » — 

9. A. és F.-Tarkás-» 
Berki . V» — 

10. Fogas p. » — 

11. A.- K.- és F.-
Colhány p. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Hív. sz. 

Dengeleg Nógrádvm. 526 
Erdőtarcsa » 61 12. 
Plachy-puszta » — 13. 
Tianka » » — 14. 
Hangán » 
Messzelátó p. » — xill. 1. 
Tetszlak p. 
Kökényes p. » 53 
A.- és F.-Tamota 
A - és F.-Ürgés 
Heréd . . » 88 
Herédi-puszta 
Szarkási 
Malomvág p. 
Varsány p. 
Héhalom . » 18 
Újmajor p. 
Máriavölgy p. 

Összesen: 746 
Dobrocs Nógrádvm. 675 
Kotman-Lehota » 737 
Vámosfalva » 528 
Fűrész . . » 371 
Kriván Zólyomvm. — 
Dobrocsi lazok Nógrádvm. — 
Kotman-Lehotai lazok 

Nógrádvm. 
Fűrészi lazok » — 
Fazak-telep » — 
A-ésF.-Bzova » 6 

Hív. sz. 

Áthozat 621 
Fakosa p. Nógrád vm. 
Becske . » 10 
A.- és F.-Sáp » 54 

Összesen: 

Nógrádvm. 

685 

XIV. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

XV. 1. 
2. 
3. 

XVI. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

362 
447 

5 
679 

15 

251 

Kálnó-
Garab 

Nagy falu 
Garáb . » 
Kálnó . » 
Pincz . » 
Ipoly-Ber-

zencze » 
Törökvölgy p. » 
Német-Bérczek» 
Prekopa. » 
Puszta-Lehota » 
Szlanoi p. » 
Mocsár p. » 
Deutsch-féle 

téglagyár » 
Szamotercs » 
Puszta-Garáb » 
A.-ésF.-Petri p.» 
Téglagyár telep» 

Összesen: 
N.-Kürtös Nógrádvm. 
K.-Kürtös » 
Kékkő . 
Ebeczk . » 
Kis-Újfalu » 
Szklabonva » 

j 
Alsó-Palojta, Hontvm 
Perse, Nógrád vm. 
Riecska. » 
Gyulaház » — 
Páltelek » 
Tilalmas » — 
F.-Peszerény » 
Háj . . 
Plostyinák » 
Istenáldás » — 
Kőszénbánya » — 

Összesen: 826 
N.-Lam Nógrádvm. 428 
Száraz-Brézó » 304 
Lehôtka p. » — 

Összesen: 722 
Legénd . Nógrádvm. 329 
Nézsa . » 19 
F.-Szécsénke » 
A.-Szécsénke » 18 
Káldy p. » 

1759 
466 

99 
33 

105 
29 
36 
35 
23 

Átvitel 621 Átvitel 366 
4* 
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Hiv. SZ . 

Áthozat 366 
6. Ürgesi p. Nógrád vm. — -

7. Ungi p. . » — 

8. Mészégető-
telep . » — 

9. Kálmán p. » — 

Összesen: 366 
XVII. 1. Lest . . Nógrádvm. 807 

Összesen: 807 
XVIII. 1. Nagy-

Libercse Nógrádvm. 538 
- 2. Lentvora » 311 

Összesen: 849 
XIX. 1. Lónyab. Nógrádvm. 617 

2. Udornya » 309 
3. Vasúti állomás » — 

Összesen: 926 
XX. 1. Losoncz Nógrádvm. 2008 

2. Apátfalva » 366 
3. Ipoly-Bolyk » 28 
4. Nyitra . » — 

5. Galsa . » 9 
6. Fülek . » 87 
7. F.-Kelecsény » 9 
8. Fülek-Kovácsi » 4 
9. Perse . » 23 

10. Sőreg . Gömörvm. 14 
11. Csorna . » 4 
12. Bena . . » 
13. Fülek-

Püspöki Nógrádvm. 3 
14. Ragyolcz » 15 
.15. Pilis . . » 45 
16. Mucsiny. » 81 
17. Terbeléd » 69 
18. Rap . . » 26 
19. Iialonda. » 9 
20. Tarnócz . » 25 
21. Litke. . » 3 
22. Tőrincs . » 1 
23. Vilke. . » 15 
24. Jelsőcz . » 3 
25. Panyi-Darócz » 55 
26. Lipta-Gerge » 8 
27. Mihály-Gerge » 6 
28. Korlát . 
29. Miksi . . » — 
30. Sávoly-Boglár » 9 
31. Csákányháza » 1 
32. Mulyádka » 5 
33. Fabianka » 
34. Betér . . » — 
35. Haraszti . » — 

Hív. sz. 

Áthozat 2931 
36. Szina . . Nógrád vm. 
37. Szenhegy 
38. Pokornyi tanya 
39. Gőzmalom 
40. Losonczi-fürdő 
41. Ref.egyh.-tanya 
42. Szalatna. 
43. Vilet . . 
44. Bozita 
45. Iíurtány . 
46. Árnyék p. 
47. Galambos p. 
48. A.- és F.-Bábi 
49. Telki p. . 
50. F.- és A.-Romhány 

Nógrádvm. 
51. Lázi p. . » . — 
52. Durenda p. » — 
53. Demecser p. » — 
54. A.- és F.-Dalyó y — 

Összesen: 2931 

XXI. 1. Luczin 
2. Lapujtő 
3. Megyer . 
4. Karancsság 
5. Ságújfalu 
6. Karancskeszi 
7. Karncsalja 
8. Etes p. 
9. Cserbercs p. 

10. Kutas p. 
11. K - és N.-Keresztúr 

Nógrádvm. 563 
136 

» . 
» -

29 
23 
26 
30 
23 
15 

12. Krakó p. 
13. Kuty-háza 
14. Kőkút p. 
15. Kotroczó 
16. Nyarjás-völgy 
17. Szalmatercs 

Nógrádvm. 

Átvitel 2931 

Összesen: 856 
XXII. 1. Málnapatak 

Nógrádvm. 154-9 
2. Ipoly . . » — 
3. Látka. . » 
4. Szamotercs-üveggyár. 

Nógrádvm. — 
5. Podtanyovo p. 
6. Chmetna p. 

- 7. Tópatak p. 
8. Lubenka p. 
9. Farkasvölgy 

10. Hidegkút ' 
Átvitel 1549 
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Hív. sz. 

1549 

XXIII. 

Áthozat 
11. A - és F.-Polyanka 

Nógrád vm. 
12. Petrova p. 
13. Mláka p. 
14. Paszeka p. 
15. Újvilág p. • 
16. Csabanka p.  

Őszesen: 1549 
1. Mäskova Nógrád vm. 407 
2. Prága . • » 365 
3. Lupocs . » 302 
4. Gácslehota » 356 
5. Gácsfalu » 18 
6. Gács . . » 206 
7. József-telke p. » —-
8. Raczka p. » — 

Hiv. sz. 

Áthozat: 1156 
21. 

Összesen: 1654 

XXIV. 1. Ozdin . Nógrád vm. 390 
2. Bisztricska >> 209 

Összesen: 599 

XXV. 1. Felső-Petény, 
. Nógrád vm. 392 

2. A.-Petény » 33 
3. Szvetajka p. 
4. Újvilág p. 
5. Stajerka p. 
6. Vadalmás p. 
7. Hajdu-árok 
8. Bánki völgy 

Összesen: 425 
XXVI. 1. Polichno, Nógrád vm. 499 

Összesen: 
XXVII. 1. Poltár, Nógrád vm. 

2. Sós-Lehota 
3. Zelene . 
4. Maky p. . 
5. Károly p. 
6. Hanka p. 
7. A. és F.-Perenna 

Nógrád vm. 
8. A., F.-Erdei kerülő-

lak . . Nógrádvm. 
9. Erdőalji szállás » 

10. Podháj-malom » 

499 
762 
231 
339 

Összesen: 1332 
XXVIII. 1. Salgó-Tarján, 

Nógrádvm. 1008 
2. Iíis-Terenne » 93 
3. A. és F.-Pálfalva 

Nógrád vm. 55 

4. Andrásfalva 
Nógrád vm. 

5. Baglyasalja 
6. Somos-Újfalu 
7. Zagyva-Róna 
8. Somoskő 
9. Ó-Bast . 

10. Egyházas-Bast 
Nógrád vm. 

11. Vecseklő 
12. Hidegkút 
13. Tajti . . 
14. Gzered . 
15. Pogány . 
16. Barna 
17. Mátra-Szele 
18. Mátra-Novák 
19. Homok-

Terenne 
20. Vizslás . 
21. Kazár 
22. Nemti . 
23. Nádas-Újfalu 
24. Pétervásár 
25. Balka . 
26. Zabor . 
27. Ivad . . 
28. Erdőkövesdi 
29. Salgó p. 
30. N. és K.-

Nedvesp.Nógrád vm. 
31. Ponyi p. 
32. Gedő p. 
33. Tótujfalu p. 
34. Szőrös p. 
35. Jaszó p. 
36. Tőkés p. 
37. Nagyrét p. 
38. Szánas p. 
39. Csókás p. 
40. Marokháza p. 
41. Kökényes p. 
42. Újlak p. 
43. Világos p. 
44. Pétervölgy p. 
45. Inaszó 
46. Mizserfa . 
47. Nemti p. 
48. Szék-völgy 
49. Etes bánya-

telep 
50. Csibás bánya-

telep 

13 
165 

16 
157 

2 
1 

8 

2 

8 
7 

47 
8 
8 

22 

Átvitel: 1156 Összesen: 1620 
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Hív. sz. 

XXIX. 1. Sámsonháza, 
Nógrád vm. 595 

2. Szúpatak » 203 
3. Pásztó . » 174 
4. Nagy-Bárkány » 20 
5. Kis-Bárkány » 3 
6. Tót-Marokháza» 5 
7. Mátra-Vere-

bély . » 23 
8. Mátra-Szőlős » 19 
9. Hasznos . Heves vm. 27 

10. Nagy-Bátony » 4 
11. Parád . » 8 
12. Garáb . Nógrádvm. 5 
13. Sz. Jakab Heves vm. 5 
14. Apcz . . » 35 
15. Szurdok-

Püspöki » 2 
Tár . . » 21 
Csengeháza p. 
Tiribes . 
Szentkút 
Hasznos-huta 
Dobos p. 
Almás p. 
Bikvölgy p. 
Csergő p. 
Kis-Jobbágy p. 
Hollókő 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Összesen: 1149 
XXX. 1. Surány-

Terény, Nógrád vm. 462 
2. Szandaváralja » 35 
3. Haláp . » 16 
4. Herencsén » 43 
5. Sipék. . » 2 
6. Csukor p. » — 
7. Kis-Kér p. » 
8. Liszkó p. » — 
9. Iíutassó p. » — 

10. Haraszti p. » 
11. A. és F.-Táb p.» — 
12. Csőre p. » — 
13. Bükki p. >> — 

Összesen: 558 
XXXI. 1. Szécsény. Nógrád vm. 215 

2. Dolány . » 155 
3. Piliny . » 57 
4. Felfalu . » 76 
5. Pető . . » 32 
6. Pőstyén . » 40 
7. Halászi . » 36 
8. Ludány . » 27 

Athozat 
9. Karpe-Gécz, 

Nógrád vm. 
10. P.-Gécz . 
11. Endrefalva » 
12. Lócz . . » 
13. Vársány. » 
14. Szakai . » 
15. Hugyag . 
16. Rimócz . » 
17. Apácza p. » 
18. Mocsár p. » 
19. Batka p. » 
20. Almás p. » 
21. Zsinny p. » 
22. Szarkavölgy p. » 
23. Sós p. . 
24. Farkaskút p. » 

•Összesen: 

Hiv. SZ . 

638 

13 
37 

6 
44 

2 
26 

766 
XXXII. 1. Nógrád-Szenna, 

Nógrád vm. 306 
2. Sülye. . » 309 
3. Priboj . » 108 
4. Borosznok » 266 
5. Miletnicz » — 

Összesen: 989 
Sz.-Péter. Nógrád vm. 458 
Zsihlava » 213 
Kis-Sztraczin » 311 
Nagy-Sztraczin» 315 
Kis-patak p. » 
Polyák p. » — 
Vati p. . » — 
Újvilág p. » — 
Ujpuszta » — 

Összesen: 1297 
Szinobánya, 

Nógrád vm. 739 
Szinobányai 

vasgyár » — 
Katalin völgyi 

huta . » — 
Hrcsárka » — 
Zsihlava » — 

XXXIII. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

XXXIV. 1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

XXXV. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Szirák, 
Bágyon 
Palotás 
Lőrinczi . 
Szántó 
Szarvasgede 
Jobbágyi . 

Összesen: 
Nógrád vm 

739 
877 
106 
28 
53 

8 
23 
14 

Átvitel 638 Átvitel 1109 
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Hiv. sz. 

Athozat 1109 
8. Csécse . Nógrádvm. 32 
9. Czifra-Major p. -

10. Pajta . . 
11. Páltelek . 
12. Vörös-Major 
13. Selypiczukorgy. 
14. Tetves p. . 
15. Gyuri p. . 
16. Kis p. . . 
17. Jobbágvi p. 
18. Hényelp. 
19. Almássy p. 
20. Bélahalma p. 

Összesen: 

XXXVI. 1. Alsó-Sztregova, 
Nógrád vm, 

Kis-Libercse 
Ráros-Múlyad 
Tót-Kisfalu 

5. Tót-Kelecseny 
6. Ráros p. . 
7. Dúbrava p. 
8. Bikócz p. 

2. 
3. 
4. 

1141 

382 
196 

10 
119 
202 

Összesen: 909 
XXXVII. 1. F.-Sztregova, 

Nógrád vm. 325 
2. Jazaro p. » — 
3. Podluzsanka p. » — 

Összesen: 325 

XXXVIII. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Szügy, 
Patvarcz 
Mohora . 
Bakó . . 
Csesztve . 
Riba . . 
Vadkert . 
Marcal 
Trázs . . 
Csitár . . 
Iiiny . . 
Varbó 
Galiba p. . 

14. Lipina p. . 
15. Miklósvölgy 
16. Lőrincz p. 
17. János p. . 
18. Görög p. . 
19. Magyaros p. 
20. Káposztás p. 
21. Haraszt alatti p 
22. Ső p. . . 

Nógrád vm. 586 
270 
165 
44 

191 
165 
63 
51 
18 
24 

6 
18 

Hiv. S7.. 

Áthozat 1601 
23. Hegymeg p. Nógrád vm. — 
24. Drahy-szállások, 

Nógrád vm. 
25. Drahy p. . » — 
26. Gárdony p. » — 

Összesen: 1601 
XXXIX. 1. Losoncz-Tamási, 

Nógrád vm. 
Videfalva » 
Podrecsány » 
Tosoncza » 
Gergelyfalu » 
Helok » 
Hallér p. . » 
Téglaégető telep, 

Nógrád vm. 
Pszota p. » 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

792 
277 
215 
241 
228 

9. 
összesen: 1753 

XL. 1. F.-Tiszovnyik, 
Nógrád vm. 942 

2. Ó-huta . » 2 
3. Balázshuta p. » 4 

XLI. 1. 
2. 

Összesen: 948 
Turicska. Nógrád vm. 205 
Mlágyó ' . 24-3 

Összesen: 448 
XLII. 1. Turopolya, 

Nógrádvm. 1110 
2. A.-Tiszovnyik » 213 
3. Veres . . » 205 

XLIII. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

XLIV. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

XLV. 1. 
2. 
3. 

Összesen: 1528 
Uhorszka, Nógrádvm. 674 
Hradistye » 472 
Rónya . » 250 
Iíorna . » 217 
Czerni p. . » — 
Rónyai fürdő » — 
Neklen p. » — 
Zavada p. » 

Összesen: 1613 
Vanyarcz. Nógrádvm. 1020 
F.- és A.-Sarló » — 
K - és N.-Uzsa » — 
Magashajnal » — 
Kijáró . » — 

Závada, Nógrád vm. 
Tót-Hartyán » 
Parócza . » 

Összesen: 1020 
167 
204 
221 

Átvitel 2931 Átvitel 1549 



56 

21. 4. Pszota p. Nógrád vm. 
5. Hrbok p. . » 
6. Imredomb p. » 

Hiv. SZ. 

Összesen: 592 

XLVI. 1. Iíis-Zellő, Nógrád vm. 272 
2. Nagy-Zellő » 15 
3. Zobor . . » 233 
4. Busa . . » 5 
5. Csalár » 71 
6. Galerlócs » 8 
7. K - és N.-Kér » 46 

Áthozat 
8. Szécsény-Iiovácsi, 

Nógrád vm. 
9. Ó-vár . . 

10. Csomor . 
11. Vizfelett . 
12. Rendő . 
13. Ipoly-kút 
14. Gyurka-völgy 
15. Kéri p. . 
16. Templom p. 
16. Zlabotyina 

Hív. sz. 

650 

112 
10 

Átvitel 650 Összesen: 772 

A községek száma: 357: puszták, majorok, telepek 201. 
A hívek száma: 49330. 

6. Nyitrai egyházmegye. 

I. 1. Assa-Kürt, Nyitra vm. 338 Áthozat 701 
2. Nyitra . . » 166 35. Radosna . Nyitra vm. 6 
3. Csább . . » 67 36. Bzincz . . » • — 

4. Suránka » 19 37. Á.- és F.-Récsény » 10 
5. Szili . . . » 27 38. Elecske . . » 1 
6. Könyök p. . » — 39. Kelecsény . » 27 
7. Molnos . . » — 40. Ságh . . . » 228 
8. Nyitra-Egerszeg » 3 41. F.- és A.-Attrak » 25 
9. Csekej . . » — 42. Ardanócz . » — 

10. Lajos-falu . 1 43. F.- és A.-Vásárd » 11 
11. Nemes-Perk » 17 44. Fornószeg . » 5 
12. Vicsáp . . » 19 45. Szorbicz . » — 

13. Apáti . . » — 46. Tót-Diós . — 

14. Nyitra-Újlak » 10 47. Tót-Sók . . — — 

15. Abba-Lehota » ' . — 48. Tököld . . 19 
16. Üreg . . . » 7 49. Románfalu . » 17 
17. Üzbégh \ . » • — 50. Lakacs . . » 9 
18. Andacs . . » 1 51. Alsó-Behincz >> — 

19. Darázs . . » 1 52. Felső-Behincz » — 

20. Kajsza . . » 1 53. Salgócska . . » — 

21. Sarluska » 2 54. Káp . . . » 14 
22. Csermend . »• — ' 55. Merasicz > » 2 
23. Kis-Szulány » — 56. Pásztó . . 140 
24. Kis-Vicsáp . 
25. Tormos . . 

» 
» 2 összesen: 1215 

26. Nagy-Szulány » — II. 1. Salgó . . Nyitra vm. 144 
27. Nagy-Ripény » 4 2. Babindal . » — 

28. Kis-Ripény ' » 1 3. Andód . . — 

29. Nezsete ." . » — 4. Bánkeszi . »- — 

30. Paczölaj . . » 3 5. Alsó-Szőlős » 1 
31. Püspökfalu . » 7 6. Csornok . » 16 
32. Körtvélyes . » • • — - 7. Dicske . . » — 

33. Lovászi . . » — 8. Egyház-Nagyszeg » — 

34. Nyitra-Sárfő » 6 9. Felső-Szőlős . » — 

Átvitel 701 Átvitel 161 
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Áthozat 
10. Gyarak . . Nyitravm. 
11. Kálasz . . 
12. K.- és N.-Kér 
13. Kis-Keszi . 
14. K.- és N.-Lápos 
15. Kis-Manya . 
16. Kis-Várad . 
17. Komját . . 
18. Malomszeg . 
19. Mártonfalu . 
20. Nagy-Surány 
.21. Ózdög . 
22. Tót-Megyer 
23. Zsitva-Födémes 
24. Hosszúfalu . 
25. Királyi . . 
26. Köpösd . . 
27. Magyar-Sók 
28. Mocsonok . 
29. Nemes-Pann 
30. Patta . . . 
31. Senyite . . 
32. Sopornya . 
33. Szelicz ' . . 
34. Vág-Királyfa 
35. Vág-Vecse . 
36. A. s F.-Köröskény 

' 37. Berencs . . 
38. Csápor . . . 
39. Czabaj . . 
40. Ii - és N.-Czitény 
41. Lápas-Gyarmat 
42. Lüki . . . 
43. Gergelyfalu 
44. K.- és N.-Emőke 
45. Nagyfalu 
46. Ivánka . . 
47. Nyitra-Újlak 
48. Ürmény 
49. Vajk . . . 
50. Könyök . . 

Hiv. sz. 
161 

7 
2 

1 
14 
10 
23 

összesen: 329 
III. 1. Bódfalva , Nyitra vm. 1361 

összesen: 1361 
IV. 1. Brezová . Nyitra vm. 5159 

2. Hradist » 16 
3. Jókő . » 1 

összesen: 5176 
V. 1. Bukócz . . Nyitravm. 691 

* " összesen: 691 
VI. 1. Csácsó . . Nyitra vm. 693 

2. Szmrdák . » 3 

Hiv. sz. 

Áthozat 696 
3. Nagy-Kovaló Nyitra vm. 23 
4. Doj c s . . » 23 
5. Búr-Sz.-Miklós, Pozsony vm. 1 

Összesen: 743 

21. 

VII. 1. Csasztko 
2. Rohó . 
3. Lopassó . 

Nyitra vm. 584 
6 
1 

Összesen: 591 
2 

39 VIII. 1. Hluboka . Nyitravm. 952 2 
39 összesen: 952 
10 IX. 1. Holics . . Nyitra vm. 

2. Broczko . » 
804 

— 3. Egbell . . 9 
1 4. Kátó . . . 91 

— . 5. Kopcsány . » 329 
5 6. Kutti . . . 2 
1 7. Letnics . . » — 

— 8. Czoborfalva » 9 
2 9. Oreszko . » — 

1 10. Péterfalu . 4 
7 11. Szt.-Istvánfalva » 19 

— 12. Radimo . . » 
13. Tövisfalu . 84 

— 14. Unin . . . » ' — 

11 15. Vietován . » 1 
— • 16. Vészka . . » 1 

8 17. Vlcskován . - 1 
4 18. Csári . . . 

19. Kukló, Pozsony vm. 
5 

1 20. Szmolinszko, Nyitra vm. 
21. Strázsa . . » 

2 
— 

20. Szmolinszko, Nyitra vm. 
21. Strázsa . . » 24 

— 22. Sasvár . . » 4 
14 összesen: 1389 

X. 1. Kosariszko-Priepaszné 
Nyitra vm. 1729 

XI. 

XII. 

összesen: 1729 
1. Kosztolna, Nyitravm. 1975 
2. Vagyócz ' . » 975 

Összesen: 2950 
1. Krajna, . Nyitravm. 2615 
2. Podkylava » 871 
3. Hrachovistye » 277 
4. Verbói-irtvány » 168 
5. Koritnói-irtvány » 166 
6. Podolai-irtvány » 33 
7. Ocskó . . » 6 

XIII. 1. Lubina  
2. Hrussó . 

összesen: 
Nyitra vm. 

4136 
2694 

341 
Átvitel 696 összesen: 3035 
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XIV. 1. Miava, Nyitra vm. . 
Hiv. SZ. 

9082 
Hív. sz. 

XV. 

Összesen: 9082 

1. N.-Prietrzsd. Nyitra vm. 868 
2. Jablonicz ! » 194 
3. Osuszkó . . » 9 
4. Korlátkő . » 9 

XVI. 

Összesen: 1080 

1. Szakolcza . Nyitra vm. 709 
2. Chropó . . » 8 
3. Iíis-Pritrzsd » — 
4. Kis-KovaJócz » 14 
5. Mokriháj . » — 

Összesen: 731 

XVII. 1. Szenicz . 
2. Kunó . 
3. Szottina . . 
4. Rybkv (Bibék) 

Nyitra vm. 1231 
363 
213 

90 
Összesen: 1897 

XVIII , 1. Szobotist . Nyitra vm. 1011 
2. Berencs-Váralja » 1086 
3. Rovenszko . » 209 

Összesen: 2906 

XIX. 1. Ó-Tura, Nyitra vm. 4142 
Összesen: 4142 

XX. 1. Turoluka, Nyitra vm. . 2259 
Összesen: 2259 

XXI. 1. Vág-Újhely, Nyitra vm. 1534 
2. Csejte . . » 105 
3. Mosócz . . 29 
4. Szt.-Kereszt » 1 
5. Horka . . » 33 
6. Hrádek . . » 166 
7. Luka . . . » 135 
8. Kis-Modró . 69 
9. Visnyó . . » 335 

10. Révfalu . . 117 
11. Csasztkócz . » 29 
12. Podobe . . 2 
13. Pobedim . » 9 
14. Vieszka . . » — 

15. Zsolnafalu . » 11 
16. Komárnó . » — 

17. Brunócz » 12 
18. Patvarócz . » 15 
19. Vág-Szerdahelv » 3 
20. Nagy-Modró * » 1 
21. Duczó . . » 16 
22. Hubina . . ' — 

Összesen: 2622 

XXII. 1. Verbó, Nyitra vm. 1534 
2. Pusztavész » 180 
3. Kis-Eörvistye » 25 
4. Nagy-Eörvistve » 38 
5. Pőstyén . » 41 
6. Morava . » — 

Összesen: 1818 
XXIII. 1. Verbócz, Nyitra vm. 3472 

2. Chropó-Irtvány » — 
Összesem 3472 

XXIV. 1. Felső-Zele, Nyitra vm. 410 
2. Szilád . . » 206 
3. Bucsány . » 69 
4. Galgócz . » 112 
5. Beregszeg » 21 
6. Alsó-Zele » 29 
7. Udvarnok » 15 
8. Ujvároska » 3 
9. Jaszlócz, Pozsony vm. 4 

10. Varrasúr, » • 4 
11. Salgócska, Nyitra vm. 11 
12. Nemeskürt » 15 
13. F.-Csöppöny, 

Pozsony vm. 2 
14. Maniga, Nyitra vm. 3 
15. Ratkóc . » 2 
16. Kis-Báb . » 2 
18. Nagy-Báb » 5 
19. Csellenfalu » — 

Összesen: 913 
XXV. 1. Nyitra-Szerdahely, 

Nyitra vm. 265 
2. Appony . » 9 
3. Bajna . . » — 
4. Bellesz . » 30 
5. Belincz . » 2 
6. Bodok . . » 5 
7. N.- és Ií.-Bölgyén, 

Nyitra vm. — 
8. Chrabor . » — 
9. Családka . » 284 

10. Csitár . . » — 
11. Falkás-Dovorán» 1 
12. K.- és N.-Dovorán, 

Nyitra vm. 6 
13. A.- és F.-Helbény 

Nyitra vm. 8 
14. IC. és N.-Jácz » 3 
15. Nemes-Jácz » 1 
16. Kakasfalu 
17. Kamanfalu 
18. Koros . . » 12 
19. Kovarcz . Nyitra vm. 20 
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Hív. sz. Hiv. SZ . 

Áthozat 646 Athozat 825 
20. Körtvélyes, Nyitra vm. — 50. K - és N.-Bossánv, 
21. Krtócz . » — Nyitra vm. f 

0 

22. Kuzmicz . » 1 51. Chudo-Lehota » — 

23. Lipovnok » 6 52. Chinorán » — 

24. Ludány . » 3 53. Janofalu . » — 

25. Nemecske » — 54. Jezskofalu » — 

26. Nemcsicz. » 28 55. Kolos . . » 8 
27. Onor . . » — 56. Kolos-Hradistye, 
28. Pereszlénv » 7 Nyitra vm. 6 
29. Podhragy . » — 57. Iírencs . » 320 
30. Prasicz . » 2 58. Libichava » 1 
31. Szemptencz-Ujfalu, 59. Livin a-Apáti » — 

Nyitra vm. 
R7 K 
/ O 60. Nadlány . 10 

32. Szolcsény » 15 61. Nedanócz » — 

33. Szolcsénka » — 61. Pochabán » — 

34. Szomorfalu » — 62. Práznocz . » 14 
35. Szulócz . » 4 63. Rajcsén . » — 

36. Tavarnok . » 6 64. A.- és F.-Rédek » 4 
37. Nagy Tapolcsán» 24 65. Szádok . — 

38. Teszér . . » — 66. Széplak . — 

39. Tordomeszticz » 3 67. Lissó . . » — 

40. Vámosujfalu » — 68. Turcsánka » — 

41. Velusócz . » — 69. Tőkésújfalu 27 
42. Vitkócz . » 2 70. K.- és N.-Vendégh, 
43. Yezekénv » 3 Nyitra vm. 6 
44. Újvilág . » — 71. Zlatnik . — 

45. Ürmincz . » — 72. Nyitra-Zsambokréth. 
46. Zahrada . » — Nyitra vm. 14 
47. Závada . » — 73. Ó-Lehota . 6 
48. Puszta-Keiecsény 74. Új-Lehota » 339 

Nyitra vm. — 75. Alsó-Elefánt » — 

49. Bacskafalu, Nyitra vm. — 76. Felső-Elefánt » 10 
Átvitel 825 Összesen: 1595 

A községek száma 293; irtvány 5. 
A hívek száma: 56714. 

7. Pozsonymegyei egyházmegye. 
I. 1. Bazin (német), 

Pozsony vm. 964 
2. Czajla (német) » * 18 
3. Csukárd » » — 

Összesen: 982 
1. Bazin (tót), Pozsony vm. 839 

II. 2. Schweinsbach, 
Pozsony vm. 309 

3. Czajla (tót) » * 62 
4. Csukárd (tót) » 1 
5. Tót-Gurab 
6. Horvát-Gurab » 27 
6. Fekete-vízi major 

Pozsony vm. — 
Összesen: 1238 

III. 1. Puszta-Födémes, 
Pozsony vm. 123 

2. Diószeg (magy. ném), 
Pozsony vm. 99 

3. Kossuth . . » 8 
4. K - és N.-Mácséd » 1 
5. Barakony . » 8 
6. Neboj sza . » 8 
7. Gány . . . » 3 
8. Nagy-Födémes » 5 
9. Jóka . . . » 25 

10. Ujhely . . » 1 
11. Vedrőd . . » 4 
12. Páld . . . — 
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21. 
13. Ábrahám 
14. Geszt 
15. Jánosháza 
16. Hegy . . 
17. Vága . . 

Hiv. sz. 

Áthozat 285 
Nyitra vm. 7 

1 

Összesen: 295 
IV. 1. 

2. 

V. 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

• 8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

. 18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

VI. 1. 
2. 

Grinád. Pozsony vm. 498 
Cseklész . » 12 

Összesen: 510 
N.-Gurab-Csataj, 

Pozsony vm. 1401 
Puszta-Csandal » 63 
Puszta-Tárnok » 5 
Puszta-Pát . » 1 
Gocznód . » 1 
Báhony . . » 14 
Kápolna . » 2 
Igrám . . » 8 
Tótujfalu . » 6 
Körtvélyes . » 3 
Réthe . . » 52 
Boldogra . » 5 
Szempcz . » 50 
Sárfő . . » 1 
Alsó-Királyfa » 7 
Maholányi puszta» 3 
Egyházfa » 4 
Sáp . . . » 2 
Nagy-Borsa » 8 
Kis-Borsa » — 
Pénteksúr . » 8 
Hegysúr . » 18 
Bodóháza . » 9 
Duna-Ujfalu » — 
Zoncz . . » — 
Torony i . » 3 
Körmösd . » — 
Magyarbél . » 23 
Németbél . » 2 
Kerényi puszta » 6 

Összesen: 1707. 
Sz.-György, Pozsony vm. 804 
Neustift » * 4 

Összesen: 808 
VII. 1. Modor-Király fa, 

Pozsony vm. 830 
Dubová (tót) » ' 2 
Pyla » » 5 
Cseszte » •» 7 
Pudmericz (tót) » 12 
Vistuk (tót) » 9 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Hiv. sz 
r 

Athozat: 865 
7. Ottovölgy Pozsony vm. 3 
8. Halmes » 

_ VIII. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Összesen: 868 

N.-Lévárd, Pozsony vm. 378 
Búr-Sz.-György » 3 
Gajár . . » 3 
Konyha . » 6 
Malaczka . » 9 
Morva-Sz.-János 
Almás . . 
Detrekőváralja 
Dimburg . 
Jakabfalu . 
Pernek . . 
Kiripolcz . 
Kis-Lévárd 
Kukló . . 
Láb . . . 
Detrekő-

Csütörtök 
Detrekő-Sz-

Miklós Pozsony vm. — 
Laksár-Ujfalu » 
Lozorno . » — 
Magyarfalva » . 4 
Miklóstelek » - — 
Rohrbach . » 1 
Székel y falu » 3 
Haszprunka »' 2 
Széleskút . » 2 
Sz.-István . » 2 
Závod . . » 5 
Zohor . . » 3 

Összesen: 427 

IX. 1. Limbach, Pozsony vm. 706 
Összesen: 706 

X. 1. Misérd, Pozsony vm. 364 
2. Torcs . . » 96 
3. Alsó-Csölle » ' 13 
4. Felső-Csölle » 11 
5. Dénesd. . » 5 
6. Eberhard . » — 
7. Fél . . , .» 11 
8. Hidas . . » 3 
9. Hideghét . » 1 

10. Madarász . » 
11. Püspöki . » 11 
12. Szemet. . » 1 
13. Szúnyog di . » 7 
14. Vereknye . » 3 
15. V-öök . . » 2 

Átvitel 865 Összesen: 528 
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Hiv. sz. 

XI. 1. Modor (német), 
Pozsony vm. 425 

2. Senkvicz . » — 
3. Pudmericz » . 9 
4. Vistuk . . » — 
5. Dubová . » 4 
6. Pila . . . » 2 
7. Cseszte . » 4 
8. Teriing (német) » — 

Összesen: 444 
XII. 1. Modor (tót), Pozsony vm. 1531 

2. Teriing . . » 301 
3. Nagy-Senkvicz » 6 
4. K.-Senkvicz (tót)» — 

Összesen: 1838 
XIII. 1. Somorja, Pozsony vm. 522 

2. Alsó-Jányok »• 7 
3. Bacsfa . . >> 2 

• 4. Béke . . » 2 
5. Bélvata. . . » 2 
6. Bustelek . » — 
7. Csákány . » 5 
8. Csenke . . » — 
9. CsölöSztő . » 3 

10. Csütörtök . » 14 
11. Csukár-Paka » — 
12. Doborgaz . » 8 
13. Előpátony » 1 
14. Felső-Jányok » 5 
15. Gomba .' . » —̂  
16. Gutor . . » 2 
17. Illésháza . » 3 
18. Iíeszölczés » — 
19. Kis-Lég . » — 
20. Kis-Magyar » — 
21. Kis-Paka . » 4 
22. Királyfia . » 1 
23. Maczháza . » 
24. Nagy-Lég . » 1 
25. Nagy-Magyar » 20 
26. Nagy-Paka » 5 
27. Nagy-Szarva » — 
28. Olgya . . » 4 
29. Sárosfa . » 2 
30. Szász . . » 1 
31. Tárnok . . 
32. Tejfalu . . » 12 

. 33. Tonkháza . 
34. Uszor . .- » 10 
35. Vajasv-atta » 1 
36. Vajka . . » 4 

- 37. Felbár . . » 8 
38. Süly. . . » — 
39. Bucsúháza » 3 

Összesen: 652 

Hiv. sz. 

1. Alsó-Szeli, Pozsony vm. 1388 
2. Királyrév . » 2 
3. Nádszeg . » — 

4. Zsigárd . » 13 
5. Pered . » 1 
6. Deáki . » 18 
7. Negyed . . Nyitravm. — 

8. Tardoskedd » 2 
9. Vág-Selye . » 14 

10. Farkasd . . » 8 
11. Tornócz . . » 20 
12. Sók-Szelőcze — 

Összesen: 1476 
1. Felső-Szeli. Pozsony vm. 1644 
2. Kajal . . 209 
3. Taksony . » 138 
4. Galántha . » 63 
5. Hodi . . » 3 
6. Tallos . . 40 
7. Vezekény . » — 

8. Nyék . . » 3 
9. Vizkelet . » 12 

10. Tós-Nyárasd 1 
11. Hidaskürth » 5 

Összesen: 2118 

1. Duna-Szerdahely, 
Pozsonv vm. 143 

2. Albár . . — 

3. Alistál . . 5 
4. Alsó-Nyárasd » 6 
5. Baka . . » 9 
6. Balázsfa . » 4 
7. Beketfa . » 1 
8. Benke-Patony '»' — 

9. Bögöllő . »• — 

10. Bögöly-Patony » • — 

11. Böös . . » 7 
12. Csécsény-Patony 

Pozsony vm. — 

13. Cséfa . . » - - — 

14. Csenkeszfa » — 

15. Csentőfa . » — 

16. Dercsika . » — 

17. Diós-Fürge-
patony » — 

18. Egyházgelle » 1 
19. Egyházkarcsa — 

20. Eperjes . » 2 
21. Erdőhát . » 3 
22. Damazérkarcsa » — 

23. Etrekarcsa » — -

24. Felistál . 15 
25. Felső-Nyárasd » — 

Átvitel 196 
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Hív. sz. 

Athozat 196 
26. Gönczölkarcsa 

Pozsony vm. — 

27. Hegybeneéte » — 

28. Hodos . . » 1 
29. Királyfiakarcsa » 1 
30. Iíis-Budafa » — 

31. Kis-Udvarnok » — 

32. Kulcsár-Karcsa » — 

33. Kürt . . » 1 
34. Lidértejed » — 

35. Lőgérpatony » — 

36| Mad . . 3 
37. Nadasd . » 2 
38. Nagy-Abony » 4 
39. Moroczkarcsa » — 

40. Nagy-Bodák » — 

41. Nagy-Budafa » — 

42. Nagy-Lúcs » — 

43. Nagy-Udvarnok » — 

44. Nyék-Ógelle » — 

45. Ollé-Tejed — 

46. Padány » — 

47. Benkekarcsa » — 

48. Pódafa . » 8 
49. Pósfa . . » — 

50. Sikabony . » 38 
51. Sipos . . » — 

52. Amadékarcsa » — 

53. Solymoskarcsa » — 

54. Sz.-Mihályfa 2 
55. Töbör-Éte » 2 
56. Tőkés . . 3 
57. Vámosfalu » — 

58. Várkony . » — 

59. Vásárát . » — 

Összesen: 261 
XVII. 1. N.-Szombat Pozsony vm. 593 

2. Apaj . . . 1 
3. Bátóföld . — 

4. Bélaháza . » 5 
5. Bikszárd . » — 

6. Binócz . . » — 

7. Bagdanócz . » — 

8. Bohunicz . » 2 
9. Cziífer . . » 27 

10. Hosszúfalu . » — 

11. Iíis-Bresztován » 2 
12. Nagy-Bresztován» - — 

Átvitel 630 

Hiv. SZ . 

Áthozat: 630 
13. A.-Csöppön Pozsony vm. 4 
14. Felső-Csöppön » — 

15. Közép-Csöppön » — 

16. Dejte . . . » 1 
17. Alsó-Diós . — 

18. Felső-Diós . 12 
19. Felső-Domkó » 7 
20. Alsó-Domkó 1 
21. Alsó-Korompa » 4 
22. Felső-Korompa » 2 
23. Farkashida . » 2 
24. Fehértemplom » 6 
25. Gerencsér . » — 

26. Harangod . » — 

27. Jánostelek . » — 

28. Jaszlovicz . » — 

29. Katlocz . . » — 

30. Keresztúr . » — 

31. Istvánlak . » 1 
32. Klcsován . » — 

33. Kosolna . » — 

34. Alsó-Lócz . » 4 
35. Felső-Lócz . 5 
36. Losoncz . . » — 

37. Majtény . . » 2 
38. Maniga . . 3 
39. Modorfalu . — 

40. Istvántelek p. » — 

41. Nádas . . » 12 
42. Nahács . . » — 

43. Pata . . . — 

44. Rózsavölgy » — 

45. Selpőcz . . » — 

46. Spácza . . » r-
/ 

47. Nagy-Súr . » 5 
48. Nemes-Súr » — 

49. Varra-Súr . » — 

50. Vatta-Súr . » 2 
51. Szárazpatak » 4 
52. Szilincs . . » — 

53. Szered . . » 47 
54. Szomolány . » 8 
55. Vágszerdahely » 1 
56. Zavar . . » 2 
57. Barátföld p. » — 

58. Bolmut p. . » — 

59. Kocsisföld p. » — 

60. Sz.-Kereszt — 

Összesen: 760 

A községek száma 298; puszta 4. 
A hívek száma: 15618. 
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8. Pozsony városi egyházmegye. 
Hiv. SZ . 

I. 1. Pozsony, Pozsony vm. 7347 
2. Főrév . . » 559 
3. Ligetfalu . » 217 
4. Dévény . » 18 
5. Dévény-Újfalu » 
6. Hidegkút » 
7. Lamacs . » — 
8. Besztercze » 2 
9. Máriavölgy » 1 

10. Borostyánkő » 1 
11. Mászt . . » — 
12. Stomfa . » 29 

Átvitel 8174 

Hív. sz. 

Áthozat 8174 
13. Magasfalu, Pozsony vm. 1 
14. Károly falu » — 
15. Dévénytó p. » — 
16. Káptalani rét p. » — 
17. Görög liget p. » — 
18. Farkastorok p. » 

Összesen: 8175 
II. 1. Récse . . Pozsony vm. 602 

2. Szőllős . » " 18 
3. Iványi . . » 2 
4. Papfa . . » 4 

Összesen: 626 
A községek száma 17; puszta és telep 6. 
A hívek száma: 8801. 

9. Trencséni egyházmegye. 

I. 1. Beczkó, Trencsén vm. 468 
2. Kalnicz . . » 579 
3. Rakolub . » 12 
4. Kocsócz . » 21 
5. V ág-Új falu » ť 5 
6. Vieszka . » 17 

Összesen: 1102 
II. 1. Kohanócz, Trencsén vín. 193 

2. Ivanócz . » 406 
3. Iíis-Birócz . » 82 
4. K - és N.-Chocholna 

Trencsén vm. 261 
5. Kis-Zsámbokréth, 

Trencsén vm. 36 
6. Melcsicz . » 316 
7. Adamócz . » 55 
8. Velcsics . » 238 
9. Nemes-Lieszkó » 173 

Összesen: 1760 
III. 1. Ksinna, Trencsén vm. 964 

2. Závada . . » 414 
Összesen: 1378 

IV. 1. Laáz, Trencsén vm. 925 
2. Felső-Dubkova » 99 

Alsó-Dubkova » 140 
Összesen: 1164 

V. 1. Morva-Lieszkó, . m 

Trencsén vm. 2261 
2. N.- és K.-01dal » — 

3. Alsó-Szrnye » 615 
Összesen: 2876 

VI. 1. Felső-Ozor, Trencsén vm. 198 
2. Brezolub . » 90 
3. Alsó-Ozor . » 24 
4. Bán . . . » 74 
5. A - és F.-Draskócz, 

Trencsén vm. 23 
6. A.- és F.-Motesicz, 

Trencsén vm. 3 
7. Bobot . . » 3 
8. Bobot-Lehota » 
9. Hornyán . » 2 

10. Rozsony-Miticz » 5 
11. Nemes-Miticz » 1 
12. Kosztolna-Miticz» 
13. Rozsony-Neporácz, 

Trencsén vm. 1 
14. Szvinna . » 5 
15. K.-Neporácz » 8 
16. Dubodjel . » 3 
17. Czimenna . » 
18. Csuklász . » — 
19. Ruszkócz . » 6 
20. Halács . . » 10 
21. Rongyos-Sztricze, 

Trencsén vm. — 
22. K.- és N.-Sztricze-

Csalticz. Trencsén vm. 8 
23. Ribény .' . 
24. Biszkupicz » — 
25. Dvorecz . » 1 
26. Kis-Chlivény » 21 
27. Nagy-Chlivény » 

Átvitel: 486 
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28. 
29. 

Hiv. S Z . 

Áthozat 486 
A.-Nastisz, Trencsénvm. 1 
Viszocsán . .» 6 

30. Kis-Borcsány » — 

31. Nagy-Borcsány » 2 
32. Pecsenyéd . » 2 
33. N - és K.-Gradna» — 

34. Petyovka . » — 

35. Petri-Lehota .» — 

36. Bossán-Neporácz, 
Trencsén vm. — 

36. Jasztrabje . » — 

37. Pravoticz . » — 

Összesen: 497 
VII. 1. Nemes-Podhrágy, 

Trencsén vm. 472 
2. Bossácz . » 959 
3. Bohuszlávicz » 37 
4. Csütörtök . » 248 
5. Haluzicz . » 49 

Összesen: 1765 
VIII. 1. Podluzsán, Trencsénvm. 343 

2. Dezser . . » 221 
3. Farkaska . » 11 
4. Timorháza » 180 
5. Luttó . . » 139 
6. Prusz . . » 17 
/. Nagy-Szlatina » 214 
8. Kis-Szlatina » 26 
9. Iíraszná . » 72 

10, Cserno-Lehota » 38 
11. Sipkó . . » 92 
12. Trebichava » 252 

Összesen: 1605 
IX. 1. Puchó . Trencsén vm. 299 

2. Dohnán . » 215 
3. Ihristye . » 128 
4. Hosztina » 276 
5. Hrabovka » 13 
6. Mostyiste » 207 
7. Nimnicz » 153 
8. Sztrezsenicz » 120 
9. Veszka-Bezdedó » 188 

10. K - és N.-Ugyics » 3 
11. Okrut . » — 

12. Proszné . » — 

13, Hattné . » — 

14. Upohláv »• — 

15. Hricsó-Váralja » 8 
16. Duló-Ujfalu ' » — 

17. Mikusócz » — 

18. Kvassó . » — 

19. Pruszka » 3 
Átvitel: 1613 

Hív. sz. 

Áthozat: 1613 
20. Bohunicz, Trencsén vm. 5 
21. Szedmerócz » 3 
22. Hlózsa . 
23. Tunezsicz 
24. Lieszkovecz 
25. Szlopna 
26. Trsztye . 
27. Pruzsina 
28. Szverepecz 
29. Bellus . » 9 
30. Viszolaj . 
31. Podszkal 
32. Mojtény . 
33. Podhor . 
34. A.ésF.-Kocskócz» 11 
35. A.- és F.-Lieszké 
56. Briesztenne 
37. Csicsman 
38. Noszicz . 
39. A - és F.-Breznyicz 

Trencsén vm. — 
40. Horenicz » 1 
41. Horka 
42. Horócz . 
43. Krivoklat 
44. Lednicz-Lehota 
45. Lednicz-Rovnye 
46. Medne . 
47. Oroszlánkő-Podhragy 

Trencsén vm.. 
48. Tucliina . 
49. Vöröskő . 
50. Iíliestina 
51. Marké . 
52. Lédecz . 

Összesen: 1645 
X. 1. Ií.-Sztankócz,Trencsén vm. 123 

2. Nagy-Sztankócz » 350 
3. Szelecz . » 125 
4. Krivoszúd-Bodovka 

Trencsén vm. 240 
5. Rozvadz . » 23 
6. Nagy-Birócz » 96 
7. Apáthi . » 19 
8. Szedlicsna » 45 
9. Túrná . » 34 

10. Bella . . » 19 

XI. 
Összesen: 1074 

351 1. Szúlyó . Trencsénvm. 
2. Cselko-Lehota 
3. Gyurgyove 
4. Szádecsne 

Átvitel: 351 
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Hiv. S Z . H Í V . S Z . 

Athozat: 351 Athozat: 931 
5. Domanizs, Trencsén vm. 1 54. Rovne, Trencsén vm. 4 
6. Domanizs-Lehota 55. Nemes-Kis-Kotessó 

Trencsén vm. — Trencsén vm. 3 
7. Nemes-Závada » — 56. Zbinyó , — 

8. Kardos-Vaszka » — 57. Jaszenó . » — 

9. Pocsaró . » — 58. Klacsan . » — 

10. Lednicz . » — 59. Rajecz . » 173 
11. Cherubin-Cserna» — 60. Gyurcsina » — 

12. Precsin . » 3 61. Suja . . » — • 

13. Praznó . » — 62. Trsztyena » 12 
14. K.-és N.-Cserna » — 63. Frivald . Trencsén vm. — 

15. Bogyiná . » 93 64. Facskó . — 

16. A.- és F.-Mostyenecz 65. Podvázs . » — 

Trencsén vm. — 66. Alsó-Hricsó 1 
17. Nemes-Iívassó » — Összesen: 1124 
18. Podmanin » — 

Összesen: 1124 

19. Zsalus . » — XII. 1. Trencsén. Trencsén vm. 470 
20. Milochó . 8 2. Hamri . . „ 78 
21. K.- és N.-Jeszenicz 3. Szoblahó . „ — 

Trencsén vm. — 4. Biszkupicz . „ 2 
22. Sztupné . — 5. Drietoma . „ 282 
23. Bronistye » — 6. Kosztolna . „ 8 
24. Papradnó » 3 7. Zárjecs . „ 34 
25. Vág-Besztercze » 6 8. Ribári . . „ — 

26. Vág-Besztercze-Podhragy 9. K.-és N.-Záblat „ 3 
Trencsén vm. 1 10. Hanzlikfalu „ 61 

27. Vág-Héve — 11. Zlatócz . . „ 218 
28. Zászkal . » — 12. Istebnik 5 
29. Kosztelecz » 42 13. Zsabinecz . 11 
30. Vrch-Tepla 158 14. Orechó . . „ 32 
31. Hradna . » 161 15. Zamarócz . „ 37 
32. Farkasd . — 16. Szkala . „ — 

33. Sebestyén falu » — 17. Szkala-Újfalu „ — 

34. Pelyvás . » 1 18. Hrabovka . „ 4 
35. Somfalu » — 19. A.- és F.-Szúcs „ 11 
36. Urbanó . 2 20. Ujezdó . . „ — 

37. Marsófalu 7 21. Klucsó . . — 

38. Rassó . — 22. Liborcsa-Dvorecz, 
39. Predmér » 11 Trencsén vm. 6 
40. Hrabova » 4 23. Nemsova . „ 13 
41. Pastyina-Závada» 3 24. Závada . . „ — 

42. Jablonófalu » 27 25. Felső-Szrnye „ — 

43. Peklina . 1 — 26. Pjechó . . — 

44. Hluboke . » — 27. Bolesó . . — 

45. Benyó . » — 28. Szlavnicz-Vaszka, 
46. Miksófalu 1 Trencsén vm. 13 
47. Hvoznyicz » — 29. Borcsicz . „ 1 
48. Styavnik » 1 30. Kamencsan „ — 

49. K.-és N.-Bitse » 42 31. Szavcsina-Podvázs, 
50. Petrovicz » — Trencsén vm. — 

51. Szetyehó » — 32. Illava . . 43 
52. Hlinik . 4 33. Kasza-Kis-Podhrágv, 
53. Kolarovicz » 1 Trencsén vm. 2 

Átvitel: 931 Átvitel: 
5 

1334 
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21. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

47. 
48. 
49. 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

XIII. 1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8". 
9. 

10. 

XIV. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Athozat 
Kasza-Nagy-Podhrágy, 

Trencsén vm. 
A.- és F.-Poruba „ 
Klobusicz . „ 
Prejta . . 
Lieszkovecz „ 
Illiavka . . „ 
Kasza-Rovne „ 
Kopecz . . „ 
Zlíechó . . „ 
Bobrovnik . „ 
Kasza . . „ 
Dubnicz . „ 
K.- és N.-Kolacsin, 

Trencsén vm. 
Prilesz . . » 
Trencsén-Teplá » 
Trencsén-Teplicz, 

Trencsén vm 
Missén . . „ 
Dobra . . „ 
Apátfalu . „ 
K.- és N.-Kubra „ 
Baráth-Lehota .. 
Nozdrkócz . „ 
Nozdrovicz „ 

Összesen: 
Zay-Ugrócz, 

Trencsén vm. 
Dubnicska . „ 
A.- és F.-Vestenicz, 

Trencsén vm. 
Latkócz . * 
Mjezgócz Trencsén vm. 
Omasztina „ 
Zay-Podhrágy „ 
Radissa . . „ 
Zsittna . . „ 
Felső-Nasticz „ 

Hiv . SZ. 

1334 

2 
1 
4 

Zárjecs, 
Lisza 
Luki . . 
Vidrna 
Mesztecsko 
Zbora . 
Mariké . 
Zubák . 
Lednicz 

Összesen: 
Trencsén vm. 

1 

15 
6 

21 

14 

* 8 
4 

43 

3 
1456 

620 
96 

15 
71 

201 
147 
149 
308 
158 

1765 
573 

44 
97 

414 
354 
352 

1 

cti 
o 
o . 
c/i 
cti 

Q 

1 : 

2 -
l 3-

Zsolnai 
Felső-Hricsó 
Bittse-Lehota 

Összesen: 1835 
Trencsén vm. 115 

ctí 

ctí 

Áthozat: 
4. Sztrázsó, Trencsén vm. 
5. Ovcsárszko „ 
6. Závodje . ,, 
7. Bittarova „ 
8. Huorki . '„ 
9. Brezani . „ 

10. Szúnyog-Závada.. 
11. Lietava-Lucska „ 
12. Podhore 
13. Lietava . 
14. Babkó . 
15. Sz vinná . 
16. Plébán-Lehota 
17. Rajeczfürdő 
18. Kőporuba 
19. Illővé . . 
20. Roszna . 
21. Moys-Lucska 
22. Bánova . 
23. Trnove . 
24. Sztrányavi 
25. Sztrecsnó 
26. Nezbud-Lucska 
27. Bitcsicza 
28. Várna . 
29. Iírasznyan 
30. A - és F.-Tizsin; 
31. Tyerchova 
32. Bella . . 
33. Liszicza . 
34. Gbellan . 
35. Nedecz . 
36. Sztrázsa . 
37. Moys . . 
38. • Teplicska 
39. Budatin . 
40. Zádubnie „ 
41. Zásztranje „ 
42. Ivotrzsina-Lúcska 

Trencsén vm. 
43. A.- és F.-Vadicsó „ 
44. Közép-Vadicsó „ 
45. Lutisa . „ 
46. Brodnó . 
47. Sznazsnicza „ 
48. Oskerda . " » 
49. Pázsité . . " » 
50. Radola 
51. Kiszucza-Újhely » 
52. Budatin-Lehota » 
53. Lopusna . » 
54. Povina . . » 
55. Lodnó . . » 

Hív. sz. 

115 

6 

r ' 

fl 6 
71 

71 

77 

77 

n 3 
77 9 
77 — 

V 1 
77 — 

77 1 
77 

o 3 
77 — 

77 150 
77 — 

" 77 — 

a 77 1 
TT 

77 

77 

77 

77 6 
77 

77 
o 

77 3 

6 

Átvitel 115 Átvitel 311 
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Hív. sz. 

Athozat: 311 
56. Lieszkovecz Trencsén vm. — • " 

57. Krasznó . » 6 
58. Zboró . . » — 

59. Klubina . » — ctí 

ctí 60. Ó- és Új-Besztercze, 
Trencsén vm. _ L 

ÍH 61. Radovszka . » — 

62, Rjecsnicza - » — 

O 63. Chumecz . » — ' 

64. K.-ésN.-Divina » — -
& 

P H ' 65. Markófalva » — 

66. Oblazó . . » — 
XIX 

XIX 67. Szvedernik » — ctí 
68. Zárjecs-Kebló » — 

ctí 

ctí 69. Dlhepole — 

70. Viszoka-Makó „ 1 
71. Turzovka . „ 3 
72. Rudinszka . * — * 

Q 73. Lúki . . . „ — 
Q 

74. Dubje . . „ — 

75. IV . -és N.-Rudina „ — 

75. Lalinek . . „ — • 

l 76. Vranje . . — 

Átvitel: 321 

Athozat 
Neszlusa. Trencsén vm. 
Ochodnicza „ 
Dunajó . . . „ 
Podviszoka „ 
Oleszna . 
Sztaskó 

/ / . 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. Zákopcse 
84. Rakova 
85. Csacza . 
86. Horelicz 
87. Oszadnicza 
88. Szvrcsinovecz 
89. Cserne . . 
90. Szkalite 
91. Yisnyó . . 
92. Turó-Tridrovi 
93. Sztranszké 
94. Psurnovicz 
95. Kúnfalva . 
96. Kunyerad . 
97. Poluszje 
98. Porubka . 

h í v . ^ 2 1 - 2 4 . 

321 

2 
1 

1 
28 

o o 
6 

o o 

1 
7 

Összesen: 374 

A községek száma: 280. 
A hívek száma: 21287. 

Összesítés. 
Puszta, major, 

Egyházm. Egyház. Község. irtvány, telep. A hívek száma 

1. Bars . . . . . 5 289 4 3063 
2. Fejérkomárom 12 192 93 9423 
3. Moson . . . . ri 

7 58 2 7878 • 
4. Nagy-Hont . . 32 220 - 29 23174 
5. Nógrád . . . . 46 357 201 49330 
6. Nvitra . . . . 25 293 5 56714 
7. Pozsonyin, . . . 17 298 4 15618 
8. Pozsonyv. . . 2 17 6 8801 
9. Trencsén . . . 14 280 • — 21287 

Összesen 160 2004 344 195288 

22. A tiszai egyházkerület által beterjesztett s az egyetemes köz-
gyűlés által már jóváhagyott szabályrendelete a községek és puszták 
beosztását illetőleg, 

tudomásul vétetik. 
23. A dunántúli egyházkerületnek hasonnemű munkálata, mely-

ben a dunántúli s a dunáninneni egyházkerületek között levő régi 
határ mindenütt szigorúan figyelembe vétetik 

tudomásul szolgál. 
24. Olvastatik a tanügyi bizottság elnökének, Raab Károlynak az 

iskolákról szóló következő jelentése: 
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Főtisztelendő és méltóságos kerületi gyűlés! 
Midőn szerencsém volna a szokásos tanügyi jelentéseimet az 

elmúlt 1897/98-iki iskolai évről beterjeszteni, legyen szabad mindenek-
előtt örömmel konstatálnom, hogy a rovatos ivek, kivéve a nyitrait, 
melyet a három körlelkészség adataiból kellett ügyei-bajjal össze-
szednem, igen használható, sőt a nógrádi, honti, mosonyi és trencséni 
teljesen hibátlan alakban érkeztek be; a pozsony megyeiben és pozsony-
városiban is csak leirási, illetve összeadási hibák voltak. 

I. A n é p i s k o l á k r ó l . 

1. Tanköteles gyermek volt: 
6-- 1 2 éves 13 —15 éves fi- —15 éves 

fiú leány összes fiú leány összes lm leány összes 
Barsban . . . . 194 171 365 91 91 182 285 262 547 
F.-Komáromban . 443 423 866 190 200 390 633 623 1256 
Hontban . . . . 1070 1087 2157 517 465 982 1587 1552 3139 
Mosonyban . . . 470 480 950 192 206 398 662 686 1348 
Nógrádban . . . 2594 2631 5225 1027 983 2010 3621 3614 7235 
Nyitrában . . . 3298 3309 6607 1180 1307 2487 4478 4616 9094 
Pozsony megyében 978 978 1956 394 407 801 1372 1385 2757 
Pozsony városban 583 643 1226 282 157 439 865 800 1665 
Trencsénben . . 1337 1375 2712 501 501 1002 1838 1876 3714 

Összesen: 10967 11097 22064 4374 4317 8691 15341 15414 30755 
+ 328 + 143 + 471 

Viszonyítva a tankötelesek számát a lélekszámhoz esik: 
6 - 1 2 év 1 3 - 1 5 év 

Barsban . . 2893 lélekre 547 tk. vagyis 18*9 % még pedig 12*6 0/
0 6-2 °/0 

F.-Komáromb. 6932 55 1256 ,. 17-9 „ 55 55 12-4 „ 5-6 „ 
Hontban . . 23380 55 3139 „ 13-4 „ 55 55 9-2 „ 4-2 „ 
Mosonban 7370 55 1348 „ 18-2 „ 55 55 12-8 . , 5-4 „ 
Nógrádban 48689 55 7235 „ 14-8 „ 5 ' 55 io-7;, 4-1 , 
Nyitrában 52728 55 9094 1 7 - 2 „ 55 55 12-5 „ 4-5 „ 
Pozsonym.-ben 16074 55 2757 „ 17-1 „ 55 55 1 2 1 „ 4-9 „ 
Pozsonyv.-ban 9017 55 1665 „ 18-4 „ 55 55 13 5 4-8 „ 
Trencsénben 19560 55 3714 ., 18-9 „ 55 55 i3-8;, 51 „ 

Összesen: 18643 lélekre 30755 tk. vagyis 16-4% még pedig 11-8% 4"6°/( 
+ 1427 „ + 4 7 1 „ 

A lélekszám és a tankötelesek száma valamivel nagyobbodott, 
az arányszámok közöttük nem változtak, megállapodtak már; a mi 
arra enged következtetni, hogy a tankötelesek lehető pontossággal 
iratnak össze. Legmagasabb az arányszám Barsban és Trencsénben 
(18'9%), legalacsonyabb úgy mint tavaly Hontban (13'40/0). 



2. Iskolába járt: 

Egyház-
H e 1 y b e n s a j á t H e 1 y b e n v a g Y b á r h o 1 Összesen 

megye 
e l e m i b e i s m é t l ő b e id. elemibe id. ismétlőbe felső v. polgári 

iskolába 
Magán-

intézetbe 
közép-

iskolába -s <s 
c -rt 
O) ös

sz
e-

se
n 

Bars . . . > 6 6 + 73 = 139 21 + 2 7 = 48 107+ 82 = 189 14 + 7 = 21 3 + 32 = 25 5-4^ 7 = 12 34+ — = 34 250 215 465 

Fehér-Kom. 442 + 420 = 862 184 + 1 9 5 = 379 _+ - = — 
- + — — — - + — = — - + - = - - + _ = _ 

626 615 1241 

Hont . . . 9 6 3 + 997 = 1960 480 + 3 7 3 = 781 6 1 + 60 = 12! 74 + 68 = 142 4 + 34 = 38 _ + _ = - 58+ - = 58 1568 1532 3100 

Moson . . 4 6 2 + 473 = 935 173 + 191= 364 1 + 1 = 2 16 + 1 6 = 32 
" + 2 = 2 

- + . _ = -
9 + - = 9 661 683 1344 

Nógrád . . 2284 + 2357 = 4641 653 + 658 = 1311 123 + 118 = 241 38 + 2 = 40 38 + 40 = 78 — + 1 = 1 17+ -TT = 17 3153 3176 6329 

Nyitra . . 2521 + 2482 = 5003 371 + 3 7 8 = 749 397 + 390 = 787 179 + 1 5 7 = 336 20 + 25 = 45 - + 5 = 5 1 9 + 4 = 23 3507 3441 6948 

Pozsony m. 7 2 1 + 736 = 1457 237 + 2 3 9 = 476 239 + 234 = 473 95 + 114 = 209 46 + 37 = 83 
- + _ . - = _ 

27+ — = 27 1365 1360 2725 

Pozsony v. 5 7 1 + 601 = 1172 83 + 1 0 5 = 188 8 + 7 = 15 5 + — = 5 
- + 

29 = 29 — + 25 = 25 188+— = 188 855 767 1622 

Trencsén . 1175 + 1175 = 2350 185 + 1 8 6 = 371 4 8 + 58 = 106 21 + 7 = 28 6 + 21 = 27 - + - = - 10+ 1 = 11 1445 1448 2893 

Összesen: 9205 + 9314 = 18519 2315 + 2352 = 4667 984 + 950 = 1934 442 + 371 = 813 117 + 210 = 327 5 + 38 = 43 362+ 5 = 367 13430 13237 26667 

OS CO 

to 
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Járt tehát iskolába, illetve nem járt a tankötelesekből: 
Barsban . . . 79-7 % ( - 5 - 3 % ) nem járt 35 + 47 = 82 azaz 20-3 % 
F.-Komáromban 98-8 „ ( - o-i „ ) 3' 33 7 + 8 = 15 23 1-3 „ 
Hontban . . . 98-7 „ ( - o-i „ ) 33 33 19 + 20 = 39 33 1-3 „ 
Mosonban . . . 99-7 „ ( + PO „ ) 33 33 1 + 3 = 4 33 0-3 ., 
Nógrádban . . 87-4 „ ( - 0-4 „ ) 33 33 468 + 438 = 906 33 i2-6;, 
Nyitrában . . . 76 3 „ ( + 8-5 „ ) 33 33 971 + 1175 = 2146 33 23-7 ., 
Pozsonymegyéb. 98-4 „ ( - 0-7 „ ) 33 33 7 + 2 5 = 32 33 1-6 „ 
Pozsonyvárosban 97-4 „ ( - P7 , ) 33 33 10 + 33 = 43 33 2-6 „ 
Trencsénben . . 77-9 „ ( + P 5 „ ) 33 .33 3 9 3 + 428 = 821 33 22-1 „ 

Átlag: 86-7% ( + 2 - 3 % ) nem járt 1911 + 2 1 7 7 = 4088 azaz 133% 
Legrendezettebb az iskoláztatás Mosonban. a hol csak 0'3°/o-a 

hiányzott a tanköteleseknek, utána következnek Fehérkomárom 98'8, 
Hont 98*7, Pozsony m. 98-4, Pozsonyváros 97'4, Nógrád 87'4, 
Bars 79-7, Trencsén 77 9, utolsó helyen áll Nyitra 76'3%-al; de 
Nyitrának dicséretére legyen mondva, hogy az iskolások százaléka 
tavalyhoz 8'5°/o-al emelkedett. Átlag a kerületben 86• 7%, javulás 
2 ' 3 ° / o . Barsban menthető a hiányzók nagyobb százaléka az egyház-
megye szórványos jellegével; Nógrádban legtöbb gyermek hiányzott 
a dobrocsi körben; Nyitrában Brezován, magában az anyagyüle-
kezetben 314 gyermekből 98. A mindennapiak közül kevesen hiányoztak, 
de a 132 ismétlős közül csak 43 járt. Krajnán és leányaiban 596 
gyermekből hiányzott 271, Lubinán 239-ből 69, mert nincs ismétlő-
tanfolyam. Hradeki és lukai tanköteleseink (Vágujhely leányai) állítólag 
a világi hatóság intézkedése folytán kénytelenek az ottani róm. kath. 
iskolába járni, a mi tán úgy értendő, hogy a mi iskoláink hatóságilag 
be vannak zárva; — a mi felderítendő. Turolukán a 448 gyermekből 
hiányzott 279, Verbóczon 587-ből 253. Trencsénben rendetlenül 
jártak a gyermekek. Ksinnán, hol 291-ből 90 hiányzott, Laazon 189-ből 
60, Zarjecsen 264-ből 109, Kochanóczon 413-ból 151, Nógrádon 0, 
Nyitra és Trencsén felhivandók, hogy ezen a bajon lehetőleg segíteni 
igyekezzenek. 

3. Idegen illetőségű és felekezetű gyermek járt iskoláinkba: 
Barsban; 14, Fehérkomáromban 79, Hontban 157, Mosonban 29, 
Nógrádban 306, Nyitrában 54, Pozsony megyében 83, Pozsony váro-
sában 221, Trencsénben 36, összesen 979, kevesebb 16-al, mint az 
előbbi évben. 

4. Félnapi mulasztás volt: 
Barsban . 
F.-Komáromban 
Hontban . . .. 
Mosonban . 
Nógrádban . . 
Nyitrában 
Pozsonym egyéb. 
Pozsonyvárosb. 
Trencsénben 

1221 (+ 277) esik átlag egy-egy tanulóra 8 féln. 
6275 (+ 847) » » » » - 7 » 

27569 (+ 4584) » » »- » 14 » 
13431 (+ 5757) > » » » 14 » 
37395 (+ 27871) » » » » 8 » 
47795 (~ 15345) » » » 9 » 
28529 (+ 8391) » » » » 19 ». 
31230 (+ 3154) » » » » 26 » * 
26801 (— 1476) » » » » 11 » 

Összesen: 220246 (+ 34060) 11 féln. 
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A mulasztások általában szaporodtak, leginkább Nógrádban; mi 
azzal mentetik, hogy ez idén nem mulasztók, hanem mulasztott fél-
napok jegyeztettek s ez a helyes. 

Bírságolás történt 252 esetben, elenyészőleg csekély szám a 
nagy arányú mulasztásokkal szemben. 

45. 

5. Tanító volt: 
képes, nem képes, 

4 — 
16 (+ 2) 1 (+ 
43 (+ 1) 3 
14 
69 ( - 2) 28 
42 24 (+ 
23 ( - 3) 6 (+ 
22 (+ 2) - (— 
17 18 (+ 

Barsban 
F.-Komáromb 
Hontban 
Mosonban . 
Nógrádban . 
Nyitrában . 
Pozsonymb. 
Pozsonyv. . 
Trencsénben 

rendes, segédt., 

4 -
1) 17 (+ 3) -

44 (+ 2) 2 (— 1) 
13 (— 1) 1 (+ 1) 
94 3 ( 1 2 ) 

8) 41 25 (+ 8) 
1) 25 ( - 3) 4 (+ 1) 
1) 20 2 ( + 1) 
3) 19 ( - 3) 16 (+ 6) 

összesen 

4 
17 (+ 
46 (+ 
14 
97 
66 ( + 
29 ( -
22 ( + 
35 (+ 

3) 
1) 

8) 
2) 
1) 
3) 

Összesen: 250 
A tanitók száma 

képesítettek rovatában. 

6. Iskola volt: 
egyházi 

80 (+ 12) 277 ( - 2) 
12-vel szaporodott, de 

53 (+ 14) 330 (+ 12) 
a mi sajnos a nem 

Barsban . . . . 
F.-Komáromb. 
Hontban . . 
Mosonban . 
Nógrádban 
Nyitrában . 
Pozsonymb. 
Pozsonyvárosb. 
Trencsénben . 

közs. v. 
állami 
1 3 

11 
48 (— 2) — 

8 
95 (— 6) 6 (—3) 
54(+13) 4 (+2) 
19 2 (—1) 
6 

35 ( -1 6) -

egyh. tul. bérelt 

3 
11 
46 2(4- 2) 

8 — 

99 (—2) — 
42(4-3) 12(4-10) 
19 — 
6 

34 (+8) 1 (— 6) 
Összesen: 279 (+11) 13 (+4) 
Az egyházi iskolák 11-el 

7. Ezen iskolánál volt: 

iskoláink közül építt. jav. 
jó rossz 
3 — 

1 1 — 
41.(—3) 8 (4- 6) — 1 

8 (4-8) - ( - 8 ) - 1 
92 (—3) 7 ( 4 - 1 ) 1 5 
42(4-4) 12(4-12) — 11 
17 (—2) 2 ( 4 - 2 ) — 3 
6 

26(4-1) 9 ( 4 - 5 ) - 1 
268 (4-9) 15 (4-10) 246 (—3) 38 (+23) 1 22 
szaporodtak. 

tanterem tanítólak faiskola testgyakorlótér 
Barsban . . . . 6 6 1 2 
F.-Komáromban . 17 (+ 1) 16 (+ 1) 8 (+ 1) 6 (+ 5) 
Hontban 51 ( - 1) 41 (— 6) 41 ( - 4) 10 ( - 3) 
Mosonban . . . 14 14 (+ 3) 8 (+ 1) 2 
Nógrádban . . . 100 ( - 4) 99 ( - 4) 72 14 
Nyitrában . 65 (+ 7) 52 ( - 2) 23 (+ 6) 6 
Pozsonymegyében 29 (+ 1) 22 (— 2) 4 1 
Pozsonyvárosban . 20 5 1 3 
Trencsénben . . 34 (+ 3) 38 (+ 9) 14 (+ 2) 3 ( - 7) 

Összesen: 336 (+ 7) 293 ( - 1) 172 (+ 6) 47 (+ 5) 
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8. Taneszközök. 

Barsbaii . . 
F-Komárom. 
Hontban . . 
Mosonban . 
Nógrádban . 
Nyitrában . 
Pozsonymb. 
Pozsonyvb. 
Trencsénben 

Összesen: 

irót. 
7 

20 

! ( + 6 ) 

129 (— 5) 
97 (+11 ) 
44 
31 
42 

471 
+12 

fali olvt. fali térk. földg. 
144 18 ( + 1) 6 
189 (+98 ) 37 (— 3) 10 (—1) 
873 (—77) 176 (+20 ) 47 ( + 3 ) 
128 (+15) 49 (— 1) 10 ( + 1 ) 

1948 (—56) 259 (—10) 73 (—7) 
693 ( + 1 0 ) 132 (+20) 38 ( + 3 ) 
368 (+56 ) 94 (+16) 17 (—2) 

64 ( - 6 0 ) 42 (—18) 8 ( + 2 ) 
477 ( - 2 2 ) 55 ( + 2) 19 ( + 2 ) 

termr. eszk. termt. eszk. 
52 ( + 20) 

181 ( + 18) 
3224 (—151) 

235 (— 6) 
144 ( - 1 2 4 3 ) 
414 (— 31) 

1229 ( + 31) 
3714 (+160) 

160 ( - 1 7 3 ) 

55 ( -
21 ( -

314 ( + 
55 (— 

217 ( + 
97 (— 

168 ( + 
166 (+126) 

92 (— 22) 

2) 
71) 
72) 

3) 
27) 
16) 
27) 

4884 
-26 

862 
+ 2 7 

könyvt. db-
208 ( + 62) 
460 ( + 135) 

4797 (+1020) 
599 ( - 13) 

3765 ( + 614) 
1066 ( + 261) 
1803 ( + 6) 
1468 ( + 118) 

- (— 240) 
2 2 1 . 
+1 

9353 
-1415 

1185 
+ 2 4 6 

14166 
- 7 7 

Itt tavalyhoz képest csekély a változás; legfeltűnőbb a természet-
rajzi eszközök fogyása Hontban 151, Nógrádban épen 1243 darabbal. 
Trencsénben az isk. könyvtár, hol tavaly még legalább 240 kötet volt, 
eltűnt. 

9. Az iskolák vagyona: 
ingatlan tőke összesen 

Barsban . . . 
F.-Komáromban 
Hontban . 
Mosonban 
Nógrádban 
Nyitrában 
Pozsonymb 
Pozsonyvb. 
Trencsénben 

8001 frt ( + 1900) 1834 frt (+1175) 9835 frt ( + 3075) 
100) 
101) 

18350 „ ( + 100) 340 18690 „ ( + 
75729 ., ( + 601) 5948 „ (— 500) 81677 „ ( + 
14100 ., 3800 „ 17900 

109946 „ ( + 4651) 5355 „ (— 12) 115301 „ ( + 4639) 
31260 „ (— 1495) 5780 3704D „ ( -14951) 
36480 „ (— 5400) 40678 77158 „ ( - 5400) 

300 „ 45100 „ ( -5600) 45400 „ (— 5600) 
23560 . , (— 1790) 3207 „ ( -1143) 26767 „ ( - 2933) 

Összesen: 317726 frt (—14589) 112042 frt (—6080) 429768 frt (—20669) 
Az iskolák vagyona szaporodott Barsban, Fehérkomáromban, 

Hontban, Nógrádban; fogyott Nyitrában (feltűnően 14951 írttal) 
Pozsonymegyében, Pozsony városban és Trencsénben; általában fogyott 
20669 frttal. Nem hiszem, hogy tényleg fogyott volna, tán csak máskép 
becsülték. Épen azért helyes volna a rovatok kitöltésénél az előbbi 
év adatait megnézni. 

10. Az iskolák jövedelme. 
készpénzben 

Barsban . . . 
F.-Komáromban 
Hontban . . . 
Mosonban . . 
Nógrádban . . 
Nyitrában . . 
Pozsonymegyében 
Pozsonyvb. . . 
Trencsénben. . 

terményekben 
1606 frt ( + 106) 847 frt (— 21) 
4316 „ (+1260) 2763 „ (—365) 

12982 „ ( + 479) 12522 „ (+653) 
6304 „ (— 302) 3517 „ (+256) 

17484 „ (+1439) 26221 „ (—721) 
19318 „ (+2707) 8975 „ (—701) 
12375 „ (— 418) 5786 „ (+763) 
17188 „ (+2299) 140 ., (—180) 

6416 „ ( + 98) 5089 ,. (+375) 

összesen 
2453 frt ( + 85) 
7079 

25504 
9821 

43705 
28293 
18161 
17328 
11505 

( + 895) 
(+1132) 
( - 66) 
( + 718) 
(+2006) 
( + 345) 
(+2119) 
( + 473) 

Összesen: 97989 „ (+7668) 65860 „ ( + 59) 163849 „ (+7727) 
Az iskolák jövedelme 7727 frttal szaporodott, a mi egyházaink 

áldozatkészségét szép szinben tünteti fel s itt elől jár Pozsony 2119 
frtnyi különbözettel, azután következik Nyitra 2006 frttal, Hont 1132 
frttal, Fehérkomárom 895 frttal stb.; csak Mosonban fogyott a jöve-
delem, még pedig 66 frttal. 
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11. A jövedelem forrásai. 
Ingatlan állami községi egyházi egyéb 
vagyon kamat tand. s e { ; é 1 y b ő 1 összesen 

frt frt frt frt frt frt frt frt 
Barsban . . 498 140 156 — 270 1232 157 2453 
F.-Kom.-ban 1257 24 385 1066 236 4078 33 7079 
Honiban . . 5612 336 3269 1176 2997 9546 2568 25504 
Mosonban 960 183 393 — 1465 6820 — 9821 
Nógrádban . 11201 268 7967 2405 1223 20035 606 43705 
Nyitrában 2021 296 3960 736 1910 18435 935 28293 
Pozsonymb. 1409 2110 2014 205 2356 9575 492 18161 
Pozsonyvb. . 12 1808 3110 50 830 11368 150 17328 
Trencsénben 1189 199 2358 623 126 4811 2199 11505 

Összesen: 24159 5364 23612 6261 11413 85900 7140 163849 
—1242 —707 +1774 +1869 +1809 +3081 +1243 +7727 
14-74% 3-28% 14-41% 3"82% 6-98% 52-42% 4"35% 

A jövedelem nagyobb fele 52'42°/0 származik egyházi segélyből; 
14-74% az ingatlan vagyonból, 14-41% tandíjból, 6'98% községi, 
4-35% egyéb segélyekből, 3-82% állami segélyből (egy százalékkal 
nagyobb, mint tavaly) 328% kamatból. Csak az egyházi segélyt és 
a tandíjakat véve alapúi, esik minden lélekre 58*6 krnyi iskola-adó. 

12. Az iskolák kiadása: 
rend. tan. segéd tan. javítás tanszer egyéb összesen 

Barsban . 2174 frt — frt 104 frt 22 frt 92 frt 2392 frt 
F.-Kom.-ban. 6580 » — » 255 » 56 » 188 » 7079 » 
Hontban . 23283 » 235 » 649 » 304 » 1033 » 25504 » 
Mosonban . 8736 » — » 435 » 83 » 567 » 9821 » 
Nógrádban . 41887 » 783 » 231 » 95 » 709 » 43705 » 
Nyitrában 22771 » 2702 » 1317 » 178 » 1325 » 28293 » 
Pozsonymb. 15745 « 990 » 267 » 106 » 1053 » 18161 » 
Pozsonyvb. 15050 » 800 » 220 » 230 » 1028 » 17328 » 
Trencsénben 9741 » 1040 » 325 » 62 » 149 » 11317 » 

Összesen: 145967 frt 6550 frt 3803 frt 1136 frt 6144 frt 163600 frt 
+5275 »+1736 » +517 » -214 » +164 » +7478 » 

A jövedelem és kiadási főösszeg közötti különbözet abból magya-
rázandó, hogy Barsban 61, Trencsénben 188 frt ki nem adatott. 

Ezen kiadásból esik átlag: 
1 iskolára 1 rend. tanítóra 1 s.-tanítóra 1 tanulóra 

Barsban  797-33 543-50 — 12-79 
Fehér-Komáromban . 643-54 387-05 — 5-70 
Hontban  531-33 529 15 117-50 9-30 
Mosonban . . . . . 1227 62 672 — — 756 
Nógrádban 460-05 445-60 261 — 473 
Nyitrában  523'94 555 39 108-08 4-91 
Pozsonymegyében. 955-84 629-80 495- — 939 
Pozsonyvárosban . 2888-— 752-50 400- — 12-74 
Trencsénben . . . . 323 05 512-78 65"— 415 

Átlag-: 586-37 526-95 123 58 7-05 
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A tanítás eredményeiről általában s a magyar nyelv tanításában 
elért sikerről beérkezett adatok még mindég nem kimerítők. 

Általános eredmény A magyar nyelvben 
jeles jó kielég. elegt. jeles jó kielég. elégt. 

Barsban 1 1 1 — — 2 — 

Fehérkomb 5 5 7 — 1 
Hontban . 1 5 2 2 7 1 4 2 1 6 2 
Mosonban . 9 5 — — 8 6 — 

Nógrádban 2 9 3 2 2 8 . 6 2 3 1 8 2 4 3 
Nyitrában . — — — — - — — — — 

Pozsonyin . 7 4 
Pozsonyv. . — — — — — — — — — 

Trencsénben . 8 8 2 — 6 4 8 — 

Összesen: 7 4 7 7 4 5 7 4 1 5 2 3 8 5 

203 136 
A kép nem teljes. 203 iskoláról érkezett be a jelentés, mely 

megnyugtató, mert 151 tanitó részben jeles, részben jó eredménynyel 
működött, 45-en kielégítő s csak heten rossz eredménynyel. A magyar 
nyelvben elért siker is megnyugtató. Nyitrából és Pozsonyvárosból az 
adatok nem érkeztek be. 

A használt iskolai könyveket illetőleg megkaptam az adatokat, 
beszereztem a kerületileg engedélyezett könyvek jegyzékét is, de fel-
dolgozni időm nem engedte. 

II. Je len tés a t a n í t ó k é p z ő k r ő l . 

1. A pozsonyi állami tanitóképzőben volt 25 növendékünk. 
Az első három tanfolyamot Schmidt K. J. lelkész oktatta: tantárgy: 
Bevezetés a Bibliába, olvasmányokkal és magyarázatokkal. Tankönyv 
a hittanárnak saját könyve: »Keresztyén vallástan ág. hitv. ev. tanulók 
számára.« A negyedik évfolyamot (5) Korcsek Zsigmond tanította a 
Káté gyakorlati magyarázatában. Junius 20-án tettek tankép. vizsgát 
Trsztyenszky Ferencz főesperes jelenlétében. Osztályzat 13 kitűnő, 
12 jeles. A hittanárnak javaslata, hogy a IV-ed évesek methodologiai 
oktatásban is részesüljenek, megszívlelendő. 

2. A pozsonyi Orsolya-apáczáknál létező tanitónőképzőben 
szintén volt 3 ev. növendék, kiket ugyanazon vallástanár ugyanazon 
tankönyv alapján szintén biblia ismertetésre tanított, 

3. A modori állami tanitóképzőben volt 20 növendékünk, kiket 
Hollerung Károly főesperes tanított Schmidt Károly Jenő tankönyve 
nyomán bibliaismertetésre. A negyedévesek a vallástan oktatásában 
gyakorolták magokat egész éven át. Azonkivül Lenhardt Károly, képzői 
igazgató úr szives volt ifjainkat egyházi zenében és éneklésben is 
gyakorolni. A vizsgák Ritter Károly érd. főesperes úr elnöklete alatt 
junius 14-én tartattak meg; 15 kitűnő, 5 jó eredménynyel. Azonkivül 
2 magántanuló is tett képesítést, az egyik kitűnőre, a másik jelesre. 
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4. A losonczi állami tanítóképzőben volt 29 ev. növendék, 
kiket Kaszner Ede vallástanár tanított. Az I., II. évfolyam tanulta a 
hit- és erkölcstant, egyh. éneket és imát; a III. és IV. évfolyam a 
kis Kátét, bibi. történeteket, egyh. éneket és imát. Eredmény 6 kitűnő, 
9 jeles, 7 jő és 7 elégséges. Képesítőt tett 11 növendék jó sikerrel. 
A növendékek az elemi iskola vallásóráit egész éven át látogatták. 

5. A lévai cdlami tanítóképzőbe járt 8 növendék, kiket Bándy 
Endre lelkész oktatott. Az I. és II. évesek az egyetemes és hazai 
egyháztörténetet, Bereczky. S. könyve nyomán heti 2 órában, a III. 
évesek a hit- és erkölcstant Bancsó tankönyve szerint heti 2 órában, 
a IV. évesek rövid vallásoktatástant tanultak heti egy órában szabad 
előadás után s ismételték a megelőző évfolyamok tananyagát. Eredmény 
2 kitűnő, 6 jeles. 

6. A nagyszombati rk. tanítóképzőbe járó 2 növendéket Farkas 
Géza lelkész, minden díjazás nélkül tanította. 

Volt tehát: 
1. a pozsonyi állami tanítónőképzőben 25 növendék 
2. a „ rk. tanítóképzőben 3 ,, 
3. a modori állami ,, 20 ,, 
4. a losonczi ,, ,, 29 ,, 
5. a lévai ,, ,, 8 ,, 
6. a nagyszomb. rk. ,, 2 77 

Összesen: 87 növendék 

III. Je len tés az i degen i n t é z e t e k b e j á r ó n ö v e n d é k e k 
v a l l á s t a n í t á s á r ó l . 

E rovatban nem kapván minden egyházmegyéből kimerítő jelen-
téseket, általában csak annyit jelenthetek, hogy tanítottunk: 

intézetben heti órában növendéket díjazás 

Barsban . . . . 16 55 326 735 frt 
F.-Komáromb. . . 18 27 147 346 „ 
Hontban . . . . 11 20 301 440 „ 
Mosonb 4 5 49 185 „ 
Nógrádb. . . 29 78 377 1178 „ 
Nyitráb. . . . . 28 69 1196 1355 „ 
Pozsony mb. 14 32 814 618 „ 
Pozsonyvb. . . 12 43 354 1563 „ 
Trencsénmb. 17 31 299 595 _„ 

Összesen: 149 360 3863 7015 frt 
+19 +99 +405 +767 

Ezen fontos, de erőinket s időnket nagyon is igénybe vevő szent 
munkánk évről-évre szaporodik, tavalyhoz képest megszaporodtak az 
intézetek 19-el, a heti órák 99-el. S még mindig szaporítandók lesznek. 
Például: a székes-fehérvári javítóintézet 10 növendéke vallásoktatás 
nélkül van. Tata-Tóvároson 12 növendékünket a ref. lelkész tanítja; 
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Magyar-Óvárott a háromféle jellegű intézetben kevés a heti 3 óra; sok 
helyen a hitoktatók igen csekély, sőt minden díj nélkül tanítanak. De 
kell végeznünk addig is, mig rendeztetni fog a díjazás, s nem helye-
selhető, hogy egyes lelkész urak, mielőtt hozzáfognának, a díj után 
kérdezősködnek; mások, ha nem dijaztatnak, vagy dijuk fel nem 
emeltetik, a tanítás beszüntetésével fenyegetnek. Jellemzi benső hi-
vatásukat. Neveket nem említek. 

Verbóról a hol az ottani áll. iskola ev. vallású igazgatója a hit-
oktató a jelentést, mely a vizsga kiváló eredményét bizonyítja, köz-
vetlenül a gondnokságtól kaptam. Arról, hogy a vizsgán az egyházi 
hatóság képviselve volt-e, nincs benne szó. 

A fent kimutatott 7015 frtnyi dijazáshoz járul: 
az állam 43'8 Va l 
a közalap, egyházközség, egyházmegye, egyházkerület . . 24"3 
a községek 125 
az intézetek, társulatok 12' 
a hamburgi Gottes-Kasten, alapítvány 53 
a tanulók 3T 

55 

55 

5 1 

55 

IV. Je len tés a l y c e u m o k r ó l és a s e l m e c z b á n y a i t a n í t ó k é p z ő r ő l . 

1. Pozsonyi lýceum. 
I. A lýceum kormánya. A lýceum felügyelője Günther 

M. Vilmos, kir. tanácsos. A lýceum kormányzatával megbízott testü-
letnek az iskolai tanácsnak van 12 választott tagja. Hivatalból tagjai 
a fentartó egyház lelkészei, a lýceum igazgatója, a theologia akadémia 
igazgatója és két lyceumi tanár. Az iskolai tanács elnöke dr. Dobrovits 
Mátyás, alelnöke Sziklai Ottó, jegyzője Márton Jenő. 

II. Tanári testillet. Az intézet igazgatója Zorkóczy Samu. 
Az 1897/98-iki tanévben az igazgatóval és tornatanárral együtt volt 
14 rendes, egy helyettes, két kisegítő és 7 rendkívüli tanár; más 
vallású hitoktató 4. Harmatit Károly r. tanár 35 évi buzgó és 
áldásos munkásság után súlyos szembaja miatt okt. 11-én nyugdíjba 
vonúlt. Tanszékét évközben a kartársak látták el. A megüresedett 
tanszékre Schrödl József rozsnyói ág. ev. főgymn. tanár választatott 
meg rendes tanárrá. F. évi márczius 1-ével Hamvas József h. tanár 
rendszeresíttetett. Az I. párhuzamos osztályban kisegítő tanárul alkal-
maztatott Chalúpka János magyar-tót segédlelkész, a ki azonban a 
II. félév elején Gömör-Panyitra r. lelkésznek meghivatván, ez állásáról 
leköszönt. Helyét hasonló minőségben a II. félévben Kovács Sándor 
theol. akad. tanár foglalta el. 

III. Tananyag. A tanmenet ez évben már teljesen az állami 
volt. A tankönyvek — a vallástaniak kivételével — mind államilag 
engedélyezettek voltak. 

Rendkívüli tárgyakként taníttattak: 
a) A tót nyelv, tanulta 21 tanuló; tanította dr. Wagner L. áll. 

főreálisk. tanár. 



b) A franczia nyelv, tanulta 10 tanuló; tanította Macher Ede áll. 
főreálisk. tanár. 

c) Az angol nyelv, tanulta 5 tanuló; tanította Balogh Elemér ev. 
ref. lelkész. 

d) A gyorsírás, tanulta 42 tanuló, tanították haladottabb tanulók. 
e) Vegyes szólamu és férfikarének, tanulta 166 tanuló; tanította 

Frühwirth Samu népisk. igazgató. 
f) Hegedű, tanulta 19 tanuló; tanította Förster Ferencz, zene-

tanító. 
g) Zenekari hangszerek (kis zenekar) tanulta 22 tanuló; vezette 

Förster Ferencz, zenetanító. 
h) Slöjd (kézügyesség) tanulta 23 tanuló; tanította Freuszmuth 

Frigyes népisk. tanító. 
i) Vívás, tanulta 29 tanuló; tanította Lassel Gyula int. tornatanár. 
IV. Tanulóit. Az év elején beiratkozott 429 nyilvános 5 

magántanuló. Vizsgálatot tett 411 nyilvános, 3 magántanuló. A vizs-
gálatot tett tanulók közül ismétlő volt 20. Az V—VIII. osztályban 
görögpótló tárgyakat tanult 69. Tandíjfizető volt 402, féltandíj mentes 
3, egész tandíjmentes 29. 

Vallásra nézve: ág. h. evang. 225, evang. reform. 56; róm. kath. 
64; gör. kel. 4; izraelita 63. 

Anyanyelvre nézve: magyar 253; német 129; tót 25; román 2, 
olasz 2, szerb 1. 

Illetőségre nézve: pozsonyvárosi 162; pozsonymegyei 63; más 
megyebeli 183; más állambeli 4. 

V. Vizsgálatok. Az érettségi vizsgálatok j un. hó 14., 15., 
16. napjain tartattak főt. és mélt. Baltik püspök elnöklete alatt. A 
kormány képviselője Gombocz Miklós soproni lyc. főgymn. igazgató volt. 

Jelentkezett 34 rendes, 1 magántanuló és egy reálisk. tanuló, a 
ki pótló érettségit tett a latin nyelvből. 

Vizsgálatot tett; írásbelit 34, szóbelit 34. Jelesen érett 4, jól 15, 
egyszerűen 10, javító vizsgálatra utasíttatott 5. 

Az évvégi vizsgálatok junius 18—27-ig folytak. 
A tanulók előmenetele: Magaviseletre nézve volt 306 jó, 104 

szabályszerű, 1 kevésbbé szabályszerű. Igazgatói megrovást kapott 14 
tanuló, tanárkari megrovást —, eltanácsoltatott 2, kizáratott —. 

A tanulmányokban való előmenetelre nézve volt minden tantárgyból 
jeles 35, minden tárgyból legalább jó 77, minden tantárgyból legalább 
elégséges 208, egy tantárgyból elégtelen 42, két tantárgyból elégtelen 23, 
több tantárgyból elégtelen 29. Egészségi állapot. A tanuló ifjúság egészségi 
állapota kedvező volt, mi annak bizonyítéka, hogy az egészséges helyen 
épült iskola a hygiena minden követelményének megfelel. Az egyház-
község ez évben a lyceumnál az isk. orvosi intézményt léptette életbe. 
Az orvosi teendők végzésével ideiglenesen dr. Fürst Lajos gyakorló 
orvos bizatott meg. Főteendője az volt, hogy az iskolamulasztó tanuló-
kat még az nap délelőtt lakásukon meglátogatta, mely intézkedés úgy 
egészség mint fegyelem szempontjából kitűnőnek bizonyúlt. 
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VI. Alumneum és convictus. Ez évben az alumnisták 
és az önként jelentkező convictorok vacsorát is kaptak évi 30 frtnyi 
díjért Az intézmény igen jól bevált; a tanulók a városunkban külö-
nösen ez évben uralkodó rendkivüli drágaság mellett . csekélynek 
mondható díjért naponta meleg vacsorát kaptak és pedig ötször hús-
ételt, kétszer tésztát. 

Az alumneumba beiratkozott 98 tanuló, vacsorára I. félévben 
82 alumnus 13 convictor, II. félévben 76 alumnista 18 convietor. 

Évközben kilépett 7 tanuló, a convictusba áthelyeztetett 7; maradt 
tehát az év végével 84 tanuló. Ezek közül ingyenes volt I. félévben 
16, II. félévben 17 tanuló. 

Az 1897/98-ik évi supplicátió 692 frt 64 krt eredményezett. Az 
alumneum szükségleteinek fedezésére a dunáninneni egyházkerület évi 
150 írttal járul. Egyéb adományok: 183 frt 30 kr. Az alumneum 
kamatozó tőkepénze: 68703 frt. -

Az élelmezés díja, mely 10 hónapra szól és két egyenlő részben 
szeptember hó és február hó elején fizetendő, kétféle: 

a) nagyobb: 50 frt ebédért és 30 frt vacsoráért; 
b) kisebb: 30 frt ebédért és 30 frt vacsoráért. 
Azonkívül fizet minden alumnus 1 frtot gyógykezelésért és orvos-

ságokért. A kisebb díjat fizetik az ág. h. ev. és ev. ref. lelkészek, 
tanárok és tanítók fiai, a theologusok és mindazon ág. ev. és ev. ref. 
tanulók, kik a nagyobb díjat már egy ízben fizették. A többi alumnus 
a nagyobb díjat fizeti. 

Egy-egy alumnus ebédje átlag 60, vacsorája 30 frtba kerül 
évenként. 

A convictusba (melynek tagjai mind ingyenesek) felvétetett az 
év elején 29 tanuló, a II. félév elején 7, összesen 36. 

A convictus kamatozó tőkepénze: 77800 frt. Ez alaphoz tartozik 
még a Mihály u. 10. sz. a. lévő kétemeletes ház és 2 szántóföld. Az 
alumnisták és convictorok 4 helybeli kiváló evang. orvos által ingyen 
gyógykezeltettek és az orvosságokat is ingyen kapták. • • 

VII. Ösztöndíjak, pályadíjak, jutalmak. A pozsonyi 
ág. h. ev. egyház kezelésében lévő, egyletek részéről adományozott, 
a kerület és egyetemes egyház által adományozott ösztöndíj czímén 
tanulóinknak 767 20 jutott. 

Ösztön- és jutalomdíjban részesült összesen 30 tanuló. Pályadíjat 
nyertek 8-an 230 frt összegben. 

Jutalomkönyvet kapott a vallás- és közoktatásügyi minisztertől az 
Institoris-Mossóczy alapítványból az Eisert K. K. alapból és a Lampel 
czég részéről 88 tanuló. 

VIII. Oyííjtemények. A könyvtár — mely új leltározás alatt 
van — ez évben 1300 frtnyi összegen vett könyvekkel gyarapodott. 
A könyvtáros egy tanári kézi-könyvtárt alakított és ezt a lýceum egy 
külön szobájában helyezte el. 

A természettani szertárban van összesen 699 készülék stb. 
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A természetrajzi szertár, mely leltározás alatt van 314 frton vett 24. 
tárgyakkal gyarapodott. 

A földrajzi- és történeti gyűjtemény, részben a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr által adományozott térképekkel, részben vétel 
útján gyarapodott. -

A mértani rajzeszközök gyűjteményeiben van 58 mintafüzet, 114 
mértani test, 12 -sodronyból készült síkidom. 

A régiséggyüjteményben van 1385 db. 
Az éremgyüjtemény, melynek teljes katalógusa nyomtatásban 

megjelent, ez évben ajándékozás útján gyarapodott. 
IX. Ifjúsági egyesületek. 
1. Önsegélyző intézet. Az önsegélyző intézet, mely működésének 

immár XVII. évét töltötte be, a tanuló ifjúság, tanári kar és a lýceum 
barátainak lelkes pártfogása következtében 9120 frt 20 krnyi tőkével 
rendelkezik. Az intézet 43 tanulót összesen 511 frt 40 krnyi összeggel, 
73 tanulót a szükséges tankönyvekkel segélyezett. Évi bevétele volt: 
1098 frt 76 kr.; évi kiadása: 956 frt 86 kr. 

2. Önképzőkör. Tagjainak száma 150. Tartott 28 gyűlést, 25 
magyart, 3 németet. Magyar könyvtára 2963 kötetből (szaporodás 46 
kötet) német könyvtára 919 kötetből (szaporodás 80 kötet) áll. 

3. Gyorsíró kör. Tagjainak száma 43, 9 haladó, 34 kezdő. 
Könyvtára 194 műből áll. Alaptőkéje 243 frt 70 kr. 

4. I f j . gyámegyesület. Évi gyűjtése 100 frt. A szabad rendel-
kezésére álló 3/i részből kapott: a Leopoldianum 5 frt, Theologusok 
Otthona 10 frtot, Szt.-Antalfai ev. gyülekezet 10 frtot, Ivülmissió 10 frtot, 
Bethania 10 frtot, pozsonyi diakonissza-intézet 10 frtot, budapesti 
árvaház 10 frtot, felső-lövői ev. tanítóképző 10 frtot. 

5. Zeneegyesület. Ez évben rendszeres hegedűoktatást létesített. 
Kis zenekara 40 gyakorlati órában 11 darabot tanúit be. Alaptőkéje 
100 forint. 

6. Ifjúsági énekkar és daloskör. Férfikar és vegyeskar. A 
daloskör alaptőkéje 156 frt. 

X. Adatok az intézet ez évi történetéhez. Az 1897/98-ik 
isk. év történetének adatait hű képben állítja össze a Zorkóczy Samu 
igazgatótól szerkesztett értesítő. 

A pozsonyi egyházközség ez évben is odaadó gonddal gyámolí-
totta az intézetet. Ki festette az összes helyiségeket, telephon állomást 
rendezett be, az udvart feltöltette és díszes vasrácsozatta! vette körül. 

E munkálatokkal együtt a lýceum új épülete 195433 frt 57 krba 
került. Dr. Samarjay Emil egyh. felügyelő három évi buzgó és áldásos 
működés után, ez állásáról leköszönt. A közbizalom helyére egyh. és 
isk. felügyelővé Günther M. V. kir. tanácsost választotta. 

A millenniumi nagy érmet, okmányt és elismerő oklevelet a rendes 
rajzoktatásért az intézet megkapta. 

Az intézetet főt. és mélt. Baltik Frigyes püspök márcz. hó 22, 
23 és 24-ik napján hivatalosan meglátogatta. Részt vett a tanítási 
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órákban; látogatása végeztével öröménekés elismerésének jegyzőköny-
vileg is kifejezést adott. 

A miniszteri megbizottnak, Pirchala kir. főigazgatónak látogatá-
sáról szóló jegyzőkönyvet, a miniszter úr »örvendetes tudomásul vette.« 

Az isk. ünnepségek közül említésre méltók: az isk. ünnep a 
királyszobrokért, melyen Albert tanár mondott nagyszabású beszédet, 
Hamvas tanár lendületes ódát. Mind kettőt közli az értesítő; a 
márczius 15-iki iskolai és április 11-iki egyházi ünnep. A márczius 
15-iki ünnepen dr. Dobrovits Mátyás isk. tanácselnök mondott emel-
kedett szellemű megnyitó beszédet, Markusovszky tanár pedig »Pozso-
nyi Márcziusi Napok 1848-ban« czimen, tartott érdekes történeti fel-
olvasást, Hamvas tanár elszavalta saját ódáját. Mind a három művet 
közli az értesítő. Az április 11-iki ünnepen az ünnepi beszédet Holch 
Ottó lyc. vallástanár mondta. A tanuló ifjúság több kirándulásban 
vett részt, különösen a természetrajzi ismeretek gyarapítására. 

Az első és második osztályt a jelentkező tanulók nagy száma 
miatt ketté kellett választani. 

A tanári kar a létesítendő internátusra vonatkozó memorandumot 
elkészítette. 

2. A selmeczbányai lýceum. 
A selmeczbányai lyceumban a lefolyt 1897/98. tanévben 19 tanár 

működött, 12 rendes, 1 helyettes, 3 bejáró vallástanár, 2 bejáró óraadó 
és 1 tornatanár. A tanítás nyelve az egész lyceumban kizárólag magyar. 
A tanítás az állammal kötött szerződés értelmében az állami tanterv 
szerint megyen. 

A tanulók száma a tanév elején volt 374; 372 nyilvános és 2 
magán; 1 elhalt, 6 elmaradt, vizsgát tett 367, kik között volt 19 
ismétlő, tehát 348 haladó. A felső négy osztály 169 tanulója közül 
69-en (40*8 %) tanulták a görög-pótló tárgyakat. 

Vallásra nézve volt a vizsgálatot tett tanulók közül 185 (50*4 °/o) 
ág. h. ev., 21 (5-72%) ev ref., 112 (30-5%) r. kath., 1 görög kath., 
47 (12-8%) izraelita. 

Anyanyelvre nézve volt: 229 (62%) magyar, 52 (14%) német, 
85 (23%) tót, 1 szerb-horvát. 

Illetőségre nézve: 105 (28"6 %) helybeli, 75 (20-4%) megyebeli, 
186 (50*7 %) más megyebeli, 1 horvátországi. 

Mint rendkivüli tantárgyak előadattak a szabadkézi rajz, melyben 
16-an vettek részt, a gyorsírás, melyen 22-en, a zene melyen 12-en, 
és a műének, melyen 100-an vettek részt. 

Az előmenetelt tekintve 36-an (9-8%) jeles, 65-en (177%) jó, 
202 (55 %) elégséges osztályzattal végezték az évet, 44-en (12 %) 
javítóvizsgálatra, 20-an (5*44 %) az osztály ismétlésére utasíttattak. 

Az érettségihez, mely junius 22—25-én méltóságos dr. Baltik 
Frigyes püspök úr elnöklete alatt, méltóságos dr. Gömöry Oszkár 
min. tanácsos jelenlétében tartatott, 43 tanuló jelentkezett, mindnyájan 
a szóbelihez is bocsáttattak, melynél 4-en jelesen, 11-en jól, 24-en 
egyszerűen éretteknek nyilváníttattak; 4-en javító vizsgálatra utasíttattak. 
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Az ifjúság erkölcsi magaviselete kielégítő. Az egészségi állapot jó. 
Trachomára két ízben ejtették meg a vizsgálatot; trachomagyanus volt 
egy, a ki egy ideig külön kezelésben részesült. 

Ösztöndíjakul kiosztatott 816 frt 50 kr. A békéscsabai Breznyik 
birtok jövedelméből 150 frt fordíttatott szegény, erkölcsös és tehetsé-
ges tanulók segélyezésére. Jutalomkönyvet kaptak 23-an. 

Az élelmező 165 tanulót látott el felekezeti különbség nélkül 
ebéddel és vacsorával egész évi 50 frtnyi díjért, mely azonban 53-nak 
881 frtnyi összegben elengedtetett. A supplicansok 1026 frtot hoztak. 

A lyceumon a következő egyesületek léteztek: 
1. Magyar önképző (Petőfi) kör 76 rendes, 39 rendkivüli és 

és 66 pártoló taggal. Jutalmat nyert 7 munka és egy szavalat 44 frt 
értékben. 

2. Gusztáv Adolf-féle, illetőleg bibliai egyesület 244 taggal. 
A krajczáros adományokból befolyt az év folytán 175 frt 95 kr., 
mely összegen több egyháznak bibliák, új testamentomok és énekes 
könyvek küldettek. 

3. A Zenetársaság 123 működő és 15 pártoló taggal. Több 
ízben nyilvánosan is mutatta be működésének eredményét, különösen 
a febr. 19-én a városi Vigadóban tartott hangversenyen, mely az 
egyesületnek 164 frt 60 krt jövedelmezett. 

A szertárak is szépen gyarapodtak. A természetrajzi és termé-
szettani szertár gyarapítására 650 frt, a könyvtár gyarapítására 520 
frt fordíttatott. Breznyik János kiérdemült lyceumi igazgató mult évben 
elhalálozván; tekintélyes könyvtárát (mintegy 1800 kötetet) a lyceum-
nak hagyta. 

A gondosan összeállított »Értesítő« első lapján találjuk a lýceum 
volt igazgatójának és nagy jótevőjének sikerült képét, mely után 
Jezsovics igazgató rövid életrajzát közli. Az »Értesítő« közli Király 
Ernő tanár két beszédét is, melyeket az 1897-ik évi október 29-én 
Ő Felsége szoboradománya alkalmából és az 1898-ik évi április 
16-án az 1848-iki törvények szentesítése emlékére rendezett iskolai 
ünnepélyeken tartott. 1897. október 25-én emlékezett meg a tanári-
kar az akkor tartott conferentián Micsinay János lyceumi tanárnak 
25 éves tanári működéséről, mely időből 11 évet lyceumunkon töltött. 
A lyceumi épület átalakításának Sobó Jenő lyc. iskolai tanácsos által 
elkészített terve felterjesztetett a vallás- s közkt. m. kir. miniszter úrhoz, 
ki a tervet jónak találta; de a kért segélyre nézve csak azt jelezte, 
hogy a lýceum elő van jegyezve. Az államsegélyre vonatkozó új 
szerződést azonban 1898-ik évi február hó 3-án aláírta s ezzel tel-
jesen biztosította a lýceum anyagi alapját. 

3. A lyceummal kapcsolatos tanítóképzőnek az elmúlt 1897/98. 
tanévben 13 tanulója vott, az I. évfolyamban 4, a III.-ban 4, a IV-ben 
5. A tanítóképesítő vizsgálathoz, mely január 27-én püspöki megbízás 
alapján nt. Händel Vilmos íőesperes elnöklete alatt tartatott meg, 
5 jelölt jelentkezett, kik közül 4-en jó és 1 elégséges osztályzatot 
kaptak. Ösztöndíj fejében 2 növendék 15 frt 50 krt kapott. Tandíj 
8 
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24-26. fejében csak 12 frtot fizetnek, az élelmezőt évi 24 frtért élvezik, ebből 
is a szegényebbeknek valami elengedtetik. 

A tanítóképzőre a lýceum a lefolyt tanévben 998 frt 50 krt kapott 
és pedig a dunáninneni kerület püspökének előterjesztésére az egye-
temes alapból 900 frtot, a honti ev. esperességtől 70 frt 50 krt, a 
budapesti magyar egyháztól 25 frt, a zólyomi ev. esperességtől 3 frtot. 
A többi esperesség semmit sem küldött. 

Itt alapos rendezést kell az ev. egyházegyetemnek végeznie, 
s a tanítóképzőt hathatós pártfogásába kell vennie, ha azt akarja, hogy 
a tanítóképző hivatásának megfelelve Selmeczbányán maradjon. 

E jelentést a kerület tudomásul veszi s a tanügyi bi-
zottság elnökének, Raab Károlynak fáradozásáért és buzgal-
máért köszönetet szavaz. 

25. Püspök úr jelenti, hogy az ó-turai állami iskolában a vallás 
tanítás immár rendezve van, a mennyiben a róm. kath. tanitó Nyitra 
vármegye kir. tanfelügyelőjének közbenjárására a vallástanítástól elti -
tátott s helyette Brunóczky Samu, ó-turai ev. tanító alkalmaztatott, a 
kinek díjazásáról Nyitravármegye tanfelügyelője fog gondoskodni. 

A közgyűlés e jelentést örömmel veszi tudomásul. 
26. A tanügyi bizottság jelenti, hogy megbírálta a következő 

könyveket: 
1. Németh Lajosnak »Olvasókönyv az ág. hitv. ev. népiskolák 

alsóbb osztályai számára« cz. művét, bár alakilag kifogás alá esik, 
egyhangúlag ajánlja. 

2. Feyér Gyula »Keresztyén Vallástanát«, (Brassó 1897.) mely 
ismétlősöknek és confirmandusoknak van szánva, a bizottság nem 
ajánl ja; mert dogmatikai felfogása sok helyen ellenkezik egyházunk 
tanával. 

3. Ruttkay Sándor »Keresztény Egyháztörténete evang. népiskolák 
számára« cz. könyvét (Salgó-Tarján, 1894.), a mellett, hogy történelmi 
hibákat tartalmaz, már azért sem ajánlja, mert annyira kevés az 
anyaga, hogy a rövidség szinte a világosság, rovására szolgál. 

4. Geduly Lajos »Evangéliumi keresztény vallástan« cz. (LTjpest, ' 
1898.) művét, mely a népiskolák, felsőbb- s középiskolák alsóbb 
osztályai, valamint ismétlősök és konfirmandusok számára készült, 
elemi iskolában nem ajánlja; de gymnasiumban használható tanköny-
vül, az ismétlősök oktatásánál olvasmányul; mely utóbbi esetben kellő 
magyarázattal kell ellátni. 

5. Schmidt Károly Jenő »Keresztény Vallástana« a tiszta ev. alapján, 
szigorúan hitfelekezeti irányban, könnyű érthető nyelven tartalmazza 
a biblia ismertetését s ä káté fonalán a hit- és erkölcstant. 

A könyv kellő magyarázat mellett használható mindazon intéze-
tekben, melyekben kevés óra mellett sokat kell végezni, tehát polgári, 
felső leány-, közép-, kereskedelmi iskolákban s a tanítóképzőkben. 

6. Raab Károly keresztény egyháztörténetét, mint minden tekin-
tetben megfelelő munkát ajánlja. 

Helyeslő tudomásul vétetik. 
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27. Az 1897. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 26. pontja kapcsán27-32. 
előterjesztetik a gyümölcsfatenyésztésről és faiskolákról szóló jelentés. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul vévén az ügyet 
továbbra is melegen ajánlja az esperességek és iskolafentartó 
testületek figyelmébe. 

28. Püspök úr jelenti, hogy a Theologusok otthonában fentartott 
két dunáninneni ker. alapítványi helyet az 1898 99. akad. évre Maliarik 
János IV. évf. és Holly József II. évf. theol. akad. hallgatóknak ado-
mányozta. 

Tudomásul vétetik. 
29. Olvas-tatik az 1897. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 

107. pontja, mely szerint a dunáninneni egyházkerületnek a gymna-
siumi vallástanárok alkalmazása tárgyában tett indítványa áttétetett 
a tanügyi bizottsághoz. 

Tudomásul vétetik. 
30. Az 1897. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 31. pontja kapcsán 

olvastatik az 1897. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 108. pontja, 
mely szerint a dunáninneni egyházkerület kérelme a gymn. tanár-
választás megerősítése s az egyházi alkotmány 198. §-ának magya-
rázata tárgyában kiadatott az alkotmány- és jogügyi bizottságnak. 

Tudomásul vétetik. 
31. Püspök úr jelenti, hogy a vall. s közokt. m. kir. miniszter 

leküldte hivatalához f. évi február 3-án az ő Felsége által engedélye-
zett s általa elfogadási záradékkal ellátott szerződést négy példányban. 
— mely a selmeczbányai Lyceummal, az évi 16000 frtnyi segély 
tárgyában köttetett; -—jelenti továbbá, hogy az elfogadási záradékkal 
ellátott példányok egyikét a Lýceum igazgatói hivatalának, — a má- . 
sikat visszatartotta a kerületi levéltár részére, mely ott el is helyezte-
tett, — a harmadik példányt elküldte az egyetemes felügyelőnek, — 
a negyediket elvégre a selmeczbányai egyháznak. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
32. A selmeczbányai Lýceum kormányzó tanácsának 1897 98-ik 

tanévi jegyzőkönyvéből különösen kiemelendő, hogy • 
a) a tanárok állása s fizetése rendszeresíttetett, még pedig akként, 

hogy négy rendes tanárnak fizetése 1600, — négynek 1400 s négy-
nek 1200 frtban állapíttatott meg; 

b) a Lyceutnon jelenben működő tanároknak, az ötödéves kor-
pótlék meghatározása czéljából, a más protestáns intézeteken töltött 
szolgálati éveik hozzá számíttatnak, a Lyceumon töltött szolgálati 
évekhez; 

cj Breznyik János, 214 katastralis holdból álló birtoka, melyet 
a megboldogult 17 ezer forintnyi — mint rokonainak hagyományozott 
teherrel az iskolára átruházott. 2780 frttal adatott bérbe, minden 
egyéb megterheltétés beszámítása nélkül; 

d) a fenti bérletből, a hagyományozó kifejezett kívánsága szerint, 
kiutaltatott az igazgató kezeihez égy előre 250 írt, hogy ezen összegből 
szegény de szorgalmas tanulók, a fenforgó szükség szerint, már az -

; 6* 
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1898/99. tanévben, beszámolás kötelezettsége mellett, megfelelően 
segélyeztessenek; 

e) a megboldogult nagy s nemes lelkű adományozó nyughelyé-
nek méltó megjelölésére 1000 forintot határozott fordítani; 

f ) az iskolai épület megfelelő átalakítását, Sobó Jenő akad. tanár 
által készített s a minisztérium által jóváhagyott tervei szerint, — a 
jövő év folyamán akarja eszközölni, mintegy 12000 frtnyi költséggel, 
ha másként nem sikerül, — úgy lehetőleg olcsó államkölcsönnel; 

g) a behatóan, szám szerint és érdemileg megvizsgált számadások 
a következő eredményt mutatják a lefolyt tanévben: 

1. A Lýceum bevétele: 31796 frt 90 kr. 
kiadása: 29061 » 92 » 

Maradvány: 2734 frt 98 kr. 
2. Az élelmező bevétele: 8466 frt 08 kr. 

» kiadása: 8241 » 64 » 

Maradvány: 224 frt 44 kr. 
3. A zeneintézet bevétele: 480 frt 27 kr. 

» kiadása: 383 » 58 
Maradvány: 96 frt 69 kr. 

4. Az ösztöndíjalap bevétele: 793 frt 52 kr. 
» kiadása: 681 » 82 » 

Maradvány: 111 frt 70 kr. 
5. A békés-csabai birtok bevétele: 3300 frt 30 kr. 

» » kiadása: 3224 » 45 » 
Maradvány: 75 frt 85 kr. 

6. A tanári nyugdíjalap bevétele: 1790 frt 69 kr. 
» » kiadása: 1.701 » 42 » 

Maradvány: 89 frt 27 kr. 
ez utolsónak a vagyona: 29209 frt 07 kr. 

A vagyonállapot az 1897/98-iki tanév végén: 

I. Iskolai tőkék 
1. Kötelezvényekben 

(Ezek között 2500 frt Matulay-féle alapítvány.) 
2. Értékpapírokban: Két selmeczi takarékpénztári 

részvény 
3. Állampapírokban 
4. Békés-csabai Breznyik-birlok alap kötvénye 
5. Selmeczi takarékpénztári betétben 

Összesen : 
Több: 729 frt 79 krral. 

3300 frt — kr, 

1200 * — 
400 » — 

10000 » — 
1719 » 18 

16619 frt 18 kr 
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II. Élelmező i tőkék: 32-33. 
1. Kötelezvényekben 2939 írt 60 kr. 

(Ezek között 2000 írt Matulay alapítvány és 
két kötelezvény nélküli kölcsön 82 frt) 

2. Állampapírokban 2450 
3. Selmeczi takarékpénztári betétben 16602 » 70 

Összesen: 21992 frt 30 kr. 
Több: 20 írttal. 

III. Zeneintézeti tőkék: 
1. Kötelezvényekben 375 frt — kr. 
2. Állampapírokban 1250 » — » 
3. Selmeczi takarékpénztári betétben 3844 ,, 66 ,, 

» — » 
» 

33 33 

33 

Összesen: 5469 frt 66 kr. 
Változatlan. 

IV. Ösztöndíj-tőkék: 
1. Kötelezvényben 225 frt — kr. 
2. Állampapírokban 2800 
3. Takarékpénztári (selmeczi) betétben . . . . 7487 ,, 12 

Összesen: 10512 „ 12 „ 
Több: 28 frt 82 kr. 

V. Tanári nyugdíjalap : 
1. Értékpapírokban 2548 frt 50 kr. 
2. Kötelezvényekben és váltókban 23001 ,, 01 ,, 
3. Selmeczi takarékpénztári betétben 3659 ,, 56 ,, 

Összesen: 29209 frt 07 kr. 
Több: 89 frt 27 kr. 

h) a vagyonállapot az 1897/98. tanév végén ez: 
I. iskolai tőkék 16619 frt 18 kr. 

21992 „ 30 „ 
5469 66 „ 

10512 „ 12 „ 
29209 „ 07 „ 

II. Élelmezői tőkék . 
III. Zeneintézeti tőkék 
IV. Ösztöndíj tőkék . 
V. Tanári nyugdíjalap 

Összesen: 83802 frt 33 kr: 
Több: 867 frt 88 kr. 

Tudomásul vétetik. 
33. Püspök úr jelenti, hogy a m. é. egyet, közgyűlés jegyző-

könyvének 71. és 72. pontja szerint, a selmeczbányai Lýceum kor-
mányzó tanácsának elnökévé hat évi időtartamra közfelkiáltással 
Farbaky István; a Lýceum igazgatójává pedig közfelkiáltással, ugyancsak 
hat évi időtartamra Jezsovits Károly tanár választatott meg. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
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34. Püspök úr jelenti, hogy a vallás és közokt. rm kir. minis-
terium 67169/96. sz. 1897. márcz. 11-én keltezett rendeletével vett 
utasítás szerint a selmeczbányai kerületi iskola (Lýceum) tanácsának 
terhére, 1898. évtől kezdve, az országos tanári nyugdíjintézet terhére 
előirt 810 forintnyi összeg, mint évi járulék, a selmeczbányai »Tanári 
nyugdíjalapbői« fog rendesen fedeztetni; a selmeczbányai tanári nyugdíj-
alapnak ez lévén egyik főczélja. A nevezett alap kamataiban bőven 
találja fedezetét, a törvény értelmében a fentartö testületre rótt évi 
hozzájárulás; az alap pedig, mely a lycealis kormányzó tanács keze-
lésébe átengedtetett, a jövőben is fogja e czélt szolgálni; úgy hogy a 
kerületet vagy a kormányzó testületet e czímen semminemű megter-
heltetés nem fenyegeti. 

Örvendetes tudomásul szolgál s a »Tanári nyugdíjalap« 
átengedésére vonatkozó jegyzőkönyvi kivonat egész terjedel-
mében felvétetni rendeltetik. 

1897/987 Kivonat 
a selmeczbányai ág. hitv. ev. lýceum kormányzásával megbízott isk. tanácsnak 

1895. jan. 7-én tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből 
597 
111 

Az előbbi ponttal kapcsolatban a lyc. igazgató előterjeszti a tanári kar 
azon határozatát, hogy a lyceumi tanári nyugdíjalapot, melyet eddig kizárólag 
maga kezelt, átadja a ker. isk. tanács kezelése alá azon kikötéssel, hogy a ta-
nári karnak az országos tanári nyugdíj kötelékébe való belépése alkalmával 
kötelező befizetések után fenmaradt tőke »Tanári nyugdíjalap« czímén külön 
kezeltessék s kamatai jövőben a tanári nyugdíj czéljaira fordíttassanak. 

A ker. isk. tanács a nyugdíjalapot átveszi »Tanári nyugdíjalap« czímén 
és külön fogja kezeltetni. 

Kelt Sefmeczbányán, 1898. jan. 28. 

99 
Kivonat 

• Micsinay János. 
az iskolai tanács jegyzője. 

1897/98. 
a selmeczbányai ág. hitv. ev. lýceum kormányzásával megbízott isk. tanács 

1895. jan. 7-én tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből. 
599 
V. 

A 10. §.-ban foglalt kedvezmény igénybe vételére nézve a ker. isk. tanács 
kijelenti, hogy a lyceumon működő tanárokra a nm. vallás és közoktatásügyi 
minister úr által megszabandó egész összeget azonnal, a mint a leirat a ker. 
isk. tanácshoz érkezik, készpénzben le fogja fizetni, abból a tanári nyugdíjalapból, 
melyet 1863-ban eleinte magok a tanárok alapítottak és kezeltek, de később a 
növendékek is hozzájárultak egy-egy forinttal. A tőke jelenben 30.000 frt, s be 
leend sorozva »Tanári nyugdíjalap« czímén a lyceumi tőkék közzé, azzal a 
kikötéssel, hogy a fent érintett czélra fordíttassék. E czél pedig a nyugdíj-
törvény életbeléptetése után nem lehet más, minthogy a fennmaradó tőke 
kamataiból fedeztessék az a járulék, a melyet a fentartó hatóság a tanári fize-
tések után köteles az állami pénztárba beszolgáltatni. 

Kelt Selmeczbányán, 1898. január 28-án. 
Micsinay János, 

az iskolai tanács jegyzője. 
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35. Püspök úr jelenti, hogy a selmeczbányai a Lyceummal kap-34-38. 
csolatos tanítóképző javára, a közalapból 900 frtnyi segély lett meg-
szavazva. 

Örvendetes tudomásul szolgál; az elnökség pedig kéretik, 
hogy az egyetemes közgyűlésnél szorgalmazza, e közszükség-
letet pótló tanintézetünk megfelelő ellátását. 

36. Olvastatik az 1897. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
91. pontja, mely szerint a dunáninneni egyházkerület felterjesztése a 
theologusoknak a német és tót nyelvben való alaposabb képzése 
tárgyában megfontolás és netán szükséges intézkedés végett áttétetik 
az egyetemes theol. akadémiai nagy bizottsághoz. 

A kerület az egyetemes gyűlés határozatát tudomásul 
veszi, előbbi határozatát fentartja s bevárja a theol. akad. 
nagy bizottság jelentését. 

A gyűlés második napja. 

37. A Modor városában felállítandó és szervezendő kerületi 
4 osztályú polgári leányiskola javára, megszavaz a kerületi közgyűlés, 
a kerületi pénzügyi bizottság javaslatára; 

a) a kerület törzs vagyonából a m. é.jgyzk. 37. pontjának 3. alpont-
jában megszavazott húsz ezer ("20000) forintot; 

b) folyósít pénztárából a m. é. jgyzk. 37. pontjának 3. alpont-
jában megszavazott évi 1000 forint helyett 1050 (ezer ötven) forintot, 
s beállítja e tételt évenként az előirányzatba s ez összeget fordítja a 
kerület törzsvagyonából vett, húsz ezer (20000) forintos kölcsöntőkének 
4Vb százalékos (7o) kamatjaira s '6U % erejéig törleszti a tőkét; 

c) a fen forgó ügyek tisztázására kiküld a kerületi elnökség veze-
tése mellett a modori egyházakba egy kis bizottságot, melynek tagjaiul 
felkéretnek: Günther M. V., dr. Solymosy Ödön, Ebner Gusztáv; . 

d) az egyházkerületi elnökség felkéretik, hogy felhivással forduljon 
az egyházközségekhez, az épülő kerületi leányiskola anyagi támoga-
tására ; 

e) hogy az iskola szervezése mielőbb megvalósítassék,.kérelmezni 
fog a közgyűlés ez egyetemes közgyűlésnél 3000 frtnvi kamatnélküli 
kölcsönt s 1200 (ezer kétszáz) forintnyi évi segélyt; 

f ) és hogyha a beterjesztett építési költségvetés szerint, valamint 
a belső felszerelésre szükséges, összesen 68.000 (hatvannyolcz ezer) 
forint, együtt lesz, akkor az elnökség megbizatik a további szükséges 
eljárás megindításával. • 

38. Püspök úr beterjeszti a nem evang. intézeteken működő 
hitoktatókról szóló részletes kimutatást. 

A közgyűlés köszönettel fogadja e nagy terjedelmű 
hiánytpótló munkát és elrendeli annak egész terjedelmében 
való felvételét a jegyzőkönyvbe. 
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Az iskola je l lege 

Egyházmegye Község 

o 
c -Pä > 
cö H 
szama 

Bars 

Fehér -Komárom 

Hont 

Körmöczbánya 

Jánosré t . 
Kékellő . 
Felső-Tóti 
Léva . 

Nagy-Szelezsény 

Aranyos-Maróth 
Csabdi 
Bicske 
Vasztély p. . 
Révkomárom 

Érsekújvár 

Ondód . . 
Moor . . . 
Szák . 
Császár p. . 
Székesfehérvár 

Javítóintézet 
Szend 

Tordas . 
Alsó-Fehérkút 
Bátorfalu 
Dacsókeszi . 
Bagyan-Gyekés 
Bakabánya . 
Bát . . . 
Csánk-Horhi . 

1 
• 1 
!! i 
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A hitoktató neve 

aj 
cn 
•aj 
N 
aj 

frt ki 

Ki fizeti? J e g y z e t 

Mikolik Árpád hitokt. 

Raab Károly lelkész. 
Albrecht Géza s. lelkész. 
Raab K. és Albrecht Géza 

Mikolik Árpád 
Mikolik Árpád 

> Bándy Endre lelkész 

100 

125 
40 

112 
50 

>100 

50 
? 12 

} 30 
? 80 
100 

a varos 

a város 
a város 

id. tan. 3 írt jával 
az államsegély 

a hamb. Gotteskast 

a tanulók 
az állam 
a tanulók 
a város ? 

a tanulók 
az állam 

Fábián Sándor kántor és 
Jánosy Lajos lelkész. 

» » » 
» » » 

8 0 -

30, 
50! 

az állam 50; 
az egyh. 30. 

a kerület 
az állam 

>100 — az államsegély 

Gáncs Jenő lelkész . . 100 — 

? 24 
30 

11.20 

a varos 

a varos 
a keresk isk. 

a tanulók 

Stúr Pál lelkész . 80 — az állam 

Fuchs J. bagonyai leik. 70 — az állam 
» » » » 170 az állam 

Baltik Pál c — a szülők 
ottani állami tanító . 50 — az állam 

1603 — 

Az egyház 500 forinttal fizeti mint 
organistát és hitoktatót. 

Jövő évtől az idegenek 4, a helybeliek 
1 forintot fognak fizetni. 

Berendezendő 
Személyenként 2 forintot 
Ez a tanítóképző gyakorló iskolája 
Személyenként 2 forintot 

Személyenként 4 forintot 

Berendezendő volna a szórványban 
41 község 17 tankötelessel 

Kibővítendő a gymn.-ban 8 ó rá ra ; a 
polg iskolát külön kellene 2 órában 
tanítani. 

Magántanulók. 

/Berendezendő. 

Berendezendő. 

Berendezendő (80 frt.) 
Ezekkel tanúinak a ref. elemi iskola 

növendékei is. 
Ezekkel tanúinak a zárdai iskola nö-

vendékei. 
Óránként 80 kr. 

Személyenként 2 forintot. 
Berendezendő, jelenlenleg ref. hitok-

tató tanít 
Makk pusztán a r. kath. iskolában, Tatán a ref. 

és a r. kath. el. iskolában, és a r. kath. al-
gymnasiurnban, Tóvároson a közs. iskolában 
és a szórványban rend/zendö. 

A szórvánvban volna rendezendő 
(250 frt?).' 

Berendezendő volna. 

Magán társulati. 
A szórványban 25—40 tanköteles van, 

ezekről kellene gondoskodni. 
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Egyházmegye Község 

Az iskola je l lege 

szama 

Hont 

Mosony . 

Nógrád 

Nyitra 

Áthozat 
Egyházas-Maróth . 
Apát-Maróth 
Felsó'-Terény 
Ipolyság . . 
Kis-Csalomja 
Terbegecz 
Selmeczbánya 

» 
Levél-M.-Ovár. Halászi 

j z » 

lu / 

Zurány-Bruck-Ujfalu 

Balassa-Gyarmat . 
Kalnó-Garáb. . 
Kis-Zelló'. Sz.-Kovácsi 
Iíürtös-Ebeczk 
Losoncz 
Apátfab 
Losoncz \ 
Fülek. / . 
Mucsin 
Málnapataka. 
Maskova—Gács 
Salgó-Tarján 
Salgó. 
Baglyasalja . 
Pál falu . . 
Sámsonháza 
Pásztó 
Surány . 
Szécsény 
Dolány . 
Szinobánya vasgyár 
Szirák . . . . 

Szügy—Vadkert 
Assakürth 
Nyitra 
Hlboká . . . 
Hobes 
Lubina . 
Hrusovo . . . 
Miava . • . 
Szvinyárka . 
Ó-Miava . . . 
Rudnik . 
Blatov . . . 
Baranov . 
Pritrzs-Jablonicza 
Szakolcza 

Vradistye 

Szenica . 

Átvitel: 

1 1 

1 10 

29 

18|l2í29|l6 l'll! l| 2|ll 2 48 1 279 

fe
le

k,
 e

le
m

i 
kö

zs
. 

el
em

i 
ál

l 
el

em
i 

po
lg

ár
i 

fe
ls

ő 
le

án
y 

ip
ar

. 
ta

n.
 

ke
re

sk
. 

ta
n.

 
ke

re
sk

. 
is

k.
 

kö
zé

p 
is

k.
 

ta
ní

tó
nő

-k
ép

ző
 

T
an

ít
vá

ny
ok

 

Órák 



91 

A hitoktató neve 

D
íj

az
ás

a 

Ki fizeti? J e g y z e t 

frt kr 

1063 — 

Schultz Samu lelkész 100 az állam 

Ivoricsánszky Pál lelkész 30 — a kerület 

Seffarovszky János . 
Händel Vilmos leik. . 
Augusztinovics Gy. s. leik. 
Posch Frigyes leik. . 

Hauptmann Miklós tan. . 

Krman Lajos s. lelkész . 
Kalanda János 
Gáhor Pál zombori tan.. 
Koleszár L. kürtösi tan. . 
Kaszner Ede segédleik. . 
Paulinyi D. állami tan. . 

20 
150 

50 
45 
20 
20 

200 
? ' 

?40 
50 

200 
? 

a város 
a magyaróvári egyh. 

az állam 
kerül, gyámintézet 

isk. gondnokság 
ker. az államsegélyt), 

az állam 
az egyház 

az egyház 
egyhm. s azonkívül 

az állam 

A vallásoktatás a különféle jellegű 
tanintézet mellett kibővítendő volna. 

L . 

Margócsy József lelkész. — -
" -

Petrivaldszky K. áll. tan. 
Solcz András lelkész. 
Ruttkay Sándor lelkész . 
Rozlozsnik János tan. 
Markovics Gusztáv . 

428 

300 

20 

— 

az egyház 

a bányatársulat 

társulat 

Ez kántori fizetése is 

Berendezendő. 

Kiss István lelkész . 
Szlancsik Pál lelkész. 
Nemes Győző tan. 
Luppa Lajos tan. . 
Petricz Mihály tan. . 
Kuczmányi Gy. k. s áll. t. 
Sztacho József áll. tan. . 
Vladár Viktor lelkész 

25 
11 

44 

49 
iskola fentartó 

alapítvány 

az áll. fogja fizetni 
a kerület 

Még nincs megállapítva 

Laczko János lelkész 
Szekerka Pál lelkész. 
Boor János lelkész . 
Az ottani áll. tanitók 
Az ottani áll. tanitó . 
Brunovszky S. áll tan. . 
Honéczy Gyula áll. tan. . 
Endreffy Béla áll. tan. . 
Koncz Dániel áll. tan 
Holly János áll. tan.. 
Keviczky Nándor áll. t . 
Szloboda Pál áll. tan. 
Quotidián György leik. . 

1 • 

Braxatorisz Márton leik. 

150 
50 
20 
80 
40 

120 
40 
40 
40 
40 
40 

140 

50 
125 
40 

az államsegély 
az állam 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

100 frtot az állam, 
40 frtot a város 

az állam 

a város 

Berendez, volna (Pasztuchón) Pásztón. 

Berendezendő volna Sastinban. 
• 

A tanitó jelenleg beteg, a tanítás 1897. 
márczius óta szünetel. 

. 

A gymnasiumért semmit, beszüntetés-
sel fenyeget. 

Az állami iskola; be kellene rendezni 
a vallásoktatást. 

.436649 
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45. 

Egyházmegye 

Nyitra 

Pozsonymegye 

Pozsonyváros 

Trencsén. 

Község 

A z iskola je l lege 

Áthozat: 1812 
Szobotistye 
Rovenszko 
Podbrancs 
Ó-Tura . 
Vágújhely 

Vrbovo 
Vrbovcze—Chvojnica . 

Felsó'-Zele (Zelenice) . 
Galgócz 
Nyitra-Szerdahely . 
Hajnovejsa . 
Nemcsicze . . . . 
Klatnovejsa . . . . 
Krucson 
Tapolcsány . . . . 

Turolúka (Irtvány). 
Modor . . . * . 

Nagy-Szombat 
Somorja . 
Sz-György . 
Pozsony . 

Állami főreáliskola 

Állami felső leányisk. 
Keresk. akadémia . 
Dynamitgyár 
Vár. ipartan isk. 
Keresk. tan. isk. 
Urbaner-, Roszulegh- s 
Chalupa-féle leányint. 

29 1 18 

1 2| 
•I 2 

2 

Állami tanitónőkép.. 

Cs. k. hadapródisk . 
Reczkó 
Kocsócz 
Kochanócz, K-Zsámbokr. 
Púchó 
Felső-Ozor. Baan . 
Brezolub 
Draskócz és Szvinán . 
Podluzsán-Timorháza . 
Nagy-Szlatina . 
Trebichova . . . . 
Cserno-Lehota . 
Trencsén . . . . 

Zárjecs-Zbora 
Zay-Ugrócz . 
Zsolna . 
Csacza . 

11 
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A hitoktató neve 

D
íj

az
ás

a 

Ki fizeti? J e g y z e t 

frt kr 

Beblavy Pál leik.. . . 
Mynarik Gy. szobol. tan. . 

Erclélyszky M. lelkész 

Kaphy Lajos áll. tan. 

Stuber Simon áll. tan. . 

4366 
80 

100 

80 

49 
az állam 
az állam 

az állam 

Gazdasági iskola. 

Uj állami iskola berendezendő. 
Nem érkeztek adatok. 
Zs. isk. Azelőtt kapott 50 frt most semmi sincs bizt. 

A városi iparisk. Csejte, Visnyovo, Hridek Lukin 
és Mosóczon berendezendő 

Adatok hiányoznak. 
Az állami iskolák kizárólag ev. gyer-

mekek látogatják, senki sem tanít ja 
a vallásban. 

Bogyay Antal lelkész. . 80 — Steiger-alap * Éven át 20-szor. 

^Berendezendők. 

Az állami tanitó . 
Hollerung Károly lelkész 
Steinacker Roland s. leik. 
Farkas Géza lelkész . 
Ritter Károly lelkész. 
Scbönwiesner K leik. 

283 

90 
110 

33 az áll 133.33; a v. 150 

a város 
a város 

Itt van az áll. isk. A szülők folyamodtak a ka-
techéta díjazása iránt. 

Adatok hiányoznak. 

A 90 frt a polgári iskolai 9 óráért, a 
többi 7 óráért semmit sem kap. 

Ebner Gusztáv lelkész . 
Stromp L. theol. tan. 

300 
200 — 

az egyház 
az állam ] Szaporítandó volna 16 órára. 

Korcsek Zs. nyug. tan. . 
Schmidt Károly J. leik. . 
Sehreiner Adolf tan. . 
Nitschinger Pál tan. . . 
Ebner Gusztáv lelkész . 
Korcsek Zs. nyug. tan . 
Sehreiner Adolf tanító . 
Porubszky Gizella úrnő . 
Korcsek Zsigm nyug. tan 
Schmidt Károly J leik. . 
Ebner Gusztáv leik. . . 
Bálent István leik 
Bálent István leik. . 
Krafta N. kohanóczi tan. 
Zsambokréthy L. leik. . 
Laczko János lelkész 

333 
200 

50 
40 
50 

10 i 
40 
50 
50 

100 
60 
30 

50 

az állam 
az intézet 

a gyár 
az egyház 
az egyház 
az intézet 
az intézet 
az intézet 
az állam 
az állam 
az állam 
az állam 

az állam 

(Egyház . 390 
} Állam . . 743 
Intézetek 430 

1573 

J 

Alkalmilag, mikor ott funkeziója van. 

Zsidó iskola. 

Bucsek Gyula lelkész . 60 1 — az állam 
Van 1 — 2 gyermek senki sem tanítja. 
A fizetés nincs állandósítva. 

A szlat. missionárius 

Krizsan Zsigmond 

Ziegelbier K. áll. tan. . 
Riesz Károly lelkész . 

Kostyál Béla igazgató 

50 
100 
100 

60 
100 

30 

— _ 

1 -

a város 
tanúim, alap 

az állam 
az állam 

a kerület 

Áll. isk néhány tanuló, szervezendő. 

A gymnasiumban jelenleg nincs tan. 
Tavaly. 

7342 Í82 • 
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38-40. 
Összegezés egyházmegyék szerint. 

Az iskola jellege -
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frt kr 

Bars  7 1 2 3 2 1 2 1 5 8 879 15T5 
Fehér-Komárom 1 2 1 4 - 2 — 2 4 — 29 354 — ' ' 12-20 
Hont 2 — 5 1 — 1 — — 1 — 23 520 — 22-60 
Mosony — — 2 1 — 1 — - 1 — 5 285 — 5 7 - -
Nógrád 7 y 5 5 — 4 — — 1 1 80 1318 49 16-48 
Nyitra 2 — 18 4 1 .2 — — 3 — . 68 1355 — 19 92-
Pozsonymegye — — 1 tí — 3 — — 2 2 31 483 . 33 1559 
Pozsonyváros . . — i 1 — 4 1 1 1 2 1 43 1573 — 86.58 
Trencsén 1 i 10 1 1 — — — 1 — 30 580 — 19 33 

Összesen: 20 14 45 25 6 16 2 3 17 5 367 7347 82 20-02 

Ezen összeghez járul tak: 

1. az állam 
2. egyhk. egyhm. egyhker. közök. 
3. községek . 
4. az intézetek, társulatok , . 
5. Hamburg. Gottesk. alapítvány 
6. Tanulók 

Összeg 

3211 frt 33 kr átlag 4 3 ' 7 0 % : 

1787 » — » » 24-32 » 
919 » — •» » 12-50» 
815 »' - » » 11-09 »• 
.391 » 49 » » 5-32 » 
224 » — » » 3-04 » 

7347 frt 82 kr. 

39. A m. é. jgyzk. 39-ik pontjában megtörtént azon közgyűlési 
nyilatkozatra, hogy kerületünk nem csatlakozik a bányakerületi javas-
lathoz, mely szerint az iskolafentartó köteleztetnék a népiskolai vallás-
oktatás költségeinek viselésére, az egyet, közgyűlés (egyet. kzgy. 90. p.) 
bevárva a tiszai kerület nyilatkozatát, még nem válaszolt s ez irányban 
határozatot nem hozott. 

Tudomásul szolgál. 

40. A kerületi levéltárosnak következő jelentése olvastatik. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! 
Tisztelettel jelentem, hogy a püspöki és főjegyzői hivatal által beküldött, 

nemkülönben a Reischel-alap jegyzőségétől és a kerületi gyámintézet elnök-
ségétől beérkezett összes iratokat a kerületi levéltár jegyzékébe bevezettem s 
egyes szakmák szerint megfelelőleg el is helyeztem s hátralékom egyáltalá-
ban nincs. 

A Geduly-féle levéltár folytatólagos rendezése ez idén elmaradt, a meny-
nyiben éppen akkor, midőn, ezen munkához hozzá akartam látni, súlyos beteg-
ségbe estem, melyből csak most kezdek némileg fellábadozni. 
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Midőn még Főtisztelendőségednek a hivatalos teendőktől való kegyes föl-
mentéséért hálás köszönetemet nyilvánítanám, szives jóakaratába továbbra 
is magamat ajánlva, hódoló tisztelettel maradtam 

Pozsony-Zergehegy, 1898. július 28-án. f . 
Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr 

alázatos szolgája 
Körösek Zsigmond, 

kerületi levéltáros és jegyző. 
Tudomásul szolgál. 

41. A tűzkár biztosítási ügyre vonatkozólag olvastatik ezen 
kerületnek 189-7. szeptember 9-és 10-én'tartott ülése jegyzőkönyvének 
41. pontja. 

Erre az elnöklő püspök beterjeszti az ezen jegyzőkönyv alapján 
a .,magyar ált. biztosító . társulat''-tal kötött, 1897. november 6-án 
kelt eredeti szerződés egy eredeti példányát. 

Felolvastatik továbbá ,,az I. magyar általános biztosító társaság" 
főiigynökségének Günther M. Vilmos kir. tanácsos úrnak czímzett, 
Budapesten 1898. augusztus 4-én kelt 19990. sz. 1898. augusztus 
12-én kelt 20884. sz , ugyanannak ngs. Günther M. Vilmos urnák 
czimzett Budapesten 1898. szeptember 5-én kelt 22879 sz. levele, 
végül a tűzkár biztosító egyházmegyei ügynökök névsora, mely szerint 
a barsi egyházmegye megbízottja Bándy Endre lévai lelkész, a fehér-
komáromié Hering Lajos szendi esperes, a hontié Fuchs János bagonyai 
lelkész, a mosonyié Wenk Károly német-járfalusi lelkész, a nógrádié 
Gaál Mihály agárdi lelkész, a nyitraié Nedobri József csasztkói lelkész, 
a pozsonymegyeié Krahulecz Aladár grinádi lelkész, a pozsonyvárosié 
Kesztler Tivadar pénztáros és trencséníé Roy Pál kochanóczi lelkész. 

A múlt évi kerületi gyűlési jegyzőkönyv 41-ik pontjának 2. száma 
alatt a termények tűz és jégkár elleni biztosítása érdekében pótszer-
ződés kötésre utasító részénél u.. Günther M. Vilmos kerületi ügynök 
szóbelileg jelenti, hogy az imént fölolvasott leveleknek megfelelően a 
szalma, takarmány, valamint szalmás gabona-készlet biztosításáért a C  
díjszabályzat díjjaiból a feleknek a kötvényben 20%, az egyházkerü-
letnek a számlán a Szerződésszerű 20, illetve 10° 0, végül a biztosítási 
ügy kezelőjének szintén a számlán 5% engedmény adatik. A jégkár-
biztosításban pedig az évi díjjak 5%-a a biztosítási ügykezelő s az 
illető helyeknek megfelelő megyebeli gazdasági egyleti engedmények 
(u. m. Nyitra és Pozsonymegyében kettő százalék,. Barsmegyében négy 
százalék. Fehér-Komárom és Mosony megyében hat százalék) a bizto-
sító felek részére adatik meg; továbbá előadja, hogy a szerződő bizto-
sító intézetnek 20841. számú felolvasott levélében kijelenti, miszerint 
a szalmás gabona, takarmány és szalmakészletek tűzkár elleni bizto-
sításában, valamint a gabona, a hüvelyes stb. vetemények jégkár 
elleni biztosításában adandó engedmények tárgyában úgy a Nagysá-
godhoz. t. i. nagyságos Günther M. Vilmoshoz, valamint a méltóságos 
püspök ' úrhoz intézett leveleink reánk feltétlenül kötelezők s mint 
ilyenek pótszerződésnek tekintendők, részünkről tehát formális külön 
szerződés szövegezését feleslegesnek tartjuk. Méltóztassék az ez ügyben 
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41-42. Nagyságodhoz intézett, szerződés pótló levelünket a szeptember 7-én 
tartandó kerületi gyűlés elé terjeszteni s tartalmának egyszerű tudo-
másúl vételével az ügy teljes befejezést nyert; végül, hogy a C díj-
szabályzatnak azt a kitételét, mely szerint a szabadban vagy nád és 
szalmatető alatt levő készletek valódi értékének csak három negyede 
biztosíttatik, a biztosító intézet az egyházkerületi biztosításoknál csak 
az üres szalmakészletre alkalmazza, (a 22879. sz. levél.) 

Ezen tárgygyal összefüggésben felolvastatik ezen kerület mult évi 
említett közgyűlési jegyzőkönyvének 42-ik pontja és a bányai ág. h. 
ev. egyházkerület püspökének a dunáninnení egyházkerület püspökének 
czímzett Pilisen 1898. aug. 6-án kelt 2064. sz., valamint az első 
magy. ált. biztosító társaság főügynökségének ugyancsak ezen kerület 
püspökének czímzett Bpesten aug. 8. kelt 20336. sz. levele; melyek 
szerint a barsi, honti és nógrádi egyházmegyék a bányai egyház-
kerületből kibocsáttatnak és az azokra vonatkozó biztosításokat a 
szerződő biztosító intézet a f. évtől kezdve már mind a dunáninneni 
ág. h. ev. egyházkerülettel kötött biztosítási szerződés alapján állította 
ki s e biztosítások díjját is mint ezen dunáninneni egyházkerület 
számláján könyvelte el. 

Ezen jelentés úgy a szerződés és a levelek, illetve az 
azokban foglalt kijelentések és a pótszerződés tudomásúl 
vétetnek ; a szerződés és a levelek a levéltárba tétetni rendel-
tetnek. 

42. Püspök úr beterjeszti a) az egyetemes közalapból s új a nagym. 
vall. és közokt. m. kir. miniszter által segélyezettek következő jegy-
zékét : 

Az egyetemes közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság 
1898. évi febr. hó 15-én tartott ülésében a közalap 1897. évi jöve-
delmét osztotta fel. Ebből jk. 4. p. 13. sz. szerint: 

100 legcsekélyebb javadalmazással biró lelkésznek segélyezésére 
egyenként 100 irtot adott. Ebből ajk. 15. p. 6. betűje szerint 10000 frtot. 

Utalványozotf a dunáninneni kerület kötelékében 
álló lelkészeknek 2400 » 

Ugyancsak azon jk. 15. p. szerint ezen össszeg részletes fel-
osztásán az egyházkerületek elnökségeit kérte fel. 

A dunáninneni egyházkerület elnöksége f'. é. május 11-én tartott 
értekezletén a 2400 frtot a következő 24 lelkésznek adta; és pedig 

1. Švehla Ferencz, laazi lelkésznek, 
2. Hering Lajos, szendi » 
3. Belák Géza, csabdi » 
4. Kövesi Béla, csákvári » 
5. Bázlik Pál, n.-kosztolányi » 
6. Marczy István, dunaszerdahelyi lelkésznek, 
7. Simko József, n.-lévárdi » 
8. Mastena József, p.-födémesi » 
9. Nedobrý József, csasztkói » 

10. Adamovics Sámuel, hodrusbányai » 
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11. Holéczy Zsigmond, devicsei lelkésznek, 42. 
12. Varga János, ksinnai , » 
13. Korén Márton, a.-bodonyi » 
14. Varga Emil, f.-ozori » 
15. Bándy Endre, lévai » 
16. Holluby Vilmos, f.-rakonczai >> 
17. Csővári Géza, turicskai » 
18. Simoniaes János, szécsényi » 
19. ifj. Szlancsik Pál, surányi » 
20. Bogyay Antal, nyitraszerdahelyi » 
21. Gáncs Jenő, székesfehérvári » 
22. Plachy János, f.-petényi » 
23. Novomeszky László, salgói » 
24. Polevkovics Gusztáv, récsei » 

Azonkivül nevezett bizottság jegyzőkönyvének 4. p. 14. sz. szerint 
a vallásoktatók segélyezésére adott . . . . 3915 irtot. 

S ebből jk. 15. p. utolsó alinea 6. betűje 
szerint utalványoztatott a dunáninneni kerület 
részére. . 1012 frt 50 kr. 

Tekintettel az eddigi többnyire állandósított segélyezési czímekre, 
a kerületi elnökség az összeg felosztásáról ekkép intézkedett: 

Adott: 
1. Gáncs Jenő, székesfehérvári lelkésznek, mint székesfehérvári 

hitoktatónak 
2. Jánosi Lajos, r.-komáromi lelkésznek, 

mint érsekújvári vallástanítónak 
3. A bruck-ujfalusi vallásoktatás czéljára . 
4. Farkas Géza, n.-szombati lelkésznek, mint 

ottani vallástanárnak 
5. Bogyay Antal, nyitraszerdahelyi lelkész, 

mint szórvány-hitoktatónak . . . . 
6. Laczko János, assakürthi lelkész, mint 

nyitravárosi hitoktatónak 
7. A csaczai hitoktatás czéljaira . . . . 
8. Raab Károly, körmöczbányai lelkésznek, 

mint szórvány-hitoktatónak . , . . 
9. Sárkány Dezső, n.-szelezsényi lelkésznek, 

mint aranyosmaróti vallástanítónak 
10. Holluby Vilmos, f.-rakonczai lelkésznek, 

mint szórvány-hitoktatónak . . . . 
11. Az ipolysági hitoktatás czéljaira . . . 
12. Kaszner Ede, losonczi vallástanárnak 
13. A balassagyarmati hitoktatás czéljaira . 
14. A szécsény-kovácsii hitoktatás czéljaira 
15. Bándy Endre, lévai lelkésznek, mint hit-

oktatónak 

50 frtot 

150 » 

40 » 

70 » 

50 » 

80 » 

20 » 

50 » 

50 9 

40 » 
25 » 

200 » 

100 » 

30 9 

30 9 

8 
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16. Vágujhelyilelkésznek, mint vallástanítónak 27 frt 50 kr. 
Összeg: 1012 írt 50 kr. 

b) A nagyméltóságú vallás és közokt. m. kir. miniszter úr folyó 
1898. évi julius 26-án 47874. sz. rendeletével a f. évi állami költség-
vetésben, a szegényül javadalmazott lelkészek segélyezésére felvett 
összegből a dunáninneni ágost. hitv. evang. egyházkerület lelkészeit 
8080 írtban részesítette. 

Ebből kaptak: 

I. A barsi egyházmegyéből: 
1. Sárkány Dezső, n.-szelezsényi lelkész . . . . 120 frt 
2. Bándi Endre, lévai » . . . . 100 » 
3. Bazlik Pál, n.-kosztolányi » . . . . 100 » 
4. Liptai András, f.-vezekényi » . . . . 100 frt. 

II. A fehérkomáromi egyházmegyében. 
5. Hering Lajos, szendi lelkész . . . . . . . 200 frt 
6. Jánosi Lajos, komáromi » 150 » 
7. Belak Géza, csabdii » 100 » 
8. Gáncs Jenő, székesfehérvári lelkész . . . . 100 » 
9. Horváth Sándor, velegi » 80 » 

10. Kövesi Béla, csákvári » 80 » 
11. Nehiba Lajos, száki » 80 » 
12. Smid Mihály, bokodi » 80 » 
13. Binder Adolf, gyúrói » . . . . • 50 » 
14. Holkó Mihály, ondódi » 50 » 
15. Janko Dániel, tordasi » . . . . . 50 » 

III. A mosoni egyházmegyéből. 

IV. A nagyhonti egyházmegyéből. 
16. Holéczy Zsigmond, devicsei » 120 » 
17. Holuby Vilmos, f.-rakonczai » 120 » 
18. Adamovics Sámuel, hodrusb. » 100 » 
19. Baltik Pál, báti » 100 » 
20. Dianovszky János, darázsii » 100 » 
21. Kuchta Lajos, berencsfalvi » 100 » 
22. Stollmann Gusztáv, béldi » 100 » 
23. Bernáth Sándor, derzsenyei » . . . . . 80 » 
24. Kramár Sámuel, lissói » 80 » 
25. Fuchs Sámuel, szuhányi » 50 » 
26. Greguss Gyula, csalli » 50 » 
27. Koncsek László, f.-almási » 50 » 
28. Krupec István, udvarnoki » 50 » 
29. Rozsnyai János, százdi » 50 » 



30. Szabó Gyula, k.-palojtai lelkész . . . 
31. Seffarovszky János, k.-csalomjai lelkész 
32. Stúr Pál, a.Hehérkúti » . . . 

50 » 
50 » 
50 » 

42. 

V. A nógrádi egyházmegyéből. 

33. Korén Márton, a.-bodonyi lelkész . , . 150 frt 
34. Gaál Mihály, agárdi » , . •. 120 » 

35. Hrk János, málnapataki » 120 » 

36. Simonidesz János, szécsényi » . . . 120 • » 

37. Biszkup Béla, ozdini » . . . 100 » 

38, Csővári Géza, turicskai » . . . 100 » 

39. Margócsy József, losonczi » . . . 100 » 

40. Plachy János, f.-petényi » . . . 100 i 
41. Id. Szlancsik Pál polichnói » . . . 100 » 

42. Sárkány Emil, k -zellői » . . . 100 > 

43. Viczian Lajos, cseh-brezói » . 100 » 

44. Vladár Miksa, sziráki » . . . 100 » 

45. Zatkalik Mihály, bánki » . . . 100 » 

46. Kossaczky Mihály, luczini » . . . 80 
47. Lanstyák Lajos, legéndi » . . . 80 » 

48. iíj. Szlancsik Pál, surányi » . . . 80 > 

49. Algöver István, závadai » . . . 50 » 

50. Hudec Miksa, budalehotai » . . . 50 » 

51. Raphanides Bogyoszló, lesti » . . . 50 » 

52. Wallentinyi Sámuel, dengelegi» . . . 50 » 

53. Wladár Viktor, szügyi » . . . 50 » 

VI. A nyitrai egyházmegyéből. 

54. Laczkó János, assakürthi lelkész 200 frt 
55. Bogyay Antal, nyitra-szerdahelyi lelkész . . . 150 » 

56. Erdélszky Mihály, vágujhelyi » . . . Í 50 » 

57. Nedobrý József, csasztkói » . . . 120 » 

58. Štefánik Pál, kosariszkoi » . . . 120 
59. Beblavy Pál, szobotisti » . . . 100 » 
60. Mockó János, csácsói » 100 » 

61. Bálent Tivadar, pritrzsdi » . . . 80 » 

62. Boor János, holicsi » . . . 80 » 
63. Holuby Gusztáv, lubinoi » . . . 80 > 

64. Novomeszky László, salgói » - . . . 80 > 

65. Quotidian György, szakolczai » . . . 80 > 

66. Bodnár Gyula, bukóczi » 50 s 

67. Gallós Pál, verbói » . . . 50 > 

68. Lanstják András, f.-zellei » . . . 50 » 

69. Szekerka Pál, hlubokai » . . . 50 » 

70. Szemian Lajos, tiszovniki » . . . 50 
7* 

11 
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-44. VII. A pozsonymegyei egyházmegye 
71. Maschtena József, pusztafödémesi lelkész . . 150 frt 
72. Schleiffer Károly, misérdi „ . . 120 ii 
73. Marczy Istváq, dunaszerdahelyi „ . . 100 n 
74. Rásó Mihály, alsó-szelii „ . . 100 ii 
75. Ritter Károly, somorjai „ . . 100 ii 
76. Scharbert Ármin limbachi „ 100 :i 
77. Krahulecz Aladár, grinádi „ . . 80 ii 
78. Zunkovics Vladimir, m.-királyfai „ . . 50 n 
79. Simkó József, n.-lévárdi „ . . 50 ii 

VIII. A pozsonyvárosi esperesség. 
80. Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész . . . . 120 frt 

IX. A trencséni egyházmegye. 
81. Bálent István, beczkói lelkész 120 frt 
82. Švehla Ferencz, laazi „ 120 n 
83. Bucsek Gyula, podluzsányi lelkész . . . . 100 ii 
84. Riesz Károly, zay-ugróczi „ . . . . 100 n 
85. Warga János, ksinnai „ . . . . 100 n 
86. Holuby József, n.-podhragyi „ . . . . 80 ii 
87. Warga Emil, f.-ozori „ . . . . 80 ii 
88. Bartho Mihály, n.-szlatinai lelkész-tanító , . 50 r 
89. Krizsán János, szulyói . . . . 50 11 
90. Pelikán János, zarjecsi „ . . . . 50 11 
91. Zsámbokréthy Lajos, puchói ., . . . . 50 11 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
43. A vallás és közoktatási m. kir. miniszternek az államsegély 

utalványozására vonatkozó következő rendelete olvastatott: 
8641. szám. 

Méltóságos és Főtiszteletü Püspök Úr! 
A dunáninneni ágostai hitvallású evangelikus egyházkerület részére az 

1897. évi 33031. számú rendelettel 1897. énre utalványozott 6000 forint állam-
segélyről bemutatott s megőrzés végett itt visszatartott számadás megvizsgál-
tatván, a számjelzett összeggel, mint bevétellel szemben, ugyanannyi kiadással 
helyesnek találtatott; miért is az ekként elszámolt előleg az itteni nyilvántar-
tásból egyidejűleg töröltetett. 

Erről van szerencsém Méltóságodat folyó évi február hó 5-én 369. szám 
alatt kelt felterjesztésére való hivatkozással felmentvénykép értesíteni. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapesten, 1898. évi márczius hó 22-én. 

A minister meghagyásából: 
Gömöry Oszkár, 

Tudomásul szolgál. ministeri tanácsos. 
44. Olvastatik a vallás és közoktatási miniszternek 1898. ápril 

25-én kelt 24522. sz. leirata, melylyel az 1898. évi államsegélyből 
a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületre az eddig szokásos arány-
kulcs szerint eső hatezer forintot utalványozza. 
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24522. szám. 44-
Méltóságos és Főtiszteletü Püspök Úr! 

A folyó évi államköltségvetésben az ágostai hitvallású evangelikus egyház 
segélyezésére felvett összegből a dunáninneni ágostai hitvallású evangelikus 
egyházkerületre az eddig szokásos aránykulcs szerint hatezer (6000) forint 
államsegély esvén, a balassa-gyarmati m. kir. adóhivatalt egyidejűleg utasítottam, 
hogy ezen összeget Méltóságodnak az egyházkerületi felügyelő által is aláirt, 
és az egyházkerület hivatalos pecsétjével ellátott hivatalos nyugtájára elszámolás 
kötelezettsége mellett fizesse ki. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapesten, 1898. évi április 25-én. 

Wlassics s. k., 
vallás és közokt. m. kir. minister. 

Tudomásul szolgál és a pénz a kerületi pénztárba beszol-
gáltatik. 

45. A kerületi pénzügyi bizottság beterjeszti következő jelentését: 
A kerületi pénztár megvizsgálására kebeléből kiküldött kisbizottság 

(1. 1897. ker. gy. jk. 49. p. 2) f. é. márczius hó 23-án megbízatásá-
ban eljárván, az 1897. évről szóló mérleg-, a nyeremény- és veszteség-
számlát részletesen a főkönyvek egyes tételeivel és a számlákkal egybe-
hasonlítva átvizsgálta és teljesen rendben találta; az értékeket egyenként 
átnézte és a vagyont a kimutatásokkal mindenben megegyezőnek fel-
ismerte; végre a pénztárt megvizsgálta és azt is teljes rendben találta. 

Ennélfogva indítványozza a kerületi gyűlésnek: 
1. hogy a pénztáros, számvevő és ellenőr uraknak köszönet mon-

dassék és ezeknek a felmentvény megadassék; 
2. hogy az 594 frt 60 krnyi kezelési eredményből a gyámoldai 

alaphoz 300, a kerület törzsvagyonához 294 frt 60 kr. csatoltassék; 
3. hogy a nyitrai esperességnek abbeli kérését, hogy tőle ne 

5 4 7 0 3 , hanem csak 5 2 9 3 3 lélek után követeltessék az IVa krnyi 
kerületi járulék, illetve hogy az ezen számítás által felszaporodott 
hátralék neki leirassék. 

A közgyűlés visszaadja a folyamodást oly felhívással, 
hogy ezt az egyházmegye jobban indokolja. 

4. Vegye örvendetes tudomásul a közgyűlés, hogy a Bal tik-alap 
Baltik Pál 30 frtnyi ajándéka által 204 frtra felszaporodott; mi oknál 
fogva 8 frt kamat lesz a püspök úr által kiosztható. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi s elhatározza, 
hogy: 

1. a pénztáros, számvevő és ellenőr uraknak, köszöne-
tének nyilvánítása mellett, a felmentvényt megadja. 

2. az 594 frt 60 krnyi eredményből a gyámoldai alap-
hoz 300 frtot, a kerület törzsvagyonához 294 frt 60 krt csatol; 

3. a nyitrai esperességnek abbeli kérvényét, hogy tőle 
ne 54703, hanem csak 52933 lélek után követeltessék az 
IV2 kros kerületi adó, illetve, hogy az eddigi számítás által 
felszaporodott hátrálék leirassék, az egyházmegyének bővebb 
indokolás végett visszaadja. 



4. Örvendetes tudomásul veszi, hogy a Baltik-alap Baltik 
Pál 30 frtnyi ajándéka által 204 frtra szaporodott fel; mely-
nél fogva püspök úr által 8 frt kamat lesz kiosztható. 

5. A kerületi pénztár kezelési eredmény-számláját, 
továbbá mérlegszámláját az alábbiakban közzéteszi. 



Tartozik. Kezelési eredmény-számla. Követel. 
F. k. F. k. 
]. sz. frt kr. frt kr. 1. sz. frt kr. frt kr. 
67 Püspöki tiszteletdíj számlának . . . . 1200 — 29 Kerületi államsegély számlán : 
82 » irodai általány számlának . . , 420 Közigazgatási czélokra megszavazva . . 2900 
68 » káplán díj és lakás számlának . 730 

Közigazgatási czélokra megszavazva . . 
» káplán díj és lakás számlának . 

Esperességi járulékok számlán : 
60 Fizetések számlának: 

250 
26 

• 

9 esperesség járuléka . . . . . . . 2904 4-1 
Kerületi jegyzők tiszteletdíjai 250 

'64 

• 

9 esperesség járuléka . . . . . . . 

Könyvelő tiszteletdíj 100 — '64 Kamat számlán : 
Levéltáros tiszteletdíj 50 — Magán kötelezvény utáni kamatok . . • 37 50 
Váczi hitoktatónak tiszteletdíj . . . . 37 14 437 14 Értékpapírok utáni kamatok az alapítvá-
Theologia akadémia számlának . . . . 250 • nyoknak előirt 1442 frt 12 krnyi összeg 
Pozsonyi főiskola számlának 250 levonása után 1386 94 
Képviseltetési költségek számlának . . 144 05 T akarékpénztári kamatok 252 44 1676 88 
Esperességi útiköltség és napidíj számlának 1021 20 

71 Útiköltség számlának: \ 
Püspök úr útiköltségei 845 41 \ 
Szobor leleplezési útiköltségek . . . . 134 30 \ 
Útiköltségek egyetemes gyűlésre . . . 392 04 • . \ 

Egyéb útiköltségek 88 20 1459 95 \ 
Vegyesek számlának: 

36 ! Nyomtatványok 886 93 \ 
Egyéb kiadások 87 42 974 35 \ 
Mérleg számlának 594 60 \ 

7481 29 7481 29 

1 
Pozsony, 1898. deczember hó 31-én. 

Günther M. V. Kesztler Tivadar 
ker. pénztáros. ker. számellenőr. 



Vagyon. Mér leg 1897. deczember hó 31-én. Teher. 

r. frt kr. 

380 

0 

35 

- 62955 40 
10011 28 

771 11 
I 7415 67 

394 23 
33 65 
48 92 

82010 61 

ll 

F. k. 
1. sz. 

72 

14 

34 
37 
48 
64 
75 
78 

Pénztári számla 

5°/o kisbirtokos záloglevél 

Értékpapír számla: 
2800 frt magyar vasúti kölcsön 
1000 
8900 

11200 
16000 

400 
17000 
6000 

á 100-— 
» 10Ü-— 
» 100-— 
» 99-45 
» 99-47 
» 100--

magyar arany-járadék kötv. . 
közös papir » » 
jelzálog hitelb. községi zálogl. 
Budapest fővárosi kqtvény 
Egyesült takarékp. záloglevél 
Regál váltsági kötvény . . . 

3 darab turócz-szt.-mártoni nyomda-részvény 
Laszkáry Gyula felügyelő úr alapító levele 
Takarékpénztári betétek s z á m l a . . . . 
Nyitrai esperesség, számla 
Különféle takarékpénztári betétek, számla 
Kamat számla 
Fehér-Komáromi esper. számla . . . 
Nógrádi esper. számla 

100-80 

frt 

2800 
1000 
8900 

10242 
15915 

400 
17000 

6048 
150 
500 

F. k. 
1. sz. 

4 
62 
66 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
16 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
73 
80 
81 
84 

Nittnaus Mihály alapítvány számla 
Laszkáry Gyula gyámolda alap számla 
Kerületi » » » 
Geduly Lajos alapítvány számla . . 
Németh István » » . . 
Steiger Albert » » . . 
Baltik Frigyes » » . . 
Kerületi hitoktatási alap » . . 

» felsőbb leányiskola » . . 
Zsedényi Ede alapítvány » . . 
Szirmay Ádám » » . . 
Egyházkerületi vagyon » . . 
Trencsén-teplitzi templomépítési-alap . 
Kvacsala Julianna alapítvány I. . . 

» » » II. 
Kuzmányi alapítvány 
Paulinyi 
Stúr Lajos 
Suhajda 
Zeneszerek 
Alumneumi 
Gyógykezelési 
Kerületi missió-alap 
Pöstyén fürdő istentisztelet tart. számla 
Egyetemes közalap számla . . . . 
Közalap tartalék-alap » . . . . 
Kezelési eredmény » . . . . 

«í s I N ^ o 
i k m) N C ..J 

< 

O VCÄ 

> B 

frt 

510 
500 

5470 

kr. 

59 

326 
220 
439 

1695 
88 

1446 
464 

80 
18 
76 
99 
33 
20 
79 

frt 

6480 
1121 
2836 
2792 

204 
704 

1099 
20180 

1260 
34825 

239 
1369 
1145 

4682 
583 

50 
1486 
354 
594 

82010 

kr. 

59 
27 
76 
35 

66 
76 

72 
71 
71 
07 

05 
37 

64 
35 
60 
61 

Pozsony, 1897. deczember hó 31-én. 

Günther M. Vilmos 
ker. pénztáros. 

Kesztler Tivadar 
ker. számellenőr. 
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46. A volt turócz-szt.-mártoni gymn. vagyonának kimutatását 46-48. 
bemutatja a kerületi pénztáros, e szerint az áll: 

1. a Kuzmányi gymn. alapítványból 326 frt 80 kr. 
2. a Paulinyi 
3. a Stur Lajos 
4. a Suhayda ösztöndíj gymn. alapítv. 
5. a gymnasiumi zeneszer-alapból . 
6. az alumneumi alapítv 
7. az orvosi gyógykezelési alapítv. . 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

220 
439 

1695 
88 

1446 
464 

5 5 

55 

18 
76 
99 
33 
20 
79 

5 5 

5 5 

55 

5 5 

5 5 

Összesen 4682 frt 05 kr. 
Tudomásul szolgál. 

47. A pénzügyi bizottság előadója olvassa az ezen kerület 1899. 
évre szóló költségvetését, a mely szerint 

a kerületi pénzügyi bizottság jelenti, hogy a pénztáros úr az 
1899. évre a következő előirányzatot terjesztette elébe: 

S z ü k s é g l e t : F e d e z e t : 
Püspöki tiszteletdíj . . . . 1200" 

» irodai átalány . . 400*-
» káplán díj és lakbér 750'-

Kerületi jegyzők tiszteletdíja 250" 
» könyvelő » 100'-
» levéltáros » 50'-

Pozsonvi lýceum és tápintézet 250"-
Theologiai akadémia . . . 250--
Váczi hitoktatónak . . . . 37'-
Iíerületi felsőbb leányiskolának 1050'-
Püspök úr képviseleti költségeire 500'-

» » útiköltségeire . . 900'-
Esperességi küldöttek és bizott 

sági tagok uti költségeire 1700'-
Nyomtatványokra . . . . 500'-
Irodalmi czélokra . . . . 300'-
Előre nem látott kiadásokra 500' 
Alapítványok kamataira . . 1590'-

Takarékpénzt. betét kamatai 280'-
Értékpapirok kamatai . . . 3000'-

E s p e r e s s é g e k j á r u l é k a i : 
Mosonyi egyházmegye . . 117-69 
Nyitrai » . . 820'54 
Pozsonvmegyei egyházm. 23452 
Pozsonyvárosi » 130'87 
Trencséni » 323-19 
Nógrádi » 743-85 
Honfi » 349-74 
Barsi » 45-45 
Fehérkomáromi » . 138-36 

Összes szükséglet: 10327' 
I. Szükséglet . 

II. Fedezet . . 

Összes 
10327.— 
6184-21 

fedezet: 618421 

Hiány: 4142'79 
A bizottság ezen előirányzat tételenkénti tüzetes megvizsgálása 

után indítványba hozza a kerületi gyűlésnek: 
fogadja el egész terjedelmében az 1899. évre szóló elő-

irányzatot és engedje meg, hogy a 4143 frtnyi hiány a 6000 
frtnyi államsegélyből fedeztessék. 

A kerületi közgyűlés ezen költségvetést elfogadja és elren-
deli, hogy a 4143 frtnyi hiány az államsegélyből fedeztessék. 

48. Olvastatott a kerületi képviselők napidíjaira vonatkozó, követ-
kező előadói javaslat: 

A múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 50. pontjánál, mely 
szerint kerületünk indítványozta az egyetemes gyűlésen, hogy ,,az 



48--50. egyetem pénztára térítse meg az egyetemes közgyűlés valamennyi 
lelkészi és tanári tagjainak útiköltségét és napidíját", olvastatik az 
ugyanazon évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 38. pontja, mely 

• szerint ,,a kerületek kiküldötteinek uti és egyéb költségeit az illető 
kerületek önmaguk viselik. 

Tekintettel arra, hogy az egyetemes gyűlésnek ez intézkedése 
kerületi pénztárunkra elviselhetetlen terhet róv, melyet végelemzésben 
ismét az esperességeknek és egyházközségeknek kellene viselniök, 
egyházkerületi közgyűlésünk kimondja, hogy: 

az egyházmegyei gyűlésekre kiküldött képviselők útiköltségeit és 
napidíjait az egyházközségek, a kerületi gyűlésekre kiküldöttéit 
az egyházmegyék s az egyetemes gyűlésre megbízó levéllel 
kiküldött kerületi képviselők útiköltségeit és napidíjait az 
egyházkerületi pénztár viseli, magától értetvén, hogy a kerü-
leti törvényszék és bizottságok tagjainak a bizottságban való 
részvét tartamára, illetőleg a törvényszéki eljárásban rész-
vétel idejére, valamint tisztviselőinek netán megszavazott 
napidíjait és útiköltségeit az illető testület pénztára viseli. 
Egyúttal az 1895. évi ker. gyűlés jkvének 42. pontja szerint 
a hívek után egyénenként a kerületi pénztárba beszolgálta-
tandó 3 fillérből 1 fillér az egyházmegyei pénztár javára 
fönnhagyatik. Ha ez összeg elégtelennek bizonyulna, fel-
kéretik úgy a ker. elnökség, mint a pénzügyi bizottság, 
hogy a netalán rendelkezésünkre álló közalapokból vagy 
segélyösszegekből e czélra a szükséges fedezetről gondos-
kodni szíveskedjék, mely forrásból esetleg az esperességi 
pénztárak is gyámolíthatók. 

Az eddigi szokás fentartatik, a javaslat pedig az egyház-
megyékhez leszállíttatik. 

49. A „Hivatalos szakközlöny" ügye 
levétetik ez idő szerint a napirendről. 

50. A ker. pénzügyi bizottság a Baldácsy-alapítványról jelenti a 
következőket: 

1. Az alapítványi igazgatóság elnöke nm. Tisza Lajos gróf elhalt 
és helyébe nm. Tisza Kálmán választatott. 

2. 1897. év végén az alapítvány értéke 721987 frt 39 kr. 
teher 216069 „ 99 „ 

A tiszta vagyon 505917 frt 40 kr. 
ez tehát 10800 frttal szaporodott, 

3. 1897-ben volt: kezelési bevétel . . 105517 frt 35 kr. 
kiadás . . 95512 „ 20 „ 
Maradvány 10005 frt 15 „ 

4. Az 1898. évi költségelőiránvzat: 
bevétel 78070 frt 42 V2 kr. 
kiadás 22723 „ 01 

Maradvány 55347 frt 41 % kr. 
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2800 frt — kr. 

38500 
14047 41 V. 55 

mely felett az alapítványt kezelő bizottság 
ekkép határozott: 

Tőkésíttessék 
Adassék egy-egy kerületnek rendes 

részesülési illetményként 3000, 
rendkívüliként 500 frt . . 

Vitessék át 1899-re . . . . . 
5. Remélhető, hogy 1899-ben a tulajdonos egyházkerületek egyen-

ként 4000 frt illetményben részesülnek. 
6. Az alapítványi birtokok Perlaky Elek bizottsági tag által meg-

vizsgáltattak és egy nagyobb bizottság által megejtett felülvizsgálás 
után, ennek indítványa értelmében nagyobbszerű beruházások hatá-
roztattak el. 

Tudomásul szolgál. 
51. A Baldácsy-alapítvány jövedelméből az 1898-iki évben kerü-

letünknek utalványozott 3500 frtnyi illetmény, következőleg osztatik el: 
1. Püspöki tiszteletdíjra . 1400 frt. 

(A felmentvény i díjak némi pótlásával.) 
2. Pusztuló és építkező egyházak segélyezésére 750 
3. Szegény lelkészek segélyezésére . . . . 550 
4. Papözvegyek ,, . . . . 800 

50-

5 5 

55 

t/l 
Összeg 3500 frt. 

A segélyezettek részletes kimutatása: 
a) Egyházak. A megnevezettek mindegyike részesül (50) ötven 

orintnyi segélyben. 
1. Barsban 
2. Fehér-Komáromban 
3. Hontban 

4. Mosonban 
5. Nógrádban 

6. Nyitrában 

7. Pozsonyváros 
8. Pozsonymegyei esp. 

1 Szend 
Szák 
Hodrusbánya 
Bagyan 

5 Magyar-Óvár 
Mátra-Szőllős 
Riba 
Ozdin 
Salgó 

10 Nyitra-Szerdahelv 
Csasztkó 

9. Trencsénben 

Dunaszerdahely 
Kajal . 
Laá* ó v 

15 Felső-Ozor 
Segélyösszeg: 750 frt. 

b) Szegény lelkészek; egyénenként részesülnek 50 írtban. 
1. A barsi egyházmegyében: 
2. A fehérkomáromi egyházmb. 
3. A honti egyházmegyében: 

4. A mosoni egyházmegyében: 
5. A nógrádi egyházmegyében: 

6. A nyitrai egyházmegyében: 

1 Bázlik Pál, nagy-kosztolányi lelkész, 
Hering Lajos, szendi „ 
Ivuchta Lajos, berencsfalusi „ 
Adamovics Samu, hodrusbányai lelkész. 

5 Wenk Károly, németjárfalvi „ 
Korén Márton, alsó-bodonyi ., 
Biszkup Réla, ozdini „ 
Štefánik Pál kosariszkói „ 
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51—52. 7. A pozsonyvárosi egyházm.-ben: 
8. A pozsonymegyei esperességb.: 
9. A trencséni esperességben: 

Polevkovits Gusztáv, récsei lelkész 
10 Scharbert Armin, limbachi „ 

Bálent István, beczkói „ 
Segélyösszeg; 550 frt. 

c) Papözvegyek; személyenként 40 frtot kapnak. 
1 1. A barsi egyházmegyében: 

2. A fehérkomáromi egyházmb.: 

3. A honti egyházmegyében: 

4. A mosoni egyházmegyében: 
5. A nógrádi egyházmegyében: 

Massányi Mihályné 
Schleiffer Árminné 
Kemény Károlyné 
Fadgyas Józsefné 
Braxatorisz Károlyné 
Molitorisz Gusztáv árvája 
Rafanidesz Vilmosné 
Ambrózy Jánosné 

6. A nyitrai egyházmegyében: 

7. A pozsony városi egyházmb.: 
8. A pozsonymegyei esperességb.: 

9. A trencséni esperességben: 

Korcsek Frigyesné 
10 Sztolár-Györgyné 

Wladár Jánosné 
Valentínyi Jánosné 
Húrban Józsefné 
Schnitta Lajosné 

15 Boór Mihályné 
Freitag Victorné 
Blaskovits Vilmosné 
Csernák Gusztávné 
Cserno Károlyné 

20 Krizsán Károlyné. 
Segélyösszeg 800 frt. 

52. A kerületi pénztárba közvetlenül befolyt 6000 forintnyi 
államsegély következőleg osztatik el: 

1. Közigazgatási czélokra kihasíttatik . . . 2900 frt 
2. Az egyet, pénztárba be kell szolgáltatni . 250 ,, 
3. Esperesi tiszteletdíjakra 900 
4. Theologiai „Otthonra" . . . 
5. Kerületi leányiskolára Modorban 
6. Egyházak segélyezésére . . . 
7. Katec.heták némi díj azasara 

Összeg: 6000 frt 
a) A következő egyházak részesülnek 50 frtnyi segélyben: 

IOJÍO 

1. A barsi egyházmegyében: 
2. A fehérkomáromi egyházmegyében: 
3. A honti egyházmegyében: 
4. A mosoni egyházmegyében: 
5. A nógrádi egyházmegyében: 
6. A nyitrai egyházmegyében: 
7. A pozsony városi egyházmegyében: 
8. A pozsonymegyei egyházmegyében: 

1 Léva 
Oroszlán 
Báth 

Málnapatak 
5 Kosztolna 

9. A trencséni egyházmegyében: 

b) A katecheták közül a 
negyven (40) frtnyi segélyben: 

Taksony, csakis 40 frttal 
segélyeztetik. 

Puchó 
Segélyösszeg: 300 + 40 = 340 frt. 

következők részesülnek egyenként 
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1. A barsi egyházmegyében: 

2. A fejérkomáromi egyházmb: 

3. A honfi egyházmegyében: 

4. A mosoni egyházmegyében: 

5. A nógrádi egyházmegyében: 

6. A nyitrai egyházmegyében: 

7. A pozsonymegyei egyházmb.: 

8. A trencséni egyházmegyében: 

1. Sárkány Dezső, aranyosmarófhi katecheta; 52—53. 
nagy-szelezsényi lelkész. 

2. Jánossi Lajos, érsekújvári katech.; rév-
komáromi lelkész. 

3. Koricsánszky Pál, ipolysághi katecheta; 
felső-terényi lelkész. 

4. Pósch Frigyes, magyar-óvári katecheta; 
levéli lelkész. 

5. Kiss István, pásztói és mátra-szőllősi 
katecheta; sámsonházi lelkész. 

6. Erdélszky Mihály, vágújhelyi katecheta; 
és odavaló segédlelkész. 

7. Bogyai Antal, nagy-tapolcsányi katecheta 
nyitra-szerdahelyi lelkész. 

8. Farkas Géza, nagy-szombati katecheta 
s odavaló lelkész. 

9. Zsámbokréti Lajos, puchói kat. és lelkész. 
Mint kerületi biztos az évzáró vizsgák alkalmával kap 20 frtot: 

Ritter Károly somorjai s Margótsy József, losonczi lelkész, mint szór-
ványi katecheta 20 frt. Segélyösszeg: 400 frt. 

A midőn a megszavazott összegek kifizetésére az egyh. ker. 
pénztáros úr felhivatik; figyelmezteti még a ker. közgyűlés a folya-
modó feleket, hogy folyamodványaikat minden évben ang. 15-éig 
nyújtsák be az esperesnél, s hogy csakis az esperes aláírásával ellátott 
folyamodások fognak tekintetbe vétetni. 

Elfogadtatik még a főjegyző azon ajánlata, hogy a folyamod-
ványok kellő megszerkesztésére, utasító mintalapokat fog nyomatni és 
az esperesi hivatalok által, a folyamodó felek rendelkezésére bocsátani. 

53. A Reiscliel Károly-alapítványt kezelő kerületi bizottság beter-
jeszti jelentését, mely szerint 1897. évi decz. 31-ével a pénztár állása: 

A) Kezelési eredmény-számla. Követei Tartozik 
Theologiai akad. folyó-

számlának . . . 
Segélyezések . . . . 
Költségek 
Mérleg . . . . . . 

1500 frt — kr. 
4625 

210 
549 

60 
13 

6884 frt 73 kr. 

K a m a t s z á m l á n : 
Kölcsön utáni kamat . 60 frt — kr. 
Értékpapirok kamatai, 

levonva az alapít-
ványnak előírt 264 frt 6568 » 10 » 

Takarékpénztári kamat 256 » 63 » 
6884 frt 73 kr 

Tartozik 
Pénztári számla . 
Kölcsönszámla . . 
Értékpapír-számla 
Takarékp. betét 
Kamat . , . 

B) Pénztári forgalom. 
Bevételben . . . 13258 frt 40 kr. 
Kiadásban . . . 13230 » 60 » 

Pénztári egyenleg: 27 frt 80 kr. 
C) Mérlegszámla. 

Theol. akad. tart.-alap 
Alapítványi vagyon . 
Segélyezések tartalék-

alapja 
Kezelési eredm.-számla 

27 frt 80 kr. 
1000 » — 

147184 » — 
7440 » 11 

624 » 16 

Követel 
5894 frt 34 kr. 

148176 » 92 » 

1655 » 68 » 
549 » 13 » 

156276 frt 07 kr. 156276 frt 07 kr. 
Vagyonszaporodás az 1897. év folyamán nem mutatkozik. 
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Továbbá: Az 1897. évi októberi határidőben 52 segélyezett között 
kiosztatott 2350 frt; az 1898. évi áprilisi határidőben 50 segélyezett 
között 2315 frt, a két határidőben összesen 4665 írt. 

Végül Günther M. V. alapítványi pénztáros úrnak köszönet mel-
lett a szokott fölmentvény megadatott. 

Tudomásul vétetik, azzal, hogy ezentúl a segélyezettek 
névsora a jegyzőkönyvbe felvétetik. 

Az 1897. évi októberi határidőben segélyeztettek. 

Az alapszabályok 9. §-a értelmében. 
Frt Frt 

1. Ny. Paulinyi László . . . 100 
2. Ny. Pifko Gusztáv . . . 100 
3. P. m. Minich Dániel . . . 100 
4. Ny. Szluika Mihály . . . 100 400 

Az alapszabályok 13. §-a értelmében. 
5. Á . Brózik Zsófia . . . . 45 
6. 33 Tomala Ľudmila . . . 45 
7. F. K. Kemény Lujza . . . 50 
8. H. Lőrincsék Amália 40 
9. 33 Schmidt Karolina . . 45 

10. 33 Holéczy Emilia . . . 50 
11. L. Hodzsa Kornélia . . 50 
12. 33 Orphanidesz Szabina 40 
13. 33 Philadelphy Karolina . 40 
14. 33 Lehotszky Zsófia . . 40 
15. 33 Bohus Petronella . . 45 
16. Ny. Sztolár Aranka . . . 50 
17. 33 Petényi Emilia 45 
18. 33 Húrban Aranka . . 45 
19. 33 Boor Emilia . . . . 45 
20. 33 Klszák Antonia . 40 
21. 33 Klszák Emma 45 
22. 33 Lichard Hermina 50 
23. 33 Mandelik Amália . . 40 
24. 33 Roy Francziska , 45 
25. 33 Schnitta Dorottya • . . 50 
26. P. V. Freytag Erzsébet . . 45 
27. P. m. Lesko Krisztina . . . 45 
28. 33 Fleischhacker Friderika 40 
29. J 3 Nittnausz Eleonora . . 35 
30. 33 Blaskovics Terézia . . 50 
31. 33 Csernák Zsuzsanna . . 45 
32. Tr. Riesz Mária . . . . 45 
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Frt 
33. Tr. Krizsan Draskóczy Mária 35 
34. 5 5 Krizsan Kokes Mária . 45 
35. 5 5 Cserno Adolfina . . . 50 
36. Tu. Belohorszky Szidónia . 50 
37. 55 • Bogyay Vilma . . 40 
38. 55 Hodzsa Klementina , . 40 

A z alapszabályok 17. §-a értelmében 
39. á . Kollarik Mihály . . . 40 
40. M. Sax Pál 30 
41. Ny. Vansza Imre . . . . 40 
42. 55 Mikula Endre . . . . 30 
43. 55 Vregyik Jakab 35 
44. Ny. Predmerszky Frigyes 40 
45. P. V. Csáder Gyula . . . 30 
46. P. m. Weszter Sámuel . . . 35 
47. Tr. Horváth János . . . 40 
48. 5 5 Sarko János . . . . 40 
49. Tu. Bazovszky Pál 40 
50. 55 Soltész György . . . 40 

Frt 53. 

összesen 

1510 

440 
2350 

Az 1898. évi áprilisi határidőben segélyeztettek. 

Az alapszabályok 9. §-ának értelmében. 
1. Ng. Szluika Mihály . . . 100 
2. Ny. Paulinyi László . 100 
3. 55 Pifko Gusztáv 100 
4. P. m. Minich Dániel . . 100 

Az alapszabályok 13. §-ának értelmében. 
5. Á. Brózik Zsófia . 45 
6. 55 Tomala Ľudmila . 45 
7. F. K. Kemény Lujza . . 50 
8. H. Lőrincsék Amália 40 
9. 55 Schmidt Karolina 45 

10. 55 Holéczy Emilia . 50 
11. L. Hodža Kornélia . . 50 
12. 55 Orphanidesz Szabina 40 
13. 55 Philadelphy Karolina 40 
14. 55 Lehotszky Zsófia 40 
15. 55 Bohus Petronella 45 
16. Ny. Szlolár Aranka . . 50 
17. 55 • Petényi Emilia . . 45 
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53-54 . 
18. Ny. Boor Emilia . . . . 

Frt 
45 

19. 55 Húrban Anna 45 
20. 

5 5 Klszák Emma . . 45 
21. 55 Lichard Hermina . . 50 
22. 5 5 Mandelik Amália . . 40 
23. 55 Roy Francziska . . . 45 
24. Ny. Schnitta Dorottya . . 50 
25. P. V. Freytag Erzsébet . . 45 
26. P. m. Lesko Krisztina . . . 45 
27. 55 Fleischhacker Friderika 40 
28. 55 Nittnausz Eleonóra . 40 
29. 55 Blaskovics Terézia . . 50 
30. 55 Csernák Zsuzsanna . . 45 
31. Tr. Krizsan Draskóczy Mária 40 
32. 

55 Krizsan Kokes Mária . 45 
33. 55 Cserno Adolfina . . . 50 
34. 

5 5 Belohorszky Szidónia . 50 
35. Tu. Bogyay Vilma . . . . 40 
36. 

55 Hodzsa Klementina . . 40 

Frt 

1435 

As alapszabályok 17. §-ának értelmében. 
37. A. Kollarík Mihály . . . 40 
38. M. Sax Pál . . . . . 30 
39. Ng. Vansza Imre . . . . 40 
40. 55 Mikula Endre . . . . 30 
41. 5 5 Vregyik Jakab . . . 35 
42. 55 Bazovszky Dániel . 40 
43. Ny. Predmerszky Frigyes . 40 
44. P. V. Csáder Gyula . . , . 30 
45. P. m. Weszter Sámuel . . . 35 
46. Tr. Horváth János . . . 40 
47. 55 Sasko János . . . 40 
48. Tu. Bazovszky Pál . . . 40 
49. 55 Soltész György . . . 40 

Összeg: 
480 

2315 
54. A Reischel Károly alapítványi bizottság jelentése szerint 

dr. Samarjay Emil úr lemondván a pozsonyi egyházközségnél viselt 
felügyelői hivataláról, kivált a bizottságból is. 

Tekintve, hogy az alapító levél 6. pontjával szervezett kerületi 
bizottság teljes, a mennyiben püspök úr elnöklete alatt 2 felügyelői, 
2 lelkészi és 2 tanítói tagból áll s így választás szüksége fenn nem 
forog; az alapítványi ügymenet zavartalan lefolyásának érdekében 
azonban a bizottság fölkéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a kivált 
s úgy szakismeretével, mint ügybuzgóságával az alapítványnál eddig 
is sikeresen működött férfiút a bizottság alelnökévé válaszsza meg. 

1 



113 

A kerületi gyűlés dr. Samarjay Emil urnák eddigi 54-56. 
munkásságáért köszönetet mond, s őt a Reischel-bizottság 
alelnökévé megválasztja s e tiszt elvállalására fölkéri. 

55. A mult évi ker. gyűlés jgyzkvének 60. pontjánál, melyben 
kerületünk az előadott okoknál fogva, a liptói egyházmegye lelkészeinek 
a Reischel Károly-alapítvány iránt támasztott igényeit el nem ismerve, 
az egyetemes gyűlést a követelések visszautasítására fölkéri, olvas-
tatik ugyanazon évi egyetemes gyűlés jgyzkvének 100. az 1896. évi 
egyetemes gyűlés jgyzkvének 91. pontjával véleményadásra felhivott 
egyetemes ügyész véleményét tartalmazó s az illetékes kerületekkel 
jegyzőkönyvileg közölt pontja; melý szerint a véleményező ügyész a 
liptói esperesség lelkészeinek követelését jogi szempontból indokoltnak 
nem tartja ugyan, de méltányossági szempontból mégis a jelenleg 
hivataloskodó lelkészekre és tanítókra nézve a felosztás előtti állapotot 
véli fentartandónak. E felfogással szemben tekintve, hogyha csakugyan 
a dunáninneni kerülettől elcsatolt egyházmegyék lelkészeit és tanítóit 
valamelyes hátrány érte volna, ezen egyházi törvényhozási tényből 
származó következményért a kártalanítást a Reischel Károly-alapítvány 
el nem vállalhatja; tekintve, hogy akkor, midőn a más kerületekhez 
csatolt egyházmegyék lelkészei, lelkész-özvegyei s tanítói iránt tanú-
sítandó méltányosságot kívánnak mi tőlünk, figyelmen kivül hagyják, 
hogy a segélyzettek számának oly növelése mellett, a segélyösszegek 
kisebbítésével, esetleg az idecsatolt, egyházmegyék lelkészeinek és taní-
tóinak kizárásával méltatlanság, sőt jogtalanság követtetnék el ép azokon, 
kiknek az alapítvány járt: tehát ugy a jogosság, mint a méltányosság 
alapján a közgyűlés kimondja, hogy 

az 1894. évi közgyűlés jkv. 38. pontjában foglalt hatá-
rozatát: ,,hogy azon a két más kerülethez csatolt egyház-
megyékhez tartozó segélyzettek, kik eddig az alapítványból 
gyámolítva lettek, a segélyt halálukig húzni fogják; mig a most 
hozzánk csatolt egyházmegyék tagjai csak a csatlakozás 
napjától nyernek jogigényt, az L897. évi ker. jkv. 60. pont-
jában foglalt indokolással együtt fentartja s fölkéri az egye-
temes gyűlést, hogy úgy a liptói egyházmegyét, mint talán 
más, hasonló igényeket tápláló egyházmegyéket vagy egye-
seket keresetükkel elutasítani kegyeskedjék. 

56. A Reischel Károly alapítványi ker. bizottság jelentésének 
tárgyalásával kapcsolatban püspök úr beterjeszti főtiszt, és mélt. 
Sárkány Sámuel bányakerületi püspök urnák Pilisen, f'. é. szept. 1-én, 
2231. sz. a. kelt levelét, melylyel a turóczi egyházmegye lelkészeinek, 
a bányai egyházkerületi közgyűléshez intézett, a Reischel-féle jótéte-
ményt kérő folyamodványát, ugyanazon kerület f. é. augusztus 23—25. 
napjain tartott közgyűlésének pártoló határozata folytán püspök úrhoz 
s általa egyházkerületi közgyűlésünkhöz azon kéréssel teszi át, hogy 
püspök úr hasson oda már a viszonosság alapján is, hogy a turóczi 
egyházmegye jelenlegi lelkészei, méltányossági szempontból ne záras-
sanak ki a Reischel-féle alap jótékonyságából. E levéllel összef'üggőleg 
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56-59. felolvastatik a turóczi egyházmegye lelkészeinek fentjelölt kérvénye is. 
Eltekintve a kérvényben felhozott érvektől, melyeknek vitatásába 

kerületi gyűlésünk, jelen alkalommal bocsátkozni nem kiván; de hivat-
kozva 1894. évi jegyzőkönyvének 38. s 1897. évi jgykvének 60. 
valamint az 1897. évi egyetemes gyűlés 100. pontjaiban foglalt hatá-
rozatokra, illetve indokolásra, nem különben a liptói egyházmegyének 
azonos követelésére, az előző pontban adott válaszára: 

egyházkerületi közgyűlésünk kijelenti, hogy a turóczi 
egyházmegye lelkészeinek kérelmét teljesíthetőnek nem tartja. 

57. Olvastatott a szabályrendeleti bizottságnak a lelkészválasztási 
szabályrendeletről szóló jelentése, mely szerint a mult évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 84-ik pontja alatt hozott határozatában ezen 
szabályrendeletet, tekintettel arra, hogy óhajtandó, miszerint ezen fontos 
ügy mind a négy kerületben lehetőleg egyöntetűen rendeztessék, oly 
felhívással bocsátja vissza kerületünkhöz, hogy ezen szabályrendeletet 
az egyetemes szabályrendeleti bizottság által készített munkálatnak 
lehető figyelembe vétele mellett közgyűlésünk újból tárgyalja, miért is 
kerületi bizottságunk az egyetemes munkálatot letárgyalván, azt a 
kívánatosnak mutatkozó módosításokkal ellátva, elfogadásra ajánlja. 

A közgyűlés a beterjesztett javaslatot elfogadja, de azt 
szabatosabb szövegezés végett, a benne foglalt elveknek 
sértetlen fenntartásával, a szabályre'ndeleti bizottságnak 
visszaadja. 

Ezzel kapcsolatban olvastatott a nógrádi ág. h. ev. egyházmegye 
azon indítványa, hogy az 7» évi időkőzi lelkészi jövedelem, az E. A. 
75-ik §-ában foglalt esetekben az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetét 
illesse ugyan, de ha ezen idő alatt a lelkészi állomás be nem töltet-
nék, az egy negyed éven felüli időközi jövedelem, az új lelkész 
beigtatásának napjáig, az egyházmegyei papi özvegy árva-intézet pénz-
tárába szolgáltassák be. 

A közgyűlés ezen indítvány felett, miután az az E. A. 
75-ik szakaszába ütközik, napirendre tér. 

58. A kerületi pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyetemes 
egyház számadását átvizsgálta s azt szám szerint helyesnek találta. 

Tudomásul vétetik. 
59. A ker. pénzügyi bizottság jelenti: 
1. hogy a kerületünkre kivetett közalapadó 1897. évben befolyt; 

egyedül a nyitrai esperesség maradt 153 frt 91 krral hátralékban. 
2. A bizottság indítványozza a közgyűlésnek: 

a) hogy a nyitrai esperesség szórványaira kivetett évi 9 frt 
16 krnyi közalapjáruléknak leírását engedélyezze az 1896, 1897 és 
1898 évekre, 

b) hogy a nyitrai egyházmegyének 153 frt 91 kr., illetve 
135 frt 59 krnyi közalap-hátraléknak befizetésére f. évi decz. l-jét 
végnapul kitűzze, 

c) hogy az egyházmegyéket felszólítsa, folyó évi közalapjáru-
lékaik pontos befizetésére f. é. decz. l-ig, 
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d) hogy az egyetemes gyűlés elé oly indítványt terjeszszen, 59-
miszerint az egyetemes gyűlés tekintettel a sok helyütt megváltozott 
viszonyokra az egyházközségek és hívei érdekében új adó-összeírást 
és közalap-kivetést elrendeljen és foganatosítson. 

A ker. gyűlés ezen jelentést tudomásul veszi s a benne 
foglalt indítványokat elfogadván, kimondja, hogy 

a) a nyitrai esperesség szórványaira kivetett évi 9 frt 
16 kr. közalapi járulékot az 1896., 1897. és 1898. évekre 
a bev. 5 % engedmény terhére leírja, 

b) nevezett egyházmegyét 153 frt 91 kr., illetve 
135 frt 59 kr. közalapi hátrálékának f. évi deczember hó 
1-ső napjáig leendő befizetésére kötelezi, 

c) tekintettel a változott viszonyokra az egyetemes 
gyűlést uj adó-összeírás s ennek alapján uj közalapi kivetés 
foganatosítására felkéri. 

60. Több egyházközség által felterjesztett kérvényekre vonat-
kozólag, melyekben a közalap-adóból leengedést kérelmeznek a pénz-
ügyi bizottság indítványozza a közgyűlésnek, hogy valamennyi teljesen 
felszerelt ilynemű felfolyamodványt támogatólag az egyházegyetemhez 
felterjessze. 

A bizottság indítványa elfogadtatik s az elnökség a 
beérkezett kérvények felterjesztésére felkéretik. 

Folyamodnak a következő egyházak: 
Barsból: Nemes-Kosztolány. 
Hontból: Felső-Rakoncza. 

Kis-Csalomja. 
Fejér-Komáromból: Rév-Komárom. 
Nógrádból: Turicska. 
Nyitrából: Krajna, Salgó, Szobotist, Vág-Ujhely, 

Felső-Zelle. 
Trencsénből: Felső-Ozor. 

61. Püspök úr bemutatja a nm. vallás, és közokt. miniszter úr 
3159. és 3354. ein. sz. alatt kelt két rendbeli leiratát, melyek közül 
az elsőben felkéri püspök urat, hogy tekintettel a lelkészi jövedelem 
kiegészítéséről szóló törvény 20. §-ára, terjessze fel azon lelkészek 
névsorát, a kiknek fizetése az államköltségvetésbe felvett segélyből 
1600 koronára az 1897. végéig már is kiegészíttetett, s e végből az 
illető lelkész tényleges jövedelme, — továbbá az államsegélyből felhasz-
nált összeg mennyisége korona és fillérekben beigazolandó, hogy az 
a segély továbbra is kiszolgáltatható legyen. A másodikban pedig 
kérdést intéz az iránt, valljon tekintettel az idézett törvény 11. §-ára, 
szándékozik-e püspök úr saját hatáskörében a lelkész jövedelmi beval-
lások javítására lépéseket tenni, vagy pedig a minisztérium által 
kiadott rovatos ívek alapján kívánja a szükséges kiigazításokat esz-
közöltetni? 

A közgyűlés felkéri püspök urat, hogy azon lelkészek 
névsorát, kik az államsegélyből időről-időre a szükséghez 
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-63. képest segélyeztettek. a nm. vall. és közokt miniszter úrhoz 
felterjeszteni, a jövedelmi bevallásokra vonatkozólag pedig a 
választ oly értelemben megadni szíveskedjék, hogy kerüle-
tünk a lelkészi fizetéseket a cultusminiszterium által kiadott 
rovatos ívek szerint óhajtja összeiratni. 

62. Az 1897. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 70. pont-
jánál püspök úr jelenti, hogy az ezen pontban foglalt határozatok 3. 
száma alatt megválasztott egyetemes nyugdíjintézeti bizottság f. évi 
július 21-én megtartotta ülését, melyben a tagok fölvételét elintézte; 
de minthogy a bizottság munkásságáról semmi hivatalos értesítést 
nem kapott, nem tehet e fontos ügyben kimerítő jelentést; azonban 
a nyugdíjügyi szabályrendelet 27. §-ában b) alatt meghatározott s az 
elnökségen kívül három tagból álló ker. nyugdíjügyi bizottság meg-
választására a ker. gyűlést fölhívja. 

Tekintve, hogy az egyetemes nyugdijintézet állása nemcsak közel-
ről érdekli az egyeseket és az egyházi kormányzó-testületeket, de a 
szabályrendelet 31. §-a s az ügyrend 10. §-a nemcsak fontos jogokat 
ruház az egyházkerületi és egyházmegyei kormányzó hatóságokra, 
hanem fontos költségeket is ró. 

egyházkerületünk fölkéri az egyetemes gyűlést, utasítsa 
úgy az egyetemes bizottságot, mint az ügyvivőt, hogy a 
nyugdíjintézet állásáról évenként idejekorán értesítse kerüle-
tünk elnökségét s általa az egyházmegyei elnökségeket; a 
kerületi nyugdíjíntézeti bizottságot pedig a rendes elnök-
ség mellett Trsztyénszky Ferencz, Günther M. Vilmos, Stromp 
László tagokból megalakítja. Püspök úr felkéretik, hogy 
az egyeseket és egyházakat kötelességeik teljesítésére felhívja. 

63. Fentebbivel tárgyi kapcsolatban püspök úr beterjeszti Holl es 
Dániel dobrocsi lelkész következő indítványát: 

Minthogy az egyházi alkotmány azon intézkedésének, hogy léte-
sítsen az egyetemes egyház egy lelkészi, theol. tanári, hitoktatói és 
énekvezéri egyetemes nyugdíjintézetet, nem volt és nem is lehetett az 
a czélja, hogy a most élők tetemes megadóztatásával a jó késő jövő 
számára gyűjtsön egy tekintélyes és biztos nyugdíjintézeti alaptőkét; 
hanem az, hogy most működő valamennyi lelki szolgájának is meg-
szerezze a biztosított nyugdíjban rejlő megnyugvást, 

minthogy a hosszúra szabott »karenczia« a 60 életéven felüli 
embereknek nyugdíjjogosultságát csak oly magas életkorban teszi 
folyóvá, melyben több valószínűséggel várhatják halálukat, mintsem 
nyugdíjélvezetüket remélhetnék; végre 

minthogy családfentartás és gyermeknevelés huzamos gondjaiban 
kimerült s aggkorukban több kényelmet, sőt munkasegélyt is igénylő, 
magaskoru lelki munkásoktól szinte lélekben járó dolog, évente egy-egy 
tetemes összeget azon intézet fentartására elvonni, melynek áldásaiban 
ők már alig részesülhetnek, 

határozza el a kerületi gyűlés, hogy mindazon lelkészekért, 
theologiai tanárokért, hitoktatókért s énekvezérekért, kik 1897. évben 
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életök 60-ik évét betöltötték, egészen a legmagasabb korig, a kerület 64-65. 
fogja az évi nyugdíjintézeti illetményt a lelkészek segélyezésére rendelt 
jövedelmekből befizetni, 

közölje ezen határozatát a testvérkerületekkel s terjessze fel 
ajánlólag az egyetemes gyűlés elé is. 

A közgyűlés ezen indítványt véleményadás és javaslat-
tétel végett kiadja a kerületi pénzügyi bizottságnak s ajánlja 
úgy a testvér-egyházkerületek, mint az egyetemes gyűlés 
figyelmébe. 

64. Az egyházkerületi gyámoldára vonatkozólag, a pénzügyi bizott-
ság indítványára 

a kerületi közgyűlés kimondja, hogy a) a 6480 frtra 
rúgó kerületi gyámoldaalap kamatait ezen íolyó évben nem 
folyósítja, bj az 1896. évi kerületi gyűlési jegyzőkönyv 34. 
pontjában foglalt határozatát kibővíti azzal, hogy ezen alap 
kamatai elszerencsétlenült lelkészek, elégtelenül segélyezett 
lelkészözvegyek és elhagyatott lelkészárvák között osztandók 
ki; c) az 1899. év április havában összehívandó pénzügyi 
kisbizottságot megbízza a kerületi gyámoldaalap 240 frtnyi 
kamatainak első ízben való kiosztásával, s d) ezen határozat 
végrehajtásával püspök úr bízatik meg. 

65. Az egyházkerületi segélyző-intézetek állapota 1897-ik év 
deczember 31-én. 
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65-68. Kiegészítő megjegyzések: 
1. A fejérkomáromi egyházmegyében a papi segélyző-intézet alap-

szabályai most készülnek. A tagok járuléka az alapszabályokban fog 
meghatároztatni. Az egyházak a fizetés kötelezettsége alól 1898. jan. 
1-töl felmentettek. 

2. Az egyházak az évi járulékok fizetésétől (évi 12 frt) az 
egyetemes nyugdíjintézet életbeléptével, 1898. január elsejével fel-
mentettek. 

3. A ki a nyitrai segélyző-intézet tagjai közül 112 frtot lefizet, 
az fel van mentve az évenkénti járuléktól. A tanítói segélyző-intézet 
tagjai 62 frt lefizetése mellett, fel vannak mentve az évi járulékoktól. 

A nógrndi egyházmegyében a segélyző-intézet alapja háromféle, 
úgy mint: 

a) a papi özv. árva intézet vagyona . . 33326 frt 20 kr. 
b) a Bánóczi-féle papi és tanítói alap . . 13909 » 18 » 
c) a biztosítási százalékból alkotott papi alap 3953 » 38 » 

Ugyanazon egyházmegye tanítói segélyző intézeteknek alapja is 
kétféle u. m.: 

a) a tanítók által alkotott alap . . . . 13910 frt 81 kr. 
b) a Kuchinka-féle alap 5000 » — » 

Örvendetes tudomásul szolgái. 
66. A nógrádi, honfi s barsi egyházmegyék nevében bemutatja 

a nógrádmegyei főesperes a m. é. egyházkerületi jegyzőkönyv 68. 
pontja értelmében, az egyetemes közgyűlés elnökségének benyújtott 
keresetlevelét, s midőn még azt is a közgyűlés tudomására hozta 
volna, hogy azon esetre, ha az ügy választott bíróság elé kerül, a 
három egyházmegye Láng Lajos s Farbaky Istvánt kérte fel ügyeit 
képviselő s védő bírákul, — kéri a közgyűlést s különösen tisztelt 
elnökségét 

ügyük illetékes helyen való támogatására; a mit is a köz-
gyűlés s elnöksége készséggel felajánlott. 

67. Előterjesztetik a trencsén-tepliczi fiókegyház állapotáról szóló 
jelentés, mely szerint Trencsén-Tepliczen a folyó évben 7 istentisztelet 
tartatott német nyelven, 60—70 főnyi fürdővendég állandó látogatása 
mellett. A tepliczi fiókegyház 640 frt 88 kr. vagyonából az imaház 
fölszerelésére, jobb padokkal való ellátására 324 frt fordíttatott; a 
fennmaradt 316 frt 88 krt pedig a trencséni egyház kezeli. Az 1897. 
évi 137 frt 82 krt és 1898. évi 61 frt 32 kr. bevételt teljesen föl-
emésztették a folyó költségek. 

Tudomásul vétetik. 
68. Előterjesztetik a pöstyéni fiókegyház állapotáról szóló jelentés, 

mely szerint Pöstyén fürdőben a lefolyt éven 13 istentisztelet tartatott, 
felváltva magyar és német nyelven, az állami iskolának e czélra áten-
gedett egyik termében; az egyházi vagyon pedig 1460 frt 83 krra 
rúg. Egyszersmind elismeréssel emlékezik meg Köhler Edinhard szám-
tartónak, a fiókegyház gondnokának buzgó és fáradhatatlan tevékeny-
ségéről. 
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A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul s 68-72. 
Köhler Edinhard úrnak lelkes fáradozásáért köszönetet szavaz. 

69. A ker. gyámintézeti egyházi elnök beterjeszti a ker. gyám-
intézet f. évi szept. hó 6-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét, 
egyszersmind jelenti, hogy a gyámintézeti istentisztelet ezentúl mindig 
a ker. gyűlést megelőző napon d. u. 4 órakor a vendéglátó gyülekezet 
nyelvén fog megtartatni. 

A gyámintézet jelentése tudomásul vétetik, jegyzőkönyve 
pedig a ker. gyűlés jegyzőkönyvének függelékeképen fog 
kinyomatni. A határozat végrehajtásával a főjegyző meg-
bizatik. 

70. A kerületi pénztáros bemutatja a br. Steiger alapítvány-
számlát : 

Tartozik. br. Steiger A. alapítvány számla-kivonata I897. évről. Követel. 

1897 

Jan. 1. 
Decz. 31. 

Alapítványi tőke . . . . 
4 % kamat-előírás 1897-re 

frt 
2767 

110 

kr 
67 
68 

1897 

Jan. 2. 

Julius 2. 

Bogyay hitokt. úrnak fél-
évre 

Ugyanannak második fél-

frt 

40 

kr 

2878 35 
Julius 27. 
Decz. 31. 

Lacko János biztos úrnak 
Alapítványi tőke . . . . 

40 
6 

2792 

— 

Julius 27. 
Decz. 31. 

Lacko János biztos úrnak 
Alapítványi tőke . . . . 

40 
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2792 35 
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110 
86 

68 

tolva) 24 68 2878135 
I 1 1 

Tudomásul szolgál. 
7L Püspök úr jelenti, hogy a Zsedényi díjat az 1897/98. tanévre 

90 írtjával a következő tanítóknak adományozta: 
fehérkomáromi esperesség 
mosoni » 
n.-honfi » 

nógrádi 
» 

nyitrai 
pozsonymegyei 
pozsonyvárosi 
trencséni 

Kövesi Béla, csákvári 
Kirchknopf Mátyás, rajkai 
Báty el Gyula, egyházmaróti 
Szvetlik János, fehérkúti 
Machnik István, uhorszkai 
Mocznay Mihály, erdőmegi 
Zatkalik Zsigmond, krajnai 
Böhm Károly, limbachi 
Dorn János, pozsonyi 
Rizner Lajos, nemespodhragyi 

tanítóknak. 
Tudomásul szolgál. 

72. Ugyancsak püspök úr jelenti, hogy az 1897/98. tanévben 
a Geduly-íéle ösztöndíjat Sommer Gyula III. éves theologusnak, 
Pozsonyban, a Németh István-féle ösztöndíjat pedig Hlavács Milán 
II. éves theologusnak és Trsztyenszky Jenő VII. oszt. Ive. tanulónak 
adományozta, szinte Pozsonyban. 

Tudomásul szolgál. 
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73-77. 73 A Németh István-féle ösztöndíjban részesülő tanintézetek 
sorrendjére vonatkozólag 

kijelentetik, hogy az 1895. évi kerületi gyűlési jkv. 25. p. 
értelmében az 1898/99. tanévben a theol. akadémia marad ki. 

74. Püspök úr jelenti, hogy a Tranovszky György-féle alapítvány 
tárgyában, a tiszai egyházkerület közgyűlése még nem nyilatkozott; 
ez tehát bevárandó, mielőtt a további lépések ez ügyben megtörtén-
hetnének. 

Tudomásul s irányításul szolgál. 
75. Püspök úr jelenti, hogy a kerületi pénztárban kezeit Baltik-

alapítvány 6 frtnyi kamatait a pozsonymegyei esperességnek adomá-
nyozta valláserkölcsi iratok vételére s különösen a tanuló-ifjúság 
közötti elosztás czéljából. 

Hálás elismeréssel tudomásul vétetik. 
76. A Zpevnik-alapot kezelő bizottság beterjeszti következő jelen-

tését: 
Bevétele volt 2446 frt 32 kr., kiadása 2442 frt 81 kr., pénztári 

készlet 3 frt 51 kr. 
Vagyona decz. 31-én 11236 frt 84 kr., évi szaporodás 342 frt 85 kr., 

melyből azonban a bizottságnak f. é. febr. 15-én megtartott ülésének hatá-
rozata folytán 261 frt 86 kr. »Luther életének« V-ik kiadására, a nyomda-
számla részbeni törlesztésére fordítandó s a vagyonhoz csak 80 frt 99 kr. 
csatolandó, mely ennélfogva tulajdonképen csak 10974 frt 98 kr. 

E vagyon 5 pénzintézetben, földtehermentesítési és koronajáradék-
kötvényekben van elhelyezve. 

A számadást Vladár Miksa nógrádi és Švehla Gusztáv zólyomi 
főesperesek vizsgálták meg s rendben találták. 

A bizottság 1897. folyamán elajándékozott: 
1. 

2. 

699 drb konfirm. emléklapot 
A Melanchton-ünnep alkalmából: 

Melanchton Fülöp »Életét« 3000 pél-

13 frt 98 krnyi értékben 

dányban 210 » — » » 

3. 18 drb »Énekes könyvet« illetve 
Tranosciust 40 » 20 » 

4. Bartal könyvecskéjét a külmissióból 
45 példányban 6 » 75 » » 

5. Leska »Apologiáját« 40 példányban . 24 » — » » 

6. Leska »Smalk. czikkeit« 44 példányban 11 » — » » 

Összesen: 305 frt 93 krnyi értékben. 
A mult év folyamán kiadta a bizottság Melanchton - »Eletét« II. 

kiadásban is és »Luther életét« V. kiadásban. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 

77. Püspök úr bemutatja Hajdú András lipótvári orsz. fegyinté-
zeti reform, lelkésznek, nem különben Gyuris János Mária-nostrai 
fegyintézeti ev. lelkésznek kimerítő jelentését, mely szerint a lipótvári 
fegyintézetben a f'egyenczek forgó létszáma 80, — a. mária-nostraiban 
39 volt; az úrvacsorához járult az előbbiben 168, — áz utóbbiban 
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76, — az istenitisztelet mind kettőben rendesen megtartatott és a 77-82. 
lelkipásztorkodásra is kellő gond fordíttatott. Illaváról nem érkezett 
bejelentés. 

Tudomásul szolgál; az illavai lelkész pedig újból meg-
keresendő, hogy jelentését püspök úrhoz évről-évre pontosan 
terjessze be. 

78. Előadatik Bogyay Antal nyitraszerdahelyi ág. h. ev. lelkész, 
volt nyitrai kir. fogházi hitoktatónak ügye, e szerint a m. kir. igazság-
ügyminiszter 52378/1897. sz. leiratában a kassai kir. főügyésznek azon 
intézkedését, hogy a nyitrai kir. törvényszéki fogházban levő mindkét 
felekezetű protestáns foglyok lelki gondozását a nyitrai ev. ref. lelkészre 
bízta — megváltoztatni nem szándékozik és hogy ezzel nincs eltiltva 
az ág. h. ev. lelkész, hogy a fogházban önkényt megjelenhessék és 
hitfeleit lelki gondozásban részesítse, azért azonban díjjazásra igényt 
nem tarthat. 

Ezen leirat — tekintettel arra, hogy Bogyay Antal lelkész 
nem fel nem bontható szerződéssel vállalta el a hitoktatást 
és hogy a minisztérium egyházunknak azon jogát, mely 
szerint lelkészeivel oktathatja a fog- és fegyházban levő 
evang. vallású letartóztatottakat — tudomásul vétetik, — 
és felkéretik és megbizatik a püspök úr, hogy légy- és fog-
házakba, a hol azt szükségesnek látja — belátása szerint a 
vigasz megadása és a szentség kiszolgáltatása végett — 
lelkészeket küldhessen. 

79. A m. é. ker. közgyűlés jegyzőkönyvének 91. p.-ra vonatko-
zólag püspök úr felkéretik, hogy a zsolnai és n.-szlatinai szórvá-
nyok önállósítására a szükséges lépéseket tegye meg. M.-Óvár ez 
évben is segélyeztetvén, rendezése azon időre halasztatik, a mikor 
azt a kerület anyagi viszonyai megengedik. 

80. A ker. gyűlés jkv. 92. pontjánál püspök úr jelenti, hogy a 
losonczi hitoktató ügyében 1897. nov. 30-án személyesen eljárván az 
ügyet lehetőség szerint elintézettnek jelentette ki; mivel kapcsolatban 
olvastatik a nógrádi egyházmegye 1898. jul. 13. és 14-én tartott 
gyűlése jkvének 43. pontja, mely szerint az egyházmegye a losonczi 
vallástanító fizetéséhez, ennek végleges rendezéseig a 200 frt évi 
hozzájárulást továbbra is megadja. 

Tudomásul szolgál. 
81. A ksinnai egyház abbeli folyamodványát, hogy a lemondás 

által üresedésbe jött papi állomás, az E. A. 319. §-nak kedvezmé-
nyének reá való kiterjesztése mellett, neki a papi állomás betöltése 
megengedtessék, 

a ker. közgyűlés méltányolván, a kért engedélyt megadja. 
82. A kis-sztankóczi egyház abbeli folyamodványára, — engedné 

meg a kerületi közgyűlés, hogy az egyházi alkotmány 319. §. kedvez-
ményét reá is kiterjesztve, a papi állást betölthesse, 

a kerületi közgyűlés a papi állás betöltésére az engedélyt 
megadja. 
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83. Az oroszvári párbér sérelmi ügyben az előadó ezen kérdés 
történetét vázolván és előadván, hogy a legfőbb bíróság Schiessler 
Mátyás és társai keresetét azon indokolással, hogy a párbérszedési 
jogot a kath. egyház — (plébánia) elbirtokolta — elutasította. 

Tekintettel azonban arra, hogy ezen indító okok sehogyan sem 
egyeztethetők össze az osztó igazságnak, az 1790/91. évi XXVI, továbbá 
1848. évi XX. és 1868. évi LIII. törvényczikkekben foglalt és kimondott 
hitfelekezeti jogegyenlőségnek és viszonosságnak elveivel,' hanem ily 
indító okok alkalmaztatása sajnosan tanúsítja azt, hogy az ág. hitv. 
evang. hitfelekezeteknek nem egyenlő mértékkel szolgáltatik ki az 
igazság; 

tekintettel ezen erkölcsileg is felette leverő benyomást okozó 
körülményre; 

tekintettel továbbá arra, hogy a vallás és közoktatási m. kir. 
miniszter 1882. évi május hó 6-án 20419. sz. a. kelt rendeletéhen 
kimondotta ugyan, hogy a róm. kath. lelkészek párbér és ehhez 
hasonló illetmények kiszolgáltatása iránt fenforgó ügyeiben, midőn 
azon peressé vált kérdés eldöntése válik szükségessé, valljon birtokhoz 
kötött vagy személyi járandóságnak tekintendők-e az illető illetmények 
— ezentúl a rendes bíróság vétessék igénybe, — de — mint azt a 
jelen eset szomorúan mutatja, — ezen intézkedésben sem található 
megnyugtatás és biztos volta annak, hogy hitsorsosának a szentesített 
törvényekben gyökerező jogaikat háboríthatlanul élvezhetik, 

tekintettel arra, hogy a kir. Curiának az oroszvári párbér ügyben 
tanúsított következetlensége számtalan más hasonló ügyekben teljesen 
ellenkező értelemben hozott döntvényeivel szemben oly annyira meg-
magyarázhatatlan, hogy múlhatatlanul szükséges és kívánatos, ezen 
,,á maga nemében páratlan" határozatot úgy a kormánynak, mint a 
törvényhozásnak ís tudomására hozni; tekintettel arra, hogy már az 
1881. évi egyetemes közgyűlésen elhatároztatott, hogy erélyes fellépéssel 
és ismételt felszólalással egyházunk a hazai törvényekben gyökerező 
jogainak érvényt szerezni óhajt, de ily többszöri sürgetés is semmi 
eredményt sem szült; tekintettel arra, hogy az 1893. évi október 4—6-án 
Budapesten tartott egyetemes közgyűlésen 27. szám alatt határoz-
tatott, hogy az oroszvári párbér ügyben az egyetemes gyűlés feliratot 
intéz a vallás és közoktatási miniszterhez, egyúttal az egyetemes felügyelő 
is megbízatván, hogy ezen ügy kedvező elintézése czéljából a vallás-
és közoktatási miniszternél a szükséges lépéseket tegye meg; de az 
1894. évi egyetemes közgyűlés 16., 1895. évi 29., 1896. évi 27. és 
1897. évi 25-iki jegyzőkönyvi pont tanúsága szerint, mind ez siker 
nélkül maradt — 

indítványozza: 
a mosonymegyei esperesség jelentése és indítványa alapján a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlése oly czélból, hogy a 
párbér-kérdésnek már oly régóta és annyiszor sürgetett rendezése 
és megoldása és annak törvényhozási úton leendő reformálása az 
oroszvári eset alkalmából is újból és még erélyesebben mint eddig 
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történt — sürgettessék, —• ezen párbér ügynek fent előirt ered-83-
ményéről az egyetemes közgyűléshez jelentést tegyen, oly kérelem 
kiséretében, hogy ezen az uton alkotmányunk 150. §-ának aa) pontja 
alapján, úgy a közigazgatási úton, valamint a törvénykezés terén hozott 
határozatoknak sajnosan tapasztalt sérelmes volta ellen, a kormányhoz, 
az országgyűléshez és ő Felségéhez legkegyelmesebb Urunk és alkot-
mányos királyunkhoz felterjesztessék oly irányban és czélból, hogy 
ágost. hitv. evang. keresztyén egyházaink és azoknak összes hivei és 
velük együtt a panaszos oroszvári hivek, a tapasztalt és szenvedett 
sérelmükön törvényhozási úton orvoslást találjanak és nyerjenek. 

Ezen indítvány elfogadtatik és határozattá emeltetik és 
az egyetemes gyűlésre felterjesztetik. 

84. Olvastatik Király Emma folyamodványa, melyben keresetkép-
telen és vagyontalan testvére. Király Berta, néh. Király József Pál 
egykori selmeczi lyceumi igazgató leányja részére, a kerület pénztárából 
segélyt kér. 

A közgyűlés, bár Király József Pál, a folyamodó atyja 
akkor működött a selmeczi lyceumon. a mikor még nem 
tartozott a dunáninneni kerülethez, s igy jog szerint a 
dunáninneni kerület segélyadásra nem kötelezhető, méltá-
nyosságból és könyörületből folyamodónak egyszer s minden-
korra 25 frtot szavaz meg. 

85. A kerületi közgyűlés azon megkereséssel fordul az egyetemes 
közgyűléshez, rendelné el az egyet, közgyűlés, a megfelelő határozat 
módosítása mellett, hogy a közalapot kezelő bizottságba 

a kerületek püspökei is felvétessenek, hogy annak működése 
annál hatályosabban blztosítassék. 

86. Püspök úr bemutatja a kereskedelemügyi miniszter 42605 VI. 
számú átiratát, a melyben a pozsonyi diakonissáknak, kiváló ember-
baráti működésöket méltányolva, kedvezményes vasúti jegyet engedélyez. 

Örvendetes tudomásúl szolgál. 
87. A dunántúli egyházkerületnek a püspöki hivatalok útján 

közölt azon határozatát, mely szerint a supplicatiót saját területén 
beszüntette, jövőre más kerületbe sem küld supplicansokat, valamint 
a más kerületből jövő supplicansok segélyezésétől is felmentette gyüle-
kezeteit; úgyszintén ugyanazon kerület püspökének értesítését, mely 
szerint kerülete gyülekezeteit külön körlevélben hivta fel, hogy azon 
adományokat, melyeket eddig más kerületbeli supplicansoknak szoktak 
adni, a mennyire erejök engedi, küldjék be közvetlen a testvérkerü-
letek illető tápintézetei részére: 

a közgyűlés tudomásul vévén, alkalmazkodás végett a kerület-
beli lyceumok igazgatóságaival is közli; a kerületünkhöz 
tartozó összes egyházközségeket pedig felhívja, hogy a dunán-
túli iskolák tápintézeteinek, eddig ezek supplicansai útján 
juttatott segélyeket ezután anyagi erejökhöz képest közvet-
lenül küldjék be. Egyszersmind utasítja a pénzügyi bizott-
ságot, hogy a kerületbeli érdekelt iskolák igazgatóságainak 
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-94. véleményét meghallgatván, a supplicatiónak kerületünkben 
leendő korszerű átalakításáról részletes javaslatot terjeszszen 
a jövő évi közgyűlés elé. 

88. A földmívelésügyi miniszter 68643/IV/l. 1897. sz. a. a püspök 
úrhoz intézett s általa ide beterjesztett, a mezőgazdasági ismereteket 
terjesztő népies előadások ügyének, egyelőre Pozsony és Trencsén 
megyékben való támogatására vonatkozó leiratát, mint a mely népünk 
anyagi boldogulását czélozza, 

a közgyűlés őszinte örömmel üdvözli és a kerület összes 
lelkészeit és tanítóit utasítja, hogy a népies gazdasági elő-
adások ügyét akár most, akár a jövőben, ha ez iránt meg-
kerestetnek, buzgón pártfogolják és mozdítsák elő. 

89. Püspök úr bemutatván az evang. tanítók országos egyesüle-
tének alapszabály-tervezetét, 

a közgyűlés tudomásul veszi s utasítja a tervezet beadóját, 
hogy ügyét az illetékes egyházi hatóságok u Íján szorgalmazza 
az egyetemen. 

90. A fejérkomáromi tanítók felebbezése, a Zsedényí-féle szorgalom-
díjra való ajánlás tárgyában, miután a kiosztás joga a végrendelet 
értelmében, a nélkül hogy az bárminemű ajánlathoz kötve volna, 
egyedül a püspököt illeti, 

mint minden jogalapot nélkülöző elvettetik. 
91. Előadatik a guta-berczeli adóügy. 

A nógrádi ág. hitv. ev. egyházmegye ezen ügyben még 
határozatot nem hozván, e végett ahhoz leszállíttatik. 

92. Szlancsik Pál surányi lelkész és társának — a nógrádi ág. 
hitv. ev. egyházmegye 1898. jul. 12-én tartott közgyűlésén a dunán-
inneni kerületnek a lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendeleti 
tervezete elfogadása iránti névszerinti szavazás megsemmisítése s a 
jegyzőkönyv 25. p. szerinti törvényellenes szavazás alapján hozott 
határozat hatályon kívül helyezése iránti kérése. 

A szavazás a zsinati törvénybe ütközvén, ezen feleb-
bezés a nógrádi egyházmegyéhez leszállíttatik. 

93. Az alsó-palojtai hívek folyamodványa, hogy a nagy-kürtösi 
egyházból kikebeleztessenek s a közép-palojtai egyházhoz csatoltassa-
nak, — valamint a kis-csalomjai egyházi elöljáróinak azon folyamod-
ványa, hogy a puszta-ujfalusi lakos Braumüller Sándor, — kit a 
balassa-gyarmati egyház odatartozónak tekint, a kis-csalomjai egyház 
kötelékében, — a hol egyházi járulékait is fizeti, megmaradjon, 

alkotmányos eljárás végett az illetékes egyházmegyéhez vissza-
bocsáttatik. 

94. Olvastatik a »Theologusok otthona« folyamodványa, a melyben 
kéri a kerületet, hogy a két dunáninneni alapítványi helyet évi 30—30 
frt vacsorapénzzel összesen, évi 60 frt összeggel egészítse ki. 

A közgyűlés a kérelemnek helyet ad s ajánlattal áttétetik 
a pénzügyi bizottsághoz. 
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95. Olvastatott a trencséni egyházmegye kérvénye a nyári munka- 95-99. 
idő alatt az idegenben munkálkodó hívek sorában történt születési 
és halálozási eseteknek az illetékes lelkészi hivatallal leendő közlése 
tárgyában. 

Ezen kérvény szíves intézkedés végett püspök úrnak 
kiadatik. 

96. Olvastatott a nyitrai egyházmegye indítványa, melyben egyház-
kerületünknek az 1894. évi jegyzőkönyv 25. p. a. foglalt, a hivatalos 
nyelvre vonatkozó határozatát hatályon kívül helyezni, vagy módosí-
tani kéri. 

A közgyűlés az indítvány felett napirendre tér. 
97. Olvastatik a pozsonymegyei esperesség következő indítványa: 
A congrua, vagyis a lelkészfizetés kiegészítéséről szóló országos 

törvény tárgyában az esp. gyűlés következőleg nyilatkozik: 
Bár a nevezett törvényt helyesnek és egyházunk jogos igényeit 

távolról sem kielégítőnek tartja: még sem tiltja el lelkészeit attól, 
hogy annak jótéteményei elnyeréseért folyamodjanak, de csak azon 
feltétel szoros szemmel tartása mellett, hogy 1. csakis saját hitközsége 
beigazolt beleegyezése mellett, 2. csakis egyházi hatóságaik útján folya-
modhatnak és 3. hogy az ily segélyezésben részesülő lelkész lelki-
ismereti szabadsága megóvása czéljából azon esetre, ha valamely e 
segély elvonására vezető vád alól az egyházi bíróság által felmentetik, 
de a miniszter által daczára ennek, a segély elvonása által sújtatna, 
az egyházkerület a tőle elvont segélyért őt kárpótolja. 

Egyúttal, bár a nevezett törvényt az 1848-ik évi XX. t.-cz. intentiói-
val szemben teljesen tévesztettnek tartja, mégis szükségesnek véli a 
felsőbb egyházi testületeknél oda hatni, hogy a kormány kéressék fel 
arra, hogy a 800 frtra szükségelt segélyt ne a személyeknek, hanem 
az egyházaknak és ne csak évek múlva, hanem azonnal adja meg. 

A kerületi közgyűlés a lelkészfizetések kiegészítéséről 
szóló országos törvény életbelépte után, külön intézkedésnek 
szükségét nem látja s a pozsonymegyei esperesség indít-
ványát mellőzi. 

98. Olvastatott Händel Vilmos n.-honti főesperesnek következő 
indítványa: 

Kiindulva azon tényekből, hogy az 1893-ik évi XXVI. törvény-
czikk végrehajtásánál, a magas kormány több folyamodó egyháztól, 
megokolt folyamodványaik ellenére, megtagadta a tanítói korpótlék 
megadását, az egyházak anyagi állapota pedig lehetetlenné teszi a 
törvény életbeléptetését, kérem az egyházkerületi közgyűlést, ad-
jon megszokott bölcsessége szerint, az e tárgyban érdekelt egyházi 
elöljáróknak utasítást, mily lépéseket tegyenek a tanítókkal szemben 
az idézett törvény életbeléptetése érdekében? 

Ezen fontos ügy az egyetemes gyűlés elé terjesztetik s 
figyelme arra különösen felhivatik. 

99. Olvastatott Schulpe Alfonz úr indítványa a községi hitel-
szövetkezetek pártolása tárgyában. 
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100-104. A hitelszövetkezetek ügye az egyházi hatóságok figyel-
mébe melegen ajánltatik. 

100. A mult évi ker. közgyűlési jkv. 8. pontja kapcsán, a trencséni 
egyházmegye elnöksége beterjeszti az egyhm. közgyűlésnek azon 
kérelmét, hogy a jelen elnökség hivatalától felmentetvén, a törvény 
értelmében megválaszthassa rendes elnökségét. 

A ker. gyűlés örömmel értesülvén, hogy a trencséni 
egyházmegyében a béke és rend teljesen helyreállott, a tör-
vénynyel megegyező kívánságának teljesítésébe örömmel 
beleegyezik. 

101. A politikai hatóságoknak a lelkészi hivatalokkal érintkezése 
tárgyában, a barsi egyházmegye tapasztalván, hogy az iskolaügyre 
vonatkozó intézkedések, majd az alispáni hivataltól, majd a közigaz-
gatási bizottságtól, majd a tanfelügyelőségtől vagy ugyanazon ügyben 
többfelől is közvetlenül a tanítókhoz szoktak küldetni: 

tekintettel autonómiánkra azon tiszteletteljes kéréssel íordul a ít. és 
mélt. ker. közgyűléshez, kegyeskedjék a nmélt. tanügyi kormánynál ha 
kell, az egyet, gyűlés útján intézkedni, hogy elvi jelentőségű iskolai 
intézkedések egyházi főhatóságunk útján küldessenek (1898-iki jkv. 
20. pontja). 

Elfogadtatik és jegyzőkönyvbe vételével az egyetemes 
gyűlésre felterjesztetik. 

102. Püspök úr kéri egy új névtár közrebocsátásának sürgetését 
az egyetemes közgyűlésen; azon esetben, hogy ezt az egyet, köz-
gyűlés elhalasztaná, bocsáttassék ki egy ilyen egyházkerületünk által. 

A közgyűlés magáéva teszi a ft. úr előterjesztését. 
103. Mélt. Laszkári Gyula úr indítványára 

a közgyűlés nt. Ebner Gusztáv úrnak a gyámintézeti egyházi 
beszéd tartásáért, a pozsonyvárosi egyházközségnek pedig 
szíves vendéglátásáért hálás köszönetét kifejezi. 

104. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
az elnökség Günther M. V.-t, Trsztyénszky Ferenczet, Masznyik 
Endrét, Fürst Jánost, Dobrovits Mátyást és Ebner Gusztávot 
felkérvén, a közgyűlést berekeszti. 

Laszkáry Gyula s. k. Dr. Bal tik Frigyes s. k. 
ker. felügyelő. püspök. 

Händel Vilmos s. k. 
egyh. főjegyző. 

Sziklay Ottó s. k. Hering Lajos s. k. 
egybázker. jegyző. ker. jegyző. 

Hi te l esi t j ük: 
Pozsonyban, 1898. szeptember 10-én. 
Dr. Baltik Frigyes s. k. Günther M. Vilmos s. k. 
Fürst János s. k. Dr. Dobrovits Mátyás s. k. 
Dr. Masznyik Endre s. k. Trsztyénszky Ferencz s. k. 

Kovács Sándor s. k. 
ker. h. jegyző. 



I. Függelék. 

Szabályrendelet 
az egyházkerületi közgyűlésre kiküldendő két népiskolai 

tanítónak választása tárgyában. 

i. 

1. §. Az egyházkerületi közgyűlésre az »Egyházi Alkotmány« 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 inté-
zeteknél alkalmazott hitoktatók választják. 

2. §. A választás a következő módon történik: 
a) Az egyházkerület egyházmegyéi a következő csoportokba soroz-

tainak : 
a barsi (4), 
a fehérkomáromi (16), 
a mosoni (11) és 
a nagyhonti (52) egyházmegye; 83 tanítói állomással; 

II. a nógrádi egyházmegye 105 tanítói állomással; 
jjj { a nyitra (49) és 

{ a pozsonyvárosi (16) egyházmegye; 55 tanítóí állomással; 
jy / 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 nagyhonti, 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 jelöltekül. 

c) A püspök márczius hó elején közli a jelöltek neveit az esperesi 
hivatalok útján a kerület tanítói karával. Az esperesek az 1. §-ban 
felsorolt szavazatképes tanítókat, illetve tanítónőket s hitoktatókat a 
lelkészi hivatalok útján 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.« 
9 
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d) A szavazat szövege ez: 
Alól i roll. tanító N. N. és N. N. 

tanító urakat kívánja az 18 évi egyházkerületi közgyű-
lésre kiküldetni képviselőkül. 

Kelt 
(Aláírás.) 

ej Az esperes maga mellé kérvén egy világi egyént és egy tanítót 
bizalmi férfiakul, a szavazatokat legkésőbb április végéig felbontja s 
a legtöbb szavazatot nyert két tanító nevét jegyzőkönyv kísérete 
mellett beküldi a püspöknek. A jegyzőkönyv másodpéldánya s a sza-
vazatok az egyházmegyei levéltárban maradnak. 

f ) Azon szavazat, mely a fentebbiekben meghatározott alaki 
kellékek valamelyikét nélkülözi vagy a kitűzött határidő után, vagy 
nem a lelkészi hivatal útján érkezett, — érvénytelen. 

gj 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 közre-
működése mellett összeállítja s a legtöbb, ha csak viszonylagos több-
séget is nyert, két tanítót a kerületi közgyűlés tagjává jelenti ki s 
megküldi nekik az illetékes esperes útján a meghívó leveleket. 

Ezen eljárásról jegyzőkönyv vétetik fel, melyet a püspök a kerü-
leti közgyűlésnek bemutat. 

ij Szavazategyenlőség esetében a bizottság sorshúzás által dönt. 
3. A megbízó-levél szövege: 

MEGBIZÓ-LEVÉL 

részére, ki szabályszerűen megvá-
lasztatván a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület folyó 
18 illetve a következő év közgyűléseire, a tanítói kar 
képviseletével 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 közgyűlé-
sekre is érvényes. 

5. A tanítóknak ily módon megválasztott képviselői a kerületi 
gyűléseken tanácskozási és szavazási joggal bírnak s uti költséget és 
napi díjat a kerületi pénztárból kapnak. 

Laszkáry Gyula, Dr. Baltik Frigyes, 
ker. felügyelő. püspök. 

(P. H.) 

Händel Vilmos, 
egyházkerületi főjegyző. 

(P. H.) 
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A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 1895. évi augusztus hó 
21. és 22. napján tartott közgyűlésén elfogadott ezen szabályrendelet, 
a magyarhoni ág. h. ev. egyház 1897. évi október hó 20., 21., 22. 
és 23. napjain Budapesten tartott egyetemes közgyűlése jegyzőkönyvé-
nek 78-ik pontja alatt jóváhagyatott. 

Dr. Prónay Dezső, Dr. Zsigmondy Jenő, 
egyet, felügyelő. egyet, főjegyző. 

(P. H.) 

8* 



II. Függelék. 

Szabályrendelet 
a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 

ügyrendjéről. 

m— 

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 algynmasiumok 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 megjelö-
lendők. (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 
megküldeni, 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. 
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Az egyházmegyék képviselőinek, valamint tanácskozási és helyet-
tesítési joggal kiküldött tagjainak megbízatása, a megválasztásukat 
követő rendes kerületi közgyűlésnek összehívásáig tart. 

A megbízó levél szövege a következő: 

Megbízó levél 
úr részére, kit a egyházmegye évi 

hó napjain tartott rendes közgyűlésében a dunáninneni 
ág. hitv. evang. 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. 
(P. H.) egyházmegyei jegyző. 

esperes. 

Az igazolvány szövege a következő: 

Igazolvány 
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 megismer-
tetnek, 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. 
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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 — minden 
vita kizárása mellett határoz. 

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 szavazásra 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 eltávo-
lítását pedigs zükség 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 kivánatára azonban az indítványozó 
tartozik úgy önálló indítványát, valamint a napirenden levő tárgyra 
nézve tett módosító indítványát irásbelileg 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 történik, 
hogy az indítvány mellett és ellen felszólalók felváltva következzenek. 

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 ügy-
rendhez kivánnak 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. 
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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 
kérdést szavazásra. 

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 szavazás, 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 hatá-
rozatot. 

12. §. Oly kérdések 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 kívánja, 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 
közgyűlésnek, 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 
megoszlik, az indítvány elejtettnek tekintendő. 

13. §. Oly kérdésekben, melyekben egyházmegyénként történik 
a szavazás, a szavazatok írásban nyújtandók be. 

A mennyiben az egyházmegye szavazata nem alapul egyház-
megyei közgyűlési határozaton, minden egyházmegye jelenlevő és 
szavazatra jogosult tagjai maguk között szavaznak a kérdés felett, s 
a többség határozata tekintetik az egyházmegye szavazatának. Ha 
bármely egyházmegye tagjai közül, a maguk között megejtett szava-
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zásnál, ugyanannyi szavaz az indítvány mellett, mint ellene; ennek 
az egyházmegyének szavazata számításba nem vétetik. 

14. §. Választás vagy közfelkiáltással, vagy titkos szavazás útján 
történhetik. 

Közfelkiáltással csak akkor ejthető meg a választás, ha senki 
sem kívánja a titkos szavazást. 

A titkos szavazás választó lapok beadása útján történik s sza-
vazati lapját minden tag — a 12. §-ban megállapított sorrendben 
történő felhívásra — csak személyesen adhatja be. 

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 
kaptak egyenlő szavazatokat, mindezek szűkebb választás alá bocsá-
tandók. Ha szűkebb választásnál két jelölt egyenlő szavazatot nyer, 
azok között sorshúzás dönt. 

Bizottsági tagok viszonylagos szótöbbséggel választatnak. Ha ily 
tagok választásánál többen kapnak egyenlő szavazatot és a megvá-
lasztandók számánál fogva a bizottságnak mindannyian tagjai nem 
lehetnek, ezek között sorshúzás dönt. 

15. §. A kerületi közgyűlés tanácskozási, jegyzőkönyvi és ügy-
kezelési nyelve a magyar. 

A határozatokról mindazok, kik valamely megbízatásban 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 
eredeti példányokat aláírja az elnökség s a jegyzői kar. 

A jegyzőkönyv öt eredeti példánya közül kettő bemutatandó a 
vallás- és közokt. m. kir. miniszternek, 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 kívül választ jogügyi bizottságot, a szükséghez képest 
egyes fontosabb tárgyak előkészítésére külön bizottságokat, vagy na-
gyobb választásoknál, szavazatszedő bizottságot. 

18. §. 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; azonkívül 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 minél 
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. 
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Véleményes javaslatát a közgyűlés elé írásban és határozati javas-
lat 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. 

Laszkáry Gyula, Dr. Baltik Frigyes, 
ker. felügyelő. püspök. 

(P. H.) 

Hänclel Vilmos, 
egyházkerületi főjegyző. 

(P. H.) 

A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 1895. évi augusztus hó * 
21. és 22- napján tartott közgyűlésén elfogadott ezen szabályrendelet 
a magyarhoni ág. h. ev. egyház 1897. évi október hó 20., 21., 22. 
és 23. napjain Budapesten tartott egyetemes közgyűlése jegyzőkönyvé-
nek 80-ik pontja alatt jóváhagyatott. 

Br. Prónay Dezső, Dr. Zsigmondy Jenő, 
egyet, felügyelő. egyet, főjegyző. 

(P. If.) 



III. Függelék. 

Szabályrendelet 
az egyház-kerületi pénztárról. 

I. FEJEZET. 
A pénzügyi bizottságról, 

1. §. Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület háztartására vonat-
kozó. ügyeknek közgyűlési tárgyalás végett való előkészítése esetleg elintézése 
(E. A. 293. §.) végett egyházkerületi pénzügyi bizottságot szervez, a mely áll: 
A közgyűlés által 6 évi időtartamra (E. A. 142. §.) választott (E. A. 294. §.) 
kettős- elnökség és 10 tag, továbbá az egyházkerületi számvevő, ügyész, valamint 
a pénztáros és könyvelő illetőleg ellenőr, tehát összesen 16 tagból. 

2. §. Ezen pénzügyi bizottság működési köre az E. A. 114. §-ának, az 
egyházkerületi közgyűlés hatáskörét részletező: h) i) j) k) pontjaiban, továbbá 
az Ľ. A. 295, 298, 301, valamint 309. §-aiban megjelölt ügyek s teendőkre 
terjed ki, melyekben a jelen szabályrendelet útmutatása, részint pedig az égyház-
kerületi közgyűlés időről-időre hozott határozatai szerint jár el; ugyanez készíti 
a pénztáros előmunkálata (26. §.) alapján az egyházkerület évi költség előirány-
zatát s ezt a püspök útján megállapítás végett az egyházkerületi közgyűléshez 
felterjeszti. 

3. §. E teendői végett az elnökség által a szükséghez képest összehívandó 
üléseket tart, melyekről a saját kebeléből választott bizottsági jegyző, jegyző-
könyvet vezet. 

4. §. A pénztári közegek hivatalos működése felett, a közvetlen felügyeletet 
a pénzügyi bizottság, illetőleg annak elnöksége gyakorolja; miért is az említett 
pénzügyi hatóságok utasításai szerint tartoznak eljárni. 

5. §. A pénztári közegek minden rend és szabályellenes eljárásért felelősek 
s az általuk netán okozott kárt megtéríteni tartoznak. (E. A. 226. §.) 

6. §. Hasonlóképen a pénzügyi bizottság és annak elnöksége is felelős 
minden rend és szabályellenes eljárásért, valamint a hiányos ellenőrzésért és 
felügyeletért is. 

A pénzügyi bizottság tagjai a hiányos ellenőrzés és felülvizsgálás okozta 
károkért egyetemlegesen felelelnek és kártérítéssel tartoznak. (E. A. 226 §.) 

11. FEJEZET. 

A pénztarról. 
7. §. Az egyházkerületi pénztár, mely 1894. deczember 19—20-án tartott 

kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 37. pontja szerint Pozsonyban őrizendő és keze-
lendő, a pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség pénztári hivatalában van elhe-
lyezve, és pedig egy a Reischel-alapítvány tulajdonát képező tűzmentes vas-
szekrényben. 

8. §. A pénztár ellenőrzése a pozsonyi ev. egyházközség pénztárainak 
kezelésénél meghatározott módon foganatosíttatik, úgy azonban, hogy a kerületi 
elnökségnek, illetve a pénzügyi bizottság elnökségének jogában áll, a pénztár 
állapotáról és kezeléséről bármikor meggyőződni. 
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9. §. Az egyházkerületi pénztáros és egyházkerületi könyvelő kezében és 
őrizete alatt van a tűzmentes vasszekrény egy-egy kulcsa; az értékpapírokat 
takarékpénztári betétkönyvecskéket és letétbe helyezett egyéb értékeket tartal-
mazó belső zárka (trésor) kulcsát pedig, a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház pénz-
kezelésénél működő napi biztos őrzi. 

10. §. A folyó kiadások fedezésére szükséges készpénz a fenti pont szerint 
a pénztáros és a könyvelő ellenzára alatt van. míg a belső szekrényben elhe-
lyezett értékek, a napi biztos őrizetében lévén annak kulcsa,yhármas zár alatt 
állanak. 

11. §. A pénztár másod kulcsai, becsomagolva s a pénztáros, a pénztárosi 
könyvelő, a pozsonyi egyház felügyelőjének vagy választmányi elnökének pecsét-
jével lepecsételve, a püspöknek, mint a pénzügyi bizottság egyházi elnökének 
őrizetére bízatnak. 

12. §. Az egyházkerület vagyona az összes alapítványokkal együttesen 
(cumulativ) kezeltetik, de oly módon, hogy minden egyes alapítvány állaga külön 
lapon kitüntetve legyen. 

13. §. A Reischel Károly-féle alapítvány külön tömböt képezvén, e vég-
rendelet határozatai szerint kezeltetik. Annak zár alatt tartása azonban e szakasz 
harmadik bekezdésében körülírt módon foganatosíttatik. 

III. FEJEZET. 

A pénztárosról. 
14. §. A pénztáros kezeli az egyházkerület pénzeit, beszedi az előirányzott 

illetőleg bevételezésre utalványozott jövedelmeket, fedezi az előirányzott szük-
ségleteket, illetőleg külön utalványozás alapján utasítja a tartozások törleszté-
sére szükséges összegeket. 

15. §. Az előirányzott, esetleg utalványozott fizetések teljesítését s a jöve-
delmek beszedését pontosan azon a napon foganatosítja, melyen azok esedékessé 
válnak. Ha ez akármi oknál fogva nem lehetséges, a pénzügyi bizottság elnökét 
értesíteni tartozik. 

16. §. Ha a tőke kamatjárulékai az esedékesség napjától számított félév 
elteltével be nem folynak, a hátralékok részletes kimutatását, a behajtásuk 
érdekében szükséges intézkedések megtétele végett, a pénzügyi bizottság elnö-. 
kének rendelkezésére bocsátja. 

17. §. A pénztári ügykezelés rendes folyamatának érdekében, köteles a 
pénztáros az egyházmegyékre kivetett járulékok pontos beszolgáltatására ügyelni, 
a késedelmező egyházmegyéket kötelezettségeik teljesítésére felhívni, s ha annak 
deczember 15-ig foganatja nem volna, arról a pénzügyi bizottság elnökének 
jelentést tenni. 

18. §. A pénztáros tartozik a pénztári kezelés körül felmerülő minden 
fontosabb, különösen az intézkedést igénylő jelenségekről, a pénzügyi bizottság 
elnökét értesíteni s kívánságára úgy a pénztárilag kezelt értékeket, mint a ke-
zelésre vonatkozó könyveket s ügyiratokat betekintés végett felmutatni. 

19. §. A pénztáros csakis a folyó kiadásokra szolgáló készpénzösszeget 
tartja készletben, a felesleget azonban köteles azonnal egy megbízható pénz-
intézetnél, a pénzügyi bizottság további intézkedéséig, gyümölcsözőleg elhelyezni. 

20. §. Értékpapírok vásárlását a kerületi pénztáros csak a pénzügyi bizott-
ság határozata alapján eszközölheti; tőkepénznek ingatlanokra való elhelyezése 
is ezen bizottság feladatát képezi. 

21. §. Mind azon értékekről, melyeket a pénztáros a pénztár belső zár-
kájából behajtás czéljából ki- és átvesz, köteles téritvényt adni, mely egy külön 
kizárólag ezen czélra használandó könyvbe bejegyzendő. Köteles az átvett ér-
tékek ellenértékét lehetőleg másnap, de legkésőbb 3 nap alatt beszolgáltatni, s 
annak megtörténtét a pénztári könyvelő által a téritvénykönyvbe bejegyeztetni. 
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22. §. Minden a pénztári naplóban bevezetett bevétel, ellennyugtával vagy 
postautalvány szelvénynyel igazolandó, kivételt képez a takarékpénztártól felvett 
összeg, mely a könyvecskében amúgy is ki van tüntetve. 

23. §. A rendszeresített vagy költségvetésileg megállapított illetmények 
kifizetésére elnöki utalványozás nem szükségeltetik, ellenben minden költség-
vetésileg meg nem szabott vagy egyéb kiadást csak is a püspök utalványozása 
alapján szabad a pénztárosnak kifizetnie. 

24. §. Az egyházkerületi pénztáros tartozik a könyvelő által eszközölt 
könyvelést ellenőrizni, az elkönyvelt tételek helyességéről magának meggyőződést 
szerezni, a mérleg- és kezelési eredményszámla szabatos összeállítására fel-
ügyelni, s általában a pontos ügyvezetés minden ágazata felett őrködni. 

25. §. A pénztáros eszközli a pénztári ügyekre vonatkozó levelezéseket az 
egyházkerület főhatóságával és annak közegeivel. 

26. §. Köteles az egyházkerületi pénztáros az őszi kerületi gyűlést meg-
előző pénzügyi bizottság ülésén, véleményes jelentésével kapcsolatban, az egyház-
kerület jövő évre szóló költségelőirányzatát beterjeszteni. A naptári év végével 
lejárt s a könyvelő által elkészített számadásokat, azok mellékleteivel felülvizs-
gálás czéljából legkésőbb február 15-ig tartozik a pénzügyi bizottságnak, illetve 
a számvevő bizottságnak rendelkezésére bocsátani. 

27. §. A pénztáros köteles a felülvizsgálattal, végrehajtással és ellenőrzéssel 
megbízott közegeknek mindazon adatokat rendelkezésükre bocsátani, melyekre 
megbízatásuk érdekében szükségük van. 

IV. FEJEZET. 

A pénztárosi könyvelőről. 
28. §. A pénztári kezelés közvetlen s folytonos ellenőrzésével, valamint a 

szám- s könyvviteli munkák és ezekkel kapcsolatos teendők végzésével meg-
bízott közeg a könyvelő, illetőleg ellenőr. 

29. §. A pénztári könyvelő vezeti az egyházkerület vagyonkezeléséhez al-
kalmazott s megfelelő könyveket, u. m. pénztári naplót, folyószámos naplót, 
főkönyvet a kettős könyvelés szerint, minden egyéb nyilvántartási könyvekkel. 

30. §. A pénztári könyvelő köteles a kifogástalanul vezetett könyveket 
a naptári év végével lezárni, a mérlegszámla, illetve leltár és vagyonkimutatás, 
valamint a kezelési eredményszámla kivonatát két-két példányban elkészíteni s 
a kerületi pénztárosnak további intézkedés végett január végéig beszolgáltatni. 
A pénztáros ezeket megvizsgálván február 15-ig a pénzügyi bizottság elé 
terjeszti. 

31. §. A könyvelő köteles a pénztáros által összeállítandó költségelőirány-
zatnál segédkezni, neki a szükséges adatokkal szolgálni és e tekintetben min-
denben kezére járni. A könyvelő részt vesz a pénztárvizsgálatnál s szükség 
esetén felvilágosítással szolgál. 

32. §. A pénztári könyvelő köteles a sorsolás alá eső értékpapírok szám-
jegyzékét minden megtörtént sorsolás után átvizsgálni, a kisorsolt darabokat a 
kerületi pénztárosnak azonnal bejelenteni és esedékességűk idejéig előjegyzés-
ben tartani. 

33. §. A pénztári könyvelő tartozik a pénztáros által behajtás végett átvett 
értékek pontos beszolgáltatása felett őrködni, s annak megtörténtét a térítvény-
könyvben aláírásával megerősíteni. 

34. §. Ha a könyvelő a pénztár kezelésénél rendelleneséget tapasztal, arról 
köteles a pénzügyi bizottság elnökénél jelentést tenni. 

35. §. 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 működő soros napi biztos őrzi. 

36. §. A pénztárosi könyvelő az egyházkerület által meghatározott tisz-
teletdíjban részesíttetik. 
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V. FEJEZET. 

Az ügyészről, 
37. §. Az ügyész képviseli az egyházkerület érdekeit mindazon esetekben, 

midőn jogi eljárásra van szükség. 
38. §. Kötelessége mindazon ügyekben eljárni, melyekben az egyház-

kerületi közgyűlés, a pénzügyi bizottság, esetleg a pénztáros az ő közreműködését 
igénybe veszi. 

39. §. Ügyészi működésében esetről-esetre kap utasítást, a megelőző pont-
ban említett közegek nevében a pénzügyi bizottság elnökétől s az utasításnak 
megfelelőleg tartozik eljárni. 

40. §. 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 közreműködött, s jelenté-
sét a szükséghez képest szakvéleményes javaslata közlésével egészíti ki. 



IV. Függelék. 

Szabályrendelet 
az egyházkerületi levéltárról. 

1. §. Az egyházkerületi levéltáros a kerületi közgyűlés által hat évre vá-
lasztatik; (E. A. 142. §.) de ez idő leteltével újra választható. 

2. §. A levéltáros esküt tesz. 
3. §. A kerületi levéltáros a gondviselésére bizott levéltárban elhelyezett 

irományokat, nyomtatványokat, ügydarabokat és okiratokat az egyházkerület 
által e czélra rendelt s a pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség által nagylelkűen 
felajánlott biztos helyen hiven megőrzi, szakok szerint osztályozza és rendben 
tartja. A beérkezett ügydarabokat jegyzékbe vezeti és helyükre teszi. 

4. §. Megbízható egyéneknek a levéltárban való búvárkodást saját jelen-
létében megengedheti. Eredeti okmányokat csak a kerületi elnökségnek adhat 
ki, másoknak csak a püspök, felügyelő, vagy az egyházkerületi közgyűlés enge-
délyével, de mindenkor térítvény mellett. 

5. §. Másolatokat az egyházkerület érdeke megóvásával a kérő költségére 
leírhat és hitelesítve kiadhat. 

6. §. Működéséről és a levéltár állapotáról, a rendes egyházkerületi köz-
gyűlésnek minden évben köteles jelentést tenni. 

7. §. A levéltáros tiszteletdíját a kerületi közgyűlés határozza meg. 
8. §. A levéltár kezelésének ellenőrzése czéljából az egyházkerületi köz-

gyűlés évenként 3 tagú bizottságot küld ki, mely eljárásáról a közgyűlés 
folyama alatt tartozik jelentést tenni. 

Szabályrendelet 
az eskümintákról*) 

1. Az e s p e r e s e s k ü j e . 
En N. N., az N. egyházmegye esperesévé választatván, esküszöm az élő 

Istenre, ki Atya, Eiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy tisztemben a bécsi 
és linzi békekötéseken s az 1791. s 1848-iki törvényeken alapuló hazai és egy-
házi törvényeink, egyházi rendszabályaink és törvényes határozataink szerint 
eljárok és azokat a felügyelésemre bízottak által megtartatom; Isten evan-
géliomának egyházmegyémben való tiszta s igaz hirdetésére felügyelek; félre 
téve kedvezést, gyűlöletet, félelmet s minden emberi tekintetet, tiszta meggyő-
ződésem szerint szolgáltatok igaszságot, mondok Ítéletet, szóval minden kötele-
ségemet híven és lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

* A püspök esküjét 1. a dunáninneni egyházkerületi rendtartásban. 
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2. A t a n í t ó k e s k ü j e . 

Én N. N. az . . . . i ág. hitv. ev. egyházközség népiskolájához megválasz-
tott tanító, esküszöm az élő Istenre, ki Atya Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, 
hogy anyaszentegyházamhoz és magyar hazámhoz híven ragaszkodom; a hiva-
talommal járó kötelességeket lelkiismeretesen és pontosan teljesítem; a reám 
bízott gyermekeket az ev. egyház és a magyar haza iránti szeretetben nevelem; 
mint ének-vezér az istentisztelet emeléséhez legjobb akaratom és tehetségem 
szerint hozzájárulok s nyilvános és magánéletemben az igazi népnevelőnek élő 
példája leszek. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

3. A f e l ü g y e l ő e s k ü j e . 

Én N. N., az N. egyházkerület (megye) felügyelőjévé választatván, esküszöm 
az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy tisztemben a 
bécsi és linzi békekötéseken s az 1791. s 1848-iki tőrvényeken alapuló hazai 
és egyházi törvényeink, egyházi rendszabályaink és törvényes határozataink 
szerint eljárok és azokat a felügyelésemre bízottak által megtartatom; a felügye-
letem alatt álló egyházmegye, nemkülönben az egyházmegye gyülekezeteinek 
anyagi viszonyaira s fejlődésére kiváló gondot fordítok; félretéve kedvezést, gyűlö-
letet, félelmet, tiszta meggyőződésem szerint szolgáltatok igazságot és mondok 
ítéletet; szóval minden kötelességemnek híven és lelkiismeretesen megfelelek. 
Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

4. J e g y z ő k e s k ü j e . 
En N. N., az N. egyházkerület (megye, község) jegyzőjévé választatván, 

esküszöm az élő Istenre, ki Atya Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy a 
gyűlések végzéseit elnöki kijelentés szerint híven feljegyzem; a jegyzőkönyveket 
a kiszabott időre rendesen elkészítem és hitelesítés alá bocsátom; általában 
tisztemmel járó kötelességeimet híven és lelkiismeretesen teljesítem. Isten 
engem úgy segéljen. Ámen. 

5. T ö r v é n y s z é k i j e g y z ő k e s k ü j e . 
Én N. N., az N. egyházkerület (megye) törvényszéki jegyzőjévé választván, 

esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy jegyzői 
hivatalos kötelességeimet az ülésekben, tanácskozásokban, a vizsgálatoknál, s 
azon kivül erőmhöz és tehetségemhez képest teljesítem; a jegyzőkönyveket 
pontosan és lelkiismeretesen vezetem; a hivatalomhoz tartozó ügyekben vett 
meghagyásokat hűségesen végrehajtom és tisztemben gondosan [és serényen 
eljárok. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

6. T ö r v én y s z é k i b í r á k e s k ü j e . 
En N. N. az N. egyházkerület (megye) törvényszéki birájává választatván, 

esküszöm az élő Istenre, ki Atya Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy bírói 
tisztemet lelkiismeretesen végzem; az előttem lefolyó peres ügyekben és bírói 
kötelességemhez tartozó minden dolgokban hiveii s pontosan eljárok; tiszta 
meggyőződésem szerint szolgáltatok igazságot s mondok Ítéletet. Isten engem 
úgy segéljen. Ámen. 

7. P é n z t á r o s o k e s k ü j e . 
Én N. N. az egyházkerület "(megye, község) pénztárosává választatván, 

esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy a 
reám bízott vagyont egyházi törvényeink, egyházi rendszabályaink, törvényes 
határozataink és utasításaim szerint híven s rendesen kezelem, tisztemmel járó 
kötelességeimet lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 
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8. E l l e n ő r ö k e s k ü j e . 
Én N. N. az N. egyházkerület (megye, község) ellenőrévé választatván, 

esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy ellen-
őri tisztemben hiven és igazán eljárok, a vizsgálat alá bocsátott számadásokat 
lelkiismeretesen átnézem, a hiányokat részrehajlás nélkül földerítem. Isten engem 
úgy segéljen. Ámen. 

9. Ü g y é s z e k e s k ü j e . 
Én N- N., az N. egyházkerület, (megye, község) ügyészének választatván, 

esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz isten, hogy tisz-
temnek minden teendőit, egyházi törvényeink, egyházi rendszabályaink és tör-
vényes határozataink szerint pontosan és lelkiismeretesen végzem. Isten engem 
úgy segéljen. Ámen. 

10. L e v é l t á r o s o k e s k ü j e . 
Én N. N., az egyházkerület (megye, község) levéltárosává választatván, 

esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy a 
reám bízott levéltárt egyházi törvényeink, egyházi rendszabályaink, törvényes 
határozataink és utasításaim szerint híven megőrzöm, jó rendben tartom és 
minden kötelességemnek tiszta lélekkel pontosan eleget teszek. Isten engem 
úgy segéljen. Ámen. 

11. I s k o l a l á t o g a t ó k e s k ü j e . 
Én N. N., az i egyházkerület (megye, község) iskolalátogatójává 

választatván, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz 
Isten, hogy tisztemben az egyházi és hazai törvények, szabályok és utasításaim 
szerint híven, pontosan és lelkiismeretesen eljárok és minden kötelességeimnek 
eleget teszek. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

12. E g y h á z k ö z s é g i f e l ü g y e l ő k e s k ü j e . 
Én N. N., az N. egyházközség felügyelőjévé választatván, esküszöm az élő 

Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy ezen egyházközség 
önkormányzati jogát és szabadságát tántoríthatlanul védelmezem; egyházi tör-
vényeink és rendszabályaink és jogérvényes határozataink értelmében hivata-
lomban híven és lelkiismeretesen eljárok, és az ág. hitv. ev. egyházban Isten 
országának építését szóval és cselekedettel mindenkor munkálom. Isten engem 
úgy segéljen. Ámen. 

13. E g y h á z k ö z s é g i t a n á c s o s o k e s k ü j e . 
Én N. N., esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz 

Isten, hogy egyháztanácsosi tisztemben egyházi törvényeink és rendszabályaink 
jogérvényes határozataink és utasításaim szerint híven eljárok, az egyház javára 
és felvirágzására tehetségem szerint közreműködöm. Isten engem úgy segéljen. 
Ámen. 

14. E g y h á z k ö z s é g i g o n d n o k o k e s k ü j e . 
Én N- N., az N. egyházközség gondnokának megválasztatván, esküszöm 

az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy -igaz Isten, hogy mindenekelőtt 
jámbor, keresztyéni életemmel másoknak jó példát adok; tisztem minden teendőit 
egyházi törvényeink, rendszabályaink, jogérvényes határozataink és utasításaim 
értelmében buzgón és lelkiismeretesen végzem; az egyháznak ingó s ingatlan 
vagyonát híven kezelem és rendeltetésével ellenkező czélra nem fordítom, a 
tisztemmel járó fáradalmaktól nem vonakodom; általában magamat mindenben 
az egyház közbizalmára méltóvá tenni igyekszem. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 



V. Függelék. 

Jegyzőkönyv, 
mely felvétetett Pozsonyban, 1898. évi szeptember 6-án a donáninneni 
ev. Gyámintézetnek Raab Károly és Laszkáry Gyula helyettes világi 

elnök ikerelnöklete mellett tartott közgyűlésében. 

T á r g y a k : 
1. Egyházi elnök buzgó imával megnyitván a közgyűlést, saj-

nálattal jelenti, hogy dr. Láng Lajos világi elnök a megjelenésben 
akadályozva van, s felkéri Laszkáry Gyula kerületi felügyelőt a világi 
elnöki szék elfoglalására; ki a kérésnek készséggel engedett. 

2. Az egyházi elnök örömmel emlékezik meg azon örvendetes 
eseményről, mely szerint a királyi kegy dr. Láng Lajos világi elnököt 
valóságos belső titkos tanácsosi, Günther M. V. pénztárost pedig 
királyi tanácsosi czímmel tűntette ki, 

mit a közgyűlés, örömmel vesz tudomásul s a kitüntetett 
kiváló férfiakat melegen üdvözli. 

3. Következett az egyházi elnök évi jelentése, melyet a közgyűlés 
tudomásul vett s annak a jegyzőkönyvben való kinyomatását el-
határozta. 

Mélyen tisztelt gyámintézeti Gyűlés! 
Összejöttünk ismét az Úr nevében, hogy szegénységünk 

filléreit összerakva segítsünk szegényeinken. 
Mindenekelőtt dicsérje lelkünk az Urat, hogy jó volt 

ismét s irgalmassága megújult rajtunk s hogy az átélt nehéz 
évben is megáldotta igyekezetünket s megszégyenítette kis-
hitünket. Aggódva néztünk a gyűjtések eredménye felé s 
ime, szegény, itt-ott éhező híveink, többet raktak le a fele-
baráti szeretet oltárára, mint a megelőző évben. 

Pvészt vett a szeretet munkájában mind a kilencz egy-
házmegyénk s a pozsonyi és selmeczbányai lýceum is. 

Gyűjtött pedig: 
A kerület . . 87 frt 50 krt, 3 frt 37 krral többet, 
Bars . . . . 106 » 46 » 10 » 99 » » 
Fehérkomárom 231 » 43 » 3 » 18 » » 
Hont . . . 158 » 04 » 23 » 83 » kevesebbet, 
Mosony . . 182 » 36 » 6 » 46 » többet, 
Nógrád . . . 337 » 28 » 38 » 82 » kevesebbet, 
Nyitra . . . * 52 » 05 » 3 » . 40 » » 



Pozsonymegye 575 frt 21 krt, 
Pozsony város. 821 » 67 » 
A pozsonyi lyc. 100 » — » 
Trencsén . . 210 » 06 » 

85 frt 63 krral többet, 
2 » 22 > » 

86 » 70 » többet, 
Összesen: 2862 frt 06 krt, 132 frt 50 krral többet. 

Barsban adakozott mind az 5 egyház s Farnad leány-
egyház is; Fehér-Komáromban mind a 12 egyház s Két-
hely filia; Hontban az összes anyaegyház-községek és 14 
filia, Mosonyban mind a 7 anyaegyház s Magyar-Ó vár és 
Oroszvár filiák külön; Nógrádban csak F.-Sztregova és 
Kis-Zellő vonta ki magát az adakozás alól; ellenben a filiák 
közül 29 szerepel adományokkal; Nyitra 25 egyháza közül 
15, melyek között Szakolcza és Ó-Tura 10 — 10 krral sze-
repelnek. Nem adakoztak Assakürt, Bodfalva, Brezová 
(3845 1.), Bukócz, mely annak daczára folyamodik, Kosz-
tolna, Krajna (3594 1.), Miava (9212 1.), Prtrizs, Verbó és 
Verbócz; Pozsonymegyében mind a 17 anyaközség; a 
pozsonyvárosi gyámintézetben ez idén Récse is hozzájárult 
a gyűjtéshez; Trencsénben mind a 14 egyház, de Zay-
Ugróczot kivéve, csak offertoriummal. 

Iskolai gyűjtések vannak Barsból, Fehérkomárom két 
egyházából (Csákvár és Szend), Hont csaknem valamennyi, 
Mosony három iskolájából (Levél, Miklósfalu és Zurány), 
Nógrád 43 iskolájából; Nyitrában csak Salgó gyűjtött isko-
lájában és a házakban is; Pozsonymegye 8 iskolájából; a 
pozsonyvárosi iskolák szép összeggel járultak a gyűjtéshez; 
Trencsén még nem gyűjtött az iskolákban. 

Templomi perselyek hiányoznak még Bars 2, Fehér-
komárom egy egyházában; Hontban csak 4 egyházban létez-
nek; Nógrádban 15 egyházban, de 1—2 filiában is; Nyitrá-
ban csak Salgónak van gyámintézeti perselye; Pozsony-
megyében 8 egyház gyűjt a perselybe, a többiek erélyes 
határozattal köteleztetnek ilyenek kifüggesztésére; Pozsony-
városnál ezen rovat még üres; Trencsénben az egyedüli 
Zay-Ugróczon van persely. A perselyek behoztak: Barsban 
9.60, Fehérkomáromban 31 54, Hontban 8'36, Mosonyban 
31*79, Nógrádban 30 74, Nyitrában —'46, Pozsony megyében 
33-91, Trencsénben 13-63, összesen 190*03 frtot. Nyilván-
való, hogy ezen forrásból még több is várható. 

Mint egyes jóltevők ki vannak emelve az egyházmegyei 
jelentésekben: Beniczky Árpád egyházm. felügyelő 10-—, 
Buttler Ervin báró egyházm. elnök 10*—, számosan P—, 
Zay Miklós gróf 100 frttal; mely összeget Trencsénmegye 
tőkéjéhez csatolt. 

Ifjúsági egyletünk van kettő, a már említett pozsonyi 
lyceumi, mely a gyűjtéshez 100 frttal járult; és a selmeczi 
lyceumi bibliaegyesület, mely krajczáros gyűjtésből mint 
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minden évben, ez idén is több egyházba Bibliákat, Újszövet-
ségeket, énekes és imakönyveket küldött s a soproni ünnep 
asztalára 3 díszkötésű Bibliát tesz le. Mind erre 175 írt 95 
krl fordított. 

Nő egyletünk van Székesfehérvárt, mely gyámintézeti 
czélokra 43 frt 60 krt gyűjtött. 

Viszonyítva a gyűjtött összeget a lélekszámhoz, legelöl 
jár Pozsonyváros, hol 9T krajczár esik egy-egy lélekre; 
azután következnek Bars 3 6, Pozsonymegye 3*5, Fehér-
komárom 2 5, Mosony 23, Trencsén 0-9, Hont 0 6 és 
Nyitra 0T krajczárral. Átlag a kerületben U4 krajczár egy 
lélek után. 

A befolyt 2862 frt 0*6 krból érkezett 1074 frt 23 kr. 
szabad rendelkezésre, határozott célokra, még pedig: egyet, 
tőkére 7 frt, Leopoldiánumra 9352, szeretetadományra 
420 56, G. A. egylet számára 6019, egyházaknak és inté-
zeteknek 74-86, (ebben Jeruzsálem részére 42 frt 86 kr.); 
az egyházak és egyházmegyék közvetlenül kiosztottak 910'37; 
költség volt 56-23, tőkésítettek 132-77, fentartottak 32*13 frt. 

A jeruzsálemi lelkész-, tanítólak és iskolára adakoztak: 
Körmöczbánya 1-—, barsi egyházm. gyámintézet 3*—, fehér-
komáromi egyházm. gyámintézet 3-—, honti egyházmegyei 
gyámintézet 5.—, mosonyi 5*—, A.-Esztergály 2*36, Ozdin 
0 50, Kálnó 0"70, a nógrádi egyházm. gyámintézet 5'—, 
Nagyszombat 5*16, a pozsonyin, egyházm. gyámint. 7-14, 
a pozsonvvárosi egyházm. gyámint. 5"—, összesen 42 86 frt. 

Az egyet, gyámintézet világi elnökének ismét nm. Rad-
vanszky Béla v. b. t. t., koronaőr választatott; az egyházi 
elnöki szék ft. Zelenka Pál püspök határozott végleges le-
mondása folytán üres. Ideiglenesen vezeti a gyámintézetet 
egy év óta mint legidősebb kerületi elnök nt. Dianiska Andor 
lőcsei lelkész. Mai egyik feladatunk lesz szavazni e tisztre; 
de lehetetlen, hogy hálával ne emlékezzünk meg arról, ki 
ott állott intézetünk bölcsőjénél s azután 35 éven szívének 
teljes melegével segített azt fejleszteni. Kívánjuk a ft. úrnak, 
hogy jó egészségben még számos éven át szemlélhesse ked-
ves művének fejlődését és izmosodását! 

Az egyházmegyék kormányzatában kevés változás tör-
tént. Nógrádban Vladár Miksa főesperessé választatván, helyét 
rövid működése után átadta az újonnan megválasztott al-
esperesnek Hrk Jánosnak; Pozsonymegyében Szandtner 
Ágost helyett világi elnökké lett Lenhardt Károly, az uj 
egyházm. felügyelő. A pozsonyi lyceumi egylet elnöke Holdi 
Ottó vallástanár lett. — A letépetteket kiséri hálás elisme-
résünk a szeretet e munkamezején kifejtett buzgóságukért, 
az uj munkásokat pedig szívesen üdvözöljük körünkben s 
kérjük buzgó közreműködésüket e samaritánusi munkában! 

10* 



Az év folyamán következő egyházaink részesültek segé-
lyekben a gyámintézet útján: 

1. A G. A. egylettől kaptak márcziusban: Fakó-Vezekény 
96-78, Székesfehérvár 87 98, Báth 93*84, Derzsenye 23*46, 
Oroszvár 14 67, Losoncz 87*98, Szécsény 14 67, Salgó 234*60, 
Pöstyén 131*97, Fischerné lelkészözvegy 11*73, Laaz 199*42, 
a laazi lelkész 70*39, a laazi tanító 41*06, Zsolna 35*19, 
Rajecz 67*46 — 1211 frt 20 krt. 

2. Ugyanattól a központból juliusban: Székesfehérvár 
176*47, Oroszvár 176*47, Báth 117*65, Derzsenye 176*47 — 
647 frt 06 krt 

3. A lipcsei főegylettől szintén juliusban Báth 294 frtot, 
Salgó 176*40, Zsolna 82*32 — 552 frt 72 krt. 

Érkezett tehát kerületünkbe a G. A. egylettől 2410 frt 
98 kr., 228 frt 19 krral kevesebb, mint a megelőző évben. 
Áldjuk ezen adományokért a némethoni testvéreket! 

S itt legyen megengedve megérinthetnem, hogy az idén 
engemet ért a kitüntető bizalom, hogy a helyettes egyetemes 
elnök úr intézkedése folytán gyámintézetünket a lipcsei fő-
egyletnek jul. 4 — 6 megtartott glauchaui gyűlésén képvisel-
hettem. Alkalmam volt, sajnos tapasztalni, hogy a G. A. 
egylet intézőinek némelyike politikai tekintetekből nem a 
legjobb barátunk, hisz ismeretes a hajsza, mely ellenünk 
legfőbbképen Erdélyből, de tán közelebb eső körökből is 
indíttatott; de másrészt örömmel győződtem meg, hogy 
vannak jó barátaink is, különösen az áldottlelkü egyházi 
titkos tanácsos dr. Pank superintendens, a lipcsei főegylet 
elnöke. 

Horhi számára hoztam a langenbernsdorfi nőegylettől 
egy csinos kelyhet. 

4. A köz-alap ez idén csak 2600 frtot bocsátott a gyám-
intézet rendelkezésére; ebből elnöktársammal, egyetértve a 
a püspök úrral, juttattunk: Kosztolánynak 58, Székesfehér-
várnak, Bátnak, Lissónak, Oroszvárnak, Pusztafödémesnek 
és Zsolnának 100—100, összesen 658 frtot. 

Beérkezett összesen 111 folyamodvány, még pedig a 
kerülethez 35, az egyetemhez 28, a G. A. egylethez 31; szent 
edények iránt ezenkívül 7 egyház folyamodik. A 400 frtos 
szeretetadományt 12 egyház kéri. 

A G. A. egylethez folyamodó egyházak közül a segé-
lyezési tervbe fel vannak véve: Nemes-Kosztolány, Fakő-
Vezekény, Csabdi, Csákvár, Székesfehérvár, Bát, Derzsenye, 
Oroszvár, Losoncz, Salgó, Dunaszerdahely, Laaz és Zsolna. 
Ezek mindenesetre felterjesztendők. Az előtt folyamodtak s 
némelyek közülök segélyeztettek is, de időközben megszakítván 
a folyamodást, a segélyezési tervezetből kimaradtak: Salgó-
Tarján, Nyítraszerdahely, Felső-Ozor (ez a kettő soha sem 
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kapott), Szulyó, Ksinna, Puchó, Trencsén, ezek is felterjeszt-
hetők. Egy-két év óta folyamodnak, de a segélyezési terve-
zetbe még nem kerültek: Léva, Kéthely, Lissó, Málnapataka, 
Csasztkó, — ezek és az egészen újak: Pasztafödémes, Kajal 
és Tata-Tóváros iránt méltóztassék határozni. Folyamodott 
Krajcsovics Karolin tanítóözvegy is Trencsénből. 

Szent edényeket s oltári felszerelést kérnek: a püspök 
úr Trencsén-Teplitz és a missionarius-lelkész számára; Veleg, 
Bér, Bisztricska (Ozdin filiája), Sámsonháza, Csasztkó és 
Gsesztve. 

Ezzel beszámoltunk az elmúlt évről. Az Úr áldása legyen 
ezentúl is munkánkon! Ő maga buzdítsa a híveket és veze-
tőket további lankadatlan munkálkodásra, saját dicsőségére, 
egyházunk javára! 

4. A lévai és szendi egyházaknak a mult évben nyert segélyért 
küldött köszönő iratait 

a közgyűlés tudomásul vette. 
5. A közgyűlés határozatilag kimondja, hogy jövőre 

a nyert segélyért minden segélyezett egyház köszönő iratot 
tartozik benyújtani s a neki adott összegről köteles elszá-
molni. 

6. A számvizsgáló bizottság jelentéséből a közgyűlés tudomásul 
véve, hogy a gyámintézetnek mult évi bevétele 1730 frt 39 kr., 
kiadása 1727 frt 59 kr., pénztári maradványa pedig 2 frt 80 kr.; 
hogy továbbá a számadás rendben van: 

a pénztárosnak köszönetet szavazott s neki a felmentvényt 
megadta. 

7. Az egyetemes gyámintézet h. egyházi elnökének azon kör-
levelét, melyben felszólítja a gyámintézeteket, hogy a G. A. egylet 
által Jeruzsálem részére, paplak, iskola és tanítólak építése czéljából 
létesítendő nagyobb adományhoz hozzá járuljanak, 

a közgyűlés tudomásul vette s a segélyösszegek kiosztásánál 
figyelembe fogja venni. 

8. A gyámintézeti bizottmánynak f. hó 5-én felvett jegyzőkönyvé-
ből a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a szabad rendelkezésre befolyt 
összeg 1074 frt 23 kr., azaz ezerhetvennégy frt és huszonhárom kr., 
melynek fele 537 frt 11 kr., az egyetemes gyámintézet pénztárába 
küldendő, másik feléről pedig, tehát 537 frt 12 krról a közgyűlés a 
következőkép intézkedett: 

50, azaz ötven forintot a Leopoldiánum-alapra szavazott meg, 
50, azaz Ötven frtot a kerületi egyházi elnöknek útiköltség 
czímén; 50, azaz ötven frtot juttatott az egyházak és egy-
házmegyék által megszavazott 42 frt 86 kron kívül a jeru-
zsálemi lelkész-tanítólak és iskola felépítésére; a fenmaradt 
387 frt 12 krt pedig a kérvényező egyházak közt osztotta 
szét, és pedig úgy, hogy Csákvár kapott 85, azaz nyolcz-
vanöt frtot; Léva, Fehérkút, Oroszvár, Riba, pöstyénfürdői 
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templom és Zsolna pedig 50—50, azaz ötven-ötven frtot. 
A fennmaradt 2 frt 12 kr. pedig átvezettetik a jövő évi 
számadásba, mint fenntartott összeg. 

9. A 400 frtos szeretetadományt, melyért , Nemes-Kosztolány, 
Gsákvár, Csabdi, Fehérkút, Kis-Csalomia, Lissó, Bagyan, Szécsény, 
Málnapataka, Szúpatak, Nyitra-Szerdahely, Kajal és Puszta-Födémes 
folyamodtak, 

a közgyűlés a bizottmány ajánlása alapján Puszta-Födémes-
nek adja. 

10. Az egyetemes gyámintézethez a bizottmány javaslatának figye-
lembe vételével 

a közgyűlés Nemes-Kosztolány, Csabdi, Ipoly-Szakállos, Felső-
Rakoncza, Bát, Magyar-Óvár, Málnapataka, Riba, Mátra-
Szőllős, Nyitra-Szerdahely, Duna-Szerdahely, Főrév, s Felső-
Ozor egyházak s a pozsonyi diakonissa-intézet kérvényét 
terjeszti fel pártolólag. 

11. A németországi G. A. egylethez ugyancsak a bizottmány 
javaslata alapján 

Nemes-Kosztolányt, Fakó-Vezekényt, Csákvárt, Sz.-Fehérvárt, 
Csabdit, Szécsényt, Bátot, Derzsenyét, Oroszvárt, Losonczot, 
Salgót, Duna-Szerdahelyt, Zsolnát, Laazot, Lévát, Lissót, 
Málnapatakát, Nyitra-Szerdahelyt, Kéthelyt, Tata-Tóvárost, 
Csasztkót, Puszta-Födémest, Kajalt, Szúlyót, Puchót, Tren-
csént és a Modorban felállítandó leányiskolát, s végré Kraj-
csovics Karolin tanítóözvegyet Trencsénből, ajánlja a köz-
gyűlés segélyre. 

12. Az egyetemes gyámintézeR által kiosztandó szent edényekre 
a közgyűlés a bizottmány javaslatához képest azt határozza, hogy 

egy kehely patenával, egy ostyatartó és borkanna a püspöki 
missionárius-lelkésznek rendelkezésére bocsáttassák, s ha 
még több is jutna kerületünkre, úgy Bér, Csasztkó, Csesztve, 
Bisztricska és Sámsonháza ajánltatnak. 

13. Az egyetemes gyámintézet által kiosztandó bibliákra vonat-
kozólag a közgyűlés úgy határoz, hogy 

Ipoly-Szakállos kapjon egy magyar, Misérd és Német-Járfalu 
egy-egy német példányt, a többi magyar példány adassék ki 
elosztás végett a fehér-komáromi, a tót' pedig a trencséni 
főesperesnek. 

14. Egyházi elnök jelenti, hogy a Palló-féle 400 frtos szeretet-
adományt Felső-Ozor kapta. 

Tudomásul szolgál. 
15. Olvastatott az egyetemes gyámintézetnek meghivója a Sopronban 

szeptember 25-én tartandó közgyűlésre. 
A közgyűlés a meghivást tudomásul veszi s a kerületi 

gyámintézet képviseletében ezen közgyűlésre kiküldi az 
egyházmegyei gyámintézeti elnökségeken kivül: Schleiffer 
Károly, Schönwiesner Kálmán, Kercser Ede, Krahulecz Aladár 
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és Wenkh Károly lelkészeket. 
16. Egyházi elnök jelenti, hogy az egyetemes gyámintézet egyházi 

elnöki állására vonatkozó szavazatok a nyitrai egyházmegyei gyám-
intézet kivételével minden egyházmegyéből beérkeztek; felhívja egy-
szersmind a kerületi gyámintézeti közgyűlést is, hogy ezen állás betöl-
tésére vonatkozólag határozza el, kire adja szavazatát. 

A közgyűlés szavazatát egyhangúlag dr. Baltik Frigyes 
dunáninneni püspökre adta. 

17. Egyházi elnök tudomására hozza a közgyűlésnek, miszerint 
a kerületi gyámintézetnek azon kívánságát, hogy a Luther-ünnep offer-
torium az egyetemes gyámintézet kezelése alatt maradjon, kamatja 
pedig a Luthertársaságnak adassék ki vallás-erkölcsi iratok terjesztésére, 
az egyetemes gyámintézet teljesíti azzal a hozzáadással, hogy a kamatok 
addig nem folyósíttatnak, mig a tőke a 2000 frtot el nem éri. 

Tudomásul szolgál. 
18. A közgyűlés Ebner Gusztáv pozsonyi lelkésznek, ki a gyám-

intézeti isteni tisztelet megtartására vállalkozott, 
köszönetet szavaz. 

19. Elhatározta még a közgyűlés, hogy a kerületi gyámintézet 
jövőre mindig a' kerületi gyűlést megelőző 

napon d. u. fogja közgyűlését megtartani, melyet 4 órakor 
kezdődő külön gyámintézeti isteni tisztelet előz meg. Az isteni 
tisztelet nyelvét, a viszonyok figyelembe vételével az elnökség 
fogja meghatározni. 

20. Az egyházi elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Händel Vilmos 
és Beniczky Árpád közgyűlési tagokat felkérvén, a közgyűlést buzgó 
imával berekesztette. 

Raab Károly, Laszkáry Gyula, 
egyh. elnök. h. vil. elnök. 

Bándly Endre, 
jegyző. 

Hitelesítették: 
Beniczky Árpád, 
Händel Vilmos. 
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A DUNÁNINNENI 
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méltóságos és főtiszteletű dr. B A L T I K F R I G Y E S püspöknek és méltóságos L A S Z K Á R Y G Y U L A 
felügyelőnek társelnöklete alatt tartatott. 

Jelen voltak: 

1. Hivataloknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
a) Az egyházker. törvényszéki bírái: Fürst János, Hollerung 

Károly, Frenyó Gyula, dr. Tomasovich Ferencz, Biszkup Lajos; 
b) Egyházk. jegyzők: Händel Vilmos, Hering Lajos, Sziklai 

Ottó, Korcsek Zsigmond; 
c) Egyházker. pénztáros: Günther M. Vilmos; 
d) » ügyész: 
e) » számvevő: Kalenda János; 
f ) » ellenőr: 
g) » levéltárnok: Korcsek Zsigmond. 

2. Hivataluknál fogva, mint egyházm. tisztviselők: 
a) A barsi egyházmegyéből: Raab Károly, esperes; 
b) A fehérkomáromi egyházmegyéből: Hering Lajos esperes, 

báró Solymosy Ödön felügyelő; 
c) A honti egyházmegyéből: Händel Vilmos esperes; 
d) A mosoni egyházmegyéből: Ringbauer Gusztáv esperes, 

Lepossa Dániel felügyelő; 
e) A nyitrai egyházmegyéből: Moczkó János esperes, dr. Simkó 

Lajos felügyelő; 
f ) A nógrádi egyházmegyéből: Beniczky Árpád felügyelő; 
g) A pozsonymegyei egyházmegyéből: Hollerung Károly esp., 

Lenhárdt Károly felügyelő; 
h) A pozsonyvárosi egyházmegyéből: Trsztyenszky Ferencz 

esperes, dr. Láng Lajos felügyelő; 
1* 
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1. i) A trencséni esperességből: gróf Zay Miklós felügyelő, Švehla 
Ferencz h. esperes. 

3. Az iskolák képviselői: 
a) Theol. akadémia: dr. Masznyik Endre igazgató; 
b) Pozsonyi Lýceum: dr. Dobrovits Mátyás tanácselnök, Mar-

kusovszky Sámuel igazgató; 
c) Selmeczbányai Lýceum: Jezsovics Károly igazgató. 

4. Választás alapján: 
a) A barsi egyházmegyéből, megbízó levéllel: Bázlik Pál, 

igazolványnyal: Bandi Endre; 
b) A fehérkomáromi egyházmegyéből, megbízó levéllel: Gáncs 

Jenő, dr. Kéler Zoltán; igazolványnyal: Holkó Mihály, Kovács Sándor; 
c) A honti egyházmegyéből, megbízó levéllel: Blaskovich 

Miliduch, Baltik Pál; igazolványnyal: Lipcsey Soma, Schulpe Alfonz, 
Fuchs János; 

d) A mosoni egyházmegyéből: megbízó levéllel: Wenk Károly, 
Hacker Károly; igazolványnyal: Ulicsny Endre, Ebner Gyula, Halvax 
János, Seybold Károly, Hoffbauer Pál, Stelczer Mihály; 

e) A nógrádi egyházmegyéből, megbízó levéllel: Gaal Mihály, 
Biszkup Béla, Kiss István, Maróthy Emil, Szontagh Pál, Okolicsányi 
Gyula; igazolványnyal: Ruttkay Sándor, Szontagh Antal; 

f ) A nyitrai egyházmegyéből, megbízó levéllel: Bodiczky Mihály, 
Borszuk Károly, Szekerka Pál, Kulischek Milosláv, dr. Simkó Milos, 
dr. Horváth Cyrill; igazolványnyal: Bogyay Antal; 

g) A pozsonymegyei egyházmegyéből, megbízó levéllel: Kercser 
Ede, Kalenda János, Svigruha Pál, Zsarnoviczky Gyula; igazolványnyal 
Schleiffer Károly, Krahulecz Aladár, Farkas Géza, Schönwiesner Kálmán; 

h) A pozsonyvárosi egyházmegyéből, megbízó levéllel: Polev-
kovics Gusztáv; igazolványnyal: Ebner Gusztáv, Schmidt K. Jenő, 
Beck Vilmos, Frühwirth Samu, Stromp László, Stiegler Sándor, 
Tim Károly; 

i) A trencséni egyházmegyéből, megbízó levéllel: Balent István, 
Bodiczky Cyrill, Szilvay Gusztáv, Stur Károly; 

j) A tanítói kar képviseletében a püspök által bemutatott 
választási jegyzőkönyv szerint: Frecska István lévai és Fábián Vendel 
báti tanítók. 

A gyűlés első napja. 

1. Buzgó istenitisztelet után, melyet Händel Vilmos ker. főjegyző 
tartott, mélt. Laszkáry Gyula felügyelő ur a közgyűlés tagjait melegen 
üdvözölvén, így szól: A lefolyt évnek egyházunk beléletére a leg-
mélyebben ható eseménye kétségkívül az u. n. congrua-rendezési 
törvény megalkotása. 

Sok megbányatás, sok ellenkező vélemény után jött ez létre; 
mely ilyen alakjában hivatva van a legégetőbb szükségen segíteni, 
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a legszegényebb lelkészi állások állami javadalmazása által s csakis mint 1. 
ilyet tekinthetjük és fogadhattuk el; — de korántsem úgy, mint az 1848. 
20-ik t.-cz. megvalósítását, vagy az állami dotátiónak azon mértékét, a 
mely mértékben az minket számarányunknál és azon culturális tényke-
désünknél fogva, melyet az államban teljesítünk, jogosan megillet. 

Sok aggály nyilvánult a törvény ellen a részben is, hogy a 
kormány általa bizonyos befolyást fog gyakorolni egyházunk beléletére, 
autonómiánk rovására; ettől azonban nem félek, a multak tapasz-
talatai után, a mikor a magyar kath. főurak segítettek megvédeni 
autonómiánkat; mert ha a haza alkotmánya veszélyben forgott vagy 
felfüggesztetett, a mi autonómiánk volt a tér, a hol a haza fiai vallás-
különbség nélkül összejöttek, hogy a haza alkotmányát megvéd-
jék és visszaszerezzék, — ily tapasztalatok után nem képzelek oly 
magyar országgyűlést vagy felelős magyar kormányt, mely a mi auto-
nómiánkat megnyirbálni vagy megsemmisíteni akarná. De viszont nem 
képzelhető állam, mely megtűrné, hogy az általa adott javadalmazás, 
saját integritása, saját fennállása elleni izgatásokra használtassák fel; 
mert ez egyenlő volna az öngyilkossággal. 

Fájdalom, ismét súlyos veszteségekről kell megemlékeznem, 
melyek édes hazánkat és egyházunkat érték. 

Hazánk elvesztette királynéját, valódi nemtőjét és őrangyalát; 
kihez rajongó szeretettel ragaszkodott, ki mindenkor készséggel párt-
fogolta ügyünket, midőn arra szükség volt. És ezt a jóságos lényt, 
ki mindenütt csak jót cselekedett, ádáz gyilkos kéz fosztotta meg 
életétől. Gyászolta őt az egész nemzet, gyászolta egyházunk is s én 
indítványozom, hogy mélyen érzett fájdalmunknak adjunk jegyző-
könyvileg kifejezést. 

Mi pedig egyházunk oszlopos férfiainak elvesztését gyászoljuk. 
Radó Kálmán, a dunántúli kerület volt felügyelőjének elhunyta egy 
nagy ürt hagy maga után és e veszteség szinte pótolhatatlan. Báró 
Radvánszky János bányaker. gyámint. elnökben egyházunk egy odaadó, 
fáradhatatlan munkást veszített el. Elhunyt végül Sembery Imre, a 
honti esperesség több, mint 50 éven keresztül volt felügyelője, ki 
egyházmegyéjét hosszú időn keresztül válságos körülmények között is, 
vezette sok bölcseséggel, sok tapintattal. Indítványozom, hogy mind 
a három emléke jegyzőkönyvünkben örökíttessék meg, s az elhunytak 
családjának e jegyzőkönyv egy-egy példánya küldessék meg. 

Örömmel jelentem, hogy a honti egyházmegye felügyelőjévé 
Laszkáry Pál eddigi másodfelügyelőt választotta meg s benne hitbuzgó 
és tevékeny férfiút nyert egyházunk. A trencséni esperesség meg-
választotta felügyelőjévé gróf Zay Miklós eddigi helyettes felügyelőt. 
A gr. Zay név oly történeti jelentőségű hazánkban, hogy biztosan 
remélhetjük, miszerint gr. Zay Miklós vezetése mellett Trencsénben 
is megjavulnak a viszonyok. 

S végre a nyitrai esperesség is megválasztotta egyházm. elnök-
ségét nt. Moczkó János és dr. Simkó Lajos személyében. Adja Isten, 
hogy velük Nyitrába is, a béke és egyetértés költözzék be. 
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1—6. Ezek után szívesen üdvözölvén a szép számmal megjelent híve-
ket, a közgyűlést megnyitom. 

2. Gróf Zay Miklós, Hering Lajos és Ringbauer Gusztáv, mint 
kiküldött bizottság, a közgyűlés hivatalbóli tagjainak, továbbá a meg-
bízó levéllel és igazolványnyal ellátott tagoknak névsorát bemutatván, 

a közgyűlés elnökileg megalakultnak jelentetett ki. 
3. Laszkáry Gyula kerületi felügyelő megnyitó beszédében kegye-

letes hangon emlékszik meg ő Felsége Erzsébet királyné idegen földön 
1898. szept. 10-dikén bekövetkezett végzetes elhunytáról — és mivel 
ezen gyászeset óta, ámbár a kerület elnöksége és közönsége, egyházai 
és iskolái, — a mélyen megszomorított nemzettel és annak dicsősé-
gesen uralkodó királyával ő Felsége I. Ferencz József legalkotmányo-
sabban uralkodó királyunkkal együtt, mélyen gyászolták és szívből 
fájlalták a haza boldog és áldott emlékű Nagyasszonyának elhunytát, 
—- a kerületi közgyűlés a maga mélyen érzett fájdalmának eddigelé 
testületileg nem adhatott kifejezést, azt indítványozza, hogy a kerületi 
gyűlés a magyar nemzet, végtelenül tisztelt és szeretett, feledhetlen 
királynéjának dicső emlékezetét, a jegyzőkönyvben egy külön pontban 
örökítse meg. 

A ker. gyűlés állva hallgatja a megrendítő gyászese-
ményről szóló elnöki megemlékezést és elrendeli, hogy a 
magyar haza szeretett fejedelemasszonyának a szívekben 
élő emléke jegyzőkönyvileg is megörökítessék. 

4. Kerületi felügyelő úr jelenti, hogy magyarhoni ág. h. evang. 
egyházunk három oszlopos férfia jobb létre szenderült, névszerint: 
Szentmártoni Radó Kálmán, dunántúli egyházkerületi felügyelő, báró 
Radvánszky János, bányakerületi gyámintézeti elnök és Sembery Imre, 
a honfi esperesség íeügyelője s ideiglenesen dunáninneni egyházkerületi 
felügyelő-helyettes. 

A kerületi gyűlés hálásan emlékezvén meg az elhuny-
taknak egyházi téren szerzett elévülhetlen érdemeikről, 
határozza, hogy emléküket a jegyzőkönyvbe iktatja s a 
kerület részvétéről hátramaradt családjaikat jegyzőkönyvi 
kivonattal értesíti. 

5. Püspök úr jelenti, hogy az isteni gondviselés Szász Domokos 
erdélyi ev. ref. püspököt az élők sorából kiszólította s püspöki székét 
dr. Bartók György foglalta el. 

A ker. gyűlés testvér-egyházunk elhunyt főpásztorának 
emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti, utódját pedig elfoglalt 
hivatalában melegen üdvözli. 

6. Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő úr jelenti, hogy 
Zsilinszky Mihály vall. és közoktatásügyi államtitkár bányakerületi 
felügyelővé választatott meg. 

A ker. gyűlés testvérkerületünk új felügyelőjét, magyar-
honi ág. h. ev. egyházunk e kimagasló alakjáf új hivatalában 
melegen üdvözli s működésére Isten áldását kéri. 



7. Püspök úr jelenti, hogy Moczkó János, eddigi nyitramegyei 7—8. 
alesperes ugyanazon egyházmegye főesperesévé s Roy Pál lelkész 
trencsénmegyei íőesperessé választattak meg; ez utóbbi azonban meg-
választásata után hivataláról lemondott. 

A ker. gyűlés a nyitrai egyházmegye új egyházi elnökét 
melegen üdvözli s kívánja, hogy neki a vezetésére bizolt 
egyházmegyébe, a béke szellemét átplántálni mielébb sikerüljön. 

8. Püspök úr felolvassa következő évi jelentését: 
Azon napon, szeptember 10-én, midőn a mult esztendőben a ker. 

gyűlés utolsó munkáját bevégezvén, a hitelesítési bizottságból távoztam, 
itt Pozsonyban vettem ama lesújtó hírt, hog*y bold. Erzsébet királynénk 
ő Felsége idegen földön gonosz kéz által kiszenvedett. 

Az új közigazgatási évben tehát első, a legszomorúbb teendőm 
vala, hogy gyászistentiszteletek elrendelése által egyházunk mély 
bánatának méltó kifejezését adja. Ennek megtörténte után siettem 
Budapestre, a hol szeptember 15-én részt vettem azon egyetemes 
értekezleten, a melyben megállapodás történt azon részvét-feliratról, 
a mely egyházunk nevében a legfelsőbb helyen leteendő vala. Onnét 
mentem Bécsbe, a hol a szept. 17-iki temetési gyászünnepélyen az 
egyház képviseletében jelen voltam. 

A szept. 12-én kibocsátott köröz vényem értelmében a temetés 
napján kerületünk minden iskolájában megtartatott külön gyásziinne-
pély; azonkivül az egyházak a temetés napján az Urban boldogult 
halottakat megillető harangozás által kegyeletüknek jelét adták; a 
következő szept. 18-ára esett vasárnapon pedig a főistenlisztelet alkal-
mával minden templomban gyászbeszéd tartatott. Mind erről az 
esperesi hivatalok, valamint a tanintézetek igazgatói részletes jelentést 
küldtek be hivatalomhoz, a melyekből kitűnik, hogy bold. nagy 
királynénk dicső emlékét egyházunk kegyelettel és szeretettel zárta be 
vérző szívébe s ott híven őrzi is, bizonyságul annak, hogy egyházunk a 
hazával és a királyi házzal, mint mindég, most is együtt érez. S főkép 
apostoli királyunk ő felségéért, a midőn az ő nemes szíve is vérzett, 
híveink buzgó imákban közeledni tudnak az irgalmasság Istenéhez, a 
mint ily imák nemcsak ezen nehéz napokban, de még különösen a 
deczember 4-ére esett vasárnapon is történtek egyházainkban, hogy a 
kegyelem Istene ő Felsége a király életének esztendeit szaporítsa. 

Részt vettem október 5-én a főrendiház azon ülésén, a hol bold. 
Erzsébet királyné emléke törvénybe iktattatott. Október 6-án jelen 
voltam azon küldöttségben, a mely a vallás és közoktatásügyi miniszter 
úr kezeihez juttatta az egyet, egyháznak, az ő Felségéhez intézett 
részvétiratát. 

A magas kormány felhívására gyülekezeteink a közönséggel együtt 
készségesen jártak el hogy bold. királynénk emlékére emlékfák ültes-
senek. Mondjuk mi is e helyütt, hogy dicsőült királynénk emléke 
legyen áldott! 

Továbbá jelentem, hogy egyházunk elnökségeivel együtt, jelen 
voltam okt. 21-én Budapesten a koronázási templomban, III. Béla 
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király és hitvestársának Anna királyné porainak az új díszsírban való 
ünnepélyes helyeztetésénél. 

A nemzeti ünnepnek rendelt április 11-ike, körözvényem alapján 
iskoláinkban megünnepeltetett. 

Különben a mult közigazgatási évet a munka évének tartom, s 
minden munkánkat Pál apostol azon szavai keretébe helyezem, a 
midőn (I. kor. 15,58) mondja: »Azért szerelmes atyámfiai erősen és 
mozdíthatatlanul álljatok, bővelkedvén mindenkor az Úrnak dolgában, 
mivelhogy tudjátok, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban.« 
Én részemről ez évben a látogatás munkáját végeztem. Megkezdtem 
Pozsonyban, a hol április 14. és 15-ikén meglátogattam az anva-
egyház népiskoláit, a melyek állanak a belvárosban egy 7 osztályú 
fiu-iskolából, s hol 6 tanító működik; hasonlóképen 7 osztályú leány-
iskolából, szintén 6 tanítónak vezetése alatt. Azonkívül van 6 osztályú 
egyesített fiú és leányiskola az új városban négy tanítóval. Elismeréssel 
tartozom a nemes pozsonyi egyháznak, a mely áldozatokat nem 
kiméivé, mintaszerűen rendezte be népiskoláit. Külön elismeréssel 
tartozom a szorgalmas és képzett tanítói karnak, a mely igen szép 
eredményeket tudott felmutatni. Említés nélkül nem hagyhatom, hogy 
az egyházi ének tanítására ezen intézetekben nagy súlyt fektetnek. 

A tulajdonképeni canonica visitatiót tartottam először is a mosoni 
esperességben, a hol az összes egyházakat meglátogattam, nevezetesen: 
ápril 30 Rajka, május 1 Németjárfalu, május 2 Oroszvár, május 3-án 
Levél, május 4-én Magyar-Óvár, május 5-én Hegyeshalom, május 
6-án Miklósfalva, május 7-én Zurány és május 8-án Gálos egyházakat, 
tehát 7 anya- és 2 (Oroszvár és Magyar-Óvár) leány gyülekezetet. 

Örömmel jelenthetem, hogy a mosoni esperesség egyházaiban 
rend, áldozatkészség, híthűség s általában egyházias élet uralkodik. 
Nevezetesen az egyházi és iskolai épületek kevés kivétellel jó karban 
vannak, a pénzkezelés és járulék fizetése pontos, a hátralékok csak 
néhol s az is ritkán fordulnak elő; egészben véve béke és csend 
uralkodik a gyülekezetekben; a templomlátogatás megnyugtató, az 
iskolalátogatás példás, a tanítás jó, sok helyütt kitűnő, az eredmény 
általában kielégítő. Különösen megjegyzem, hogy az egyházpolitikai 
törvények káros hatása nem vala észlelhető. Szekták az egyház-
megyében nem léteznek. Mindez bizonyítéka annak, hogy a lelkészi 
kar magasztos hivatásának tudatában van s azt lelkiismeretesen 
teljesíti. Jó előjelnek veszem, hogy némely egyházközségekben alakuló-
félben vannak egyházi, ifjúsági egyletek, mi által a manapság terjesz-
kedő anyagiasságnak és közönynek erős gát vettetik. 

A mit elrendelni kötelességemnek tartottam, az, hogy a tanuló 
ifjúság többször s az egész tanéven át vezetessék a hétköznapi isten-
tiszteletekre. Továbbá hiányzik Mosonban az egységes agenda, jó és 
egységes énekes könyv, valamint egységes és teljesen megfelelő 
confirmatió-tanítási vezérfonal, a mely irányokban az intézkedés 
szükségét kimondtam. 
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A sok jókedvű adakozónak, többféle adománynak, többrendü 
alkotásnak név- és szám szerinti elösorolása, évről-évre közöltetvén 
jegyzőkönyvileg az egyházmegye jelentésében, e helyütt mellőzhető volt. 

Ezen hivatalos utamon szíves volt engem kisérni az egyház-
megyei elnökség és pedig Lepossa Dániel felügyelő és Ringbauer 
Gusztáv esperes urak; a jegyzői tisztet végezte Wenk Károly esperes, 
jegyző úr. Mind ezen uraknak valamint a vármegye előzékenysége 
által engem kisérő szolgabíró uraknak e helyütt is hálás köszönetemet 
mondom. A mire az egyházkerület figyelmét felhívni kötelességemnek 
veszem, ez Magyar-Óvár leány egyháza, a hol és a vele szomszédos 
Mosonban híveink szaporodnak, különféle tanintézetek ev. tanulók 
által is látogattatnak s a honnét Moson diasporája, a mely még a 
hegyeshalmi, valamint a zurányi egyház területén is létezik, legjobban 
gondozható és így legalkalmatosabb arra, hogy mint a missiói körnek 
központja, külön missiói lelkész gondozása alá kerüljön. Az ottani 
hitoktatás czéljaira ugyan már némi források léteznek, a missionarius 
lakásának kérdése azonban nehézségeket okoz s közsegélyekből lenne 
megoldandó. A leányegyháznak már is szép temploma van. A bruck-
ujfalusi hitoktatásnak végleges rendezése szintén a magyar-óvári 
missiói körben találná megoldását. A többi egyházakra vonatkozó 
külön megjegyzéseim, úgy jegyzőkönyvileg, valamint személyesen közöl-
tettek nyomban az illető gyülekezetek elöljáróival. Örülök, hogy azok 
java részökben elismerésemet fejezik ki. 

A második esperesség, a melyben ez évben egyházlátogatást 
végeztem: Nógrád. Épen felét jártam be; megfordultam 23 anya-
egyházban és 1 leányegyházban. Voltam a következő egyházakban: 
Szügy, a hol május 24-én, Surány-Terény május 25, Legénd május 26, 
Agárd május 27, Felső-Petény május 28, Bánk május 29, Alsó-Bodony, 
a hol május 30-án visitáltam. Továbbá következik: Kis-Zellő, a hol 
junius 7-én, Nagy-Kürtös junius 8, Alsó-Esztergálv junius 9, Nagy-
Sztraczin leányegyházban junius 10, Szt.-Péter junius 11, Alsó-
Sztregova junius 12, Zavada junius 13, Felső-Sztregova junius 14, 
Nagy-Lam junius 15, Szenna junius 16, Felső-Tiszovmk junius 17, 
Turopolya junius 18, Lest junius 19-én volt a látogatás. Végül Salgó-
Tarján, a hol junius 29, Sámsonháza junius 30, Luczin julius 1-én 
a canonica visitatió megtartatott és Szécsén, a mely gyülekezetben 
julius 2-án templomot szenteltem, julius 3-án pedig az egyház látoga-
tást megejtettem. 

A nógrádi egyházi viszonyokat tekintve megjegyzem, hogy a nép 
általában ragaszkodik vallásához és egyházához, szereti templomát, 
örömest hallgatja a szt. evangyeliom hirdetését s kevés kivétellel szép 
énekkel dicséri az Istent. Az egyházpolitikai törvények káros követ-
kezményeit az egyházi életben általában nem tapasztaltam. A miben 
szenvednek a nógrádi egyházközségek legtöbbjei, ez a philoxera pusztí-
tásai által bekövetkezett elszegényedés, a midőn a nép főbb megélhe-
tési forrásától a bortermeléstől elesett, mi által az egyházi hivatal-
nokok hiványi jövedelmének jó részétől elestek Ahhoz járul, hogy 
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sok helyütt az evang. földbirtokos-osztálytól a birtok más hitfelekeze-
ten levők kezébe jutott úgy, hogy most a szegény munkás nép 
önmegtagadással többnyire maga viseli az egyház terhét. A mit 
Nógrádban javítani és átdolgozni kell, ez a lelkészi és tanítói hiványok 
ügye, a mennyiben a járulékok javarésze, a párbér és a szolgálmá-
nyok, a mi a mai társadalmi viszonyok közt biztos jövedelmi forrás-
nak nem tekinthető, annál kevésbbé, mert a birtokviszonyok ma 
napság a népnél is folytonos változásnak lévén kitéve, ezen fizetési 
mód nem annyira a jövedelem, mint a hátralékok és panaszok for-
rása, mi által az egyház belbékéje szenved. Tisztelnem kell nógrádi 
testvéreim önmegtagadását és türelmét, a kik gyakran önként inkább 
lemondanak a bizonytalanná vagy panaszossá lett tételek behajtásáról, 
mintsem hogy az egyház nyugalma zavartassák. Különben igen szép 
és tiszteletreméltó dolog, hogy több helyütt a telkes gazdáknak még 
fenmaradt kis száma, az egyházi szolgálmányokat hiven teljesíti, 
csakhogy saját egyházukat fentarthassák. 

Kivánatos lenne, hogy a lelkészeknek és tanítóknak fizetendő 
járulékok megváltás által rendeztessenek s egyszersmind rendes egy-
házi adó is behozassák, a mely több helyütt nincs is; mert máskép 
az egyházak háztartásának biztos alapja nem lesz. 

A hol Nógrádban egyházunk kárt vall, a szórvány helyek azok; 
ez alatt itt nem akarom érteni az állandó ev. lakossággal biró diaspo-
rát, hanem a majdnem minden évben helyről-helyre szolgálatba menő 
béres családokat, a melyek rövid tartózkodásra oly helyre jővén, 
a hol ev. egyház nincs, az idegen propaganda áldozatává lesznek. 

Nógrádban iskoláink egészben véve jók, szép eredményt főkép 
a magyar nyelv tanításában tudnak előmutatni. Főbajunk, hogy kevés 
tanképesített tanítónk van. 

Az egyes egyházakra vonatkozó külön megjegyzéseimet közöltem 
úgy személyesen, mint jegyzőkönyvileg az illető gyülekezetekkel; azért 
is e helyütt azoknak viszonyait nem részletezem. Mégis kiemelendőnek 
tartom, hogy a nógrádi esperesség két újabb egyháza az utolsó 
canonica visitatió óta igen szépen fejlődik s mind a kettőnek jövője 
biztosítva van; értem Salgó-Tarjánt és Szécsényt. 

Salgó-Tarjánban szép templomot emeltek, a lelkész-lak rendben 
van, még csak iskola hiányzik, de annak létesítésén épen fáradoznak. 
Az egyház háztartása biztos alapokon nyugszik és jó rendben van, 
úgy, hogy főkép az ottan működő lelkész úr buzgósága és az ottani 
iparvállalatok szép adományai által, ezen egyház virágzásnak indult. 

Szécsényben az épen felavatott templom szépen van berendezve, 
ott jól rendezett iskola is létezik, az egyház háztartása példásan vezet-
tetik; mindez szintén az ottan önmegtagadással bár, de apostoli 
buzgósággal működő lelkész úr fáradozása és dr. Pulszky Ágost 
felügyelő úr nagy áldozatkészsége által létesíthető volt úgy, hogy ezen 
különben gyenge egyház most már a rendezettebb egyházak sorába 
lépett. Azonban nagy szórványában szétszórtan lakó h iveink s főkép 
gyermekeik a lelkiekben való ellátásáról és tanításáról kellően gon-
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doskodva még nincs, a miben Szécsénynek a közegyház részéről 
segédkéz nyújtandó. 

A midőn végül kijelentem, hogy az egyes egyházakban működő 
lelkésztársaim odaadó szorgalommal és hűséggel szolgálják az egyház 
Urát, a mit.elismerőleg mondok; egyszersmind köszönettel említem, 
hogy ezen nógrádi egyházlátogatási körutam javarészében Beniczky 
Árpád esperességi felügyelő úr és Wladár Miksa főesperes úr, némi 
részében Hrk János alesperes úr s mindenütt Biszkup Béla főjegyző 
és a nemes vármegye előzékenységéből az illető járási főszolgabíró 
urak engem kisérni szívesek voltak. 

Az 1899-ik évben tartott canonica visitatioból közsegélyezésre 
ajánltatnak: 

A mosoni egyházmegyéből: 
Német-Járfalu anyaegyháza, a mely nagy áldozatokkal egyházi 

épületeit rendezte, valamint 
Oroszvár leányegyháza, a mely szegény kisded-gyülekezet, szép 

missiót teljesít a szórványban. S végül 
Magyar-Óvár leányegyháza, a hol missioi lelkészi egyszersmind 

hitoktatói állomás közegyházunk érdekében szervezendő. 

A nógrádi egyházmegyében: 
A szügyi egyházban rendezendő és segélyzendő a vadkerti vallás-

oktatás. 
A surány-terényi egyház a szórványaiban a vallás oktatás ellátása 

közsegélylyel szervezendő s a templomi szent edények gyámintézetileg 
kérendők. 

A legéndi egyházban a hívek elszegényedése folytán, s azoknak 
csekély száma miatt a külsegély nem maradhat el. Oltári bibliák a 
gyám intézetnél szorgalmazandók. 

Agárd egyháza lelkészlak emeléséhez készül s közegyházi segé-
lyekre szorult; oltári bibliákat szintén gyámintézetileg keressen. 

Felső-Petény szegény egyház, a hol főkép a lelkész segélyzendő 
s a templom javítandó, a mit most birtokos osztály nélkül az egyház 
saját erejéből alig tehet. 

Bánkon a lelkészlak rendbe hozandó. 
Alsó-Bodony kicsiny serege az Úrnak, a hol a templom és tornya 

javítandó; a missio gondozandó, a mi külsegély nélkül nem megy. 
A kis-zellői egyházban a szécsény kovácsi hitoktató közsegélylyel 

segélyzendő, az egyház épületei rendbe hozandók, a mit ezen anyagilag 
szegény egyház saját erejéből nem végezhet. 

A závadai egyház külső segély nélkül épületeit rendbe nem hoz-
hatja, mert kicsiny és szegény. 

A nagy-lami egyházhoz tartozó száraz-brézói leányegyház súlyos 
adóssággal lévén megterhelve és pedig egyházi épületeinek javítása 
czímén, utaltatott közsegélyre. 
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A szennai egyház adóssága czímén s leányegyházai szegénységük 
folytán közsegélyre szorulnak. 

Salgó-Tarján a missio gondozása pontjában segélyzendő. 
A sámsonházi egyházban a különben buzgó szúpataki leány-

egyház temploma építésénél közsegélyekre méltó, s a . sámsonházi 
anyaegyház mint missioi pont a közegyház támogatásával szervezendő. 

A luczini egyház szegény, a rossz karban levő lelkészi lakot 
közsegély nélkül rendbe nem hozhatja, s szórványait nem gondozhatja. 

Szécsény törekvő szórvány egyház, szórványait közsegély nélkül 
• el nem láthatja. 

Ellenben a mosoni egyházmegyében Gálos, Hegyeshalom, Levél, 
Miklósfalva, Rajka és Zurány egyházak viszonyai rendezettek, segélyre 
nem szorulnak. 

A nógrádi esperességben pedig Szügy mint egyház, Nagy-Kürtös 
háztartását illetőleg, Alsó-Esztergály szépen rendezett viszonyainál fogva, 
Szent-Péter mint jól szervezett s vezetett gyülekezet, Alsó-Sztregova 
áldozatkészsége alapján, Felső-Sztregova mint életképes bár kis egyház, 
Felső-Tiszovnyik mint szép birtok felett rendelkező, Turopolya mint a 
legjobb rendben levő egyház, Lest mint saját erejéből életképes, 
külömben rendezendő gyülekezet, közgondozás tárgyát nem képezhetik. 

A canonica Visitation kívül megfordultam még Kajaion november 
20-án, a hol a leányegyház szép új templomát felszenteltem, a melyre 
ő Felsége apostoli királyunk 100 f'rtot adományozni méltóztatott. Úgy 
ezen templom építésénél, mint az egyház ügyeinek rendezésénél is 
jövőjének biztosításánál jókedvű adakozó Csömöz Miklós nyugalmazott 
selmeczbányai lyceumi tanár, kajali egyháztag, a ki szülőföldje egyházi 
és iskolai ügyeit szívén hordozza. 

Október 9-én helyettesítésemben az oroszláni alapjaiból javított 
templomot felavatta a fehérkomáromi esperes úr. Személyesen meg-
fordultam Trencsén városában, a hol egyháztanácsi ülést tartottam a 
trencsén-tepliczi fürdői istentisztelet újbóli berendezésének tárgyában. 
Utána való napon julius 16-án a pöstyéni fürdőben tartottam 3 nvelvü 
istentiszteletet s a következő napon a modori két egyházzal bizott-
ságilag tanácskoztam az ott tervbe vett kerül, leányiskola felállítása 
ügyében. 

Október 6-án résztvettem azon egyet, egyházi értekezleten, a 
melyből Zelenka Pál püspök urat a jeruzsálemi ev. templom felszen-
telési ünnepélyére kiküldtük. 

Február 15-én jelen voltam azon püspöki értekezleten, a hol a 
congrua összeirásról megállapodásra jutottunk. 

Április 12-én tartottuk Pozsonyban a kerül, pénzügyi és a 
Reischel-féle alapítványi, 13-án pedig a kerül, leányiskolái és szabály-
rendeleti bizottsági üléseket. 

Február 22-én tartottunk Balassa-Gyarmaton kerül, törvényszéki 
ülést a százdi papválasztási ügyben, a mely még mindég felebbezés 
alatt áll, bár tárgyilag megszűnt. 
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A kerület diasporáiba, illetve beteges és segéd nélkül maradt 
lelkészek egyházaiba, a missionarius lelkész a mult közigazgatási 
évben 12 hivatalos utat tett és pedig Ipolyságra 2-szer, Újbányára 
2-szer, Érsekújvárra 2-szer, Pöstyénbe 2-szer, Trencsén-Tepliczre 
1-szer, Zsolnára 1-szer, Bittsiczára 1-szer, Rajeczre 1-szer, Csaczára 
1-szer, Körmöczbányára 2-szer és Zarjecsre 1-szer. 

Azon tapasztalatok után indulva, a melyeket a missionarius 
diasporai utain szerzett, csakis kérnem kell a főtiszteletü egyházkerü-
letet, hogy más kerületek példája után indulva a missioi pontokat 
végleg állapítsa meg és ott fokozatosan a helyettes lelkészek alkal-
maztatását lehetővé tegye; mert pusztulunk. 

Örömmel jelentem, hogy iskolaügyünk viszonyai sok tekintetben 
javultak, a mennyiben a magas ministerium úgy a tanítói fizetés 
kiegészítését, valamint a korpótlékot sok esetben engedélyezte, a 
miről a ministeri rendeletek rovata tanúskodik. Sőt még egy tanítónő 
Pifkóné Rigán Anna a nyitrai esperességből, a kinek férje nem vala 
nyugdíjképes, 50 írtnyi kegydíjban részesült. Biztos kilátásunk van 
tovább, hogy lassan-lassan eltűnnek iskoláinkból a nem tanképesített 
tanítók, nem azért, hogy talán már elegendő tanerőnk lenne, meg-
fordítva, de, mert az egyházak tanítónőket sőt óvónőket is kezdenek 
alkalmazni és a nem képesített ideiglenes tanítók, ha másként arra 
valók, az osztály illetve tanképesítési vizsgára bocsáttatnak. 

Az esperességekből általában jelezhetem, hogy a munka csende-
sen és áldással folyt le. Különösen a nyitrai esperességben, a hol az 
esperességi elnökség megválasztatott és a törvényes rend helyre állott 
s jelenleg hitfelekezeti iskoláink rendezése van napirenden. Ellenben 
bár a trencséni esperességben is megejtettek a választások és ezek 
kedvező eredménye Zay Miklós gróf urnák, mint esp. felügyelőnek 
megválasztása; mégis, mert a megválasztott esperes Roy Pál kochanóczi 
lelkész a hivatalt el nem fogadta és annak ideiglenes vezetése a tör-
vény értelmében a főjegyzőnek, Švehla Ferencz laazi lelkésznek ada-
tott át, s mint ennek folytán a volt helyettes esperes Riesz Károly 
zay-ugróczi lelkész működése megszűnt, ezen esperességben a törvé-
nyes rend egészben még helyre nem állott. 

Megragadom az alkalmat és kedves kötelességet teljesítek,a midőn 
Riesz Károly urnák esperesi minőségben kifejtett buzgalmáért, lanka-
datlan szorgalmáért és határt nem ismerő türelméért ezennel a főtisz-
teletü kerül, közgyűlés szine előtt teljes elismerést és hálás köszönetet 
mondok. Egyházunk ezen kitűnő munkását tartsa a jó Isten köz-
ügyünk javára. 

Végül köszönetemet fejezem ki Fürst János alesperes urnák, a ki 
Pozsonyban és Farbaky István felügyelő urnák, a ki Selmeczbányán 
szívesek voltak az érettségi vizsgálatokon az elnökségi tisztben eljárni; 
valamint Händel Vilmos főesperes urnák, a ki engem a selmeczbányai 
tanképezdén a tanképesítési vizsgálatokon, mint elnök helyettesített. 

Mult évi jelentésemben a főtiszt, kerül, gyűlésnek becses tudo-
mására hoztam, hogy egyházaink a külmissióra 204 írt 85 krt áldoztak. 
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Ezen összeget kartársaim határozatából elküldtem a lipcsei ev. luth. 
missiói collegiumnak. Most pedig örömmel jelezhetem, hogy ez évben 
egyházaink nagyobb számban és nagyobb összegben emlékeztek meg 
a külmissióról. Az eddigi gyűjtés 241 frt 74 kr., a mely összeg ez 
évben is Lipcsébe fog küldetni. Az egyházak neve s az adományok 
összege a következő: 

1. A nyitrai egyház- Áthozat 97 frt 12 kr. 
megyéből a kerületi 44. Gálos 16 » 59 » 
pénztáros úr által . 2 frt 39 kr -45. Tordas 2 » — » 

2. Udvarnok . . . . — » 50 » 46. Oroszlán . . . . 1 » 10 » 
3. Balassa-Gyarmat . 2 » 18 » 47. Szt.-György . . . 2 » — » 
4. Bukócz . . . . 1 » — » 48. Pusztafödémes . . — » 94 » 
5. »Ev. Glocken« gvüjt. 3 » 71 » 49. Alsó-Szeli. . . . 1 » 23 » 
6. Hodrusbánya . . 2 » — » 50. Csabdi 1 » 73 » 
7. Léva 4 » — » 51. Német-Gurab . . 1 » 85 » 
8. Misérd . . . . 1 » 24 » 52. Pozsonyi lyc. ifj. 
9. Bazin (tót) . . . 3 » 52 » gyámintézet . . . 10 » — » 

10. Modor-Királyfa . . 2 » 05 » 53. Hegyeshalmi confir-
11. Béld és lelkésze 2 » 25 » mandusok . . . 5 » 60 » 
12. Szák 1 » — » 54. Ksinna 2 » — » 
13. Puchó . . . . 3 » — » 55. Lubina 2 » — » 
14. Bát 7 » 49 » 56. Csasztkó . . . . 2 » 64 » 

és Élesfalu leány- . 57. Szügy 1 » 50 » 
egyháza . . . . 1 » 38 » 58. Trencsén . . . . 6 » 70 » 

15. Grinád 1 » — » 59. Zay-Ugrócz . . . 4 » — » 
16. Uhorszka . . . . 1 » 50 » 60. Luczin 1 » 23 » 
17. Nemes-Podhragy . 1 » 50 » 61. Turicska . . . . 1 » 10 » 
18. Szent-Péter . . . 1 » 78 » 62. Komárom. . . . 1 » 82 » 
19. Bazin (német) . . 8 » — » 63. Nagy-Lam . . . 1 » 23 » 
20. Bazin (tót) . . . 5 » 93 » 64. Nógrádm. hegyi lel-
21. Börsöny . . . . 5 » 10 » készi értekezlet. . 4 » -- » 
22. Dokod 3 » 21 » 65. Losoncz . . . . 3 » 15 » 
23. Ozor 3 » 20 » 66. Ozdin 2 » — » 
24. Szuhány . . . . 2 » 22 » 67. Nagy-Szombat . . 6 » 19 » 
25. Szend . . . . . 2 » — » 68. Dezser 4 » - » 
26. Fakó-Vezekény . . 2 » — » 69. Lónyabánya . . . 2 » — » 
27. Bát 2 » — » 70. Levél 1 » 95 » 
28. Székes-Fehérvár . 1 » 70 » 71. Miklósfalu . . . 1 » 30 » 
29. Berencsfalu . . . 1 » — » 72. Német -Tar fa lu -
30. Teszér 1 » — » Oroszvár . . . . 1 » — » 
31. Zsolna 1 » — » 73. Rajka 1 » — » 
32. Legénd — » 80 » 74. Lest 2 » — » 
33. Ábelova . . . — » 77 » 75. Ondód . . . . 2 » 10 » 
34. Veleg — » 77 » 76. Modor (német) . . 5 » — » 
35. Csákvár . . . . — » 50 » 77. Somorja . . . . 1 » — » 
36. Szécsény . . . . — » 80 » 78. Körmöczbánya . . 2 » 35 » 
37. Dacsolam . . . . 2 » 10 » 79. Nagy-Szelezsény . 1 » 17 » 
38. Limbach . . . . 4 » 37 » 80. Nemes-Kosztolány . — » 60 » 
39. Nagv-Kürtös . . . 1 » 60 » 81. Gyúró — » 80 » 
40. Málnapataka . . . 1 » 80 » 82. N a g y - L é v á r d . . . 2 » 75 » 
41. Felső-Petény. . . — » 50 » 83. Fehérkút . . . . 1 » — » 
42. Pozsony város . . 28 » 86 » 84. Szenicz . . . . 2 » — » 
43. Felső-Zelle . . • 2 » 40 > Összesen: 211 frt 74 kr. 

Átvitel 97 frt 12 kr. 
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Változások a hivatalos személyzetben. 

1. Az esperességekben: 

a) Esperesek választattak: 
Moczko János csácsói lelkész a nyitrai egyházmegyében főesperes-

nek, Roy Pál kochanóczi lelkész a trencséni egyházmegyében főespe-
resnek, de azonnal lemondván, helyettes esperessé Švehla Ferencz 
laazi lelkész a trencséni egyházmegye főjegyzője lett. 

b) Felügyelők: 
Sembery Imre nagyhonti esperességi felügyelő meghalt. 

Választattak : 
Laszkáry Pál a nagyhonti egyházmegyében; dr. Simkó Lajos a 

nyitrai egyházmegyében és gróf Zay Miklós a trencséni egyház-
megyében. 

2. A lelkészi karban: 

Meghalt: 
Koricsánszky Gusztáv nyug. felső-terényi lelkész. 

Lemondtak: 
Wargha János ksinnai lelkész, Szabó Gyula közép-palojtai lelkész. 

Választattak : 
Seybold Károly Zurányba, ifj. Wargha János Ksinnára, Bodiczky 

Cyrill Kis-Sztankóczra, Szabó Kálmán Közép-Palojtára, Krizsan Milos 
helyettes lelkésznek Zsolnára, Tirtsch Gergely tartalékos honvéd segéd-
lelkészszé lett kinevezve, ugyan ő felavattatott a kolozsvári »Ferencz 
József« egyetemen a philosophia doctorává. 

3. A segédlelkészi karban: 

Palics János kochanóczi s. lelkész Hájra (Turóc.z m.) rendes 
lelkésznek megválasztatott, Albrecht Géza körmöczbányai s. lelkész-
hitoktató ugyanoly minőségben átment Uj-Vidékre, Kis Emil ó-turai 
s. lelkész Csorbára rendes lelkésznek megválasztatott. Zatykó János 
Uhorszkán, Greifenstein István Losonczon lett, Smid István Bokodon 
lett segédlelkész. 
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4. Hitoktatók lettek: 
Valasek Sámuel s. lelkész Misván, Orsi György áll. elemi isk. 

tanító Pásztón. 

5. Felügyelők: 
Bernhardt Adolí selmec.zbányai és Busbak Ádám losonczi felügyelő 

meghalt. 

Választattak: 
Dr. Szlabej János Bukóczon, Jeszenszky István Assakürthön, 

Csiszty Mihály Vérbőn a lelépett Lajda János helyett, Giffing Vilmos 
Tordason lemondott, Felső-Sztregován Kiszely János helyébe Hankó 
Lajos lett, Turicskán ilj. Bartholomeidesz Gyula. 

6. Tanárok: 
Zorkóczy Sámuel a pozsonyi lýceum igazgatói tisztéről lemondott. 

Markusovszky Sámuel pozsonyi lyceumi igazgatónak megválasztatott. 
Künstler János a selmeczbányai lyceumhoz tornatanárnak lett meg-
választva. 

7. Kerületi tisztségek: 
Zorkóczy Sámuel összes kerületi tisztségeiről lemondott. Richter 

Ede kerületi pénztári ellenőri tisztségéről lemondott. 

8. Tanítók: 

Meghaltak: 
Mocznay Mihály Erdőmeg, Kutzky Mihály Brezová, Zlocha József 

Gsasztkó. 

Lemondtak: 
Nehiba Sámuel Verbó, Molnár Imre Bokodon, Polszter József 

Ondódon, Szilvay Mária, Tiefenthaler Etelka Oroszlánt, Zaboj Gyula 
Felső-Szelibe, Machnik István Uhorszkán, Ulicsny Guido, Levél. • 

Választattak : 
Ploy Irén Rajeczre, Proksa János Porádra, Melicharek János 

Kopcsányba, Szloboda Iván Verbóczra, Locsava Sándor Ksinnára, 
Mordia Gusztáv Bittsiczára, Masztis Lajos Taksonyra, Bohus János 
Erdőmegre, Frecska István fakó-vezekényi tanító Lévára, Mihalovics 
Rezső jolsva-tapolczai tanító Fakó-Vezekényre, Chorváth György nagy-
falusi tanító Brezovára ment át, Saskó Gusztáv Verbóra, Filipek 
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Mihály Ó-Túrára, Kubinyi Lajos miavai Vydrnára, helyét elfoglalta 8. 
Proksa Gazdik János, Fillo Arnold Lubináról Miavára, Smid István 
Bokodon, Galat Gusztáv Oroszlánt, Jány János Ondódon, Hasák Lajos, 
Böröczky Mihály és Világi István Felső-Szelibe, ifj. Winkler Sándor 
Dunaszerdahelyt, Jankó Gy. Maskovára, Záboji Gyula Legéndre, 
Petrusz Pál Cseh-Brézóra, Markó Pál Tót-Kelecsényre, Siska Soma 
F.-Tiszovnikra, Cziráky. Uhorszkára. Haász K. Závadára, Koncsek 
Dániel Sós-Lehotára, Klaudinyi Lajos Kis-Sztraczinba. 

f 
Távoztak : 

Ploy Irén Bellára (Turócz m.), Simonovics János Miaváról Blat-
niczára, Kisfaludy Endre Alsó-Lehotára. 

9. Papi vizsgát tettek : 

Smid István, Zatykó János. 

10. Ordináltattak ugyanazok. 

Mozzanatok. 

Bars: 

1. Körmöczbánya, A lelkész kertjét és egyik temetőjét 115 frt 
40 krnyi költséggel bekerítette, egyéb javításokra és beszerzésekre 
31 frt 76 krt adott ki. Jótékony czélokra 30 irtot adott, még pedig a 
theol. Otthonnak 10, Luthertársaságnak 4, alumneumoknak 11, egy-
házaknak 5 frtot. Kapott 2051 frt 45 krt, még pedig a várostól 
1802 frt 96 krt. a hamburgi Gottes-Kastentől 118 frtot, híveitől 
130 frt 49 krt. 

2. Nemes-Kosztolány. Épületjavításra 16 frt 27 krt fordított. 
Kapott a gyámintézettől 54, a hannoverai Gotteskastentől 22 frt 09 krt, 
az oldenburgi herczegnétől 25 frtot. A lelkész: A ministeriumtól 100, 
a Baldácsyalapból 50, a hamburgi Gotteskastentől 29 frt 48 krt, a 
bajortól 29 frt 45 krt, a hannoveraitól 22 frt 09 krt, összesen kapott 
az egyház 101 frt 29 krt, a lelkész 231 frt 02 krt. 

3. Léva. Kamatok és adósság czímén 228 frt 45 krt fizetett, 
tőkésített 394 frt 45 krt, épületfentartásra 155 frt 01 krt, jótékony 
czélokra 45-62 frtot. Kapott: a várostól 176 frt 57 krt, a Schoeller-féle 
uradalomtól fában 40 f'rt, pénzintézetektől 45 frt, a kerülettől 50 frt, 
gyámintézetektől 54 frt, országos gyűjtésből 230 frt 31 krt, egye-
sektől 76 frt 15 krt. 

4. Nagy-Szelezsény adott: adósságtörlesztésre 15 frt 50 kii, 
épületjavításra 38 frt 86 krt, jótékony czélokra 16 frt 95 krt kapott 
híveitől. 

2 
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5. Fakó-Vezekény épületeit javította 58 írt 62 krnvi költséggel. 
Kapott a G. A. egylettől 96 frt 78 krt, egyes híveitől 18 frtot. 

6. Farnad. Épületfentartásra 41 frt 80 krt fordított; kapott 
5 frtot. 

Fehérkomáromi esperesség. 

Bokod. Egyesek részéről önkéntes adakozásból 134 frt folyt be 
és a templom belseje kidiszíttetett. A pozsonyi theol. Otthonra adott 
2 frt 81 krt. 

Csapdi. Egyházépület javításokra 20 frtot költött, a templomi 
padokat 12 írtért újra befestette. Az egyet, gyámintézettől 50 forint 
segélyt kapott. 

Csákvár. A kerül, gyámintézettől 85 frtot kapott. Önkéntes 
adomány begyült 13 frt és néhány mérő gabona. Épületek tatarozására 
35 frt 65 krt költött. 

Gyúró. Iskolaépítési adósságából 150 frtot és templomjavítási 
140 frtnyi adósságát törlesztette. 

Ondód. 150 frtnyi templomalapot létesített. Iskolaépítési 300 frtnyi 
adósságát törlesztette. Önkéntes adakozásból befolyt 70 frt. 

Ondód parochialis kötelékébe tartozó Moórott f. évi február 2-án 
tartatott az első ág. hitv. ev. istentisztelet, mint az újonnan alakult 
fiókegyházban; a hívek száma meghaladja a 100-at, az új fiókegyház 
gondnoka Pölöskey Sándor. Istentisztelet 4-szer tartatik majd 
évenként. 

Oroszlán. Épületek javítására 92 frt 40 krt fordított, templom 
renoválási munkálatokért 5229 frt 60 krt fizetett. Adóssága 1700 frt. 
A templom-költségek fedezésére adtak: Egyházmegyei gyűjtés 19 írt, 
Konkoly Imre 19 frt, egyes hívek 76 frt 50 kr. Grosz Albert izraelita 
10 frt, László Zsigmond 30 frt, Zatkalik Károly 50 frt. Budapesti 
hívek 105 frt értékű csillárt vettek, hajadonok oltár és szószék-térítőt. 
A község 400 írtért torony-órát vett s a gyülekezetnek gondozás 
végett adott át. 

Rév-Komárom. Behozta a gyermekek istentiszteletét, azzal a 
liturgiái formulával, melyet a »Dresdener-Kinderharfe« után Poszvék 
Sándor soproni lyceumi- és Kapi Gyula tanítóképző intézeti igazgató 
szerkesztettek. Oltár egyesületének 64 rendes és 18 pártoló taggal 
278 frt 97 kr. tiszta bevétele s ezzel együtt 892 frt 87 krnyi tőkéje 
volt. A gyámintézetre 50 frt 34 krt gyűjtött. A reformátusokkal 
közös prot. nőegylet 14 ev. iskolás gyermeket ruházott fel és 7 ev. 
szegényt részesített segítségben a téli hónapokban. A templomépítési 
alapot Kéler Napoleon 10 írttal, dr. Ivéler Zoltán 5 írttal gyarapította. 

Szák. A Baldácsy alapból 50 frt segélyt nyert. A theol. Otthonra 
6 frtot adott. Az egyházra adakoztak a hívek 29 frtot. A nőegylet 
114 frt 52 krral zárta le számadását. 

A kéthelyi leányegyház a tanítói lakot restaurálta, a gyámintézettől 
34 frt 52 krt kapott. Nőegylet alakúit 68 frt tőkével. Id. Gerhardt 
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János a toronyalapra 30 irtot adott, Barabás József a tanítólak költ-
ségeire 5 frtot. 

Szenei. A Baldácsy alaptól 50 írt segélyt kapott. Önkéntes adako-
zások 11 frt 94 kr. Kegyes czélokra kiosztott 11 írt 23 krt. Épüle-
teinek javítására 38 frt 65 krt költött. Günther Ernő felügyelő az 
egyháznak 10 frtot adott. 

Székesfehérvár. A közalapból 100 frtot, a Luth. Gottes-Kastentől 
és a Gusztáv Adolf egylettől 323 irtot kapott, 211 frt adósságot tör-
lesztett. Roth Márton 100 frtos alapítványt tett. Endersz Jánosné 
gyertyatartót ajándékozott 50 frt értékben. 

Tor cicis. Önkéntes adakozásból 31 frt folyt be. Zsathó Istvánné 
50 forintot adott. 

Veleg. Javításokra 55 frtot fordított. Grünfeld Ignácz iskolai 
czélokra 20 frtot adománvozott. 

j 

Honti esperesség. 

1. Felső-Almás. Az iskolai épület cseréppel fedetett be 300 frt. 
Kapott borkancsót 8 frt értékben; jótékony czélra adott 8 frtot. 

2. Bagonya. Egyházi épületek javítására fordított 298 frtot. 
Saját czéljaira gyűjtött 15 frt 24 krt; jótékony czélra 8 frtot adott. 

3. Baggan. Tanító-lak javítására lordított 670 forint. Saját 
czéljaira gyűjtött 15 frtot; jótékony czélra 6 frtot adott. 

4. Felső-Baka, Egyházi épületek javítására fordított 227 frt 
32 krt. A saját czéljára kapott a hívektől 77 frt 64 krt; jótékony 
czélra 12 frtot adott. 

5. Báth. Építkezésre és javításra fordított 240 frt 21 krt. A Gottes-
kastentól, a Gusztáv Adolf főegylettől s vezérelnökségétől, a glauchai 
fiókegylettőí, schleswig-holsteini Gusztáv Adolf egylettől, esperességi 
gyámintézettől, egyet, gyámintézettől, a közalapból, az államsegélyből, 
a hívektől 1040 frt 40 krt, azonkívül 3 oltári gyertyát, iskolások 
részére 6 frtot s több kötet könyvet; jótékony czélra 24 frt 60 krt. adott. 

6. B éld. Egyházi épületek javítására 270 frt 10 krt fordított. 
Gotteskastentől, egyes hívektől 54 frt 82 krt kapott segélyül; jótékonv 
czélra 16 frt 48 krt adott. 

7. Bakabánija. Iskola átalakításra s egyházi épületek javítására 
256 frtot fordított, a hívektől különféle czélokra kapott 549 frtot; 
jótékony czélra 240 frtot adott. 

8. Berencsfalu. Templomot épít 3080 frt költséggel, a hívek 
gyertyát adományoztak az egyháznak; jótékony czélra adott 34 frt 
02 krt. 

9. Csánk. Javításra fordíttatott 61 frt 42 kr., a hivek és a köz-
ség részéről 77 frt 50 kr. segélyben részesült; jótékony czélra 65 frt 
28 krt adott. 

10. Dacsolam. Egyházi épületek javítására 262 frt 52 krt fordított, 
egyes hívektől 78 frt 06 krt kapott; jótékony czélra 6 frtot adott. 

11. Cseri. Jótékony czélra 6 frtot adott. 
4* 
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12. Darázsi. A hívek csillárt vettek 41 írton; jótékony czélra 
3 frtot adott. 

13. Derzsenye. Javításokra 105 irtot fordított; a Gusztáv Adolf 
egylettől, esp. gyámintézettől, községtől, egyesektől 237 frt 40 kr. 
segélyt kapott, a selmeczi lýceum bibliai egyletétől egy bibliát és 10 
új testamentomot: jótékony czélra adott Zsember-rel együtt 47 frtot. 

14. Zsember. Méhest épített 35 frtért, esperességi gyámintézettől 
és egyesektől 78 frt 38 krt kapott, részint pénzben, részint egyházi 
eszközökben. 

15. Devicse. Egyházi épületek javítására fordított 318 frt 15 krt, 
egyesektől kapott egyházi szereket, 15 frt 90 krt segélyképen; jótékony-
czélra adott 8 frt 44 krt. 

16. Alsó-Fehér kút. A gyámintézettől 50 frtot kapott; jótékony-
czélra 50 frtot adott. 

17. Hodrusbánya, Paplakot javított 94 frt 77 kr.-ért, a selmecz-
bányai pénzintézetektől, kerülettől és Baldácsyanumból kapott 100 frt 
segélyt; jótékony czélra adott 5 frtot. 

18. Ledény. Javításokra, iskolai padok beszerzésére 179 frt 07 krt 
fordított, egyesektől templomalapra 62 frt 50 krt kapott; jótékony 
czélra 6 frt 81 krt adott 

19. Lissó. Új paplakot és gazdasági épületet épített 3913 frt 
értékben, a község volt. úrbéreseitől és a hívektől paplak építésre 
930 frt 60 krt kapott segélyképen; jótékony czélra 7 frtot adott. 

20. Egyház-Mar óth. Iskoláját újból fedette 400 frton, gróf Stain-
lein Ottótól 150 frt segélyt kapott; jótékony czélra adott 10 frtot. 

21. Közép-Palojta. Építkezésre 24 frtot fordított, egyesektől 
kapott 66 frt 50 kr segélyt; jótékony czélra 22 frtot adott. 

22. Felső-Rakoncza. Egyházi épületek javítására 1500 frtot 
fordított, egyesektől egyházi díszleteket kapott 15 frt értékben; jótékony 
czélra 7 frtot adott. 

23. Selmeczbánya. Épületek javítására 460 frtot fordított, az 
egyes pénzintézetektől, a br. Mednyánszky alapból, a várostól, egyes 
egyház hívektől 637 frt 75 kr. segélyt kapott; jótékony czélra 417 
frtot adott. 

24. Hont-Somos. Jótékony czélra adott 9 frt 10 krt. 
25. Százd. Egyházi épületek javítására 841 frt 55 krt fordított, 

gróf Stainlein Ottótól s egyes hívektől adomány czimén 333 frtot 
kapott; jótékony czélra 7 frtot adott. 

26. Szuhány. Egyházi épületek javítására 48 frt 20 krt fordított, 
egyes hívektől kapott az egyház 66 frt 64 kr. adományt; jótékony 
czélra adott 12 frtot. 

27. Felső-Terény. Egyházi épületek javítására 100 frtot fordított, 
Mécs Jánostól kapott 100 frt adományt; jótékony czélra 14 frtot adott. 

28. Teszér. Egyesektől kapott 12 frt adományt; jótékony czélra 
adott 3 frt 50 krt. 

29. Udvarnok. Egyes hívektől kapott 11 frt értékű adományt; 
jótékony czélra adott 9 frtot. 
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Mosonyi esperesség. 
1. Gálos. Jótékony czélokra adott 49 frt 10 krt; Brand Minna 

asszony 10 frtot a külmissióra. 
2. Hegyeshalom. Egyházi épületeit javította 250 frttal; jótékony 

czélokra adott 23 frt 60 krt. 
3. Levél. Saját czéljaira 12 frt 60 krt gyűjtött, orgonáját javította 

250 frton, a tornyot 130 frton, egyházi épületeit 100 frton; jótékony 
czélokra adott 31 frt 85 krt. 

ŕ 
4. Magyar- Ovár. Thallmeyer Emma úrhölgytől értékes oltár-

terítőt, az esperességi gyám intézettől 21 frt 93 krt, a Baldácsyanumból 
50 frtot, az e. e. e. gyámintézettől 50 frtot, a mosonyi takarékpénz-
tártól 20 frtot, báró Palm-tól 20 frtot, boldogult Schmickl Lajos úrtól 
50 frtot kapott. 

5. Miklósfalu. Orgonáját javíttatta 139 frton, saját czéljaira 
23 frt 40 krt gyűjtött; jótékony czélokra adott 31 frt 30 krt., névte-
lentől kapott 50 frtot. 

6. Német-Járfalu. Templomát és tornyát javíttatta 4000 frton, 
saját czéljaira gyűjtött 590 frt 65 krt, Hautzinger Mihály a 3 úrvacsora-
kelyhet aranyoztatta, Fanczler Ágost úrtól 30 frtot kapott; jótékony 
czélokra 19 frtot adott. 

7. Oroszvár. Templom udvarának kibővítésére házat és kert-
telket vett 2800 frton, az esperességi gyámintézettől 21 frt 93 krt, 
a darmstadti főegylettől 14 frt 70 krt, a lipcsei központi G. A.-egylettől 
117 frt 65 krt kapott. 

8. Rajka. Saját czéljaira 1067 frt 89 krt gyűjtött, egyesektől 
73 frtot kapott, botdogult Meiling Lőrincz presbyter 500 frtot hagyo-
mányozott az egyháznak, iskolás gyermekeknek 50 frtot; jótékony 
czélokra 24 frtot adott. 

9. Zurány. Tornyát javíttatta 600 frton, jótékony czélokra adott 
48 frtot. özvegy Thirringné ő nagyságától 20 frtot kapott. 

Nógrádi esperesség. 

a) Építkezések és javítások: 
Ábelova 2000 frtnyi költséggel épített új iskolát két tanteremmel, 

most pedig paplak építéséhez hozzáfogott. Závada tornyát fedette, 
templomát javította 290 frtnyi költséggel. Maskovának kút építése és 
a paplak kerítése 86 frtba került. Budalehota paplakot javított 180 frt 
költséggel. Podrecsány tornyát fedette 800 frt. Tosonczán az új iskola 
2150 frtba került. Poháron a paplakhoz egy új szoba csatoltatott 
225 frt költséggel, melyhez a téglát báró Baratta Alajos ajándékozta, 
a többi javításokra pedig 245 frtot fordított. Béren 329 frt 19 kr. költ-
ségen a paplakhoz tartozó istálló helyreállíttatott. E czélra gr. Károlyi 
bujáki uradalmából az összes cserép ingyen adatott. Agárd templomát 
újra befedette 281 frt 81 kron, iskolai kutat ásatott 89 frt 44 kr. 
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8. A.-Bodony tan. lakát átalakította 80 frt, temploma környékét díszítette 
20 frton. Legénd templomát festette 35 frt, tanító szobáját 32 frton. 
Mohora templomát javította 36 frton. Terény imaházát 170 frt költ-
séggel, Lest paplakát javította s a kertet kerítette 30 frt, 227 kg. 
súlyú harangot szerzett 483 frton. Nagy-Lam lelkésze számára mag-
tárt épített 360 frton. Ozdin paplakát javította és harangállványait 
újította 177 frt költséggel. Szécsény oltárt, szószéket, lelkészpadot készít-
tetett, templomát festette 355 frt. Luczin templomát újítatta 800 frt. 
Mátra-Szőllős két harangot szerzett.170 frt költségen. 

Kegy adományok: Balassa-Gyarmat gyűjtött új szószékre 303 írt 
20 krt, harmoniumot szerzett 72 frt értékben. Alapítványokban nyert 
Aninger Károlynétól 110 frtot iskolai czélokra és néhai Szt.-Iványi 
Sándortól 200 frtot szintén iskolai czélokra. Abelovának gr. Zichy 
senioratus 80 frtot, gr. Forgách Antal 3000 téglát, Kunszt János 
felügyelő 50 frtot, Szlancsik Bogyoszló 25 frtot, Losonczi népbank 
10 frtot, Takarékpénztár 10 frtot, helybeli postamesterné 5 frtot aján-
dékozlak. Tamásiban Pekár-féle alap kamatai 10 frt, a szegény gyer-
mekek felruházására fordíttattak, Poltáron b. Baratta Alajos úr 4 
koronát osztott ki a vizsgán, fia és társai pedig 12 darab diszkötésű 
ifjúsági könyvet. Ugyanott Kovács János 5 frt, Kepenva erdőkerülő 
pedig 1 frtot ajándékoztak az egyháznak. Losonczon, néhai Keller 
Sámuel hagyatékából iskolai czélokra 1000 frt, evang. nőegyletnek 
50 frt, egyházi segélyző-egyletnek 50 frt juttatott. Ugyanott a vizsgák 
alkalmával 6 drb énekeskönyv és számtalan ifjúsági irat, szegény 
gyermekek között pedig 1 frt 67 kr. osztatott ki. Ugyanott a helyi 
nőegylet 50 frtot, az egyházi »segély-egvlet« pedig 60 frttal járult 
hozzá a szegénysorsu tanulók tandijainak kifizetéséhez. A helyi »Tabitha« 
nőegylet egy szegénysorsu leánykát téli ruhával látott el, Albrecht Béla 
nevű asztaltársaság egy árva leányt ruházott fel. Özv. Hatvani Deutsch 
Bernátné alapítványából 11 frt 52 kr. juttatott árva gyermekek számára 
Néhai Búsbak Ádám a losonczi egyháznak vagyona nagy részét hagyo-
mányozta s számtalan hagyományai között megemlékezett egyház-
megyénkről is, a midőn a lelkészi és tanítói özvegy-árva intézetnek 
egyenként 200 — 200 frtot hagyományozott. Áldott legyen az emlékezete! 

Dengelegen a Bernát-féle alapból 4 frt 50 kr. Vanyarczon Zelenka-
alapból 2 frt 50 kr., Bernát-alapból 2 frt 93 kr., Buchwein Béla 1 frt, 
Fridrich Ferencz 1 frt, Kocsis Pál 1 frt ajándékai tanulók között 
kiosztattak. Gután gr. Zichy Ferencz főtárnokmester úr megbízottja 
Galgóczy Antal úr útján 1 aranyat 15 frtot osztatott ki a jelesebb 
tanulók között, Bernáth-féle alapból 6 frt 13 kr., Kún Jenő 3 frtnyi 
ajándéka a növendékek között szétosztatott. Szirákon Bernáth-féle 
alapból, gr. Degenfeld Lajosné és özv. Bozó Pálné adományaiból 
könyvek és családi lapok és készpénz osztattak ki, összesen 16 frt 
50 krriyi összegben. Agárdon Scitovszky János tanulóknak 8 frt értékű 
békés-csabai énekes-könyveket ajándékozott, Kindrisz Andrásné pedig 
21 frt értékű oltárterítőt. Bánkon özv. Luka Gusztávné egyházi 
czélokra 25 frtot adott. Rákóczy Istvánné pedig 100 frt értékű oltár- és 



szószék-térítőt Alsó-Bodony n. Prónay Istvántól 100 frtot, gyáminté-
zettől 25 frtot kapott. Legénden az urak kegyadománya 32 frt, Varga 
Jánosné pedig 10 frt. Szűgyben az iskolás gyermekeknek Sztranyovszky 
Géza 5 irtot, Frölich Frigyes 2 frtot, Hanzely Gyula 3 frtot szétosz-
tatott, Fáy Albert pedig jutalomkönyveket adott. Patvarczon Fáy Albert 
Stefánia-alapból a tanítót 15 frtban részesítette. Riba Baldácsyanumból 
49 frt 71 krt, kerületi gyámintézettől 49 frt 71 krt, esperességitől 
24 frt 90 krt és szügyitől 6 frtot kapott. Surány-Terénynek Sréter 
Ferencz 100 frtot, gr. Teleki Tibor 20 frtot adott, Guyot Eliz kisasz-
szony bronz-alapon levő aranyozott feszületet, budapesti női gyám-
intézet pedig 4 drb china-ezüst gyertyatartót ajndékozott, Bánkon 
Szontagh Pál ő excellentiája a tanulók szorgalmát három forinttal 
jutalmazta. Lesten Latuska András oltárképre ajándékozott 30 frtot, 
mely csekély összegért tek. Kubányi Lajos úr egy 150 frtos oltár-
képet festett, ifj. Balcsek János szinte 30 frtot adományozotl, melyért 
ugyancsak Kubányi Lajos úr Jézus keresztelését ábrázoló képet festett. 
Nagy-Lamon 56 frtot, Turopolyán 63 frtot ajándékoztak az egyház 
czéljaira. Drottner Pál turopolyai felügyelő 20 frtos alapítványt tett, 
melyet 100 frtig kiegészíteni igért, s ennek kamatját fogja húzni azon 
tanuló, a ki a magyar nyelv elsajátításában legjobban fog kitűnni. 

Ssécsényben dr. Pulszky Ágost 800 — 1000 frt értékű remek kis 
oltárt, ifj. Szomor György 40 frt értékű csillárt adtak, Králik János 
oitárszőnveget, Tóth Mária oltárvánkost, Zelenai Róza (r. kath.) szó-
szék és Ruzsinszki ístvánné oltárterítőt, Rusznák Borbála és Anna 
38 frt értékű china-ezüst gyertyatartót adtak. 1898-ban a selmeczi 
ev. Lvceum biblia-egylete 6 frt, templom adósság törlesztésére a 
Gusztáv Adolf-egylet 14 frt 66 krt; oltárra: Oláh Jánosné, Kisek 
Ilona. Osgyáni Rózi, Králik Lajos ä 1 frt = 4 frt; iskolai czélokra 
a szécsényi takarékpénztár 22 frtot adományozott; Ivánka Ödönné 6 frt 
68 krt, Ivánka Ödön pedig egy 15 kgr. súlyú kis harangot adomá-
nyoztak a dolányi fiók egyháznak. Az elemi népiskolai vizsgák alkal-
mával a lelkész több hasznos könyvet osztott ki az iskolás gyermekek 
között. Sámsonházán Okolicsányi Gyula az egyház rendkívüli kiadásaira 
100 irtot adott, vizsgái jutalmakra 4 frtot, Biszkup Béla egyházmegyei 
főjegyző a »Kossuth-alap« növelésére 1 drb aranyat. Kiss ístvánné 
szül. Wladár Kamilla oltárterítőre és szószéktakaróra gyűjtött 45 frtot. 
Ehhez hozzájárultak: Thomka Gusztáv 10 frt, Szilvay Gyula 5 frt, 
Okolicsányi Gyuláné 5 írttal stb. Szúpatakon: Okolicsányi Gyula vizsgái 
dijakra 2 frtot adományozott. Salgótarjánban: dr. Erdős János az 
egyháznak 100 frtot adományozott, a salgó-tarjáni takarékpénztár 
36 frtot. Nagy-Kürtösön Mesa András a canonica visitatió emlékére 
100 frtnyi családi alapítványt tett a hitoktatás czéljaira az egyház 
szórványaiban és 4000 téglát bocsátott az egyház rendelkezésére a 
templom szentélyének javítására. 
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Nyitrai esperesség. 

Brezová tornyot épített 10600 frt költséggel, uj harangokat vett 
3200 frton, a templomi udvart bekerítette 950 frton; könyöradomá-
nyokat gyűjtött 2261 frt 73 krt. Az oltári ezüst keresztre alapot 
gyűjtött 146 frt, toronyórára 373 frt, oltári rácsozatra adtak a confir-
mandusok 17 frt 90 krt, az alap összege 28 frt 20 kr. Viczian Márton 
az egyháznak 50 frtot hagyományozott, Kubo István pedig 140 frtot. 

Bukóez felügyelője 50 frt adott az egyháznak. 
Csácsó. Mazázs Krisztina napszámosnő 10 frtot hagyományozott 

az egyháznak. 
Holics gazdasági épületeket épített 600 frtnyi költségen, torony 

javításra adott 180 frtot. Zahadal János utódai adtak 30 frtot. Csernák 
Éva hagyománya 40 frt. P. G. 50 frt. Iskolára adott J. B. 100 frtot. 
Holicsi segélyegylet 20 frtot. Az ifjúság 8 frtot. Toronyra Rieben 
Karolina 10 frtot. Gonfirmandusok alapja 24 frt. Holicsi nők aján-
dékoztak a lelkésznek 100 frtot és papi palástot 30 frtért, albát 65 
Írtért s újból 60 frtot. 

Kosztolna krásni vrch iskoláját uj fedéllel látta el 280 frtért. 
Krajna iskolaépítésre adott 3343 frt 43 krt, templomát és tornyát 

renoválta 500 frton, Dolinán iskola-telket vásárolt. 
Lubina a lelkészlak és iskolajavitására adott 80 frtot. 
Vágujhely orgonáját javitatta 315 frton. Özv. Troken Emilia 

700 frtnyi alapítványt tett. Dr. Rexa Pál a confirmandusoknak 
uj testamentomokat ajándékozott. Petten Lajos ezüst oltárkeresztet 
ajándékozott 100 frt. Orgonára 11-en adtak összesen 75 frtot. Tem-
plomra adtak dr. Markovits Rezső 5 frtot s az ottani takarékpénztár 
négy tanuló-gyermeknek négy 5—5 frtnyi betétkönyvet. 

Pritrzsd gazdasági épületekre adott 378 frt 81 krt templom-
alapra adtak hárman 25 frtot. 

Szenicz templomjavításra adott 108 frt 28 krt. Vanicsek József 
és neje emlékére 325 frt. A segélyintézettől 15 frt. Tátrabanktól 20 frt. 

Szakolcza szegény tanulók karácsonyi ajándékaira 3 forrásból 
43 frt, a coníirmandusok oltáralapra 7 frtot. 

Szobotist iskola-teremre költött 652 frt, egyházi malomra 125 frt, 
szeretetadományokban kapott 45 frt 67 krt. 

Berencsváralja leányegyháza harangokra adott 524 frt 95 krt, 
a mire szeretetadományokat gyűjtött 313 írt 20 krt. 

Ó-Tura Papradon iskolát épített 503 frt, szeretetadományokat 
gyűjtött 107 frt. 

K y itr a-Szerdahely temploma renoválására adott 350 frtot, br. 
Édelsheim Gyulai Lipóttól kapott 150 frtot, Leidenfrost testvérektől 
50 frtot, Pia ff Györgytől 25 frtot és még 3 jótevőtől 30 frtot. 

Salgó oltár és szószék javítására adott 86 frt 17 krt, oltári képre 
gyűjtött 200 frtot, lelkész-alap 3714 frt 72 kr. 

Verbo gróf Zedtwitz-től kapott 20 frtot. 
Felső-Zele özv. Szinak Jánosnétől 10 frtot. 
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Szenicz. Utólag a püspöki hivatalhoz a vallás és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter úrtól beküldetett 663 frt 21 kr., mint a szeniczi 
születésű, de Sveiczban elhalálozott Blaschek Paulina Zsuzsanna 
hagyománya a szeniczi ág. hitv. ev. egyház javára. 

Pozsonymegyei esperesség. 

1. A bazini (német) egyház javította templomát és tornyát 3901 
frt 93 kr. költséggel. Több hölgy 12 frt értékű fekete szőnyeget az 
oltárba és hímzett takarót az oltár körüli zsámolyra adományozott. 

2. A bazini (tót) egyház Luther-alapját 1511 frt 11 krra emelte. 
Kebelében ifjúsági egyesület keletkezett belmissioi czéllal, mely 14 frt 
65 krt gyűjtött. Czélja az egyesületnek vallásos tartalmú iratokat 
terjeszteni. 

3. A pusztafödémesi egyház kénytelen u j paplakot építeni. Az 
építkezés 3120 írtba kerül, miből 1900 frt fedezve van. Özv. Lukácsné 
sziil. Marczell Amália a családi sírboltnak Nebojszában karbantartására 
300 frtnyi alapítványt tett. 

4. A grinádi egyházban az ifjúsági egyesület egy harmoniumot 
vett 53 írtért és J25 előadási estélyi rendezett. Az orgona 60 frtért 
kijavíttatott. 

5. A német-gurab-csatáji egyházban az iskolaépítésből meg-
maradt adóssági teher 5614 frt 10 kr. Szempczen az iskolaalap 1873 
frt. A csatáji templomalap 8477 frt. 

6. Sz.-Györgyön az eddigi felügyelő Vaschkau Henrik 3 évre 
újra meg lett választva. Grünner Katalina róm. kath. özvegy 200 
frtot hagyományozott az egyháznak. A templomépítési alap 217 frt 
75 krral növekedett. 

7. A nagylévárdi egyház szükségleteit épen fedezhette. 
8. A limbachi egyházközségben a toronyépítési alap 7435 frt 

40 krral emelkedett. Az építkezés jövő évre terveztetik. Az 1876-ik év 
decz. 2-án elhunyt lelkészének Frecska Lajos emlékére 150 frtért egy 
sírkövet állított. 

9. A misérdi egyházban változás nem történt. 
10. A modor i (német) egyházközségben Mai er József újra meg-

választatott felügyelőnek. A téli énekesték ezidén is folytatódtak. 
11. A modori (tót) egyházban uj oltárkészlet beszerzésére 198 frt 

40 krt gyűjtöttek. Mult év november 9-én nyugalomban élő lelkészét 
Minich Dánielt 50 éves lelkészi jubileuma alkalmával üdvözölte, 
egyszersmind 150 frtnyi Minich Dániel alapítványt tett, melynek 
kamatjai szegény tót theologusok segélyezésére lesznek fordítandók. 
Özv. Kraitzné szül. Imrich Zzuzsanna örökösei egyházi czélokra 250 
frtot adományoztak. Özv. Reidingerné szül. Tomek Erzsébet 200 frtot 
hagyományozott az egyháznak. 

12. A Modor-Király fai egyházat 2800 frtnyi adóssága nyomja. 
Az egyházi épületek kijavítására 86 frtot kellett fordítani. Özv. ITher 
Anna 1350 frtot hagyományozott az egyháznak. 
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13. A somorjai egyházban adományozott: Takács Lajos 5 frtot 
és Tomsicz Lajos 4 frt 40 krt. 

14. Alsó-Széliben van egy 312 frtnyi adósság, mely a templom 
javításából maradt. Boldogult Lénárd Ferencz családja 50 frtot ado-
mányozott. 

15. Felső-Szeliben. Boldogult Dobosi Ferenczné emlékére, ennek 
róm. kath. férje 100 frtot adott. A kajali templomépítés és az iskola 
átalakításának költsége 6500 forintot tett ki, mely összeget majdnem 
egészen az ott lakó jóltevő Csömöz- Miklós adományozott. 

16. M dunaszerdahelyi egyházban uj szép paplak épült. A 
tanítói hivatal el lett választva a lelkészi hivataltól, a minisztérium a 
tanító fizetéséhez 350 írttal járul. Bár az adósság meghaladja a 7000 
frtot a remélendő Heischman-féle 3000 írtnyi örökség, özv. Katrasing 
Róbertné 500 frtnyi hagyománya, az egyháztagok hozzájárulása és a 
külföldi segély lehetségessé fogják tenni az adósságot nem nagyon 
hosszú idő alatt törleszteni. Svigruha felügyelő úrtól kapott az egyház 
a templomi karzat berendezésére 15 frtot. 

17. A nagyszombati egyház vagyon tekintetében az első helyet 
foglalja el az esperességben, Szulovinyi Teréz 119,009 frt értékű 
hagyatéka az egyháznak kezelésébe átadatott. Vietoriszné szül. Gvur-
kovics Lujza Lőcsén a nagyszombati Diakonissza ház számára 100 
frtot adományozott. A népiskola felső leányosztályai számára kézi-
munka tanítónőt alkalmazott. 

Trencséni esperesség. 

Beczkó a templom javítására adott 100 frtot. 
Kochanócz ugyanazon czélra 70 frt. 
Laaz iskolát épít. 
Felső-Ozor egyh. épületei javítására adott 427 frtot. 
Puchó egyh. épületei javítására adott 126 frtot, adósságából 

törlesztett 603 frtot. 
Podluzsány egyh. épületeinek javítására adott 160 frtot, gróf 

Zay Miklós ajándékozott az egyháznak 120 frtot, Frigyes cs. és kir. 
főherczeg ő Fensége adott Nagy-Szlatinának 30 frtot. 

Zarjecs egyházi épület javítására adott 200 frtot. 
A zsolnai kápolnának alapja 1593 frt 68 kr. 
Zay-Ugrócz egyh. alapjához gyűjtött 200 frtot, egyh. épületei 

javítására adott 150 frtot. 
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V. Adakozás. 

a "CÖ N Cfi 
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Az 
egyházmegye neve 
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'O >. 

Az 
egyházmegye neve saját czéljaira gyámintézetre egyéb czélokra 

fa frt kr. frt kr. frt kr. 

1 Bars  45 77 54 39 108 87 

2 F.-Komárom 696 52 163 86 Í71 36 

3 Hont . 6974 65 161 26 1038 79 

4 Moson 24-7 58 113 80 377 20 

5 Nógrád 6238 61 294 63 1113 73 

6 Nvitra 7708 84 58 77 1009 56 

7 Pozsony m  10213 50 560 03 968 07 

8 » v  — 824 67 1042 — 

9 Trencsén . 1570 91 81 55 233 72 
33696 38 2312 96 6063 30 

Püspök úr ezen közérdekű részletes jelentését egyház-
kerületünk állapotáról a közgyűlés tudomásul veszi, érte 
püspök úrnak köszönetet szavaz s a jelentést egész terjedel-
mében a közgyűlés jegyzőkönyvébe felvétetni elrendeli. 

9. A püspök jelentésével kapcsolatban felhozatván Szontagh Pál 
v. b. t. tanácsosnak azon intézkedése, hogy Horpácsi házában évenkint 
háromszor tartat ág. h. ev. istentiszteletet és azt halála utánra is ren-
delte, a mihéz a jelenlevő ő nagyméltósága megjegyzi, hogy ezen intéz-
kedést házára telekkönyvileg bekebeleztetéssel is biztosította. 

A kerül, közgyűlés a buzgó vallásosság sugalta ezen 
nemes intézkedést örömmel veszi tudomásul és azért meleg 
köszönetét nyilvánítja; egyúttal utasítja a nógrádi egyház-
megyét, hogy azt nyilvántartsa. 

10. A tárgysorozat fonalán tárgyalás alá vétetik az 1898. évi ker. 
gyűlés jkvének 10., az 1848. évi XX. t.-cz. végrehajtását sürgető 
pontjával kapcsolatban a múlt évi egyetemes közgyűlés jkvének 61. 
pontja, mely szerint a protestáns egyházaknak az 1848. évi XX. t.-cz. 
szellemében való állami segélyezésé tárgyában egyházegyetemünk részé-
ről a m. kir. miniszterelnökhöz és a vallás- s közoktatásügyi minisz-
terhez küldöttségileg benyújtott kérvénye a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek a 3060 ein. sz. alatt leérkezett válaszleirata foglaltatik. 
E válaszában a miniszter úr kijelenti, hogy a congrua tvjavaslat nem 
a lelkészek állásának és fizetésének rendezéséről szól, hanem csak az 
azonnali szükségen kívánt segíteni, hogy e mellett az államköltség-
vetésbe felvett segély évenként nem fog csökkenni, sőt növekedni, de 
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arra a kormány nem vállalkozik, hogy a felekezetek összes egyházi 10-
és iskolai szükségleteit az állam fedezze. 

Tekintettel azon körülményre, hogy e segítség csakis lelkészeinkre 
vonatkozik, egyházaink pedig, melyek már-már roskadoznak a teher 
alatt, az állam részéről a legkisebb segélyben sem részesülnek; tekintve, 
hogy egyházi népiskoláink, felsőbb tanintézeteink anyagi szegénységük 
miatt alig képesek fennállani. a folytonos fejlesztésre pedig még csak 
gondolni sem lehet s így közművelődési feladatuknak teljes mértékben 
meg nem felelhetnek; tekintve, hogy népünk vallásos erkölcsi jólétének 
előmozdítását czélozó intézményeknek szűkében vagyunk, holott a 
közszükség erősen sürgeti az ily keresztény szeretet munkáját végző 
intézmények létesítését, sőt anyagi szegénységünk miatt egyházunk 
közigazgatási teendőit is alig képes elvégezni. Mindezeknél fogva, 
midőn egyházkerületünk hálás szívvel elismeri és igaz köszönettel 
fogadja úgy a törvényhozásnak, mint a kormánynak a lelkészek fize-
tésének kiegészítésében s az állami költségvetésbe felvett segélyezésben 
tanúsított jó indulatát, 

mégis a helyzet kényszerétől indíttatva felkéri az egyetemes 
gyűlést, hogy az 1848. évi XX. t.-cz. szellemének, egyházunk 
szükségletei mértékének megfelelő s törvényileg biztositott 
javadalmat magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyetemes 
egyházunk számára kieszközölni törekedjék. 

11. Beterjesztettek a nm. vallás s közoktatásügyi m. kir. minisz-
tériumnak vegyes tartalmú rendeletei, szám szerint 113, melyeknek 
kelte, száma és tartalma a következő: 
1898. aug. 13. 3152. sz. Felső népiskolai és polgári iskolák használatára mulasz-

tási és előmeneteli napló mintát küld. 
1898. » 24. 56811. » Értesít, hogy az eperjesi kir. kath. főgymnasiumot 

jelző hamisított bélyegző találtatott. 
1898. szep. 2. 43308. » Selmeczbányára a lyceumi érettségi javító vizsgálathoz 

Fináczy Ernő küldetik kormányképviselőül. 
1898. » 11. 3892. » Felhívás gyászistentisztelet tartására Erzsébet királyné 

elhunyta alkalmából. 
1898 » 21. 64393. » Megengedi, hogy Ziegler Vilmos István a pozsonyi lyc. 

I. osztályába kor-engedélyivel felvétessék. 
1898. » 27. 63320. » A pozsonyi ev. főgymnasiumhoz Pirchala Imre, a 

selmeczbányaihoz Dunay Ferencz főigazgatókat küldi 
ki látogatókúl az 1898/99. tanévre. 

1898. » 27. 65674. » Ikás Sándor keresztlevelét küldi hitelesítés czéljából. 
1898. okt. 4. 67249. » Elrendeli, hogy Unghváry Zoltánnak vallása bevezet-

tessék a vanvarczi ág. h. ev. keresztelési anyakönyvbe. 
1898. » 6. 49545, » Bernhardt Rezső és Társa czég ajánlva iskolai czélszerű 

vaspadok beszerzésére. 
1898. » 7. 68952. » Fischer Jenő ügyében részletes jelentést kér. 
1898. » 8. 68512. » Schev-Rudolf gyermekek törvényesítése. 
1898. » 21. 72948. » Rumpeltes-Wurm gvermekek törvénvesítése. 
1898. » 21. 72949. » » -Stelczer » » 
1898. » 24. 59939. » 8080 frt államsegély számadása elfogadva. 
1898. » 26. 72724. » Weissmann Katarina keresztelési anyakönyvi bejegy-

zése kiigazítva. 
1898. » 28. 74206. » Ungar-Kästel gyermek törvényesítése. 
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1898. okt. 29. 3984. sz. 

1898. » 31. 54259. » 

1898. nov. 4. 4196. » 

1898. » 6. 76149. » 

1898. » 12. 78735. » 

1898. » 16. 38641. » 

1898. » 22. 70168. » 

1898. » 25. 38641. » 

1898. » 25. 83088. » 

1898. » 26. 81594. » 

1898. » 26. 83384. » 

1898. » 28. 81011. » 

1898. » 28. 83744. » 

1898. » 28. 83745. » 

1898. decz. 1. 79836. » 

1898. » 3. 83610. » 

1898. » 4. 84311. » 

1898. » 12. 82852. » 

1898. » 18. 86759. » 

1898. » 20. 5566. » 

1898. » 22. 88513. » 

1898. » 24. 84580. » 

1898. » 30. 90671. » 

1899. j an. r~ /. 89074. » 

1899. » 13. 79497. » 

1899. » 14. 2891. » 

1899. » 15. 2931. » 

1899. » 23. 4311. » 

1899. » 23. 5847. » 

1899. » 17. 223. » 

1899. » 22. 90085. » 

1899. febr . 9. 2707. » 

1899. » 12. 9605. » 

1899. márc. 9. 17123. » 

1899. febr. 16. 9244. » 

1899. » 20. 11329. » 

1899. » 25. 10406. » 

1899. » 26. 7136. » 

1899. márc. 3. 10236. » 

1899. » 4. 12263. » 

1899. » 4. 16041. » 

1899. » 8. 16370. » 

Némely határszéli egyh. község utasíttassék, hogy 
nemzeti ünnepek alkalmával az iskolára tűzzön ki 
nemzeti lobogót. 
Megengedi, hogy Bodiczky Danó a selmeczbányai 
tanítóképezdében osztály és képesítő vizsgát tehessen. 
Boldogult Erzsébet királyné emlékére minden évi nov. 
19-ére gyászünnepély tartása elrendelve. 
Geschvinder-Liszt gyermek törvényesítése. 
Áttéréseknél követendő eljárásról. 
Középiskolai dadogó tanulókról kimutatást kér. 
Pozsonyi egyháznak 2400 frt rendkívüli államsegély 
engedélyezve. 
Népiskolai dadogó tanulókról kimutatást kér. 
Határőrvidéki ösztöndíj pályázat. 
Sütő-Polczer gyermekek törvényesítése. 
Bésán-féle ösztöndíj pályázat. 
Pöstyéni állami elemi iskola egyik termét átengedi 
istentiszteleti helyül. 
Gotzig Ignácz-féle ösztöndíj pályázat. 
I. Ferencz császár » » 
Pozsonyi lyc. építési kölcsön törlesztési tervezet 
elfogadva. 
Balko-féle anyakönyv kiigazítás. 
Fali térképek ajánlva. 
Lipták Jánosnak nem engedi meg a vizsga letételt, 
özv. Znachor Pálné anyakönyv kiigazítása. 
Értesítés, hogy Tirtsch Gergely honvéd s.-lelkészszé 
lett kinevezve. 
Csernalehotai katechetának 30 frt tiszteletdíj enge-
délyezve. 
Hell Rezső VII. és VIII. oszt. bizonyítványa megsem-
misítve. 
Pittnauer-Schmidt gyermekek törvényesítése. 
Miavai katechetának 70 frt tiszteletdíj utalványozva. 
Érettségi vizsgálati bizonyítványok fordításáról. 
Korpótlék iránti folyamodványok febr. 15-ig beadandók. 
Piffkoné Rigán Anna tanító-özvegy 50 frt segélye. 
Pozsonyi egyháznak 40000 frt kölcsöne után az országos 
tanári nyugdíjintézetre fizetendő 3%. 
Jurkovics Vladimir és Krizsan Zsigmond a honvédség 
kötelékéből elbocsáttatnak. 
1900. évi párizsi kiállításról. 
Kovacsik Gyulának nem engedi meg a vizsga letételt. 
Weisz Jakabnak » » » » » » 
Berecz-Harangozó gyermek törvényes. 

» » » anyakönyvi bejegyzése helyes-
bítendő. 
Ő Felsége 100 frtos adománya Kajainak. 
Tüdővész elleni óvintézkedésről. 
Trachomás tanulók nem vehetők fel. 
Künstler János torna-tanár felvétetik a nyugdíj-
intézetbe. 
Középiskolai rajztanárok ábrázoló geometria tanítása. 
Paulovics János hrehusovai tanító eltávolítandó. 
Fiumei hadtengerészeti akadémiai pályázati hirdetés. 
Ebeling-Gaschik gyermek törvényesítése. 
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1899.márcz.9. 16239. 
1899. » 9. 16805 
1899. » 11. 17971. 
1899. » 12. 17481. 

1899. » 13. 19291. 
1899. » 16. 16238 

1899. » 16. 18559. 

1899. » 18. 

v+l 
Q

C
 

1899. » 20. 18664. 
1899. » 20. 19115. 
1899. » 21. 18579. 
1899. apr. 1. 23482. 
1899. 

apr. 
4. 15611. 

1899. » 5. 22012. 
1899. » rn 

7. 23736. 
1899. » 21. 26433. 
1899. » 21. 28352. 
1899. » 26. 29989. 
1899. » 30. 17557. 

1899. » 30. 31031. 

1899. máj. 1. 28044. 
1899. » 3. 26959. 
1899. » 3. 28535. 

1899. » 6. 32818. 
1899. » 11. 25255. 
1899. 12. 31754. 
1899. 15. 34363. 
1899. » 15. 34853. 
1899. » 16. 26368. 
1899. » 25. 34823. 
1899. » 26. 

U N 
5835. 

O A ' . N O 
1 0 Í 7 Í 7 . » 

1899. jún. 
O U . 

1. 
Z o n FŐ. 

38454. 
1899. » 2. 31295. 
1899. » 2. 35257. 
1899. » 3. 20997. 
1899. » 4. 33708. 
1899. » 27. 42475. 

1898. júl. 25. 3354. 

1898. okt. 24. 4433. 
1898. nov. 12. 3442. 
1898. » 22. 5013. 
1899. febr. 28. 953. 
1899. máj. 5. 4433. 
1899. júl. 10. 52636. 
1899. apr. 18. 25791. 
1899. júl. 4. 45387. 

irtványi 

végéig 

és Szilágyi János tehet pótérettségi 

sz. Strba György kosztoínai tanító eltávolítandó. 
» Katonai nevelő intézeti pályázat. 
» Nagy Mihály vágyóczi tanító a tanév végéig taníthat. 
» ifj. és id. Jeros Márton ó-turai. dúbrava, 

tanítók csak a f. tanév végéig taníthatnak. 
» Tanítói fizetés kiegészítésről és korpótlékról. 
» Priepasznai képesítetlen tanító a f. tanév 

taníthat. 
» Bodfalvi nem képesített tanító taníthat a f. tanév 

végéig. 
» Katonai intézetekbe pályázó tanulóknak gymnasiumokba 

való felvétele. 
» Katonai nevelő-intézeti pályázati hirdetmény. 
» Nyitrai rendezendő tanitói állomások. 
» Ludovika akadémiai pályázati hirdetmény. 
» Consuli akadémiai » » 
» Sülyei, illetve priboji iskola-ügy. 
» Állatorvosi főiskolába való felvételről. 
» Oriss-Fidridi gyermek törvényesítése. 
» Pisko Jánosnak nem engedi meg a vizsgatételt. 
» Elemi isk. V,—-VI. osztályról és ismétlő-iskoláról. 
» Pozsonyi érettségi vizsgálatról. 
» Kolarik Mihály miava-polankai tanító taníthat a folyó 

tanév végéig. 
» Szarnék János 

vizsgálatot. 
» Művészettörténeti tanfolyamok. 
» Selmeczbányai gymn. 5700 frt államsegély. 
» Polgári tanárok és tanulóknak katonai intézeteken való 

alkalmazása. 
» Középiskolai új tanterv. 
» Gerlach és Schenk iparművészeti kiadókTnüve ajánlva. 
» Érettségi vizsgálati kormányképviselők. 
» Gelber Lázár érettségi vizsgája. 
» Katonai iskolai pályázati hirdetmény. 
» Vakokat gyámolító-egylet segélyezése. 
» Krizsán Milost elfogadja hitoktatónak Zsolnán. 
» Katonai reáliskolák és nyilvános intézetek. 
» Pozsonyi lyc. számadásra felmentvény. 
» Feket.e-Hemela gyermektörvényesítése. 
» Galála Gusztáv oroszláni tanító megerősítése. 
» Hadi tengerészeti pályázati hirdetmény. 
» Tornaversenyek. 
» Jónás Aladár IV.—VII. oszt. különbözeti vizsgája. 
» Szedlák—Filip, illetve Schvarcz-féle anyakönyv-ki-

igazítás 
» A vallás- és közoktatásügyi és pénzügyministeri ren-

delet a lelkészi fizetés kiegészítéséről. 
« Felhívás a lelkészi fizetés pontos összeírására. 
» A leik. fizetés összeíráshoz 500 A és 500 B ívet küld. 
» A » » » 100 A és 100 B » 
» Az anyakönyvi jövedelemről a congruában. 
» A congrua-bejelentések f. é. júl. 30-ig eszközlendők. 
» A congrua-ivek elfogadásáról. 
» A szobotisti irtványi iskolákról. 
» Körmöczbányai főreáliskolai hitoktató tiszteletdíja 

11. 

2 



34 

12. 1899. j vil. 15. 
1899. » 18. 
1899 » 20. 
1899. jún. 24. 
1899. júl. 29. 
1899. jún. 27. 
1899 ang. 3. 
1899. » 6. 

50776. sz. Óváry István javító-vizsgája. 
53925. » Price Erzsébet anyakönyvi kivonat hitelesítéséről. 
62837. » Zelenka Frigyes magánvizsgája. 
26742. » Köpőládák alkalmazásáról az iskolákban. 
57594. » Gilitsch—Karlo gyermektörvényesítés. 
42745. » Szedlák—Schvarcz anyakönyv-kiigazítás. 
58773. » Pozsonymegyei tanító-testület alapszabályai. 
59886. » Krausz—Koch gyermektörvényesítés. 

Tudomásul vétetnek. 
12. Beterjesztettek a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz 

teriumnak tanítói korpóllékot engedélyező rendeletei. 
Korpóllék engedélyeztetett: Bars megyében 1, 

Fehér » 3, 
Hont » 29, 
Komárom » 3, 
Mosoti » 9, 
Nógrád » 46, 
Nyitra 3, 
Pozsony t 8, 
Trencsén » 13, 

A rendeletek sora a következő: 
22. 39871. sz. Szabó József gyúrói 1898. aug. 

1898. » 22. 
1898. » 22. 
1898. » 22. 
1898. » 23. 
1898. » 23. 
1898. » 27. 
1898. » 30. 
1898. szept. 1. 
1898. » 2. 
1898. » 6. 
1898. » 6. 
1898. » 7. 
1898. » 7. 
1898. » 10. 
1898. » 12. 
1898. » 15. 
1898. » 15. 
1898. » 16. 
1898. » 22. 
1898. » 23. 
1898. » 24. 
1898. » 29. 
1898. okt. 1. 
1898. » 1. 
1898. » 2. 
1898. » 2. 
1898. « 3. 
1898. » 6. 
1898. » 11. 
1898. » 11. 
1898. » 11. 
1898. » 11. 

43906. 
43926. 
50394. 
43924. 
51412. 
43912. 
43920. 
48984. 
51410. 
43890. 
48935. 
40676. 
46581. 
48990. 
39869. 
51080. 
51427. 
46585. 
38936. 
51429. 
50258. 
48981. 
64211. 
64211. 
39870. 
64228. 
43953. 
51342. 
46579. 
50256. 
51421. 
51422. 

Glatz József lierédi 
Kmetty Mihály nógrádi » 
Paulo János podluzsáni » 
Keviczkv J. n.-sztraczini » 
Kovách Lajos podrecsányi » 
Kisfaludi Endre k.-sztraczini tan. 
Raisz János mohorai » 
Rohács Ödön csánki » 
Csupkay János lentvorai » 
Honéczv Sándor dengelegi » 
Kutzky Pál n.-lévárdi 
Kordos Endre méznevelői » 
Péhr János német-járfalusi » 
Fehérkúti Béla k.-csalomjai » 
Podhradszky János tordasi » 
Koleszár Lajos n.-kürtösi » 
Sándor János nemesfalvai » 
Halvax János oroszvári » 
Mocznay Mihály erdőmegi » 
Csipkay József n.-falusi » 
Bodnár Pál bácsfalusi » 
Králik Pál közép-palojtai 
Réhling Mátyás modori 
Kostyál Sándor » » 
Bödecs Sándor velegi » 
Gotthard János ligetfalusi » 
Machnyik István uhorszkai » 
Pöstényi András k.-zellői » 
Hauptmann M. hegyeshalmi » 
Kollár Mihály f.-almási » 
Bodnár Sámuel udornyai » 
Katzián Gyula a.-bodonyi » 

össz 115 tanítónak 

tanító kor pótléka (Fehér in.) 
(Nógrád m.) 

(Trencsén m. 
(Nógrád m.) 

(Hont m.) 
(Nógrád m.) 

» » 

(Pozsony m.) 
(Hont m.) 

(Moson m ) 
(Hont m.) 
(Fehér m.) 

(Nógrád m.) 
» » 

Moson m.) 
(Hont, m.) 

(Nógrád m.) 
(Hont m.) 

» » 

(Pozsony m.) 
» » 

(Fehér m.) 
(Pozsony m.) 
(Nógrád m.) 

» » 

(Moson m.) 
(Hont m.) 

(Nógrád m.) 
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1898. okt. 15. 43946. 
1898. » 16. 48975. 
1898. » 17. 48974. 
1898. » 18. 43904. 
1898. » 22. 51426. 
1898. 
1 QOQ 

» 22. 51431. 
LoVlo. 
1898. » 

só. 
23. 

ÓOOSÓ. 

49213. 
1898. » 23. 51079. 
1898. » 31. 56966 
1898. nov. 30. 51406. 
1898. decz. 20. 66812. 
1898. » 28. 84091. 
1898. » 30. 51379. 
1898. » - 30. 51424. 
1898. » 30. 67103. 
1899. j an. 10. 66743. 

1899. jan. 10. 76296. 
1899. » 10. 81557. 
1899. » 31. 66724. 
1899. » 31. 76318. 
1899. febr. 7. 48979. 
1899. » 16. 81558. 
1899. » 17. 72780. 
1899. » 17. 81568. 
1899. » 22. 51423. 
1899. » 22. 64210. 
1899. » 22. 64439. 
1899. » 2 l 64439. 
1899. » 22. 76303. 
1899. » 22. 76303. 
1899. • » 25. 43947. 
1899. » 27. 52416. 
1899.márc . 5. 48989. 
1899. » 5. 81562. 
1899. » 6. 13181. 
1899. » 10. 14208. 
1899. » 14. 14207. 
1899. » 14. 14207. 
1899. » 14. 70321. 
1899. » 15. 81567. 
1899. » 16. 83136. 
1899. » 17. 56302. 
1899. » 17. 66054. 
1899. » 18. 66737. 
1899. » 20. 1603. 
1899. » 20. 15099. 
1899. » 20. 15101. 
1899. » 20. 15102. 
1899. » 20. 16763. 
1899. » 20. 76295. 
1899. » 21. 1596. 
1899. » 22. 81548. 
1899. 23. 6820. 
1899. » 23. 13345. 

sz. 

sz. 
. » 

Labáth János szentiváni tan. korpótléka (Nógrád m.) 
AdamovicsGyörgy f.-zsemberi tan. » 
Mayer János derzsenyei » » 
Péter János gutái » » 
Czirbesz János hradistyei » » 
Uiiha József f.-petényi » » 
Trecska István fakó-vezekényi » » 
Plutzer Káról v száki » » 

(Hont. m.) 
» » 

(Nógrád m.) 

12. 

Lukacséit István f.-esztergálvi 
Rohács János udvarnoki 
Kupcsek Lajos borosznoki 
Hiavács Sámuel f.-ozori 
Göhring Mihály miklósfalvi 
Plachý János sámsonházai 
Szutórisz István szelczi 
Ondrcska Emil hontsomosi » » (Hont m.) 
Rieszner Lajos bossácz nemes-podhragyi tanító kor-
pótléka (Trencsén m.) 
Szkalos Sámuel l.-tamásii tan. korpótléka (Nógrád m.) 
Csipkay Lajos abelovai 

(Bars m.) 
(Komárom m.) 

(Nógrád m.) 
(Hont m.) 

(Nógrád m.) 
(Trencsén m.) 

(Moson m. 
(Nógrád m.) 

Ondricska Pál puchói 
Biszkup Lajos losonczi 
Fabian Vendel báti 
Petro László bágyoni 
Pelikán Mihály ksinnai 
Molnár György n.-lami 
Obetko Gusztáv terényi 
Tini Károly récsei 
Ebner Gyula rajkai 
Kirchknopf Mátyás rajkai 
Osztroska Lajos vanyarczi 
Bar tos János » 
Szimonidesz Pál szentpéteri 
Novomeszky László salgói 
Blaskovics Gusztáv szúdi 
Lihota Ferencz n.-libercsei 
Kneppo János zay-ugróczi 
Matthesz Sándor zurányi 
Frühwirth Adolf gálosi 
Bruckner Mihály » 
Mendöl János a.-szelii 
Kalanda János kálnói 
Krafta Nándor kochanóczi 
Krizsan Ernő szúlyói 
Orosházv János szügyi 
Langhoffer Károly m.-ljeszkói tan. 
Záboji Gyula legéndi » 
Izák Lajos f.-dacsolami » 
Sztraka Károly bacsófalvai » 
Licsltó Adolf f.-bakai » 
Paulik Mihály zelenai » 
Sztik Pál szinobányai » 
Nemes Győző szécsényi » 
Krajcsovics István assakürti » 
Paulovics József a.-szrnyai » 
Koleszár András apafalvai » 

(Trencsén m.) 
(Nógrád m.) 

(Hont m.) 
(Nógrád m.) 

(Trencsén m.) 
(Nógrád m.) 

(Hont m.) 
(Pozsony m.) 
(Moson m.) 

» » 

(Nógrád m.) 

(Nyitra m.) 
(Hont m.) 

(Nógrád m.) 
(Trencsén m.) 

(Moson m.) 

(Pozsony m. 
(Nógrád m. 

(Trencsén m. 
» » 

(Nógrád m.) 
(Trencsén m. 
(Nógrád m.) 
(Hont m.) 

(Nógrád m.) 

(Nyitra m.) 
(Trencsén m. 

(Hont m.) 
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13 1899. márc. 23. 15100. sz Brodnyánszky Dénes Cs.-varbóki tan. korp. (Hont m.) 
1899. » 24. 15097. » Rothár Lajos béldi » » » » 

1899. » 25. 15096. » Borbély Károly teszéri » » » » 

1899. » 25. 16756. » Szeverényi Lajos bisztricskai » » (Nógrád m.) 
1899. » 25. 16758. » Kiszely János turopolvai » » » » 

1899. » 26. 9613. » Herbst J. Frigyes selmeczbányai » » (Hont m.) 
1899. » 26. 9613. » Jaeger Gyula » » » » » 

1899. » 26. 9613. » Laczo Dániel » » » » » 

1899. » 26. 13163. » Nagy Jenő börzsönyi 
Takács Lajos balassa-gyarmati 

» » » » 

1899. » 26. 15614. » 

Nagy Jenő börzsönyi 
Takács Lajos balassa-gyarmati » » (Nógrád m.) 

1899. » 28. 16243. » Mynarik György szobotisti » » (Nyitra m.) 
1899. » 28. 16768. » Bodiczky János sülyei » » (Nógrád m.) 
1899. » 30. 15098. » Orosházy János szuhányi » » (Hont m.) 
1899. » 30. 16760. » Molnár János szennai » » (Nógrád m.) 
1899. » 31. 17410. » Kiss Mihály k.-sztankóczi > » (Trencsén m.) 
1899. máj. 29. 5177. » Gyura Elek százdi » » (Hont m.) 
1899. » 30. 33059. » Zorkóczy János dobrocsi » » (Nógrád m.) 
1899. jún. o. 33060. » Ruhman János kotman-lehotai » » » » 

1899. » 11. 21147. » Zettl János misérdi » » (Pozsony m.) 
1899. » 15. 31052. » Bodnár András bankai » » (Hont m.) 
1899. júl. 3. 42741. » Szamecz Samu ledényi > » » » 

1899. » 7. 49554. » Pelikán Mihály ksinnai » » (Trencsén m.) 
1899. » 7. 49555. » Paulo János podluzsányi » » » » 

1899. » 15. 51887. » Búth Pál oroszlányi » » (Komárom m.) 
1899. » 15. 51893 > Plutzer Károly száki » » » » 

1899. » 21. 55318. » Kutzky Pál n.-lévárdi » » (Pozsony in.) 
1899. » 21. 55482. » Raisz János mohorai » » (Nógrád m.) 

Tudomásul szolgál. 
13. Beterjesztettek a nm. vallás- s közoktatásügyi m. kir. minisz-

tériumnak a tanítói fizetéseknek 400 írtra való kiegészítése tárgyában 
kibocsátott rendeletei; számszerint 50. — A fizetések kiegészítésére 
fordított összeg 9762 forint 42 kr., a rendeletek sora pedig a következő: 
1898. júl. 9. 34-387. sz. Mocznay Mihály erdőmegi tan. íiz 40 frttal kiegészítve 

400 frtra. 
1898. szept. 16. 42308. » Kislibercsei tan. fiz. pótlólag 100 frttal kiegészítve 

400 frtra. 
1898. okt. 3. 18479. » Gyura Vilmos lapujtői tan. fiz. 129 frttal kiegészítve 

400 frtra. 
1898. » 11. 42311. » Tót-Kelecsényi tan. fiz. pótlólag 100 frttal kiegészítve 

400 frtra. 
1898. » 15. 66734. » Mostyistyei tan. fiz. 382 frttal kiegészítve 400 frtra. 
1898. nov. 27. 65245. » Dzurek Mihály ksinnai tan. fiz. 366 frt 67 krral ki-

egészítve 400 frtra. 
1898. decz. 8. 59735. » Kopcsányi tan. íiz. 100 frttal kiegészítve 400 frtra. 
1899. jan. 2. 66744. » Hosztinai tan. fiz. 364- frttal kiegészítve 400 frtra. 
1899. » 12. 66053. » Paulinyi Aranka poltári tan. fiz. 315 frttal kiegészítve 

400 frtra. 
1899. » 13. 66733. » Dohnányi tan. fiz. 364 frttal kiegészítve 400 frtra. 
1899. - 21. 68883. » Ihristyei tan. fiz. 377 írttal kiegészítve 400 frtra. 
1899. febr. 8. 73929. » Szlopovszky Gyula báti tan. fiz. 280 frttal kiegészítve 

400 frtra. 
1899. márc. 8. 51454. » Gergelyfalvi tan. fiz. pótlólag 77 frttal kiegészítve 

400 frtra. 
1899. » 17. 5349. » Melicharek János kopcsányi tan. fiz. 100 frttal ki-

egészítve 400 frtra. 
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1899. » 24. 70310. » Hanko János taksonyi tan. fiz. 84 írttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. » 26. 13182. » Hlavács Sámuel f.-ozori tan. fiz. 221 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. » 26. 42314. » Benczúr József zselenyéki tan. fiz. 162 frttal kiegé-
szítve 400 frtra. 

1899. » 26. 90429. » Sárgavy Jenő omasztinai tan. fiz. 350 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. » 2«. 5198. » Ploy Irén rajeczi tan. fiz. 112 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. » 28. 76325. » Kovách Lajos podrecsányi tan. fiz. 100 frttal kiegé-
szítve 400 frtra. 

1899. » 30. 17570. » Dunaszerdahelyi tan. fiz. 350 frttal kiegészítve 400 frtra. 
1899. ápr. 

» 
8. 76308. » Alsó tiszovnyiki tan. fiz. 235 frttal kiegészítve 400 frtra. 

1899. 
ápr. 

» 18. 17103. » Macsuha János össödi tan. fiz. 165 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. » 18. 90741. » Hasák Lajos ipoly-szakállosi tanítónak utalványozott 
188 frtnvi államsegély átutalva Mesko István nevére. 

1899. máj. 28. 24181. » Paullinyi János kutassói tan. fiz. 309 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. » 29. 5177. » Adamcsik Samu irtványosi tan. fiz. 268 frttal kiegé-
szítve 4C0 frtra. 

1899. » 15. 31051. » Bodnár András bankai tan. fiz. 118 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. » 17. 83042. » A bitcsiczai tanítónak utalványozott 363 frt állam-
segély átutalva Mordia Gusztáv nevére. 

1899. júl. 3. 34820. » Podkilavai (Nyitra m.) tan. fiz. 240 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. » 7. 49536. » Pelikán Mihály ksinnai (Trencsén m.) tan. fiz. 132 
frttal 400 kiegészítve frtra. 

1899. » 7. 49547. » Paulo János podluzsáni tan. fiz. 33 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. » 8. 49508. » Mordia Gusztáv bitcsiczai tan. fiz. 363 frttal kiegé-
szítve 400 írtra. 

1899. » 8. 49550. » Jurán János zsitvai (Trencsén m.) tan. fiz. 240 frttal 
kiegészítve 400 frtra. 

1899. » 12. 43062. » Záboji Gyula legéndi tan. fiz. 54 frt 75 krral kiegé-
szítve 400 frtra. 

1899. » 17. 51732. » Galáth Gusztáv oroszlányi tan. fiz. 86 frttal kiegé-
szítve 400 frtra. 

1899. » 17. 51750. » Plutzer Károly száki tan. fiz. 33 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899 >> 17. 51753. » Jóó István szendi tan. fiz. 80 frttal kiegészít. 400 frtra. 
1899. » 19. 53030. » Hajts Jenő pusztavészi tan. fiz. 365 frttal kiegészítve 

400 frtra. 
1899. » 19. 54287. » Kutszky Pál n -lévárdi tan. fiz. 205 frttal kiegészítve 

4-00 frtra. 
1899. júl 21. 28594. » Vágyóczi (Nyitra m.) tan. fiz. 300 frttal kiegészítve 

400 frtra. 
1899. » 21. 55383. » Kaczián Gyula a.-bodonyi tan. fiz. 189 frttal kiegé-

szítve 400 frtra 
1899. » 21 55385. » Szeverinyi Lajos bisztricskai tan. fiz. 257 frttal kiegé-

szítve 400 frtra. 
1899. » 21. 55386. » Paulinyi Sámuel bokori tan. fiz. 106 frttal kiegészítve 

400 frtra. 
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16. 1899. 41. 55401. » Raisz János mohorai tan. fiz. 175 frttal kiegészítve 16. 1899. 
400 frlra. 

1899. 21. 55404.. » Mihalik János patvarczi tan. fiz. 95 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. 21. 55407. » Szutórisz István szelczi tan. fiz. 100 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. 21. 55408. » Labáth János szentiváni tan. fiz. 116 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. 21. 55410. » Obetko Gusztáv terényi tan. íiz. 70 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. 22. 55391. » Szivák András kornai tan. fiz. 253 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

1899. 38. 57317. » Blaskovics Pál sziládi tan. fiz. 99 frttal kiegészítve 
400 frtra. 

Tudomásul szolgál. 
14. Olvastatott a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-

tériumnak 11411/99. szám a. kelt a selmeczbányai tanítóképzőre 
vonatkozó rendelete, melyben a tanítóképző jelen szervezetét kifogásolja 
s annak önálló szervezésére a fentartó egyházat felhívja. 

A kerületi közgyűlés a magas kormány felhívását mél-
tatva, az égető kérdésnek mielőbbi sikeres megoldása czéljá-
ból kebeléből bizottságot nevez ki, melynek feladatául tétetik, 
hogy czélhoz vezető lépések megtétele iránt javaslatot 
készítsen s azt még az ülés tartama alatt a kerületi gyűlés-
nek terjessze be. 

A bizottság tagjai a elnökségen kivül a következők: 
Gróf Zay Miklós, dr. Láng Lajos, báró Sólymosy Ödön, 
Okolicsányi Gyula, Jezsovics Károly, Händel Vilmos, Günther 
M. V. Raab Károly és Biszkup Béla. 

15. Felvétetvén a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
térium 1513/1899. szám alatt kelt, a középiskolai tanulók vasárnapi 
házi munkálatainak korlátozását tárgyazó rendelete: 

a kerületi gyűlés méltányolván mind paedagogiai, mind 
pedig egyházi szempontból a m. kormány intézkedéseit, fel-
hívja a középiskolák igazgatóit, hogy a kormány követel-
ményeinek saját körükben eleget tegyenek; különintézkedések 
elrendelését nem tartja szükségesnek. 

16. Olvastatott a nm. vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisz-
ter úrnak püspök úrhoz intézett 26.368. sz. a. kelt leirata, melyben 
intézkedést kér arra nézve, hogy a »Vakokat gyámolító-egvesület« 
javára kerületünk összes templomaiban évenként egy bizonyos napon 
offertorium tartassék. 

Az evang. egyház egyik magasztos feladatát képezi az is, 
hogy a könyörülő szeretet mezején áldásosán munkálkodjék; 
épen azért maga is tart fenn saját erejéből árvaházakat s 
egyéb jótékony intézeteket. Most is közgyűlésünk a »Vakokat 
gyámolító-egyesület«-et a hivek jótékonyságába melegen 
ajánlja; a jelen esetben azonban többet nem tehet, mert 
a kért offertorium megadása vagy megtagadása szorosan 
az egyházközségek autonom jogkörébe tartozik. 
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17. Olvastatott az egyetem elnökségének július hó 6-án 33/99. sz. 17—21. 
a. k. s folyó évi október hó 18-án és következő' napjain Budapesten 
tartandó egyetemes gyűlésre szóló meghívó levele azzal, hogy a gyűlést 
megelőző értekezlet október hó 17-ik napjára délutáni 6 órára a pesti 
evang. egyház épületébe tűzetik ki. 

Tudomásul szolgál s kerületünk képviseletének ezéljából 
az egyetemes gyűlésre kiküldetnek: 

a) megbízó levéllel: Kosztolányi Sándor, br. Sólymosy 
Ödön, Laszkáry Pál, Beniczky Árpád, Szontagh Pál, Lenhard 
Károly, gr. Zay Miklós, Simko Lajos, dr. üobrovits Mátyás, 
Raab Károly, Hering Lajos, Ringbauer Gusztáv, Wladár Miksa, 
Fürst János, Hollerung Károly, Riesz Károly, Szekerka Pál; 

b) igazolványnyal: Günther M. V., dr. Pulszky Ágost, 
Farbakv István, Szontagh Antal, br. Buttler Ervin, Osztroluczky 
Géza, Hörk József, Sziklay Ottó, Okolicsányi Gyula, dr. Kéler 
Zoltán, Szilvay Gusztáv, Schulpe Alfonz, Lipcsey Soma, 
Hoffman Ede, Kovács Sándor, Stromp László, Biszkup Béla, 
Schleiffer Károly, Bándv Endre, Krupecz István. Maroth y 
Emil, Jánossy Lajos, Gaal Mihály, Fuchs János. 

18. A kerületi törvényszék tagjai közül Hollerung Károly, Fürst 
János, dr. Tomassovics Ferencz, dr. Nagy Vilmos, Zorkóczy Samu, 
és Biszkup Lajos ker. t. bíró kilépvén, a ker. gyűlés megválasztja 
ker. t. birákul Riesz Károly, Fürst János, dr. Tomassovics Ferencz, 
Hacker Károly, Hörk József, és Biszkup Lajost. 

E szerint ezen kerületi törvényszéknek jelenleg birái: 
Hrk János, Wladár Miksa, Frenvó Gyula, dr. Samarjay 
Emil, Sztranyavszky Géza, Pongrátz György, a kik 1902. 
lépnek ki; továbbá Riesz Károly, Fürst János, dr. Tomassovics 
Ferencz, Hacker Károly, Hörk József és Biszkup Lajos, a kik 
1905-ben lépnek ki. 

19. Richter Ede kerületi ellenőr — felolvasott levele szerint — 
ezen tisztségéről lemond. 

A ker. gyűlés a lemondást sajnálattal elfogadva, ellenőrré 
Schmidt Gyulát, Pozsonyváros ág. hitv. ev. gazdasági bizott-
ságának elnökét választja meg. 

20. A püspök bemutatja az ezen kerületnek pénztára, levéltára 
és az eskümintákról szóló összes három szabályrendelet nyomatott 
példányát, melyen az egyetemes egyház jóváhagyási záradéka áll, 
és felolvastatja az 1898. októberben tart. egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 
kivonatát, (82. pontját) és az egyet, főjegyző ezt kisérő levelét, 

a kerületi gyűlés a bejelentést tudomásul veszi, a szabály-
rendeleteknek egész terjedelmükben a jegyzőkönyvbe iktatását 
és az eredeti példánynak a levéltárba helyezését rendeli, 
(1. I., II., 111. sz. függelék). 

21. A rendbüntetésről szóló szabályrendeleti javaslat a m. é. 
egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 83. pontjában elrendelt módosítással 
előterjesztetvén, 
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21—26. a közgyűlés ezt tudomásul veszi és az így módosított szabály-
rendeleti javaslatot, az egyetemes gyűlésre felterjeszteni ren-
deli, jóváhagyás s megerősítési záradékkal való ellátás végett. 

22. A lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendeleti javaslat, 
beható megvitatás után, elfogadtatott, e következő módosításokkal: 

1. Az 50. § második pontjának, szabatosabb szövegezése ez: »Ha 
azonban 15 nap alatt nem nyilatkozik vagy a lelkészi hivány elfoga-
dása után új feltételeket szab vagy a már elfogadott állást utóbb 
elfogadni vonakodik (51. §.) a hivány reá nézve érvényét veszti és 
tartozik az egyház számadásaiból megállapítható összes választási költ-
ségeket megtéríteni. 

2. A 47. §. ilyenképen módosul: 
A választás megsemmisíttetvén, a választó közgyűlés vezetésére 

hivatott elnökség (3. §., 27. §.) a választásra jogosított testülettel, a 
25. §. rendelkezései szerint, új választást ejtet meg; ha pedig a saját 
mulasztása következtében előállott szabálytalanság okozta a választás 
megsemmisítését, ezen szabálytalanságot elhárítja. 

3. Az 57. §. e befejező kifejezése: »a felfüggesztést elrendeli« 
igy módosul: »a felfüggesztést elrendelheti«, (1. szabályrendeleti javaslat 
a lelkészek alkalmazásáról 1898. márcz. 24). 

E módosítások megfelelő beiktatásával elhatározza a 
közgyűlés a javaslat felterjesztését az egyetemes közgyűlés 
elé, jóváhagyás és megerősítés végett. 

23. Az egyházmegyei háztartásra és a tanítók alkalmazására 
vonatkozó szabályrendeleti javaslatok 

elfogadtatnak, (1. ÍV., V. sz. függelék) jóváhagyatnak s mint 
kötelezők kihirdettetnek. 

24. Abarsi, fejérkomáromi, honti, nógrádi, nyitrai, mosoni esperesek 
bejelentik a közgyűlésnek, hogy egyházmegyei közgyűlési határozattal 
el letiek fogadva, az egyházmegyei háztartásról és a tanítók alkalma-
zásáról szóló szabályrendeleti javaslatok és kérik e határozataik jóvá-
hagyását és a szabályrendeletnek megerősítési záradékkal való ellátását. 

A közgyűlés tudomásul veszi e bejelentést, elhatározza 
a nevezett szabályrendeleteknek megerősítési záradékkal való 
ellátását, a jelzett egyházmegyékre nézve; felhívja egyszers-
mind a. többi kerületbeli egyházmegyéket, hogy netalán i 
módosításaikat a jövő évi rendes közgyűlésre terjesszék be; 
e határidőn túl a szabályrendeletek általánosan kötelező erőre 
emelkednek. 

25. A 1. kerületi háztartásról, 2. az anya-, leány-, s fiókegyház-
községek megalakulásáról, illetőleg átalakulásáról s 3. az államhatalom 
segélyének igénybe vétele végett szükséges eljárásról, szóló, a kerületi 
közgyűlés által elfogadott szabályrendeleti javaslatok, (1. szabályrendeleti 
javaslat 1899. ápril 13., 14. s 1898. május 25.). 

az egyetemes gyűlésre való felterjesztése a közgyűlés által 
elhatároztatik, jóváhagyás s a megerősítési záradékkal való 
ellátás czéljából. 
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26. Beterjesztetvén a barsi egyházmegye »szervezési s ügyviteli« 2 6 - 2 7 . 
szabályrendeleti javaslata, ezt 

a szabályrendeleti bizottság véleményezése alapján, mint az 
E. A. elveivel megegyező s a helyi szükséghez alkalmaz-
kodó javaslatot a közgyűlés jóváhagyja s a megerősítési 
záradékkal való ellátását elrendeli. 

27. Olvastatott Raab Károly esperes s tanügyi bizottsági elnök-
nek az iskolákról szóló következő jelentése: 

Főtisztelendő és méltóságos kerületi gyűlés! 
Van szerencsém a tanügyi jelentéseket az elmúlt 1898/99-iki 

iskolai évről azon megjegyzéssel bemutatni, hogy a népiskolákról és 
iskolai könyvekről szólót a tanügyi bizottság jegyzője Biszkup Béla 
állította össze szakértelemmel és ügybuzgósággal. 

I. A népiskolákról. 

1. Tanköteles gyermek volt: 
6-—12 éves 13 —15 éves G—15 éves 

fiú leány összes fiú leány összes fiú leány összes 
Barsban . . . . 187 156 343 96 91 187 283 247 530 
F.-Komáromban . 473 472 945 185 192 377 658 664 1322 
Hontban . . . 1104 1107 2211 476 473 949 1580 1580 3160 
Mosonyban . . . 466 517 983 175 190 365 641 707 1348 
Nógrádban . . . 2719 2748 5467 1036 968 2004 3755 3716 7471 
Nyitrában . . . 3227 3144 6371 1151 1282 2433 4378 4426 8804 
Pozsony megyében 973 1023 1996 411 385 796 1384 1408 2792 
Pozsony városban 
Trencsénben . . 

583 493 1076 305 185 490 888 678 1566 Pozsony városban 
Trencsénben . . 1309 1371 2680 527 484 1011 1836 1855 3691 

Összesen: 11041 11031 22072 4362 4250 8612 15403 15281 30684 
+ 8 - 7 9 - 71 

Viszonyítva a tankötelesek számát a lélekszámhoz esik: 

Barsban. . . 2853 lélekre 530 tk. vagyis 18-4% még pedig 
G—12 H v 
11-9% 

13 -15 Gv 
6-5*/0 F.-Komárom . 6739 i> 1322 » » 18T » » > 12-5 » 5-6 » 

Ilontban . . 23537 » 3160 » » 13-4 » » » 9-4- » 4 0 » 
Mosonyban. . 7489 » 1348 » » 18-0 » » » 131 » 4-9 » 
Nógrádban. . 48892 » 74-71 » » 15-3 » » » 112 » 4T » 
Nyitrában . . 52193 » 8804 » » 17-0 » » » 124 » 4"6 » 
Pozsony m.-ben 15305 » 2792 » » 18-2 » » » 13-0 » 5-2 » 
Pozsonyv.-ban 9069 » 1566 » » 17-3 » » » 11-9 » 5-4 » 
Trencsénben . 20013 » 3691 » » 18-4 » » » 13 3 » 5-1 » 

Összesen: 186090 lélekre 30684 tk. vagyis 17-1% még pedig 12-5% 4"6°/0 
_ 5 5 3 » _ 7 i » 

A lélekszám és a tankötelesek száma keveset csökkent, az arány-
számok közöttük itt-ott csekély változást mutatnak, mindamellett leg-
magasabb az arányszám most is Barsban és Trencsénben (18'4%), 
a legalacsonyabb pedig Ilontban (13-4%). 
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2. Iskolába járt. 

Egyház-
H e l y b e n s a j á t 

1 
H e 1 y b e n v a g y b á r h o 1 Összesen 

megye elemibe ismétlőbe id. elemibe id. ismétlőbe felső v. polgári 
iskolába 

magán-
intézetbe 

közép-
iskolába 

-d cö 

>> c 'd. a> 

l 
ös

sz
e-

se
n 

Bars . . . . 6 8 + 5 9 = 127 24 + 28 = 
| 

52 107+ 81 = 188 20 + 12 = 32 4 + 22 = 26 3 + 1 = 4 3 2 + 1 = 23 258 204 462 

Fehér-Kom. . 4 5 9 + 4 4 7 = 906 169 + 159 = 328 8 + 10 = 18 4 + 4 = 8 - + — = — - + - = — 1 + — 1 641 620 1261 

Hont . . . . 9 8 3 + 971 = 1954 365 + 362 = 
1 

727 7 9 + 88 = 167 50 + 42 = 92 20 + 25 = 45 5 + 6 = 11 46 + - = 46 1548 1494 3042 

Mosony. . . 1 
4 6 3 + 5 1 4 = 977 157 + 181 = 338 2 + 3 = 5 14 + 9 = 23 1 + — = 1 - + - = - — 4 + - = 4 641 707 1348 

Nógrád . . . 2464 + 2502 = 4966 721 + 734 = 1455 6 6 + 59 = 125 43 + 8 = 51 76 + 36 = 112 1 + 2 = o o 1 8 + - = 18 3389 3341 6730 

Nyitra . . . 2725 + 2633 = 5358 456 + 468 = 924 263+290 = 553 233 + 1 8 7 = 4-20 20 + 36 = 56 2 + - = 2 2 8 + 1 = 29 3727 3615 7342 

Pozsony m. . 7 2 1 + 745 = 1466 249 + 232 = 481 217+256 = 473 117 + 122 = 239 45 + 34 = 79 1 + 1 = 2 1 8 + 2 = 20 1368 1392 2760 

Pozsony v. . 5 1 8 + 4 6 4 = 982 125 + 103 = 228 7 + 10 = 17 1 + 1 = 2 
- + 

29 = 29 - + 32 = 32 185 + - = 185 836 639 1475 

Trencsén . . 1215 + 1185 = 2400 249 + 
1 

231 = 480 4 1 + 70 = 111 - + 1 = 1 7 + 24 = 31 2 + - = — 10 + - = 10 1524 1511 3035 

Összesen: 9616 + 9520=19136 
ll 

2515 + 2498 = 5013 790+867 = 1(571482 + 386 = 868 1173 + 206 = 379 14 + 42 = 56:342 + 4 = 
1 

346 13932 13523 27455 
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Járt tehát iskolába, illetve nem járt a tankötelesekből:, 27. 
Barsban . . . 87-1% (+7-4°/0) .n 
F -Komáromban 95'4 » (— 3 4 » ) 
Hontban . . . 96*3 » ( - 2*8 » ) 
Mosonvban . . ÍOOO » ( + 0 - 3 » ) 
Nógrádban . . 89*0 » ( + 2*5 » ) 
Nyitrában . . 83"4 » ( + 7*1 » ) 
Pozsonymegyéb. 98"7 » ( + 0 3 » ) 
Pozsonyvárosban 94*2 » (— 3'2 » ) 
Trencsénben . 82*2» (+4*3 » ) 

járt 
» 

25 + 43 = 68 azaz 12-9% járt 
» 17 + 44 = 61 » 4 6 » 
» 32 + 86 = 118 » 3-7 » 
» - + — = — » o-o» 
» 366 + 375 = 741 » 10 0 » 

. » 651 + 811 = 1462 » 16-6 » 
_» 16 + 16 = 32 » 1-3 » 
» 52 + 39 = 91 » 5-8 » 
» 312 + 344 = 656 » 17-8 » 

Átlag: 89-5% ( + 2 - 8 % ) nem járt 1471 + 1 7 5 8 = 3229 azaz 10-5% 
E szerint legelső helyen áll ezidén is Mosony, a hol mint látszik 

az iskoláztatás elérte a tökélyt, mert valamennyi tanköteles egy szálig 
látogatta az iskolát; a különben nem hibátlan kimutatások jeleznek 
ugyan (Hegyeshalmon) 21 iskolába nem-járót, de mivel ennek daczára 
a tankötelesek ugyanott mégis mind iskolákba-járóknak is fel vannak 
tüntetve, s mivel az egyházmegyei összesítés ezen adatot mellőzi, az 
ezúttal sem volt számításba vehető. Pozsony megye, Hont, Fehér-
Komárom és Pozsony város következnek ezután, a mely egyház-
megyékben mindenütt 90%-on felül áll az iskolába járó tankötelesek 
száma, jólehet a három utóbb nevezett e megyében 2—3% hanyatlás 
állapítható meg. Nógrág 89'9, Bars 87'1, tavalyhoz képest emelkedett 
%-jaikkal megtartják a sorban eddigi helyeiket; ellenben Nyitra 83"4%-
kal ezidén előbbre lép s az utolsó Trencsén marad 82'2% mellett, 
ámbár a javulás itt most is nagy — 4 3 — de mikor Nyitrában meg 
még nagyobb — 7 1°0 i— volt. Nyitrában a már tavaly is kiemelt 
Brezová, Kraj na, Turoluka és Verbócz, mellettök újabban Hrašný vrch 
és Priepaszné tűnnek ki még mindig az iskolába nem-járók magas 
°o-ával; Trencsénben Driethoma-Zárjecs, Kálnicz, Beczkó és Kochanócz. 
Barsra nézve, az iskolából hiányzók lekintetében. bizonyára áll a régi 
mentség — sok szórványa. Nógrádban Málnapatakáról kerül ki a hiány-
zók legnagyobb száma, a hol — úgymond — az állam a felekezetünktől 
évek előtt átvett iskolát a szükségnek .megfelelően nem nagyobbítja. 
Állag a kerületben 89'5% jár iskolába, s így a javulás 2-8%. 

3. Idegen illetőségű és felekezetű gyermek járt iskolánkba: 
Barsban 17, Fehér-Komáromban 64, Hontban 179, Mosonban 22, 
Nógrádban 349, Nyitrában 64, Pozsony megyében 95, Pozsony városá-
ban 226, Trencsénben 32, összesen 1048, tehát 69-el több mint tavaly. 

4 Félnapi mulasztás volt: 
Barsban . . . 810 (—- 411) esik átlag egy-egy tanulóra 2 féln. 
F.-Komáromban 9650 ( + 3375) » » » » 8 » 
Hontban . . . 32365 ( + 4796) » » » » 11 » 
Mosonban . . 11792 (— 1639) » » » » 9 » 
Nógrádban . . 65352 ( + 27957) » » » » 9 » 
Nyitrában . . 79353 ( + 31557) » » » » 11 » 
Pozsonymegyéb. 42466 ( + 13937) » » » » 15 » 
Pozsonyvárosb. 32831 ( + 1601) >> » » » 22 » 
Trencsénben . 42543 (+15742) » » » » 14 » 

Összesen: 317162 (+96916) esik átlag egy-egy tanulóra7T2~féTm 
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A mulasztások tetemes szaporodását valószínűleg az uralkodott 
járványos gyermekbetegségek okozták, a mi Nógrádra nézve jeleztetik is. 

Bírságolva a sok mulasztásból csupán 286 volt. 

o. Tanító volt 

Barsban 
F.-Komárornban . 
Hontban 
Mosonban . 
Nógrádban . . . 
Nyitrában . 
Pozsony m egyében 
Pozsonyvárosban . 
Trencsénben . 

nem képes, 

2) 
4) 

2 ( 4 1 ) 
2 ( M ) 

képes, 
4 

14 ( -
47 ( 4 
14 -
79 (T 10) 25 ( - 3 ) 
42 23 (-- 1) 40 ( - 1) 
23 7 ( 4 1) 26 ( + 1 ) 
2 3 ( 4 - 1) — 21 ( + 1 ) 
1 9 ( + 2) 16 ( - 2 ) 2 0 ( 4 - 1 ) 

rendes, 
4 

16 ( - 1 ) 
49 ( 4 5) 
1 4 ( 4 1 ) 
93 ( - 1) 

segédt., összesen 
— 4 

16 ( - 1) 
— ( - 2 ) 4 9 ( 4 3) 

( - 1 ) 14 
11 ( 4 8) 104 ( 4 7) 
25 67 ( 4 1) 

4 30 ( 4 1 ) 
2 23 ( 4 1) 

15 ( 1) 35 
Összesen: 2 6 5 ( 4 1 5 ) 75 (—5) 2 8 3 ( 4 6) 

A tanítók összesen kilenczczel szaporodtak; a 
15-el a nem képesítettek rovására, kiknek száma 

57 ( 4 4) 288 ( 4 9) 
képesítettek ezúttal 
5-el apadt, 

6. Iskola volt: 
egyházi 

Barsban . . 
F.Komáromb 
Hontban . . 
Mosonban . 
Nógrádban . 
Nyitrában . 
Pozsony mb.. 
Pozsonyvb. . 
Trencsénben 

közs. v. 
állami 
1 

egyh. tul. bérelt jókarban rosszkarb. épí lv. jav. 

4 ( 4 1 ) 
11 
5 1 ( 4 3 ) -

8 — 

1 0 0 ( 4 5 ) 7 ( 4 1 ) 
53 (—I) 4 
2 0 ( 4 1 ) 3(T -1) 
6 

35 — 

4 ( 4 1) -
II 
4 8 ( 4 2) 3 ( 4 1 ) 

8 — 

102(4 3) -
52(410) II (—1) 
2 0 ( | 1) -

6 
27 ( - 7) 6 ( 4 5 ) 

4 ( 4 1) 
11 
4 6 ( 4 5) 5 (—3) 1 12 

8 — — 1 

9 6 ( 4 4) 6 (— 1) 1 1 
5 0 ( 4 8) 7 (—5) 1 9 
18 (4 1) 2 — 6 
6 _ — — 

24 (— 2) 9 1 -
Összesen: 2 2 8 ( 4 9) 1 5 ( 4 2 ) 

Az iskolák szaporodtak 
278 ( 4 10) 20 ( 4 5) 263 ( 4 17) 29 (— 9) 
11-el, köztük az egyháziak 9-el. 

4 29 

7. Ezen iskoláknál volt. 
tanterem tanítólak faiskola testgyakorlótér 

Barsban . 6 6 1 2 
F.-Komáromban 17 16 1 1 ( 4 3) 5 ( - l ) 
Hontban . . . . 54 ( 4 3) 44 ( 4 3) 45 ( 4 4) 1 5 ( 4 5) 
Mosonban . 14 14 7 ( - l ) 4 ( 4 2) 
Nógrádban . 1 0 2 ( 4 2) 1 0 1 ( 4 2) 7 3 ( 4 1) 1 6 ( 4 2) 
Nyitrában . . . 61 ( - 4 ) 52 22 ( - 1 ) 3 ( 4 3) 
Pozsonymegyében . 28 ( - -1 ) 24 ( 4 2) 4 1 
Pozsonyvárosban . 2 1 ( 4 1 ) 5 1 3 
Trencsénben 37 ( 4 3) 37 ( - 1 ) 11 ( - 3 ) 3 

Összesen: 3 4 0 ( 4 4) 
Feltűnő, hogy mig feljebb 

csak 4-el szaporodtak. 

2 9 9 ( 4 6) 
az iskolák 11 

1 7 5 ( 4 3 ) 
el, addig itt 

52 ( 4 5) 
a tantermek 
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8. Taneszközök: 
fali olv. t.. term.-rajzi, 

5 4 ( + 2) 
264 ( + 83) 

3419 ( - 195) 
250 (4- 15) 

1614(4-1470) 
498(4- 84) 

1344(4- 115) 
3753 (4- 39) 

5 5 0 ( + 390) 

t.-tani, 

27 ( + G) 
265 ( - 4 9 ) 
6 0 ( + 5) 

187 ( - 3 0 ) 
107(4-10) 
1G1(— 7) 
165 (— 1) 

79 ( - 1 3 ) 

kötet kv. 
208 
596(4-136) 

5048(4-251) 
799(4-200) 

3584 (—181) 
1340(4-274) 
1752(— 51) 
1488(4- 20) 

301(4-301) 

fali térk., földgömb, 
Barsban . . 7 128(—16) 17(— 1) 6 0 4 ( + Z) oo 
F -Komárom 18 ( - 2 ) 190 ( + 1) 43(4* 6) 11(4- 1) 
Hontban . 71(—4) 9 4 0 ( + 6 7 ) 175(— 1) 4 3 ( - 4) 
Mosonban . 2G 129(-f 1) 47(— 2) 9 ( - 1) 
Nógrádban. 129 1938(—10) 258(— 1) 71 (— 2) 
Nyitrában . 92 ( - 5 ) 780(-|-87) 142 (-(-10) 36 ( - 2) 
Pozsonymb. 4 2 ( - 2) 352(—16) 91 ( - 3) 18(4- 1) 
Pozsonyvb . 3 4 ( 4 8) 2 5 ( - 3 9 ) 46(4- 4) 7(— 1) 
Trencsénb. . 4 4 ( - f 2 ) 4 7 0 ( - 7) 5 4 ( - 1) 17(— 2) 

Összesen: 463(— 8) 4952(4-68) 873(4-11) 218(—10) 11746(4-2393) 1106(—79) 15116(4-950) 

Szembetűnik itt a természetrajzi eszközök és a könyvtári köny-
vek nagymérvű szaporulata, mit az előbbieknél megmagyaráz az, hogy 
Nógrádban a tavaly (bizonyosan leírási hiba folytán) apadásként a 
kimutatásba került ezren felüli taneszköz mind — még pedig tete-
mesen meggyarapodva — megkerült, a könyveknél viszont az teszi 
érthetővé a többletet, hogy Trencsénben és a tavaly eltűnt könyvtáf 
most megnövekedve újból előtűnt. 

9. Az iskolák vagyona: 

Barsban . . . 
F.-Komáromb.. 
Hontban . . . 
Mosonban . . 
Nógrádban . . 
Nyitrában . . 
Pozsonym.-ben 
Pozsonyv.-ban . 
Trencsénben . 

ingatlan 
8554 frt (4-

tőkc összesen 

18600 
65409 » 
12750 » 

107846 » 
28061 » 
24140 » 

300 » 
32300 » 

553) 
250) 

989 frt, (-
340 » (+ 

(—10320) 5268 » 
(— 1350) 3800 » 
(— 2100) 5355 » 
( — 3199) 1230 » 
(—12340) 30978 » 

48700 » 
(4- 8740) 3300 » 

( -

( -
( -
( + 
(4-

845) 

680) 

4550) 
9700) 
3600) 

93) 

9543 frt (— 292) 
18940 » (4- 250) 
70677 » ( - 1 1 0 0 0 ) 
16550 » ( — 1350) 

113201 » (-- 2100) 
29291 » (— 7749) 
55118 » (— 22040) 
49000 « ( + 3600) 
35600 » (4- 8833) 

Összesen: 297960 frt (— 19766) 99960 frt (— 12082) 397920 frt (—31848) 

Az iskolai vagyon Fejér-Komáromban, Pozsony városban és 
Trencsénben növekedett, ellenben a többi e. megyékben — Pozsony 
megyében 22040, Hontban 11000 frttal — tetemesen, az egész kerü-
letben 31848 frtnyi összeggel apadott. Ha nem volna indokolt ezúttal 
is a feltevés, hogy az apadást valószínűleg becslésibeli különbség és 
talán hiányos bevallás okozza, valóban meg kellene döbbennünk 
annak a nagyságán. 

10. Az iskolák jövedelme külön-külön készpénzben és termé-
nyekben ezidén kimutatva nem lett; összesen azonban kitett az 
178971 frtot, tehát 15122 frttal többet, mint az előző évben. Kivévén 
Fejér-Komáromot, hol 840 és Pozsony megyét, hol 2271 frttal van keve-
sebb iskolajövedelem kimutatva ezidén, mint volt tavaly, a többi e. 
megyék mind újabb áldozatokat hoztak iskoláikra. 
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27.' 11. A jövedelem forrásai: 
ingatl. v. kamat tandij állami községi 

s e 
egyházi 

Íj o 
egyél) 
I 

Barsban . . . 
frt 

. 428 
frt 
57 

frt . 
183 

. frt ' fŕt ' 
309 

' frt 
1500 

frt 
j 185 

F.-Komáromb. 1286 24 297 875 248 . 3451 69 
Honiban . . . 4942 283 3112 2734- 2091 12282 3130 
Mpsönban . . 940 -182 400 237 i 230 7189 32 
Nógrádban . . 11089 268 8050 4-334 804 20634 725 
Nyitrában . . 1947 84- 4137 614 1770 24931 690 
Požsonymegyéb. 069 2054 1997 • 414 2287 7393 1077 
Pozsonyvárosb. 12 1978 4255 100 800 14470 480 
Trencsénben . 1440 208 2412 2128 324- 5160 1541 

Összesen: 22752 5138 24843 11436 9863 97010 7929" 
—1407 —226 + 1 2 3 1 —5175 -- 1 5 5 0 + 11110 + 7 8 9 

összesen 

f r t 

2662 
6249 

28574 
10210 
459114 
34173 
15891 
22095 
13213 

178971 

12-65% 2-98% 13-88% 6139% 5'46% 54-19' / 0 4'45% 
A jövedelem nagyobb íele ezúttal is egyházi segélyekből szár-

mazik, a melyek száztólija 54. 19-re emelkedett; ingatlan vagyonból 
12 65, kamatból 2 98, tandíjból 13 88, állami segélyből (a tavalyi 
3 82-vel szemben) 6 39, községi 5*46, egyéb segélyekből 4 45 %-ja 
került ki a jövedelemnek. Ha csak tisztán az egyházi segélyt és a 
tandíjat vesszük számításba, átlag 65'4 krajczár iskolaadó esik minden 
lélekre; 6 8 krajczárral több mint tavaly. 

12. Az iskolák kiadása: 
rendes tan. s. tan. javítás tanszer egyébre összesen 

Barsban . 2 3 9 5 f r t frt 2 0 írt 3 0 frt 7 1 frt 2 5 1 6 
F.-Kom.-ban . 6 0 4 8 » — » 9 5 •» 4 8 » 5 8 . 6 2 4 9 
Hontban . 2 3 7 5 2 » 1 1 5 » 3 3 7 1 V 4 4 0 » 8 9 6 2 8 5 7 4 

Mosonban 8 9 7 0 » — » 4 1 3 » 1 1 4 » 7 1 3 » 1 0 2 1 0 
Nógrádban . 4 4 6 3 5 » 2 8 3 » 2 6 8 » 3 1 « 6 8 7 » 4 5 9 0 4 

Nyitrában 2 3 2 3 9 > 2 4 1 0 » 6 8 9 7 » 1 4 0 » 1 4 8 7 » 3 4 1 7 3 

Pozsonymb. . 1 4 0 0 0 » 8 0 0 » 1 0 0 0 » 9 1 » — » 1 5 8 9 1 

Pozsonyvb. . 1 8 9 2 2 » 1 0 0 0 » 3 7 6 » 1 2 6 » 1 6 7 1 ^ 2 2 0 9 5 

Trencsénben. 1 0 6 5 0 » 1 8 9 6 » 3 6 1 » 1 2 9 . 1 1 7 ^ 1 3 2 1 3 

Összesen: 152611 frt 6504.frt 12801 frt 1149 frt 5760 frt 178825 frt 
4 6 6 4 4 V - 4 6 » + 8 9 9 4 » + 1 3 » - 3 8 7 * t 15225 » 

A jövedelem és kiadás főösszege közti 146 írt különbözet onnan 
van, hogy ugyanennyi forint Barsban ki nem adatott. 

Ezen kiadásból esik átlag: 
1 iskolára 1 rend. tanítóra 1 s.-tanítóra 1 tanulóra 

Barsban • . 629 — 598-75' — 1 4 0 5 
F.-Komáromban . . . . 568 09 378- — 5-06 
Hontban 560 27 484-83 1 1 5 - - 10-65 
Mosonban 1313-75 640 71 — 7-76 
Nógrádban 459 04 479-94 25 76 7 15 
Nyitrában 644 77 580-97 96-40 4-30 
Pozsony megy ében . 794-55 5 3 8 4 6 200- — 8 1 6 
Pozsonyvárosban 3682-50 9 0 1 0 5 500- — 20-— 
Trencsénben 377 51 532 05 126*40 4-59 

Az egész kerületben: 620 92 539 26 11410 7 0 3 
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Á tanítás eredménye: 
Általános eredmény: A magyar nyelvben: 

jeles jó elégs. rossz jeles jó elégs. rossz 
Barsban . . 4 — — — 3 — — 

Fehérkomb 2 P7 
7 5 — — 1 1 — 

Hontban . 20 17 8 — ? 9 9 

Mosonyban 10 4 — — — 8 0 — 

Nógrádban 24 39 28 3 30 20 22 11 
Nyitrában . . — — — — — — — — 

Pozsonyin. 8 7 3 — 8 7 3 — 

Pozsonyv. . V o 1 — - — 3 3 — — 

Trencsénben . — — — — — — — — 

Összesen: 73 75 44 3 52 43 26 11 
195 132 

A jelentés még most sem teljes. Hontban az adatokat a jegyző-
könyvből kellett összeböngésznem, hol a magyar nyelvről csak elvélve 
volt némely iskolánál emlííés; Nyitrából nem érkeztek adatok; Trencsén 
csak annyit jelent, hogy az eredmény általában kielégítő; a magyar 
nyelv tanításánál határozott haladás konstatálható, amennyiben az 
iskolák legtöbbjében már egyes tantárgyak is magyarul taníttattak. 

Az általános eredményt illetve, a jelentések megnyugtató, sőt 
örvendetes tudomásul vehetők, mert a 195 tanító közül 148 (tehát 
75 %) működtek jeles és jó eredménnyel — elismerés nekik; 44-en 
(22 %) kielégítő és csak hárman elégtelen eredménnyel. 

A magyar nyelvben elért eredmény -- magától értetődik, hogy 
csak a nem magyar nyelvű iskolákról szólnak a jelentések — szintén 
örvendetes az eredmény. A 132 tanító közül 95-en (71%) értek el 
jeles és jó eredményt, 26-an (19%) elégségest és csak 11-en elégte-
lent. 11 iskolában nem volt vizsga. 

Végre abban a helyzetben vagyok, hogy a használatban levő 
iskolai könyvekről is tehetek jelentést. A rengeteg jelentés-halmazt 
új jegyzőnk volt szives nagy türelemmel feldolgozni. 

A tankönyvek, tantárgyak s a szerzők alfabetikus rendje szerint 
vannak összeállítva, annak kimutatásával, hogy melyik könyv, mely 
egyházmegyében s hány iskolájában van használatban. Valóságos 
»egyveleg« jött itt napfényre, mit nem azért említek, mintha e téren 
a választás szabadságának nem lennék barátja, vagy valami mono-
poliumot akarnék ajánlani; de a kerületnek nem csak jogában áll, 
de kötelessége is tudni, hogy micsoda könyvek használtatnak isko-
láiban. 

Használatban van: 
Káté 28 féle kerületileg engedélyezve 3 
Konfirm. könyv 4 féle » » — 
Bibliaisme 6 féle » » — 
Bibliai történetek 19 féle » » 2 
Egyháztörténet 13 féle » » 2 
Hit- és erkölcstan 7 féle » » 1 
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Énekes- és imakönyv 10 féle kerületileg engedélyezve —-
Abc- és olvasókönyv 33 féle »> » 5 
Beszéd és érielemgyakorlat 3 féle » 
Nyelvtan 23 féle kerül » 1 
Számtan 15 » » » 1 
Történelem 1 1 » » » 
Földrajz 20 » » » — 
Alkotmánytan 10 » » » — 
Természetrajz 14 » *' » — 
Természettan 7 » » 1 
Egyetemes tartalmúak 8 féle kerül » 1 
Különféle tárgyúak 15 féle kerül » — 

Összesen 246 féle könyv, a következő kimutatás szerint,: 

A dunáiiinneni ág, liitv. ev. ker. egyházkerület népiskoláiban s az idegen iskolák 
vallásoktatásánál használt tankönyvek. 
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I. Vallástan. Káté. 
I 

1. 
2. 

Bezso (kiadása) Kis káté . . 
Rózsa Kálmán (kiadása) . . 

1 
1 

3. Salva K. (kiad.) Mály katek. . 1 
4. 
5. 

Klagenfurti (kiadás) . . . . 
Zólyomi esp. (kiad.) Mály kat. 

1 
1 

6. Bodemann: katechismus 1 
7. Balá/.sy Lajos » . . 2 . á 3 
8. 
9. 

Bognár Endre » 
Braxatoris Károly » 1 

3 
1 21 á 

10. Csobrda » • . a . Ker. eng. 1S7+-, 5-, 6-, 
7- és lS81-ben. 

11. Gratz M. 1 
12. Győry Vilmos » 1 2 2 1 1 3 
13. Irmischer » 1 1 
14. 
15. 

Klár Fülöp » 
Kolde K. A. S. német » 1 

16. Koreny » • . • 1 
17. L. Frühwirth: »Erklärungen« . . 1 2 1 
18. Leska 4 3 # a 
19. Moczkovcsák 1 
20. Német-Herder 1 
21 . Nissen  1 
22. Pálfy 6 
23. Placsko 14 a 
24. Sulek 3 
25. Szeberényi 1 . . 1 Ker. eng. 1876- 77-ben 
26. Szeberényi-Baltik 1 „ 76, 77, 81-ben. 
27. Ziegenbein-Székács . . . . 1 
28. Vendel Henrik 2 1 . . 1 . . 
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Konfirniandus-könyv. 1 
1. Doleschall: Confirm.-Biichlein • • 1 
2. Peez: » 1 1 . 
3. Pozsonyi »Leitfaden« . . . 2 . | 
4. Würtembergi »Confirm.-Büchl.« • • 1 • • • • 

Biblia-isme. bevezetés 
1. Batizfalvy-Bereczky . . . . 1 2 
2. Bereczky  2 . j 

3. Korcsek: Bibelkunde . . . . 1 
4. Varga János . . . . 1 
5. Biblia Placskótól . ll . 
6.1 » Szeberényitől . . . . 1 

• 

Bibliai történetek. 
1. Angol kiad.: Biblické histórie . í 1 . 
2. 1 
3. Bereczky Sándor 1 2 1 á 1 5 1 
4. Berthold-Peterman: Bibi. Gesch. 1 
5 Bezsó János 
6. Calwi (német) 1 1 1 •é m 3 1 Ker. eng. 1881-ben. 
7. Csobrda 
8. Dobos János 
9. Hornyánszky: Historie Biblické 3 1 

10. Hübner  1 » 3> » » 

11. Kellő (?) 
12. Iíesiar 
13. Mosonyi esp. kiad. (német) m t á 
14. Pálfy 1 5 
15. Pesti kiadású 
16. Szász Károly . . . . . . 
17. Thomay József 
18. Turcsányi 1 8 4 1 r a 1 
19. Wangemann: Bibi. Geschichten • 1 2 

Egyháztörténet. 
1. Baltik Frigyes: Bibliai és egyh. t. 4 Ker . eng . 74, 5 , G, 7, és 81 

2. Blázy Lajos 3 
3. Csobrda f 

4. Haan 1 1 1 
5. Kiiment 
6. Kovácsics Gy 
7. Korcsek S.: Reformations gesch. 2 2 
8. Pap Ferencz 
9. Pálfy 1 á 1 1 1 

10. Raab Károly 3 1 1 Ker. eng. 1898-ban 
U . Ruttkay S. Vallást, és egyh.-tört. . 1 . 1 . . 

4 
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1 

12. Rafanidesz K. Luther életrajza 1 
13. Szeberényi 

• 
1 • 1 

Hit- és erkölcstan. 
• 

1. Bereczky 2 
2. Blázy Lajos 1 1 
3. Pálfy 1 
4. Sztehlo András 1 1 
5. Weber: Christi. Religionslehre 1 
6. Zsilinszky-Hörk . . . 1 , 1 . 
7. Schmidt Kár. .Jenő . . . . 1 1 Ker. eng. í 898-ban 

Énekes- és imakönyv. 
1. b.-csabai énekes 1 
2. »Ev. egyházi dallamok« . . . 1 
3. győri énekes 1 . 4 1 
4. Moesz: kis orgona. . . . . 1 
5. soproni iskolai 1 
6. »školský zpevnik«  1 
7. Tranoscius (illetve Kancional) 1 . 24 1 2 . 
8. Zpevnik 2 
9. LIng. Altenburger Gesangbuch 1 

10. Händel-Herbst: Imakönyv . 1 • • • • 

11. Abc és olvasókönyv 
1. Bella J.: Druhá čitanka . . . 1 
2. Bezso .1.: Abc (tót) . . . . 5 4 a Ker. e. 76, 77, 81. 
3. » Magy. gyakorló és olv. kv. 2 3 » » » » » 

4. békés-csabai kiadású ABC 2 . 
5. Druiszner: Eibel . . . . á 
6. Ebenspanger-Haest.: Német Abc 1 
7. Emericzy-Gyertyánfy: M. o. k. 1 
8. Ereuszmuth-Frühwirth: olv. k. . 2 Ker. eng. 1895. 
9. Gáspár: olvasókönyv . . . . 9 3 á 6 4 

10. Gönczy: Abc (m., illetve ném., tót) 2 2 15 a 6 
11. Goőz-Schön-Trajtler: Magy. o. k. 1 . 
12. Groó Vilmos 32 a 2 a Ker. eng. 1881. 
13. Hornyánszky-féle képes (tót) . 8 
14. Gyertyánfy-Kis-Radó: ném. o. k. . 1 • 

15. Kapi-Bakó-Pap: olvasókönyv . 1 8 1 6 
16. Kapi-Frühwirth: Deutsch. Leseb. . 1 
17. Kapi-Pap: Abc 8 1 1 
18. Kurz S.: Német Abc . . . . 1 
19. » » olvasókönyv . 1 
20. Jausz: Abc, olvasók, (német) . ... 1 a 1 3 
21. Lederer: Abc 1 1 
22. Komáromy és társa: Magy. o. k. 1 
23. Madzsar J.: Olvasókönyv . . • . 1 « 



51 

B
ar

s 
Fe

jé
rk

om
ár

om
 1

 
H

on
t 

j • 

M
os

on
 

N
óg

rá
d 

N
yi

tr
a 

Po
zs

on
y 

m
eg

ye
 1

 
Po

zs
on

y 
vá

ro
s 

1 
T

re
nc

sé
n 

24. Müller Adolf: Magyar Abc . . 1 
25. Német-Linder; 1 4 . 
26. pesti kiadású »šlabikár« . . 1 . 
27. Samarjay és Popper, Magy. o. k. . 1 
28. Sebesztha  1 
29. Slovenský šlabikár pre školy a. v. 2 • 

30. Slušný . . • 1 
31. Zelliger S.: magy. nyelvgyakorl. 1 
32. zólyomi esperesség: šlabikár . 4 
33. » » 11. čítanka 1 Ker. enged. 1881. 

III. B e s z é d s é r t . - g y a k o r l a t . 
1. Nagy László 1 1 2 
2.1 Peres Sándor . . . . . 1 1 
3.; Zelliger József 2 

• 

IV. N y e l v t a n . 
i . | Ahn-Erényi: Ném. nyelvgyak. 1 
2. Bakó: Magyar Nyelvtan . . . 1 
3. Csizmadia J. Gy.: nv. alapism. 

• 
1 

4. Derne Károly 1 
5. Fuchs-Faludi: Magyar nyelvgy. 1 i 
6.| Groó Vilmos: nyelvgyakorló . 1 4 Ker. enged. 1881. 
7- Kapi-Pap- 1 

Ker. enged. 1881. 

8. Klein-Stricker: Deutsch. Sprachl. 2 
• 

9. Mende L.: Ném. nyelvtan . . # 1 • 

10. Mikszáth: Magy.-tót társ. leczkék 1 . 
11. Nagy L.: Magyar nyelvtan . . 2 2 
12. Reimesch-féle Magy. nyelvkönyv. 1 
13. Rizner: Magyar ny. t. . . . á 
14. Samarjay: Prakt. Anleitung . 1 3 
15. Sebesztha Károly 1 
16. Schumann S.: M. olv. és nyelvk. á 1 
17. Stricker: Deutsch. Sprachschule 1 
18. Szabó M.: Magy. gyakorlókönyv . 1 
19. Szirmay J.: Magyar nyelvkönyv 1 1 
20. » Nyelvtani gyak. k. 1 . 
21. Vargyas Endre 1 
22. Zigmundik J.: A magy. ny. isk. 2 2 
23. » » škola reči slov. 1 2 

V. S z á m t a n . 
1. Bezso: Počtovnica  1 
2. Egyetemi nyomda: Übungsbuch 1 
3. Emericzy Géza • 2 
4. Emericzy-Kárpáti: példatár . 1 . 2 . . . 
5. 1 Führer-Füredi: példatár . . . . 1 1 
6. 1 Faludi-Fuchs || . 2 á . 

4* 
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7. Groó G. L.: Počtové príklady j 1 
8. Győrffy J  
9. Luther N.: Számtani példatár 1 

10. Kordos Gusztáv ! 1 1 K. e. 74, 75, 76, 77. 
U . Močnik-Orbók  3 2 
12. Ortvay-Riedl (a tanító haszn.) 1 
13. Székely Mór: Számt, gyakorlók. 1 
14. Zelliger . . 1 
15. Zimmermann J  1 

VI. T ö r t é n e t . 
Balaton Géza 2 á 1 

2.1 Ballagi K. és Nagy L.: M. orsz. tör. 1 
3. Csizmadia J. Gy.: Magyarok tört. 1 
4. Gál M.: Magvarorsz. története 1 
5. Győrffy Iván: Magyarorsz. tört. 4 • a 

2 6. Győri M.: Magyarhon története 
á 

2 
7. Kiss Aron 1 1 . á 
8. Kuttner: Első okt. a magy. tört. 1 
9. 1 

á 10. Sebesztha K.: Magyarok tört. . 5 á 
1 11. Vargyas Endre 1 2 • • 1 

VII. F ö l d r a j z . 
1. 1 1 . 
2. Báthy: Barsmegye földrajza . 1 

á, 3. á, 
4. Faludi 1 1 
5. Feigler F.: Bevez. a földr. elem. 1 
6. 
7. 
8. Győrffy Iván . . . . . . o o . a • • 1 
9. Győri M  • 2 1 

10. Hajdú L.: Egyetemes földirat . 1 
U . .Jávor B.: Hont m. földrajza . . 1 . . . 
12. Kozma Gy.: Atlasz . . . . . . . 1 1 
13. Márton fľy-Pechán y . . . . 1 
14. Pap Eerencz 1 
15. Sebesztha . 8 . a . . . 
16. Simonyi Jenő 1 • 

17. Szölgyéni Gyula: Esztergom, m. f. 1 . . . . 
18. Szuppan és Lauko: első okt f. . 1 
19. Vargyas Endre 1 . 3 . . 3 
20. Zimmermann Jakab . . . . 1 

VIII. A l k o t m á n y t a n . 
1. Csizmadia A. . . . . 2 
2. Emericzy Géza á 
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3. Ertl Heribert  
i 

1 " 1 ' 
4. Gyertyánfy I . 1 . . 
5. Győrffy Iván | • 1 
6. Gyürky Antal: M. polg. jog. és köt. • 1 
7. Kiss Aron 1 
8. Mayer 1 
9. Seidel P.: Polg. jogok és köt. 1 

10. Vargyas Endre 1 1 • • 

IX. T e r m é s z e t r a j z . 

H Balaton Géza 2 
2. Becker: Kleine Naturgeschichte . 1 
3. Buza János 1 
4. Csizmadia J. Gy 1 á 1 
5. Ertl Heribert: Rövid term.-rajz 6 
6. Faludi János 1 

Fuchs: Naturlehre  • 
1 

8. Guthner 1 
9. Győrffy Iván 4 á . 1 

10. Győri M  2 
11. Pap Ferencz 1 á 
12. Sebesztha á 
13. | Vargyas Endre 1 2 
14.1 Zimmermann Jakab . . . . 1 

X. T e r m é s z e t t a n . 
1. Bezso János 

• 1 • í • 3 K. e. 1874,76,77-ben 
2. Ertl Heribert  . : 2 

K. e. 1874,76,77-ben 

3. Győrffy Iván 1 á . 
4. Mayer 2 
5. Pap Ferencz 1 á 
6. Vargyas Endre 2 • 

7. Zimmermann Jakab . . . . 1 
• • 

XI. E g y e t e m e s t a r t a l m a k 
1. Emericzy-Gyertyánfy: Tankönyv 1 
2. Emericzy: Falusi iskolások k. 1 . 
3. Bánhegyi-Emericzy: Népisk. t. k. 1 1 
4. Csizmadia Aladár: Tankön v v . 16 á 
5. Kapi-Pap: Olvasó s tankönyv i 2 5 
6. mosonyi esperességi: »Leitfaden« 10 á 2 2 
7. Pap Ferencz: Tankönyv. . . 1 1 . 
8. zólyomi esperességi: »Školník« 31 á 3 á K. e. 74, 76, 77,és81. 

XII. K ü l ö n f é l e t á r g y ú a k . 
1. Csákv Elek: Gazdaságtan 1 
2. H. Kiss Kálmán » 1 
3. Vargyas Endre » ! • . 1 • 

. . 
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4. Ertl Heribert: Egészségtan 1 
5. Kapi » . . 2 
6. Szabó Mihály » . 1 . 
7. Széli . 2 
8. Rullkay S.: Egészs. és illemsz. 1 3 
9. Bartalus István: Világi énekek 1 

10. Hoffmann M.: Kis Lant . . . 1 
11. Erődy Ernő: Dalok . . . . 1 
12. Kapi Gyula: Dalkönyvecske . 1 1 
13. Kis: Singschule  1 
14. Zsasskovsky: Kis Lantos . . 1 
15. Szirmay József: Szépírás . . 2 • 

ezekből van kerület ileg engedélyezve 17. 
S ha a kimutatások teljesebbek lennének, még nagyobb lenne a 

szám. Nyitrából például egyetlen iskolánkból se jöttek be a használt 
könyvek czimei, hanem csupán azon könyvek egyike-másika lett 
jelezve, melyek az idegen intézetekben használtatnak. 

Értesültünk arról is, hogy némely helyeken irott füzetekből 
tanítanak, a mit tűrni nem szabad. 

E könyveket mind beszerezni nagy költséggel, azokat megbírálni 
nagy munkával jár . Bátorkodom javasolni, méltóztassék elhatározni: 

1. Nyitra küldje be iskolai könyveinek jegyzékét. 
2. Az egyházmegyék küldjék be akár a püspök úrhoz, akár köz-

vetlenül hozzám a használatban levő könyvek egy-egy példányát. 
3. A tanügyi bizottság szerezzen tudomást, hogy a testvérkerü-

letekben ezen könyvek közül melyek vannak engedélyezve, s azok, 
valamint az állam által helybenhagyottak tekintessenek nálunk is 
engedélyezetteknek. 

4. A sehol nem engedélyezetteket bírálja meg a tanügyi bizottság. 

II. Jelentés a tanítóképzőkről. 

1. A pozsonyi állami tanítónőképzőben volt 28 növendékünk. 
Az első három osztályt tanította Schmidt Károly Jenő lelkész heti 
2 órában. Tantárgy: Hit- és erkölcstan dr. Luther Márton kis kátéja 
nyomán; tankönyv: »keresztény vallástan ág. h. ev. tanulók számára«, 
az előadó tanártól. Vizsgálat volt jun. 14-én, eredmény 16 kitűnő, 
6 jeles Az egyházi éneklést rendszeresen tanulták. A IV. osztályt 
Korcsek Zsigmond nyug. elemi igazgató vezette, ki módszertani okta-
tással egybekötve gyakorolta a növendékeket a vallás tanításában. 
Képesítő vizsgálat tartatott jún. 19-én; eredmény 1 kitűnő, 5 jeles. 
Az órák száma egygyel szaporítandó volna. 
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2. A pozsonyi Orsolya apáczáknál berendezett r. k. tanítónő-
képzőbe járt 6 ág. h. ev. növendék, kiket heti egy órában szintén 
Schmidt lelkész oktatott ugyanazon tantárgyra, ugyanazon tankönyv 
szerint, mint fentebb. Eredmény 1 jeles, 2 jó. A IV-ed éves 2 növendék 
jún. 23-án tette a képesítő vizsgálatot, mindkettő jeles eredménnyel. 

Mint egyházkerületi biztos jelen volt a vizsgálatokon Trsztyenszky 
Ferencz főesperes úr. 

3. A modori állami tanítóképzőben volt 19 növendékünk. 
Tanította őket Hollerung Károly lelkész-esperes. Tantárgy volt a káté, 
tankönyv ugyanaz, mely Pozsonyban. A vizsga Lenhardt Károly ehm. 
felügyelő úr elnöklete alatt jún. 9-én tartatott 8 kitűnő, 3 jeles és 4 
jó eredménnyel. A IV. osztály 4 növendéke ugyanazon napon tette 
le a képesítő vizsgát, 3 kitűnőre, 1 jelesre. Ezek a gyakorló iskolában 
egész éven keresztül a vallástan oktatásában is gyakorolták magukat. 
Az igazgató Lenhardt Károly úr, mint mindig most is ingyen, tanította 
az összes ev. növendékeket az orgonálásban és egyházi éneklésben, a 
miért a kerület háláját kiérdemelte. A növendékek magaviselet 
tekintetében panaszra okot nem adtak. 

4. A losonczi állami tanítóképzőben 22 ev. növendék járt, 
kiket Kaszner Ede heti 4 órában tanított; mire? az nem lett be-
jelentve. Képesítőt tett jún. 22-én Wladár Miksa főesperes úr jelen-
létében 8 növendék, kik közül 3-an kitűnő, 4-én jeles és 1 jó osztály-
zattal lettek átbocsátva. 

5. A lévai állami tanítóképzőben volt 6 növendékünk, kiket 
Bándy Endre lelkész tanított heti 3 órában. A Il-ik évfolyambeliek 
(I. évfolyambeli nem volt) tanulták a Bibliaismertetést és Palaestina 
földrajzát Bereczky Sándor tankönyve alapján; a IlI-ik évfolyambeliek 
a Hit- és Erkölcstant Bancso tankönyve fonalán; a IV. évfolyambeliek 
a gyakorló iskolában vallásoktatással foglalkoztak. A vizsgálat május 
15-én és jun. 17-én tartatott; eredmény: 3 kitűnő, 3 jeles; a képesítő 
vizsga 3 növendékkel jún. 22-én, a mikor ketten kitűnő és egy jeles 
osztályzatot kaptak. Az egyházi hatóságot a vizsgáknál Leidenfrost 
Tivadar helyi felügyelő képviselte. 

6. A nagyszombati rk. tanítónőképzóbe járó 5 növendéket 
Farkas Géza lelkész tanította. Több adat nem érkezett. 

Volt tehát: 
1. a pozsonyi állami tanítónőképzőben 28 növendék 
2. a » rk. » 6 
3. anagyszomb. » * 5 » 
4. a modori állami tanítóképzőben 19 
5. a losonczi » » 22 
6. a lévai » » 6 

Összesen: 86 növendék 
1897—98-ban 87 
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III. jelentés az idegen intézetekbe járó növendékek vallásoktatásáról. 

Az adatok elég pontosak s igy jelentésem is teljesebb lehet, mint 
eddig volt. Voltak növendékeink a következő jellegű iskolákban: 
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37 
51 

Összesen: 256 251 2261 390 56 477 21 304 86 286 4389 178 391 

A munka az idegen iskolákat látogató növendékek körül évről-
évre szaporodik. Némely helyeken, a hol nem áll rendelkezésünkre 
kellő erő, mint Pozsonyban, egészen elvonja a lelkészt tulajdonképi 
lelkészi kötelességeitől. 

Legtöbb növendéket gondoz Miava, 585-öt, Losoncz 366-at, közöttük 
105 katonaujonczot; azután következnek Salgótarján 280, Pozsony 
273, Körmöczbánya 243 növendékkel. Legtöbb órát ad Körmöczbánya, 
42-t, Pozsony, sok tanerő közt megosztva, 37-t, Losoncz 25, Miava 
19, Révkomárom (Érsekújvárral) 18, Balassa-Gyarmat 15, Léva 14, 
Székesfehérvér 11 órát stb. De nem csak ezek teljesítenek fontos 
munkát, hanem azok is, kik tán csak néhány gyermek kedveért 
fáradoznak a leányegyházakba vagy a szőrványhelyekre, hogy meg-
mentsék egyházunknak a fial álságot. 

Az elemi iskolákban taníttatik az ima, a káté, bibliai történet, 
itt-ott az egyházi ének, a többi iskolákban bibliaismertetés, egyház-
történet, hit- és erkölcstan. Bárcsak mindenütt ápoltatnék, s épen 
ezen intézetekben a kegyesség, isteni félelem s az egyház iránti 
szeretet. 

Kellene ezen iskolák tantervéről gondoskodni, hogy ne tanítson 
mindenki, a mi neki tetszik. Javaslatot nem teszek, mert ugy tudom, 
hogy az egyetemes közoktatási bizottság foglalkozik vele. 

Megnyugtathatom a m. t. kerületi közgyűlést, hogy ha e téren 
nem is történik már a lehető minden, a hitoktatók nagyobb buzga-
lommal mint a milyen a jutalmuk, derék munkát végeznek s kérem, 
kegyeskedjék e munkatért ezentúl is éber figyelemmel kisérni s a 
mennyire lehetséges, a munkásokat jutalmazni. 
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IV. Jelentés a lyceumokról és a selmeczbányai tanítóképzőről. 

1. A pozsony i l ý ceum. 

I. A lycewm kormánya. A lýceum felügyelője Günther 
M. Vilmos, kir. tanácsos. A lýceum kormányzatával megbízott teslület-
nek, az iskolai tanácsnak, van 12 választott tagja. Hivatalból tagjai 
a fentartó egyház négy lelkésze, a lýceum igazgatója, a theologiai 
akadémia igazgatója és a tanártestület képviseletében két lyceumi tanár. 
Az iskolai tanács elnöke dr. Dobrovits Mátyás, alelnöke Sziklay Ottó, 
jegyzője dr. Losonczi Lajos tanár. 

II. Tanári testület. Az intézet igazgatója Zorkóczy Samu. 
Az 1898—99-iki iskolai évben az igazgatóval és tornatanárral együtt 
volt 14 rendes, 1 helyettes és 6 rendkívüli tárgyakat előadó tanár; 
más vallású hitoktató 4. A tanév elején foglalta el tanári székét a 
történelmi szakra megválasztott Schrödl József tanár. Dr. Jeszenszky 
István helyettes tanár két évi sikeres működés után a jövő iskolai 
évtől kezdve rendszeresíttetett. Lassel Gyula tornatanár állásáról le-
mondott ; a tornatanári tanszék pályázat útján fog betöltetni. 

III. Tananyag. A tanmenet és a tanórák száma teljesen az 
állami tanterv által előírott volt. A tankönyvek — a vallástaniak 
kivételével — mind államilag engedélyezettek voltak. 

Rendkívüli tárgyakként taníttattak: 
a ) A tót nyelv, tanulta 9 tanuló; tanította dr. Wagner Lajos, 

áll. főreáliskolai tanár. 
b) A franczia nyelv, tanulta 8 tanuló; tanította Macher Ede áll. 

főreálisk. tanár. 
c) A gyorsírás, tanulta 50 tanuló; tanították haladottabb tanulók. 
d) Vegyes szólamu és férfikarének, tanulta 179 tanuló; tanította 

Frühwirth Samu népisk. igazgató. 
e) Hegedűjáték, tanulta 11 tanuló; tanította Förster Ferencz zene-

tanitó. 
f ) Zenekari hangszerek (kis zenekar) tanulta 18 tanuló, vezette 

Förster Ferencz, zenetanitó. 
g) Slöjd (kézügyesség) tanulta 19 tanuló, tanította Freuszmuth 

Frigyes népisk. tanító. 
li) Vívás, tanulta 13 tanuló, tanította Lassel Gyula intézeti 

tornatanár. 
IV. Tanulók. Az év elején beiratkozott 427 nyilvános, 5 magán-

tanuló. Évközben kimaradt 17, eltanácsoltatott 2. Haladó tanuló volt 
az év végén 387, ismétlő 24. Vizsgálatot tett 406 tanuló. Az V—VIII. 
osztályban görögpótló tárgyakat tanúit 69. Tandijfizető volt 372, tandíj-
mentes 31, részben felmentetett 3. 

Vallásra, nézve: ág. h. evang. 205; evang. reform. 57, római 
kathol. 62, görög keleti 4, izraelita 78. 

Anyanyelvre nézve: magyar 249, német 121, tót 32, román 2, 
szerb 1, olasz 1. 
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Illetőségre nézve: pozsonvvárosi 137, pozsonymegyei 61, más 
megyebeli 201, más állambeli 7. 

V. Vizsgálatok. Az érettségi vizsgálatok jun. hó 15—17. 
napjain tartattak nt. Fürst János esperes elnöklete alatt. A kormány 
képviselője Peez Vilmos dr. egyetemi tanár volt. Jelentkezett 31 nyil-
vános tanuló és két reálisk. tanuló a latin nyelvből való pótló vizs-
gálatra. Vizsgálatot tett: Írásbelit 27, szóbelit 27. Jelesen érett 4, jól 
8, egyszerűen 11, két hóra vissza vettetett 2, egy évre 2. A pótló 
érettségit tevő reáliskolai tanulók iš 2 hóra visszavettettek. 

Az évvégi osztályvizsgálatok jun. 19—27-ig folytak. 
A tanulók előmenetele: magaviseletre nézve volt 304 jó, 99 sza-

bályszerű, 1 kevésbé szabályszerű. Igazgatói megrovást kapott 13, 
eltanácsoltatott 2, kizáratás nem volt. 

A tanulmányokban való előmenetelre nézve volt: minden tan-
tárgyból jeles 32, minden tantárgyból legalább jó 89, minden tantárgy-
ból legalább elégséges 190, egy tantárgyból elégtelen 54, két tantárgy-
ból elégtelen 15, több tantárgyból elégtelen 26. 

Egészségi állapot. A tanuló ifjúság egészségi állapota a lefolyt 
tanévben kedvező volt. Az iskolaorvosi teendők végzésével ez évben 
is dr. Fürst Lajos gyakorló orvos volt megbízva. Közvetlen az iskolai 
év bezárása előtt a városban nagy mértékben fellépett a kanyaró jár-
vány és a kór a tanítványok közül is többet megtámadott, de lefo-
lyása enyhe volt. 

VI. Alumneum és convictus. Az alumneumba beiratko-
zott 101 tanuló; évközben kilépett 6, a convictusba áthelyeztetett 8, 
maradt ez év végén 87. Az alumnisták és önként jelentkező convic-
torok ez évben is kaptak vacsorát évi 30 frtnyi díjért. E csekély 
összegért naponta meleg vacsorát kaptak és pedig hatszor húsételt, 
egyszer tésztát. 

Ingyenes volt az első félévben 20, a másodikban 21 tanuló; az 
ingyenesség azonban csak az ebédre szól. 

Az 1897—98-ik évi supplicatio 661 írt 62 krt eredményezett. 
A dunántúli egyházkerületben a supplicatiót betiltották. Az alumneum 
szükségleteinek fedezésére a dunáninneni egyházkerület 150 frttal 
járul. Egyéb adományok 746 frt 30 kr. Kamatozó tőkepénze 69410 frt. 

Az élelmezés díja, mely 10 hóra szól és 2 egyenlő részben 
szeptember hó és február hó elején fizetendő, kétféle: 

a) nagyobb: 50 frt ebédért és 30 frt vacsoráért; 
b) kisebb: 30 frt ebédért és 30 frt vacsoráért. 
Azonkívül fizet minden alumnus 1 frtot gyógykezelésért és orvos-

ságokért. A kisebb díjat fizetik az ág. hitv. ev. és ev. ref. lelkészek, 
tanárok, és tanítók fiai, a theologusok és mindazon ág. h. ev. és ev. 
ref. tanulók, kik a nagyobb díjat már egy ízben fizették. A többi 
alumnus a nagyobb díjat fizeti. 

Egy-egy alumnus ebédje átlag 60, vacsorája 30 írtba kerül. 
A convictusba (melynek tagjai mind ingyenesek) felvétetett az 

év elején 31 tanuló, a II. félévben 38. 
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A eonvictus kamatozó tőkepénze 77893 frt. Ezen alaphoz tartozik 
a Mihály u. 10. sz. alatt lévő kétemeletes ház és két szántóföld. 

Az alumnisták és convictorok négy kiváló helybeli orvos által 
ingyen gyógykezeltettek és az orvosságokat is ingyen kapták. 

VII. Ösztöndíjak, pályadíjak, jutalmak. A pozsonyi 
ág. h. ev. egyház kezelésében levő, egyletek részéről adományozott, 
a kerület és egyetemes egyház által adományozott ösztöndíjak czimén 
a tanulóknak 1039 frt 20 kr. jutott. Ösztöndíjban és jutalomdíjban 
részesült 36 tanuló. Pályadíjat nyertek 6-an 165 frtnyi összegben. 

Jutalomkönyvet kapott az Eisert Károly Keresztély-féle alapból és 
a Lampel czég részéről 29 tanuló. 

VIII. Gyűjtemények. A könyvtárak (nagy könyvtár, tanári 
kézi könyvtár és ifjúsági könyvtárak) ez évben 581 frtnyi összegen 
vett könyvekkel szaporodtak. 

A természettani szertárban van 735 készülék stb. Évi költség 
221 írt. 

A természetrajzi szertár 150 frtnyi összegen vett tárgyakkal 
szaporodott. 

A földrajzi és régiség-történeti gyűjtemény 50 frton vett tár-
gyakkal szaporodott. 

A mértani rajzeszközök gyűjteménye 32 frtnyi összegen vett 
tárgyakkal szaporodott. 

A tornaszertár 12 frton vett új szereket. 
A philologiai múzeum ez évben alakíttatott. Összesen 106 frtnyi 

összegen gipszöntvények vásároltattak. Ide helyeztettek át az előbbi 
években vett mythologiai képek és egyéb tárgyak. 

Az éremgyüjtemény, melynek teljes katalógusa nyomtatásban 
megjelent, ez évben ajándékozás útján szaporodott. Minden hétfőn a 
nagyközönség számára nyitva áll. 

IX. Ifjúsági egyesületek: 
1. Önsegélyző intézet. Az önsegélyző intézet, mely működésének 

immár XVIII. évét töltötte be, a tanuló ifjúság, tanári kar és a lýceum 
barátainak lelkes pártfogása következtében 9363 frt 87 krnyi tökével 
rendelkezik. Az egyesület ez évben 48 tanulót összesen 519 frtnyi 
összeggel és 80 tanulót a szükséges tankönyvekkel segélyezett. 

Évi bevétele volt 999 frt 48 kr., kiadása 973 frt 27 kr. 
2. Önképzőkör. Tagjainak száma 158. Tartott 26 gyűlést, 23 

magyart, 3 németet. Magyar könyvtára 3010. kötetből (szaporodás 43 
kötet) német könyvtára 967 kötetből (szaporodás 48 k.) áll. 

3. Gyorsíró kör. Tagjainak száma 36, 12 haladó, 24 kezdő. 
Könyvtára 208 műből áll. Alaptőkéje 271 frt 63 kr. 

4. Ifjúsági gyámegyesület, Évi gyűjtése 100 frt. A szabad 
rendelkezésre álló 3U részből kapott: a Leopoldianum 5 frtot, külmissió 
10 irtot, kajali egyház 10 frtot, garami leány egyház 10 irtot, felső-
lövői tanítóképző 10 frtot, pozsonyi diakonissza intézet 10 frtot, buda-
pesti árvaház 10 frtot, Bethania (Modorban) 5 frtot, theologusok 
»Otthona« 5 frtot. 
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5. Zeneegyesület. A rendszeres hegedűtanfolyamban résztvett 11 
tanuló. A kis zenekar 45 gyakorlati órában 9 darabot tanúit be. 
Alaptőkéje 135 írt 69 kr. 

6. Ifjúsági énekkar és daloskör. Férfikar és vegyeskar, heten-
ként 3 gyakorlati órát tartott. A daloskör alaptőkéje 183 f'rt 59 kr. 

X. Adatolt az intézet ez évi történetéhez. Az .1898 99-iki 
iskolai év történetének nevezetesebb mozzanatait hű képben állítja 
Össze a Zorkóczy Samu igazgatótól szerkesztett értesítő. 

A lefolyt iskolai év történetében kiváló érdekességü esemény a 
lyceummal szerves összefüggésben tervezett internátus kérdésének tisz-
tázása. A kérdés annyira fejlődött, hogy az építkezés legközelebb meg-
kezdődik A pozsonyi nemes egyház Holch Oltó tanárt bízta meg 
avval, hogy a külföld — különösen Németország — nevezetesebb 
internátusait tanulmányozza. 

Schedius Lajos kúriai bíró 1898. jún. 6-ról kelt végrendeletével 
körülbelül 50000 l'rtnyi vagyonát életfogytiglani haszonélvezetre nővérére 
Schedius Paula úrhölgyre ruházta, a kinek elhalálozása után vagyona 
fenmaradó részét a pozsonyi ev. egyházközségre hagyja oly rendel-
kezéssel, hogy az tőkesítessék és kamatai a pozsonyi ev. gymnasium 
tanárai közt egyenlő részekben évenként feloszlassanak. Könyvtárát 
(kb. 1800 kötet) ugyancsak a lyceumi könyvtár örökölte. 

ür. Munker Henrik orvos úr édes testvérének Munker Károlynak 
emlékére, a ki IV. o. gymnasista korában halt meg, alapítványt tett, 
melyből minden év elején szegény negyedik osztályú tanulók segélyez-
tessenek. A részvényekben tett alapítvány mai értéke kb. 500 f'rt. 

A lýceum igazgatója Zorkóczy Samu, letelvén igazgatói megbíza-
tásának második trienniuma, beterjesztette lemondását és bár a tanári 
kar és az egyház vezetősége arra kérték, hogy továbbra is fogadja 
el az igazgatói tisztet, ragaszkodott lemondásához. Ezen elhatározásáról 
az egyházi közgyűlés sajnálattal vett tudomást, köszönetet mondott 
hat évi buzgó és sikeres munkásságáért és kiküldte az igazgatóválasztó 
bizottságot, mely Markusovszky Sámuel tanárt választotta meg a követ-
kező három évre az intézet igazgatójává 

A minister megbízásából Pirchala Imre kir. főigazgató látogatta 
az intézetet és távoztakor teljes megelégedésének 'adott kifejezést. 

Erzsébet királyné megrendítő halálát az intézet is mélyen érezte. 
Szept. 17-én gyászünnepet tartott a templomban, 24-én az iskolában 
hol Holch tanár mondott megható imát; Hamvas, magvas és lendületes 
gyászbeszédet. Nov. 30-án az intézet jóltevőinek emlékére tartott 
ünnepen Vörös Vincze VIII. o. t. Institoris Mosóczy Mihályról mondott 
emlékbeszédet. Istentisztelettel ünnepelte az intézet ő Felsége trónra-
léptének 50. fordulóját. Az önképző kör márczius 15-én házi ünnep-
séget rendezett. Az 1848-iki törvények szentesítésének emlékünnepe 
ápr. hó 11-én tartatott; ez alkalommal Schrödl József tanár mondott 
lendületes beszédet, Június 1-én az ifjúsági egyesületek sikerült hang-
versenyt rendeztek. 
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Az ifjúság a természetrajz és történelem szaktanárainak vezetése 
mellett több érdekes kirándulást tett. 

Erzsébet királyné szobrára az ifjúság gyűjtött 99 frt 38 krt., a 
tanári kar 19 frtot, a Pőstyénben felállítandó ev. templomra a IV—VIII. 
o. gyűjtött 12 frt 96 krt. a Selmeczbányán felállítandó honvédszoborra 
az ifjúság gyűjtött 12 frt 28 krt, a Mensa Academikára 50 frtot, 
Brassai emlékszobrára 36 frtot. 

2. A s e l m e c z b á n y a i l ý ceum. 

A selmeczbányai lyceumban a lefolyt 1898/99. tanévben 19 tanár 
működött, 12 rendes, 1 helyettes, 3 bejáró vallástanár, 2 bejáró óra-
adó és 1 rendes tornatanár. A tanítás nyelve az egész lyceumban 
kizárólag magyar. A tanítás az állammal kötött szerződés értelmében 
az állami tanterv szerint megyen. 

A tanulók száma a tanév elején volt 386; 381 nyilvános és 5 
magán; 1 elhalt, 9 elmaradt, vizsgát tett 376, kik között volt 20 
ismétlő, tehát 356 haladó. A felső négy osztály 184 tanulója közül 
72-en (39°/0) tanulták a görögpótló tantárgyakat. 

Vallásra nézve volt a vizsgálatot tett tanulók közül 179 (47-6%) 
ág. hitv. ev., 25 (6"64%) ev. ref., 121 (32%) róm. kath., 49 (13%) 
izraelita és 2 unitárius. 

Anyanyelvre nézve volt: 232 (6P7%) magyar, 50 (13"3%) német 
és 94 (25%) tót. 

Illetőségre nézve: 127 (33"7%) helybeli, 84 (22 3%) megyebeli, 
165 (43'8%) más megyebeli. 

Mint rendkivüli tantárgyak előadattak a szabadkézi rajz, melyben 
21-en vettek részt, a gyorsírás, melyen 33-an, a zongorázás, melyen 
8-an, a műének, melyen 94-en és a hegedűzés (zenekar), melyen 
22-en vettek részt,. Vívni 64-en tanultak. 

A tanulók előmenetele: Magaviseletre nézve volt 315 (83 '7%) jó , 
44 (1P7%) szabályszerű, 12 (3%) kevésbbé szabályszerű. Igazgatói 
megrovást kapott 3, osztályfőit 11, igazgatói tanács folytán eltávozott 1. 

A tanulmányokban való előmenetelre névze volt 27 (7%) jeles, 
51 (13-56%) jó, 224 (59-57%) elégséges; egy tantárgyból elégtelent 
kapott 30 (8%), két tantárgyból 23 (6%) több tantárgyból 21 (5*58%). 

Az érettségihez, mely junius 14—17-ig nagys. Farbaky István 
lyc. felügyelő úr elnöklete alatt, nagys. dr. Szlávik Mátyás coll. igaz-
gató úr jelenlétében tartatott, 39 tanuló jelentkezett, mindnyájan a 
szóbelihez is bocsáttattak, melynél 4-en jelesen, 6-an jól, 22-en egy-
szerűen éretteknek nyilváníttattak. 

Javító vizsgálatra utasíttattak 5-en, ismétlő vizsgára 2-en. 
Az egészségi állapot kevésbbé kedvező. 60 influenzás esetből egy 

tüdőlobbal, 1 mellhártyalobbal, 1 heveny, gyomor és bélhuruttal, 
2 maláriaszerű megbetegedéssel ért véget. A heveny-fertőző kórok 
közül: 5 kanyaró, 5 skarlátos, 1 orbánczos, 1 has-hagymázos, 3 diph-
teriás, 2 fültő-mirigylobos volt, egy diphteriás eset halállal végződött. 
Trachoma vizsgálat kétszer volt; beteget vagy gyanúsat nem találtak. 
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Ösztöndíjakul kíosztatott 837 frt. A békéscsabai Breznyik-birtok 
jövedelméből 300 frt fordíttatott 11 tanuló segélyezésére. Jutalom-
könyveket kaptak 13-an. 

Az élelmező 172 tanulót látott el ebéddel és vacsorával, egész 
évi 50 frtnyi díjért, mely azonban 57-nek 1143 írtban elengedtetett. 
A supplicansok 1138 frtot hoztak. 

Egyletek. 
Petőfi-kör: 86 rendes, 39 rendkívüli, 40 pártoló, összesen 165 

taggal. Jutalmat nyert 4 munka és -egy szavalat 28 frt értékben. 
Bibliai-egyesület: 154 rendes, 156 pártoló taggal, összesen 310. 

A krajczáros adományokból befolyt 210 frt 25 kr., mely összegből 
az egyetemes gyámegyesületnek 3 díszkötésű biblia, a selmeczi magy.-
német egyháznak confirmátiói ajándékokra 15 frt, a pozsonyi »Otthon«-
nak 10 frt, a helybeli lyceumnak, hogy imaterme számára egy díszes 
kiállítású Krisztus-képet szerezhessen, első részletként 30 frt jut. 
A többiből 13 egyháznak énekes könyvek és bibliák küldetnek; 30 frt 
értékben pedig jutalomkönyveket kaptak 20-an az egyesület buzgó 
tagjai közül. 

Zenetársaság 94 működő és 24 pártoló taggal. Február 25-én 
hangversenyt adott, mely pénztárát 106 frt 27 krral növelte. 

Testgyakorlók köre 64 taggal. 
A szertárak és könyvtár gyarapítására 1600 frt fordíttatott. 
Az »Értesítő«-ben az igazgató egy lapot Klamarik Jánosnak 

szentel; Vitális István a »Balatonról« közöl földrajzi ismereteket. 
Iskolai ünnepélyek voltak: szept. 17-én Erzsébet királyné gyászünne-
pélye, márcz. 15-én a Petőfi-kör ünnepélye, april 11-én az 1848-iki 
törvények szentesítésének évfordulója, okt. 31-én a reformátió ünnepe, 
junius 8-án a koronázás évfordulója. Részt vett a tanári kar és az 
ifjúság a város által szept. 20-án rendezett gyászistenitiszteleten és 
dec.z. 2-án I. Ferencz József uralkodásának 50-dik évfordulóján. 

A lyceumi épület átalakítása megindult; a vállalkozó a kész 
épületet augusztus 31-én adja át; a 12000 frt kölcsönnek törlesztését 
elvállalta a kormány, a lýceum 15 éven át 3 százalékot fizet az 
országos nyugdíjalapra. 

A lyceummal kapcsolatos tanítóképzőnek az elmúlt 1898/99. 
tanévben 11 tanulója volt az év elején, az év végén 9, az I. évi 
tanfolyamban 2, a II-dikban 4, a IV-dikben 3. Képesítőt tett 8, ezek 
között 5 magántanuló. Ösztöndíjat kapott 1, 10 frt 50 kr. értékben. 
Élelmezői díjelengedésben részesül minden élelmezős, a mennyiben 
50 frt helyett csak 24 frtot fizetnek; ez kitett 130 frtot; ezenkívül 
még háromnak elengedtetett 55 frt. Tandíj fejében is csak 12 frtot 
fizetnek. 

A tanítóképzőre a lýceum a lefolyt tanévben az egyetemes alap-
ból kapott 900 frtot, a budapesti magyar egyháztól 25 frtot, a zólyomi 
ev. esperességtől 2 frtot, összesen 927 frtot junius 26-ig. (A honti 
esperesség valószínűleg még küld valamit). 
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A kimerítő jelentést a ker. gyűlés tudomásul veszi s 27-31. 
Raab Károly tanügyi bizottsági elnöknek, valamint Biszkup 
Béla tanügyi bizottsági jegyzőnek köszönetet szavaz, egyszers-
mind felhívja az egyházmegyék egyházi elnökségét, hogy 
ellenőrzés s tudomásvétel végett az esperességekben használt 
tankönyvek egy-egy példányát f. é. november 1-jéig a püspöki 
hivatalhoz küldjék be; végre a kilépő Zorkóczy Sámuel 
helyébe a tanügyi bizottságba Markusovszky Sámuel lyc. 
igazgatót választja be. 

28. Raab Károly tanügyi bizottsági elnök jelenti, hogy megbírálásra 
két tankönyv érkezett be, névszerint: Keresztény vallástan, irta Geduly 
Lajos és Biblia ismertetés, irta Thomay József. Az elsőre nézve, a tan-
rendszer végleges megállapításáig elnök úr a bírálat függőben tartását 
javasolja, az utóbbit, mint hasznavehetőt, engedélyezésre ajánlja. 

Helyeslőleg tudomásul vétetik. 
29. A Theologusok Otthonára vonatkozólag jelenti püspök úr. 

hogy a dunáninneni kerület két ingyenes alapítványi helyét az 
1899/900 tanévre 4 félingyenes, így tehát 4 kedvezményes hely alak-
jában Holly József, Delinga Samu, Drobný János és Bálent Pál 
theologusoknak adományozta, 

Helyeslő tudomásul szolgál. 
30. Olvastatott az egyetemes közgyűlés 1898. évi jegyzőkönyvé-

nek 26-ik pontjában a dunáninneni kerület 1897. évi közgyűlési 
jkvének 30. p. a. a gymnásiumi vallástanárok alkalmazása s az E. 
A. 214. §-ának végrehajtása tárgyában tett felterjesztésére hozott azon 
határozata, mely szerint »középiskoláink a vallástanári állomásokat 
már eddig is a zsinati törvényben foglalt rendelkezések szerint szer-
vezték és töltötték be, s igy az indítványban óhajtott intézkedés 
szükségtelen. Másrészt az egyet, közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 
vallástanárokra vonatkozó törvényes rendelkezések a munkálatban 
lévő iskolai rendtartásba felvétessenek s ezek eszközlésére annak 
idejében a tanügyi bizottság figyelmét felhívja. 

A közgyűlés az egyetem ezen határozatát tudomásul veszi 
ugyan, de egyúttal, hogy az E. A. 214. §-ának a középiskolai 
vallástanári vizsga letevésére vonatkozó rendelkezései végre-
hajthatók legyenek, felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a 
középiskolai vallástanári vizsgáló bizottságot alakítsa meg. 

31. Az 1898. ker. gyűlés jkvének 30. pontja kapcsán olvastatott 
az 1898. évi egyetemes gyűlés jkvének 102. pontja, mely szerint az 
egyetemes gyűlés az alkotmány és jogügyi bizottság javaslata értel-
mében a dunáninneni kerületnek kérelmét a gymnásiális tanárválasztás 
megerősítése is az E. A. 198. §-ának magyarázata tárgyában, nem 
teljesítheti, mert az egyetemes közgyűlés, mint legfelsőbb közigazgatási 
egyházi hatóság, épen úgy, mint az alsóbb hatóságok, a törvényt 
esetről-esetre alkalmazni tartozik és annak alkalmazásakor és alkal-
mazásában lel helyet a törvénymagyarázat. 

Tudomásul szolgál. 
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32. A selmeczbányai lýceum kormányzó tanácsának 1898/99. 
tanévi jegyzökönyvéből kiemelendő: 

1. Breznyik János síremlékének, tanítványainak költségén való 
felállítása biztosítva van. E czélu adományaik czimén befolyt ugyanis 
ez ideig 1150 frt. 

2. A lyceumi épület megfelelő átalakítása folyamatban van. 
A költségek fedezésére szükséges 12000 frtot az országgyűlés meg-
szavazta. Ennek alapján elfogadta a vall. s közokt. minister a 12000 
forintot törlesztő évi hányadot; de a lýceum fentartói kötelesek, 15 
éven át, a 12000 forintnak 3 százalékát, az országos tanári nyugdíj-
alapjára fizetni. 

3. A kormányzó tanács elhatározta a tandíjnak 3 forinttal való 
felemelését, beiratkozás czimén; követve más intézetek példáját s biz-
tosítva ezzel a bevételek és kiadások egyensúlyát. 

4. A kormánynyal kötött szerződés értelmében, kell a lyceumon 
12 rendes s két helyettes tanárnak működnie, de még azon tapasz-
talás által is indíttatva, hogy a mult tanévben több tanár beteges-
kedése mellett, a tanárok csekélyebb létszáma miatt, teljesen lehetetlen 
volt tanóráiknak teljes pótlása, meghívta a kormányzó tanács Suhajda 
Lajost helyettes tanárnak, előbb a lýceum, utóbb az Eötvös kollégium 
jeles növendékét, a magyar s latin nyelv tanszékére, évi 800 forint 
fizetéssel. 

5. Az élelmezőkben még inkább javítani fogja a növendékek 
különösen esti ellátását. 

6. A szám szerint és érdemileg megvizsgált számadások, a követ-
kező eredményt mutatják az 1898/99. lefolyt tanévben: 

1. A lyceumi pénztárnál 
Bevétel 39035 frt 80 kr. 
Kiadás 35901 » 26 » 

Maradvány: 3134 frt 54 kr. 

Élelmezői pénztárnál: 
Bevétel 8901 frt 90 kr. 
Kiadás 8302 » 92 » 

Maradvány: 598 frt 98 kr. 

Zeneintézeti pénztárnál: 
Bevétel 507 frt 02 kr. 
Kiadás 342 » — » 

Maradvány: 165 frt 02 kr. 

Tanári nyugdijalapnál: 
Bevétel 1791 frt 33 kr. 
Kiadás 1775 » 15 > 

Maradvány: 16 frt 18 kr. 
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5. Breznyik birtok: 
Bevétel . 
Kiadás . 

6800 frt 43 kr. 
5548 » 68 » 

32--36. 

Maradvány: 
Ebből tanulóknak jutott 
Lyceumnak . . . 

1251 frt 75 kr. 
300 » — » 
900 » - » 

Maradvány: 
6. Ösztöndijalapnál: 

Bevétel 
Kiadás 

755 frt 73 kr. 
663 » 41 » 

51 frt 75 kr. 

Maradvány: 92 frt 32 kr. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 

33. A selmeczbányai lýceum kormányzó tanácsába, — egyik 
tagja Sembery Imre elhalálozván, 

megválasztatik a közgyűlés által Chabada József körmöcz-
bányai polgárnagy s elrendeltetik ennek arról való értesítése. 

34. Püspöki felhívás folytán, — vonatkozással a selmeczbányai 
lycealis tanárok felemelt nyugdíj-illetékeire, kimutatja s jelenti a lyc. 
igazgató, utalva a tanári nyugdíj-alap számadásának mult évi ered-
ményére s több mint 30.000 frtnyi tőkéjére, (1. m. é. jknyv 34. p.) 
hogy a tanárok fizetése után, az országos nvugdíj-alap javára fizetett 
s fizetendő, — bárminemű kirovás és illeték, — úgy a kerületet, mint 
a fentartó pártfogóságot, a jelenben nem terheli és a jövőben sem 
fogja terhelni. 

Megnyugtató tudomásul szolgál. 
35. A mult évi ker. gyűlés jkvének 36. pontjánál, mely szerint 

kerületünk a theologusoknak a német és tót nyelvekben való alaposabb 
képzésére vonatkozó fölterjesztése áttétetvén a theol. akadémiai nagy 
bizottsághoz, ennek jelentését kerületünk bevárja, olvastatik az ugyan-
azon évi egyet, gyűlés jkvének 20. pontja, melylyel a theol. akad. 
nagy bizottságnak azon kijelentését, hogy a német és tót nyelvek 
tanítására nézve külön intézkedés szükségét nem látván a tanári kar 
figyelmébe ajánlja, az egyetemes gyűlés tudomásul veszi. 

Egyházkerületünk csatlakozva az egyetemes gyűlés azon 
tényéhez, melylyel a német és tót nyelveknek a theologiai 
intézeteken való behatóbb tanítását a tanári karok figyelmébe 
ajánlja, fölkéri a leendő papjainkat és tanítóinkat képző 
tanári karokat, hogy úgy hívő népünk épülésének, mint ev. 
anyaszentegyházunk életérdekének megfelelve, a lehetőségig 
oda hassanak, hogy növendékeik egyházunk híveinek azon 
anyanyelvét, melyen az Úrnak igéjét hirdetni fogják, lehető-
leg elsajátítsák. 

36. A Modor városában felállítandó és szervezendő kerületi 4 
osztályú polgári leányiskola ügyében eljárt kerületi leányiskolái bizott-
ság előterjeszti e következő jegyzőkönyvét, valamint a modori tót ajkú 
egyház nyilatkozatát. 

8 



66 

J e g y z ő k ö n y v , 
felvétetett a dunáninneni ág hitv evang. kerület leányiskolái bizottságának 1899. évi 

augusztus hó 21. Pozsonyban tartott ülésében. 

Jelen voltak: A méltóságos és főtisztelendő elnökség, nagymélt. 
Láng Lajos, nagys. Günther V., Kalenda János, főtiszt. Hollerung 
Károly sat. 

1. Jegyző felolvassa a Modorban tartott értekezlet jegyzőkönyvét. 
2. Főtiszt. Hollerung Károly esperes úr referál a leányiskola 

ügyének jelenlegi állásáról. 
A leányiskola ügyében annyiban jelezhető haladás, a mennyiben 

a modori polgári iskola államosítása következtében, mely szeptember 
hóban bekövetkezik, a Modor sz. kir. város által megszavazott 14.000 
frt a leányiskola czéljaira fordítható lesz. Ezen összeggel, a kerület 
által megszavazott 20.000 írttal és a modori német egyházközség által 
felajánlott 2000 írttal 36.000 frt készpénz áll rendelkezésre. . Evvel 
ugyan nem lehet az előbbi költségesebb építési tervet valósítani, de 
oly módon lehet leányiskolái épületet 40 benlakő számára teremteni, 
hogy annak a jövőben való fejlődése gátolva nem lesz. 

A modori két egyház bérbe adta az államnak a gymnasiumi 
épületet évi 500 írtért, mely összeg a pozsonymegyei esperességi 
gyűlés határozata folytán a leányiskolára fordítandó. 

Ebből kikerül egy tanílónő fizetése. Az igazgatónő fizetését alum-
neumi tőkéből lehetne fedezni, mely 14.000 frtot tesz és 6-os kamatra 
van kiadva. A Gusztáv Adolf-egyletnél is van 800 márka segély 
kilátásban. 

A bizottság tudomásul veszi a jelentést. 
Tudomásul veszi a modori két egyháznak az állammal 

kötött szerződését és a pozsonymegyei esperesség határozatát, 
melynek alapján a szerződésben kikötött 500 frtnyi bérösszeg 
a leányiskola czéljaira fordítandó lesz. Kívánja azonban ezt 
jogilag ügy biztosítani, hogy az 1893. április hóban a modori 
két egyház által bemutatott ajánlat jogérvénye teljes épségben 
maradjon. 

Ezen ügynek jogi formába való öntését a kerületi 
ügyészre bizza, ki a többi alapoknak természetéről meg-
győződést szerezve jelentést fog tenni. 

A kis bizottság gondoskodni fog az épület tervéről és 
költségvetéséről, költségvetést fog készíteni az intézet fen-
tartására szükséges összegekről, a tantervről és a szervezetről 
javaslatot fog bemutatni. 

Az ügyész jelentése, valamint a többi javaslatok a jövő 
1900. év tavaszán a pénzügyi bizottságnak fognak beterjesz-
tetni, mely a 20 000 frtnyi kerületi segélyt folyóvá fogja 
tenni, úgy, hogy a jövő év tavaszán az építést megkezdeni 
lehet. 



6? 

Vonatkozással e beterjesztésre következőleg határozott az egyház- 36-
kerületi közgyűlés: 

1. A távol lakó kerületi ügyész helyett kiküldi a kerü-
leti közgyűlés az összes jogügyletek tisztázására s lebonyolí-
tására a kerület jegyzőjét, Sziklai Ottó ügyvédet. 

2. Eljárásáról beszámol a kiküldött ügyvéd, a ker. leány-
iskolái bizottság, s a kerületi pénzügyi nagy bizottság együttes 
ülésén, legkésőbb az 1900. évnek tavaszán. 

3. A közös bizottság behatóan megbírálva, az ez ügyben 
teendő összes beterjesztéseket, — esetleg folyósíthatja a 
Modor városában felállítandó kerületi leányiskola javára a 
m. é. kerületi közgyűlés 37. pontjának a) alpontjában meg-
szavazott 20,000 frtot, a következő közgyűlésen való beszá-
molás kötelezettsége mellett. 

4. Az építési bizottság tagjaiul felkéretnek Günther M. V., 
Hollerung Károly, Zoch Pál, Schmidt Gyula, Lenliardt Károly, 
May er József, André Ernő, Stetka András. 

37. A kerületi leányiskola szervezésére kiküldött kis bizottság 
azon kérelme, hogy 

a) szorgalmaztassák mind az egyetemes gyűlésnél, mind 
az egyet, gyámintézetnél, mind pedig a G.-A.-egyletnél a 
felállítandó leányiskola segélyezése, a többi kerületi ilynemű 
intézetek módjára; továbbá 

b) intéztessék az egyházakhoz, azok istentiszteleti nyel-
vén, e közös szent ügyünket szolgáló nemeslelkű adományo-
zásra buzdító felhívó, 

a kerületi közgyűlés általános és kellő méltánylásában 
részesült, a püspök azon kijelentésével, hogy e szent ügy 
megvalósításában szívesen fárad s előmozdítására meg fog 
tenni minden tőle telhetőt. 

Ezzel kapcsolatban jelenti püspök úr, hogy a felállítandó 
leányiskola már eddig is több felől segélyeztetett. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
38. Püspök úr beterjeszti a nem ev. tanintézeteken működő 

hitoktatókról szóló következő Raab Károly által készített részletes 
kimutatást. 

A közgyűlés köszönettel veszi e nagy terjedelmű mun-
kálatot s elrendeli annak felvételét a jegyzőkönyvbe, még 
pedig egész terjedelmében. 

5* 
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B a g y a n - G y e k é s . 
Bakabánya . . . . 
Bát. 
Csánk—Horhi 

Egyh.-Maróth-Ap.-Maroth 

Felső-Rakoncza . 

Felső-Terény—Ipolyság. 

Hodrusbánya —Újbánya 

Átvitel 

M O i» tí 
'Ctí > 

"c 
ctí H 
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10| 3 | 7 i 9 H 8 | 2 | tí 11 11 

85 

22 
2tí 
tíl 
3tí 
6 
7 
2 
8 
5 

13 
18 
6 

2 
5 

53 

17 
9 
2 
2 

4 
39 
11 
12 
6 

18 

/ 
12 
55 
11 
25 

30 

12 

tí 

19 

652 | 105 
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A hitoktató neve tű s: cű 

frt kr 

Ki fizeti? 

ril 

Cl. cű 
t-i -o 
G tű tí 

(sc CO J e g y z e t 

Mikolik Arpád hitokt. . 

Raab Károly leik. . . 
Albrecht Géza segédl.. 
Raab K. és Albrecht G. 

Albrecht Géza . . . . 
Mikolik Árpád . . . . 
Raab Károly 

>Bándy Endre leik. . 

Sárkány Dezső leik. . 
» » 

125 
40 

153 

60 
40 
45 

4 
50 
10 
30 
72 

100 
30 
50 
70 
40 

Fabian Sándor kánt. és 
Jánossy Lajos lelkész. 

Jánossy Lajos 

Gáncs Jenő lelkész 

80 

i 40 
1150 

50 

100 
25 
30 
36 

Stur Pá l lelkész . . . . 
Fuchs J. bagonyai leik. . 

» » » » 

Szlopovszky Gyula tan. . 
Záborszky Gyula áll. tan. 

Schultz Samu lelkész . . 

Holuby Vilmos lelkész . 

Koricsánszky Pál lelkész 

Gyuris Evelin 

80 
70 

170 

50 

100 — 

40 

65 

21051-

a varos 

a tanulók 

a hamb. Got. k. 

a közalap 
a tanulók 
az állam 
a tanulók 
a város 

a tanulók 
az állam 

a közalap 
a közalap 

állam 40, egyh. 
kerület 

30 

az állam 

a kerület 
a közalap 

a közalap 

a város » 

az intézet 
a tanulók 

az állam 

az állam 

a közalap 

40 kerül., 25 közal. 

— Az egyház 500 frttal fizeti 
mint kántori és hitoktatót. 

Ezentúl az állam fogja 
díjazni 400 frttal. 

25 

250 

250 
70 
45 

50 
120 

300 
50 

100 

100 

25 
200 

1200 

150 

200 
100 

200 

1,600 

80 

18|4115 

ÍKiilön hitoktató díjazására, 
inert a szórványban is 
van 24 gyermek. 

Ha a kongruában megkapja 
a fuvarköltséget, akkor 
semmit. 

Berendezendők. 
Közs. elemi és állami polg. 

iskolákban 

Külön hitoktatóra, illetve 
missiói központ beren-
dezésére van szükség. 

Berendezendő: 10 tank. 

Berendezendő; a 10 fiút a 
ref. leik. tan. 

Berendezendő Makk pusz-
tán, Tatán, Tóvároson 
24 tank. Ha a kongrua 
megtört. — semmi. 

Berend. a szórványban. 
1 il2 órányi távolság, 
fuvarköltségre; 12 km. 

Horhi számára, hogy a lel-
kész kijárhasson. 

A szórvány számára. 
Fuvarra . 
Palásti, Felső- és Közép 

Turi 12 km. — egész 
éven át 14-szer volt 
tanítás. 

12 km. Egész éven át volt 
11-szer. 

A berendezés ideiglenes; 
Berend. Zsarnóczán is. 
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38. 

Egyházmegye 

Nyitra . 

A község neve 

Hont . 

Moson. 

Nógrád 

Selmeczbánya 
Áthozat 

Vihnye . . . . 
Csalomia Terbegecz 
Levél - M.-Óvár—Halászi 

Zurány Bruckujfalu 
Alsó-Bodony Romhány 

Balassa-Gyarmat 
Szelestyén 

Cseh Brezo - Z l a t n o . 
Kálnó-Garab . 
K.-Zellő-Szécsény-Kovácsi 
Kürtös-Ebeczk 

Losoncz 

Apát falu . 
Fülek - Mucsiny 

Legénd-Nézsán-Szécsénke 
Málnapataka . 
Maskova—Gács . 

,*Salgó-Tarján . 
* Salgó . . . . 
* Baglyasalja . 

Sámsonháza Pásztó 
Surány . . . . 

Szécsény . 
Dolány 

Szinobánya . 
Vasgyár . 

* Katalin völgy 
Szirák . 

Szügy Vadkert 
Assakürt—Nyitra 
Hluboka . 
Holics . . . . 
Lubina—Prielozsky 

Klacskech irtv. 
Hrussó 

Miava . 
Szvinyárka 
Ó-Miava . 
Rudnik 
U Blato v . 
Bárányvölgye 

Átvitel 

Az iskola jel lege 

elemi 

Mi O >> 
C vrt > 

'2 
rt 

H 

M vrt 
P 

O 
s z a m a 

10 652 105 
28 1 
1 1 
9 9 
6 2 

41 47 

18 2 
8 27 

153 

40 
15 
14 

366 

20 

* Társulati. 
i21| 4|30|14| 1 |10j 2|10| 2| 

15 

2 
2 
3 

25 

80 2 
10 2 

}280 117 

32 2 
8 3 

8 2 
35 2 

20 2 
160 8 

U 2 
16 1 
21 2 

2 2 
140 2 
70 2 
40 4 
74 4 
68 3 

120 3 
129 3 
78 3 

116 3 
2880 2207a 
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A hitoktató n e v e CO 
- c t í N Ctí 

frt kr 

Ki fizeti ? J e g y z e t 

Laczo Dániel tanító . . 
Händel Vilmos lelkész . 
Nagy Ilona áll. tanítónő. 
Seffarovszky János leik.. 
Posch Vilmos lelkész és 
Ulicsny Guido tanító. . 

Seyboldt Károly lelkész . j 
Koren Márton lelkész . 

Hajdú Lajos segédlelkész 

Kalanda János tanító . . 
Gábor Pál zombori tan.. 
Koleszár Lajos kürtösi t. 

Kasztner Ede vallástanár 

Paulinyi Dániel áll. tan. 

Petrivaldszky Károly tan. 
Solcz András lelkész . . 

2105 
30 

240 
60 
15 

600 

? 
30 
40 

a varos 

9 

850 

50 

jRuttkay Sándor lelkész . 350 
I 

Kiss István » 40 
Szlancsik Pál » — 

Nemes Győző tanító 
Luppa Lajos tanító . 

25 
11 

Petricz Mihály társ. tan. _ 
Kuzmányi Gy. és Sztacho 

József állami tanítók. . 50 — 

Vladár Viktor lelkész . . 
Laczkó János » 80 
Szekerka Pál » 25 
Boor János » 20 
Pohanka Gyula tanító. . 40 
Ország Miklós áll. tanító 40 
Nippel Gizella »tanítónő 40 
Valasek Samu segédléik. 120 — 

Honéczy Gyula áll. tan. . 70 — 

Endreffy Béla » » 70 — 

Koncz Danó » » 70 
Holly János » » 70 — 

Keviczky Nándor » » 70 — 

521138 

18 

áll. 50, leányegybáz 
150, kerület 40 

állam 20, közal. 40 
9 

egyh. 400, állam 200 -
2 
1 

egyház j 2 
közalap 
egyház — 

egyh. 200, elem. 200, 
egyet. 175, kormány 

75, közalap 200 

egyház 

az egyház 

a társulat 

a kerület 

25 

1 
3 

38 
a varos 

az egyház 

az állam 

a közalap 
az állam 

4115 

1C0 Berend. Hegybányán. 
100 8 km. 

200 j j 
J 00 Fuvarköltségre. 
150 Berendez: Berdő. Szátok, 

Szente, Nándor, Deber-
csény, Kelecsény, Kis-
Ecset, F.-Bodony. 

50 
50 
50 
50 

135 

2600 

50 

Berendezendő. 
» 

Kibővítendő. 
Pótlandó. 
Berend: A.-Palojtán, Szkla-

bonyán, Kis-Ujfaluban, 
Kékkőn. 

*) Katonai ujonczisk. 105 
növendékkel. Mostani 
vallást, számára 800, két 
újnak alkalm. 1800, az 
egyik a szórv. számára. 

15-(-12gyerm. L. a Losoncz 
mell. jegy. 

Berendezendők. 

(Berendezendő: Pálfalván, 
200 ' Somosujfaluban, Mizsér-

fán, Neintiben, Szék-
! völgyön. 

80 Berendezendő Szőllősön. 
75 Berend.: Herencsényben, 

Halápon, Szandalon és 
Sipeken. 

Berendezendő. 

\ díjak még nincsenek ki-
utalva. 

24 km. 

2 38 

1 25 
2 40 

50 
40 

761 8298 
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E g y h á z m e g y e 

Nyitra . 

Pozsony megye 

Pozsony varos 

Trencsén 

A k ö z s é g neve 

A z iskola je l lege 

elemi 

M O í" e 
•03 > 

C 
03 
H 

M pH 
O 

s z a m a 

Áthozat 
Pritrzs - Jablonicza. . 
Szakolcza  
Szenicza  

Kúnó  
Szobotistye . 

Berencsváralja . 

Rovenszko 
Ó-Tura . . 
Turólúka . 
Vágujhely. 

Verbó 

2i 

Verbócz  
Chvojnicza 

Felso-Zeíle - Galgócz 
Nyitra—Szerdahely . 

Kerencs . . . . 
Nagy-Tapolcsány 
Szeptenczujfalu . 
Nem sicz—Tôkésujfalu 

Modor 

BO 
l 
l 
t 
l 
l 
l 

N a g y s z o m b a t . . . . 
Somorja  
Szent-György. 
Pozsony város és dyna-

mit-gyár 
Áll. tanítók gyak. isk. 
Áll. felső leányisk. . 
Urbauer, Roszulegh és 

Halupa-féle intk. . 
Iparos- és keresked. 

tanulók . . . . 
Keresk. akad. 
Áll. főreálisk. és rk. 

főgymnasium 
Áll. tanítónőképző 
Rk. 
Cs. és k. hadapródisk. 

Beczkó 
Kocsócz . . . . 

Felső-Ozor—Bán 
Brezolub . . . . 

Kochanócz-K.-Zsámbokréť 
Podluzsán—Trebichava 

Cseni o-Lehota 
Timorháza 

Puchó . . . . 
Trencsén . 
Zárjecs-Zbora 
Zay-Ugrócz . 

"Felső-Nastice . 
Zsolna Csacza . 

Összesen 

14 10 to 2880 
IG 
28 
65 
Pl 
70 
79 

32 
2 

84 
18 

20 

} 80 
11 

251 7160j26j 3|16| 3|19| 6|11 

} 95 1 
I -Vi 

84 7 

51 14 
52 5 
14 4 

17 2 
B 1 

32 12 

40 3 

77 3 
15 3 

55 10 
28 2 

G 1 
9 ? 
25 2 

4 * 
13 2 
15 1 
27 2 
38 2 

12 2 
40 2 
8 2 

88 10 
58 5 
47 5 
28 2 
23 14 

4391 I 375 
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A hi toktató neve •CS N CÖ 

frt kr 

Ki f izeti ? 

Szloboda Pál áll. tan. 
Kvotiilian György lelkész 
Braxatorisz Márton » 
Bartsch Sándor áll tan. 
Beblavy Pál lelkész. . . 

Gáspár Pál szeniczei ev. tJ 
Brunovszky Sámuel » » 
Sesztina János áll. tan. . 
Erdélszky Mihály lelkész 

Országh Ferencz áll. t an . . 
» » » » 

Stubner Simon polg. isk. t. 

Szlany La jos taní tó . . . 
Bogyay Antal lelkész . . 

Hollerung Károly lelkész 
Steinacker Roland segédt. 
Farkas Géza lelkész . 
Ritter Károly lelkész . . 
Schönwiszner Kálm. leik. 

Schreiner Adolf tanító . 
Korcsek Zsigm. ny. tan. . 

» » » » 
Korcsek, Schreiner és Po-
rubszky Giza tanítónő' . 

Nitschinger Pá l tan. Eb-
ner G. leik 

Schmidt Károly lelkész . 

Ebner és St romp L. th t. 
Schmidt Károly lelkész . 

Balent István lelkész . . 
» » » 

Vargha Emil 
Egy ottani földmivelő. . 
Krafta Nándor taní tó . . 
Bar tha Mihály nagy-szla-

tinai missiói lelkész . . 

38 
9 

Bucsek Gyula lelkész . . 
Zsámbokréthy Lajos leik. 
Krizsan Zsigmond leik. . 
Ziegelbrier Kálm. áll. t. . 
Riesz Károly 

Krizsán Mihály lelkész és 
Kostyál Béla tanító . . 

50 

5211 
y 

190 
175 

50 
50 

100 

50 
117 

50 

80 

50 
70 
80 

190 
60 

200 
110 

50 

50 
50 

333 

200 

90 
200 

500 
100 

30 

50 

j 30 

50 
40 

350 
(50 

100 
50 

9166|8Ö 

150 az áll., 40 a vár. 
az állam 

az állam 

az ál lam 
50 az állam, 40 a 
ker., 27 50 a közal. 

az állam 

az állam 

a hívektől 
áll. 20, közalap 50 

Steigeralap 

az áll. 160, a vár. 30 
a város 

vár. 70, k. a. 70, k.40. 
a város 

az állam 

a gyar 
az állam 

az intézetek 

az egyház 
az intézet 

egyh. 200, áll. 300 
az állam 

az állam 

az állam 

az állam 
» 

a kerület 
áll., város és egyh. 

az ál lam 

76 

J e g y z e t 

8298 

80 

50 

300 

.Vradistyén berendezendő. 

*) Gazdasági iskola. 
A fuvarköl tséget is a saját-

jából fedezte. 

Berend. a szórványban. 
2 közs. földmk taní tanak. 

A lelkész Gallasz Pá l el-
mozdí t ta tván, adatokat 
nem küldött. 

25 
(50 
80 
80 

600 

7 km. 
16 km 

Kül. hitokt ál lomás berend. 

Urb. 100,Rosz. 50, Chal. 50. 

40 
50 
40 

*) Alkalomadtán taní t ja . 

90 

9519793 
Szervezendő a miss. áll. 

-39. 
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-39. 

Egyházmegye 

Bars . . . . 
F .-Komárom 
Hont , . . . 
Moson . . . 
Nógrád . . . 
Nyitra . . . 
Pozsony m. 

» v. 
Trencsén . . 

Összesen: 

1897—98-ban: 

Az iskola jellege 

elemi 

20 14 

7 
2 
8 

26 
1 
1 

18 

60 
45 

PH -0) N :0 M 

5 
6 

2 
26 
25 

2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
2 

16 
16 

2 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 

18 
17 

'Ctí si m 
C 

' C t í > 

S ctí H 

S 
' C t í N 03 Ctí 
ŕ—l •o 

co 
'Ctí 
N 
Ctí 

frt kr 

302 
173 
212 

59 
1260 
1485 
201 
273 
426 

114391 

59 1019 
29 511 
20 615 

67«! I 800 
75 2061 
697+777 
30 610 

1523 87 
5 I 

375 
367 

760 

9166 
7347 

Esik 
egy heti 
óra után 

egész évre 

Díja-
zandó 

frt kr. 

38 
50 

88 
82 

17 
17 
29 
46 
23 
25 
20 
41 
20 

27 
96 
28 
15 
42 
57 
33 
16 
54 

24 j 34 

20 02 

15 
7 
4 

49 
16 

95 

<D >. bO TCtí &D 
S 4) 

S3 
m co :0 

1350 
1705 
1260 
300 

3643 
715 
600 

220 

9793 

I 

1. Az állam 4098 frt — krral azaz 44'66 %-al 
2. Az egyházi források 
3. A pol. községek . . 
4. Intézetek és társulatok 
5. Tanulók csak . . . 
6. A közalap . . . . 

2171 
915 
830 
275 
887 

38 

50 

2366 
9-97 
9 0 5 
3- -
9/66 

E szerint 172 különböző jellegű idegen iskolában heti 377 órában 
láttuk el növendékeinket vallásoktatással. Az intézetek száma növeke-
dett 19-el, a heti órák száma 8-al. 

A díj összege már 9176 frt 88 krra rúg, melyhez hozzájárultak: 
Legszegényesebben vannak díjazva a hitoktatók Barsban, a hol 

egy heti óra után csak évi 17 frt 27 kr. esik; azután következik 
Fehérkomárom 17 frt 96 krral, Pozsonymegye 20 írt 33 krral, Tren-
csén 20 frt 54 krral, Nógrád 23 frt 42 krral, Nyitra 25 frt 57 krral, 
Hont 29 írt 23 krral, Pozsonyváros 41 frt 16 krral; legmagasabb a 
díjazás átlaga Mosonban, hol évi 46 frt 15 kr. jut egy heti óra után. 

Uj hitoktatói állomások szervezésére, vallásoktatás berendezésére 
s az órák számának szaporítására az egyházmegyék véleményezése 
szerint 9793 frt szükséges. Azt hiszem, hogy, ha keresztülvitelre 
kerülne a dolog, kevesebbel is beérnők; de a nagy összeg (körül-
belül még 100 óra volna még berendezendő) a kerületet mégis arra 
figyelmeztesse, hogy a fontos ügy rendezésénél még meg nem állhat, 
hisz sok esetben a lelkészek nemcsak hogy nagyon csekély díjért 
vagy ingyen teljesítik a munkát, hanem a fuvarköltséget is sajátjukból 
fedezik. 

39. Olvastatott a levéltáros következő jelentése: 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! 
Hivatalos tisztelettel van szerencsém jelenteni, hogy a mult 

1898/99-diki évben a püspöki, főjegyzői, gyámintézeti-elnöki és a 
Reischel-alapííványi jegyzői hivatalok részéről beérkezett összes ügy-
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iratokat a kerületi levéltár jegyzékébe iktattam s a megfelelő szekré- 39. 
nvekben elhelyeztem. Ezenfelül véglegesen rendeztem néhai dr. Geduly 
Lajos püspök úr levéltárának tizenegy évfolyamát: névszerint 1873-tól 
1883-ig; a hátralévő hat évi rendezetlen anyag a legközelebbi jövőben 
rendezés alá kerül. 

Talán nem lesz érdektelen, ha ez alkalommal fölemlítem, hogy 
eddigi, nyolcz évi levéltároskodásom alatt Geduly püspök úr levél-
tárából 10,381, —Méltóságod levéltárából 5124, —összesen: 15,505 
ügydarabot áttekintettem, azok tartalmát röviden kivonatoltam s a 
levéltár jegyzékébe bevezettem. A jegyzékbe felvett iratok ezen tekin-
télyes száma azonban még mindig nem felel meg a levéltárban általam 
elhelyezett ügydarabok számának, a mennyiben nem ritkán egy és 
ugyanazon tárgyra vonatkozó iratokat összesítettem s így többször 
megesik, hogy 5, 10, sőt annál is több ügyirat egy és ugyanazon 
szám alatt fordul elő. Mindezt azon czélból bátor vagyok e helyen 
felhozni, hogy Főtisztelendőséged becses figyelmét oda irányítsam, 
hogy ha a levéltár kibővítése, vagy annak más tágasabb helyiségben 
való elhelyezése nem volna kilátásban: a levéltár rendelkezésére álló 
jelenlegi térrel már most számolni kegyeskedjék. 

Alázatos véleményem oda terjed, hogy a kisérő iratok, elintézett 
folyamodványok, a nyomtatásban megjelent s a nyomtatványnyal már 
egybehasonlított fogalmazványok a levéltári anyagból jövőre kiselejtez-
tessenek, sőt az iskolai értesítők százakra menő példányai is a levél-
tári helyiségen kivűl őriztessenek. A kiselejtezést vagy az egyes hiva-
talok, vagy egy, e czélra választandó bizottság eszközölhetnék, úgy, 
hogy a levéltárba már csak a jogi és történelmi értékű iratok kerül-
nének. A kiselejtezett iratok körülbelül öt évig, vagy az egyes hiva-
talokban, vagy magában a levéltárban őrizet alatt maradnának, azontúl 
azonban megsemmisíttetnének. 

Végre, midőn még tisztelettel jelenteném, hogy az utolsó évtized 
anyagának csomagolásához mintegy 50—60 ívnyi kemény boríték-
papírosra s ugyanannyi szíjra volna szükség; s az e czimen való 
kiadásoknak engedélyezéseért alázattal esedezném: hodoló tiszteletem 
kifejezésével maradtam 

Pozsonyban, 1899. augusztus hó 20-dikán. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr 
alázatos szolgája 

Kor esek Zsigmond, 
ker. levéltáros. 

A kerületi gyűlés a levéltárosnak elismerését nyilvánítja, 
tett indítványait elíogadja, a levéltári megőrzésre nem alkal-
mas iratok kiselejtezését egy, a püspökből, a pénztárosból 
és a levéltárosból álló bizottságra bízza, a szükséges kiadások 
kiutalványozását pedig a püspök úrra ruházza. 
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40-41. 40. A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyházkerületünk terü-
letén eszközölt tűzkár elleni biztosítás után a biztosító társulat az 
1898. évi jutalék czimén 999 írt 12 krt szolgáltatott a kerületi pénz-
tárba; ebből az épületbiztosítás alapján való 30 százalékot az egyház-
megyéknek fizetett ki a pénztár; és pedig 
a barsi egyházmegyének 97 frt 55 kr. 30% 29 frt 26 kr 
a f.-komáromi » 142 » 95 » » 42 » 88 » 
a honti » 548 » 12 » » 164 > 40 » 
a mosoni » 43 » 78 » » 13 » 1 3 » 
a nógrádi 1087 » 10 » » 326 » 10 » 
a nyitrai » 4 » 64 » » 1 » 39 » 
a pozsonymegyei » 22 » 74 » 6 » 82 » 
a pozsonyvárosi » 9 » 76 » » 2 » 92 » 
a trencséni » 386 » 02 s » 116 » 02 » 

Összesen: 702 frt 94 kr. 
A szalmásgabona, takarmány és magánosok biztosítása után 20, 

illetve 10 százalékot engedélyezett a társulat, a mely számítás szerint 
62 frt 62 kr. foglaltatik a fenti 999 frt 12 krban. Mivel sem az 1897., 
sem az 1898. évi kerül, gyűlés nem határozott arra nézve, hogy ezen 
jutaléknak hány százaléka illesse meg a kerületet, illetőleg mily arány-
ban kelljen azt megosztani a kerület és az egyházmegyék között, ha 
pénztáros erre vonatkozó határozatot kér. 

A kerületi gyűlés ezen jelentést tudomásul veszi és a 
pénztáros indítványára a szalmásgabona, takarmány s magá-
nosok biztosítása alapján járó jutaléknak egy negyedrészét 
a kerület, három negyedrészét pedig az egyházmegyék részére 
kiadatni, a biztosítási jutaléknak pedig a kerületet illető 
249 frt 51 kinyi részének a kerül, gvámoldára fordítását 
rendeli. 

41. A mult évi egyetemes közgyűlés jkvének 56. p. alapján 
jelenti püspök úr, hogy nevezett közgyűlés a közalapból a szegényebb 
javadalmazásit lelkészek segélyezésére fordítani szokott s a jelen évben 
9296 frt 03 krra rúgó összegre vonatkozólag azt határozta, hogy 
ezen összeg kiosztása függőben tartatik mindaddig, a míg constatálható 
lesz, vájjon a congrua törvény alapján lelkészeink fizetésének kiegé-
szítése a 800 frtnyi minimumra már a jövő évben teljesíttetni fog-e, 
vagy sem? Utóbbi esetben a fenmaradt 9296 frt 03 krnyi összeg 
legszegényebb lelkészeink segélyezésére lészen fordítandó, ellenesetben 
az összeg hovafordítása — és mindkét esetben ennek mikénti fel-
osztása iránti határozathozatalra a közalap ügyeinek ellátására kikül-
dött bizottság felhatalmaztatik. 

A midőn közgyűlésünk ezen határozatot tudomásul veszi, 
egyszersmind elhatározza, hogy tekintettel arra, miszerint 
szegényebb javadalmazásu lelkészeink a f. évben semmi-
nemű forrásból segélyt nem kaptak, — tekintettel arra, hogy 
a congrua bevallások átvizsgálása és a segély magasságának 
megállapítása a nagy anyaghalmaz miatt késedelmet szen-
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vedlieí s végül tekintettel arra, hogy az egyetemes közgyűlés 41-42. 
fenti határozatában hangsúlyozott 800 frtnyi minimális kiegé-
szítésre a f. évben már alig lehet remény; kerületünk felkéri 
az egyetemes közgyűlést, hogy a letétben levő 9296 frt 
03 krnyi közalapi összeget az eddigi szokásnak megfelelőleg 
szegényebb javadalmazása lelkészeink között mielőbb oszszaki. 

42. A mult évi ker. gyűlés jkvének 42. p. alatt beterjeszti püspök 
úr azon hitoktatók névjegyzékét, kik között az egyetemes közalapból 
a dunáninneni kerületi hitoktatás czéljaira kiutalt 1012 írt 50 krnyi 
összeg a ker. elnökség 1899. febr. 22-ikén tartott értekezletén felosz-
tátott, a mint következik: 

1. Kaszner Ede, losonczi vallástanárnak 175 frt — kr 
2. Jánosi Lajos, r,-komáromi lelkésznek az 

érsekújvári hitoktatás czéljaira . . 140 — » 

3. A balassa-gyarmati hitoktatás czéljaira . . 100 » — » 

4. Laczkó János assakürti lelkésznek, mint 
Nyitra városi hitoktatónak 75 — ' » 

5. Farkas Géza, n.-szombati lelkész, ottani 
vallástanárnak 60 » — » 

6. Raab Károly, körmöczbánvai lelkésznek, mint 
szórvány hitoktatónak 45 » — » 

.7. Sárkány Dezső, n.-szelezsényi lelkésznek, 
mint aranyos-maróthi hitoktatónak 40 » — » 

8. Bogyay Antal, nyitra-szerdahelyi lelkésznek, 
mint szórvány vallástanítónak . . . . 40 » — » 

9. A bruck-ujfalusi vallásoktatás czéljaira . 35 » — » 

10. Gáncs Jenő, sz.-fehérvári lelkésznek, mint 
vallástanárnak 40 » — » 

11. Bándy Endre lévai lelkész-vallástanárnak . 35 » — - » 

12. Flolluby Vilmos í.-rakonczai lelkész, mint 
szórvánv hitoktatónak 30 » — » 

13. Vágujhelyi lelkésznek, mint vallástanítónak . 27 » 50 » 
14. A szécsény-kovácsii hitoktatás czéljaira . 25 » — . » 

15. Maskovai lelkésznek a gácsi hitoktatás czél-
jaira 25 » — - » 

16. Sámsonházi lelkésznek, mint szórvány hit-
oktatónak 25 » — » 

17. A csáczai hitoktatás czéljaira 20 » — » 

18. Az ipolysági hitoktatás czéljaira . . . . 20 » — » 

19. Az a.-bodonyi lelkésznek a romhányi hit-
oktatás czéljaira 15 » — » 

20. A puchói lelkésznek, mint szórvány hit-
oktatónak 15 » — » 

21. A p.-födémesi lelkésznek, a diószegi hit-
oktatás czimén 15 » — » 

22. Az újbányái hitoktatás czimén Gyuris Evelinnek 10 » — » 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
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43-45 . 43. Olvastatott a nm. m. kir. vallás- és közokt. Minister úr 91202/99. 
sz. rendelete, mely szerint az 1898. évi államsegélyről szóló számadás 
elfogadhatónak találtatott s a nyilvántartásból töröltetett. 

Tudomásul szolgál. 
44. Olvastatott a m. kir. vallás- és közokt. minister úr 32.824. sz. 

rendelete, mely szerint a f. évi államköltségvetésben az ág. h. ev. ker. 
egyház segélyezésére felvett összegből a dunáninneni ág. h. ev. ker. egy-
házkerületre 8500 frt esvén, a b.-gyarmati adóhivatalnál kiutaltatott. 

Ezzel kapcsolatban püspök úr jelenti, hogy a fenti államsegély 
a ker. pénztár által bevételeztetett. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
45. A ker. pénzügyi bizottság beterjeszti a következő jelentését: 
L A kerületi pénztár megvizsgálására kebeléből kiküldött kis-

bizottság (1. 1897. ker. gy. jk. 49. p. 2.) f. évi ápril hó 12-én meg-
bízatásába eljárván, az 1898. évről szóló mérleg, a nyeremény- és 
veszteségszámlát részletesen a főkönyvek egyes tételeivel és a szám-
lákkal egybehasonlítva átvizsgálta és teljesen rendben találta; az 
értékeket egyenként átnézte és a vagyont a kimutatásokkal mindenben 
megegyezőnek felismerte; végre a pénztárt megvizsgálta és azt is teljes 
rendben találta. 

Ennélfogva indítványozza a ker. gyűlésnek: 
1. hogy a pénztáros, számvevő és ellenőr uraknak köszönet 

mondassék és ezeknek a felmentvény megadassék; 
2. hogy az 1938 frt 09 krnyi kezelési eredményből, melyből, 

mert 1192 frt 80 kr. a 11200 frtnyi egységes járulékkölcsön eladása 
által nyeretett és így a törzs s vagyon egy részét képezi, tulajdon-
kép csak 745 frt 29 kr., a tényleges kezelési felesleg — 1500 frt a 
törzsvagyonhoz, 438 frt 09 kr. a ker. gyámoldai alaphoz csatoltassék. 

II. Tudomásul vette a pénzügyi kisbizottság részéről ő főtisztelendő-
ségének adott oly felhatalmazást, hogy a lelkészválasztási szabályrendelet 
tervezetének tót nyelven való kinyomatásra szükséges költségeket kiutal-
ványozta és egyúttal tudomásul veszi püspök úr azon jelentését, hogy 
neki e felhatalmazással való élésre eddig alkalma nem volt. 

Szervezendő ker. tanítóképző. 
A pénzügyi bizottság indítványozza a ker. gyűlésnek, határozza el, 
1. hogy a folyó évre kiutalványozott 8500 frtnyi államsegélyből 

2000 egy szervezendő kerületi tanítóképző javára tőkésít és 2. hogy 
jövőre is évenként 2000 frt ugyanezen czélra a költségvetésbe felvétet. 

A közgyűlés e jelentés kapcsán a kerületi pénztáros 
úrnak az 1898-dik évre a felmentést hálás köszönetének 
kifejezése mellett megadja; a f. évre kiutalványozott 8500 frt 
államsegélyből 2000 frtnak egy szervezendő ker. tanítóképző 
intézet javára leendő tőkésítését, továbbá a jövőben is ugyan-
ezen czélra évenként 2000 frtnak a költségvetésbe leendő 
beállítását kimondja; a bizottság jelentését egyéb pontjaiban 
tudomásul veszi, az 1898. évi kezelési eredmény számlát és 
mérleg számlát j könyvében a következőkben közzé teszi. 
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46. A volt turócz-szt.-mártoni gymn. kerületi pénztárunkban kezelt 46-48 . 
vagyonának állása 1898. deczember 31-én a következő: 

Kumányi alapítvány . . . 339 frt 98 kr. 
Paulinyi » 
Stúr Lajos » 
Suhajda » 
Zeneszerek » 
Alumneumi » 
Gyógykezelési » 

4871 frt 07 kr, 
1897. deczember 31-én volt: 4682 » 05 » 

229 » 06 
457 » 50 

1764 » 47 
91 » 89 

1504 » 62 
483 » 55 

Szaporulat: 189 frt 02 kr. 
Tudomásul szolgál. 

47. A Kvacsala Julianna alapítványának állása 1898. évi decz. 
31-én a következő: 

Kvacsala Julianna alapítvány I. . . 1425 frt 03 kr. 
II. . _. 1191 > 31 » 

"2616 frt 34 kr. 
1897. deczember 31-én volt: I. 1369 frt 71 kr. 

» IL 1145 » 07 > 2514 frt 48 kr. 
Szaporulat: 101 frt 56 kr. 

Tudomásul szolgál. 
48. A pénzügyi bizottság beterjeszti a következő, az 1900. évre 

szóló költségelőirányzatot, mely szerint 
a szükséglet . . . 13938 frt — kr. 
a fedezés , . . . 6321 » 21 » 

a hiány: 7616 frt 79 krban 
megállapíttatott és felkéri a kerületi közgyűlést: 

1. fogadja el e költségvetést egész terjedelmében; 
2. határozza el, hogy a 7616 frt és 79 krnyi hiányt 7650 frt 

erejéig a jövő évi államsegélyből fedezi. 
A közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentése értelmében 

az 1900. évi költségvetést elfogadja, a 7616 frt 79 kr. hiány 
pótlására a jövő évi államsegélyhői 7650 frtot engedélyez; 
a püspöki irodavezető díjat és lakbérét 750 frtról 1000 frtra 
felemeli s ezen összegnek az 1900. évi költségvetésbe leendő 
beállítását elrendeli. Egyben felhatalmazza püspök urat, hogy 
a püspöki iroda részére az »előre nem látott kiadások« 
terhére egy sokszorosítóval ellátott Írógépet szerezzen be. 
Az így elfogadott költségvetést jegyzőkönyvbe foglaltatja, a 
mint következik: 
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A dunáninneni evarig. egyházkerület 1000-ik évi költség-előirányzata. 

I. Szükséglet: frt kr. frt kr. 

Püspöki tiszteletdíj 1 2 0 0 — 

» iroda-általány 4 0 0 — 

» káplándíj és lak 1 0 0 0 — 

Kerületi jegyzők tiszteletdíja . . ' . . . . 2 5 0 — 

Könyvelő 1 0 0 — 

Levéltáros 5 0 — ' . 
Felső leányiskolának 1 0 5 0 — 

Váczi hitoktatónak 3 8 — 1 4 8 8 — 

Kerületi tanítóképző alapnak 2 0 0 0 — 

Egyetemes egyháznak 2 5 0 — 

Theologia Otthonnak 2 2 0 — 

9 esperes tiszteletdíja 9 0 0 — 3 3 7 0 — 

Theologiai akadémiának 2 5 0 — 

Pozsonyi főiskolának 2 5 0 — 

Esperességi útiköltség és napidíj . . . . 1 2 5 0 — 

Püspök úr képviseltetési költsége 2 5 0 — 

» » útiköltsége 7 5 0 — 

Egyetemes gyűlés útiköltsége 3 8 0 — 

Bizottsági tagok » 1 5 0 — 

Nyomtatványok 7 0 0 — 

Irodalmi czélokra 3 0 0 — 

Alapítványok kamatai 1 7 0 0 — 

Előre nem látott kiadások 5 0 0 — 

II. Fedezet: 
1 3 9 3 8 — 

II. Fedezet: 
Takarékpénztári betét kamatok 3 4 0 — 

Értékpapírok kamatjai 3 0 7 7 — 

E s p e r e s s é g e k járulékai á 1 V, kr.: 
Mosoni egyházmegye 117 6 9 
Nyitrai » 8 2 0 5 4 
Pozsonyi » 2 3 4 5 2 
Pozsony városi » 1 3 0 8 7 
Trencséni » 3 2 3 1 9 
Nógrádi » 7 4 3 8 5 
Hon ti » 3 4 9 7 4 
Barsi » 4 5 4 5 
F.-Komáromi » 1 3 8 3 6 

6 3 2 1 2 1 

I. Szükséglet: 1 3 9 3 8 — 

II. Fedezet: 6 3 2 1 2 1 

Hiány: 7 6 1 6 7 9 

Pozsony, 1899. évi augusztus hó 1-én. 

Günther M. V., Kesztler T ivadar , 
ker. pénztáros. számvivő. 
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49. Olvastatott a mult évi ker. gyűlés jkvének 41. p. a. foglalt s az 49—51. 
egyházmegyékhez leszállított indítvány a ker. gyűlési képviselők uti és 
napidíjainak mikénti fedezése tárgyában s felhivattak az egyházmegyék 
közgyűléseik ez érdemben hozott határozataik előterjesztésére, a mi meg-
történvén, kitűnt, hogy az indítványt a nyitrai és trencséni egyházmegye 
nem tárgyalta, két esperesség, u. m. a pozsonyvárosi és mosoni elfo-
gadta, mig a többi öt egyházmegye ellene nyilatkozott, mihez képest 

a kerület ugy a kerületi mint egyetemes gyűlési költségeket 
fedezni fogja. 

50. A Baldácsy alapítványról ker. pénzügyi bizottság jelenti a 
következőket: 

1. Az alapítvány az 1898. év végén: 
Érték . . . 730024 frt 54 kr. 
Teher . . . 223550 » 20 > 
Tiszta vagyon: 506474 frt 34 kr. 

ez tehát szaporodott: 556 frt 94 krral. 
Az alapítványi birtok vétel utján 2134 • öllel nagyobbodott. 

2. Az 1898. évben volt: 
Kezelési bevétel 89387 frt 84 kr. 
Kiadás. . . . 73193 » 03 > 

Maradvány! 16194 frt 81 kr. 
3. Az 1899. évi költségelőirányzat szerint várható: 

Bevétel . . . 90102 frt 25 kr. 
Kiadás . . . . 24025 » 56 » 

Maradvány! 66076 frt 69 kr. 
mely felett az alapítványt kezelő bizottság ekkép határozott: Tőkésí-
tessék 2500 frt; adassék egy-egy kerületnek rendes részesülési illet-
ményként 3000; rendkívüliként 1000 frt összesen 44000 frt; vitessék 
át 1900-ra 19576 frt 69 kr. 

4. Építkezésekre, nevezetesen cselédlakásokra és istállókra szük-
ségeltetik 30066 frt 50 kr., mely összegnek fedezése is kimutattatik. 

5. A Baldácsy alapítvány jövedelméből az 1899. évben kerületünk-
nek utalványozott 4000 frtnyi illetmény elosztására nézve, inditványoz-
tatik, fordítassék: 

1. Püspöki tiszteletdíjra 1400 frt 
2. Pusztuló és építk. egyh. segélyezésére 1000 » 
3. Szegény lelkészek » 800 » 
4. Lelkészözvegyek » 800 » 

Tudomásul szolgál. 
51. A Baldácsy-alapból az 1899. évben kerületünknek utalványo-

zott 4000 frtnyi illetmény a következőkép osztatik el: 
1. Püspöki tiszteletdíjra 1400 frt. 
2. Pusztuló és építkező egyházaknak . . . 1000 » 
3. Szegény lelkészek segélyezésére . . . . 800 » 
4. Papözvegyeknek 800 » 

Összeg: 4000 frt. 
10* 
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-52 . A segélyezettek részletes kimutatása: 
a) Egyházak: 80 frt, illetve egy, Ligetfalu, 40 frtjával. 

1. Barsban 
2. Fehér-Komáromban 
3. Hontban 

4. Mosonban 

5. Nógrádban 

6. Nyitrában 

7. Pozsony megyében 
8. Pozsony városban 
9. Trencsénben 

b) Szegény lelkészek: 
1. Barsban 
2. Fehér-Komáromban 
3. Hontban 

4. Mosonban 
5. Nógrádban 

6. Nyitrában 
7. Pozsonymegyében 
8. Pozsony városban 
9. Trencsénben 

N.-Szelezsény 
Csabdi 
Báth 
Ipoly-Szakállas 
Honti diaspóra 
Magyaróvári katecheta 
A.-Bodony 
Závada 
Uj-lehotai diaspóra (Ny.-Szerdahely) 
Salgói diaspóra 
P.-Födémes 
Ligetfalu (40 frt) 
Zsolna 

70 frt, illetve egy Štefánik Pál 
Bázlik Pál n.-kosztolányi 

c) Papözvegyek 
részesül. 

1. Barsban 
2. F.-Komáromban 

100 frttal. 
lelkész 

Hering Lajos szendi 
Adamovics Samu hodrusbányai 
Holuby Vilmos f.-rakonczai 
Wenk Károly német-járfalusi 
Biszkup Béla ozdini 
Korén Márton alsó-bodonyi 
Štefánik Pál (100 frt) kosariszkói 
Scharbert Ármin limbachi 
Polevkovics Gusztáv récsei 
Švehla Ferencz laázi 

A 8 első 37 frt, a többi 14, 36 frt segélyben 

3. Hontban > 37 frtjával. 

4. Nógrádban 

Massányi Mihályné 
Fadgyas Józsefné 
Kemény Ivárolyné 
Ambrózy Jánosné 
Braxatoris Károlyné 
Szemjan Mihályné 
Holéczy Miksáné 
Molitoris Auguszta árva 
Rafanides Vilmosné 
Valentinyi Jánosné 
Petényi Györgyné 
Sztolár Györgyné 
Korcsek Frigyesné 
Simkó Gusztávné 
Snitta Lajosné 
Húrban Józsefné 
Lichard Lajosné 
Boór Mihályné 
Csernák Gusztávné 
Blaskovich Vilmosné 
Csernó Károlyné 
Krizsán Károlyné ] 

52. A kerületi pénztárba befolyt, a folyó 1899. évre szóló 8500 
frtnyi államsegély következőleg osztatik el: 

5. Nyitrában 

6. Pozsony megyéb. 

7. Trencsénben 

36 frtjával. 
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1. A folyó 1899. évre elfogadott költségvetés hiányának 52. 
fedezésére . . 4143 frt 

2. Az egyetemes pénztár számára . . 250 > 
3. 9 esperes tiszteletdíja 900 » 
4. Theologiai otthonra . . 220 » 
r" 

5. A szervezendő kerületi tanítóképzőre . . . 2000 » 
Marad: 987 frt 

mely összeg három egyenlő részre osztatván, a szegény egyházak, 
lelkészek és katecheták külön-külön 329 frt segélyben részesülnek. 
A részletes felosztás a következő: 

a) Egyházak. Egyenként 30 frttal segélyeztetnek; Udvarnok 29 
írttal. 

1. Barsban 
2. Fehér-Komáromban 
3 Hontban 

4. Mosonban 
5. Nógrádban 

6. Nyitrában 
7. Pozsony megyében 
8. Pozsony városban 
9. Trencsénben 

N.-Szelezsény 
Szend 
Kis-Csalomia 
Udvarnok (29 frt) 
Oroszvár 
Agárd 
Málnapataka 
Csácsó 
Duna-Szerdahely 
Főrév 
Dohnán. 

b) A lelkészek közül segélyeztetik: 
t . Barsban Sárkány Dezső n.-szelezsényi lelkész 30 frt 
2. Fejér-Komáromban Nehiba Lajos száki » 30 » 

3. Hontban Dianovszky János darázsi » 30 » 

Iíuchta Lajos berencsfalvi » 30 » 
4. Nógrádban Zatkalik Mihály bánki » 30 » 

Plachy János f.-petényi » 30 » 

5. Nyitrában Bogyai Antal ny.-szerdahelyi » 30 » 

Erdélszky Mihály vágujhelyi » 29 » 

6. Pozsonymegyében Maschtena József p.-födémesi 30 » 

7. Pozsony városban Polevkovics Gusztáv récsei » 30 » 

8. Trencsénben Bálent István beczkói » 30 » 

c) Katecheták közül az 5 első 28 frtjával. a többi 7 pedig 27 
írtjával a következőkép segélyeztetnek: 

1. Barsban 
2. F.-Komáromban 
3. Hontban 

4. Mosonban 
5. Nógrádban 

6. Nyitrában 

7. Pozsonymegyében 
8. Trencsénben 

a lévai katecheta 
az érsekújvári katecheta 
az ipolysági missió 
újbányái » 
a m.-óvári » 
a gácsi » 
szécsény-kovácsi missió 
vadkerti » 
Beblavy Pál szobotisti leik., 

mint berencsváraljai katecheta 
a n.-tapolcsányi katecheta (Bogyai Antal) 
a n.-szombati » (Farkas Géza) 
a trebichavai » (Bartó Mihály 

n.-szalatnai h. leik. 
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-54. 53. A Reischel Károly-alapítványt kezelő kerületi bizottság beter-
jeszti az alapítvány pénztári számadásainak és pénztárának megvizs-
gálásáról szóló jelentését, mely szerint 1898. decz. 31-én a pénztár 
állása a következő: 

A) Kezelési e redmény-számlán . 
Tartozik 

Theologiai akad. folyó 
~ "" " . . . 1500 frt — k r . számlának 

Költségek . 
Segélyezések 
Mérleg . . 

'217 
4565 

881 

89 

83 

Kölcsön utáni kamat 
Értékpapírok kamatai, 

levonva az alapít-
ványoknak előírt 
296 frtot . . . . 

Tak.-pénztári kamatok 
7164 frt 72 kr. 

Követel 
60 frt — kr. 

6784 
319 

75 
97 

7164 frt 72 kr. 

Tartozik 
Pénztári számlának 
Kölcsön » 
Értékpapír » 
Tak.-pénztári » 
Kamat » 

B) Pénztár i forgalom. 
Bevétel 7164 frt 72 kr. 
Kiadás . . . . . 6282 » 89 » 
Pénztári maradvány: 881 frt 83 kr. 

C) Mér leg-számla . 
Követel 

Theol. ak. tart. alap 6063 frt 62 kr. 
Alapítv. vagyon számla 148176 » 92 » 

146196 » 50 » Segélvezések tartalék-
8060 » 08 » alapja 2061 » 53 » 

702 » 91 » Kezel, eredm.-számla . 881 » 83 » 

1224 frt 41 kr 
1000 

157183 frt 99 kr. 
Tudomásul vétetik. 

157183 frt 90 kr. 

5 4 . A Reischel Károly alapítványból az 1898—99. egyház-kormányzati évben segélyeztettek: 
Sor- 1 

szám 

1 
2 
3 
4 
5 

Alapszabályok 9, §-ának érte lmében. 
Bodiczky Kálmán 
Paulinyi László 
Pifko Gusztáv 
Minich Dániel 
Id. Wargha János 

1898. okt. 
határidő 

frt 

50 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

1899. apr. 
határidő 

frt 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 850 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Alapszabályok 13. §-ának érte lmében. 
Brózik Zsófia 
Tomala Ľudmila  
Kemény Lujza 
Lőrincsék Amália 
Schmidt Karolina 
Holéczy Emilia • . . 
Stúr Mária 
Hodzsa Kornélia 

45 
45 
50 
40 
45 
50 
40 
50 

45 
45 
50 
40 
45 
50 
40 
50 

Átvitel: 715 865 850 
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1898. okt. 1899. ápr. so r - határidő határidő 
szám 

Áthozat: 
frt frt 

Áthozat: 7 1 5 8 6 5 8 5 0 
1 4 Orphanidesz Szabina . . . ' . . 4 0 4 0 
15 Lehoczky Zsófia 4 0 4 0 
16 Philadelphy Karolina 4 0 4 0 
17 Bohus Petronella 4 5 4 5 
18 Sztolár Aranka 5 0 5 0 
19 Petényi Emília 4 5 4 5 
2 0 Boór Emilia 4 5 4 5 
2 1 Húrban Anna 4 5 4 5 
2 2 Klszak Emma 4 5 4 5 
2 3 Lichard Hermina 50 50 
2 4 Mandelik Amália 4 0 4 0 
2 5 Boy Erancziska 4 5 4 5 
2 6 Schnitta Dorottya 50 5 0 
2 7 Freytag Erzsébet 4 5 4 5 
2 8 Leskó Krisztina 4 5 4 5 
2 9 Fleischhacker Friderika 4 0 4 0 
3 0 Nittnausz Eleonora 40 4 0 
3 1 Blaskovics Terézia 50 5 0 
3 2 Csernák Zsuzsanna 4 5 4 5 
3 3 Cserno Adolfina 50 5 0 
3 4 Krizsan Mária (Kokes) 4 5 4 5 
3 5 Krizsan Mária (Draskóczy) . . . . 40 4 0 
3 6 Belohorszky Szidónia 50 5 0 
3 7 Bogyay Vilma 4 0 4 0 
3 8 Hodzsa Klementina 4 0 4 0 2 9 5 0 

Alapszabályok 17. §-ának érte lmében. 
3 9 Kollarik Mihály 40 4 0 
40 Sax Pál 3 0 3 0 
41 Bodnár Mihály 4 0 — 

4 2 Vansza Imre 4 0 4 0 
4 3 Mikula Endre 3 0 3 0 
44 Vregyik Jakab 3 5 3 5 
4 5 Bazovszky Dániel 40 40 
4 6 Gregor Lajos 3 5 — 

4 7 Machnik István — 3 5 
4 8 Predmerszky Frigyes 4 0 4 0 
4 9 Iíútzky Mihály 2 0 — 

5 0 Nehiba Sámuel — 3 5 
5 1 Csáder Gyula 3 0 3 0 
5 2 Wester Sámuel 3 5 3 5 
5 3 Sasko János 4 0 4 0 
54 Soltész György 4 0 — 9 2 5 

Összesen: 2 3 2 0 2 4 0 5 4 7 2 5 

55. A Reischel Károly alapítványi kerületi bizottság tekintettel 
azon körülményre, hogy az alapítványi vagyon jövedelmének egyenlő-
sége mellett, a segélyezettek száma évről évre növekszik, minek követ-
kezménye a segélyösszegek folytonos apadása javasolja, mondja ki a 
kerületi közgyűlés, hogy a tanítói nyugdíj összege, miután a tanítók 
az állam részéről is nyugdíjban részesülnek, csakis az alapítványi 
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55-57. alapszabályok értelmében jogosultaknak adassék, továbbá a lelkészi 
özvegyek segélyösszegének hanyatlása esetén a hiány más, e czélra 
a kerület rendelkezésére álló alapokból pótoltassák, esetleg a viszonyok-
hoz képest segélyük emeltessék, végül, miután a lelkészek az esperes-
ségi nyugdíjintézetekből nyerhető csekély támogatáson kívül mindaddig, 
míg az egyetemes papi nyugdíjintézetnél fennáll a carentia, semmi 
más segélyben nem részesülnek, nyugdíjuknak évi minimális 200 200 
írtban való megállapításához helyeslőleg járuljon hozzá. A kerületi 
gyűlés az alapítványi bizottság javaslatát 

elfogadja s fölkéri a főtisztelendő püspök urat úgyis, mint a 
Reischel Károly alapítványt kezelő kerületi bizottság elnökét, 
hogy közreműködésével szíveskedjék a fent irt s közgyűlési 
határozattá emelt javaslat keresztülviteléhez szükséges intéz-
kedéseket megtenni. 

56. Ugyancsak a Reischel Károly alapítványi bizottság jelenti, 
hogy az 1898-ik évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 54 pontja szerint 
a bizottság alelnökévé megválasztott dr. Samarjay Emil úr a reá 
bízott tisztet elfogadta és áldásos működését megkezdette. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Ugyanezen bizottság jelentése szerint az alapítványi segélyzettek 

kimutatásánál szükségelt s már elfogyott rovatos ívek helyébe új íveket 
nyomatott, valamint, hogy a Reischel Károly alapítvány segélyeért 
folyamodók kérvényeik felszerelésére vonatkozó utasításokat kidolgozta 
s kinyomatta s hogy e nyomtatványok az alapítványi jegyző nt. 
Trsztyenszky Ferencz úrnál kaphatók. 

A kerületi gyűlés a bizottság intézkedését helyeslőleg 
tudomásul véve, felhívja a kebelbeli espereseket, hogy 
a mennyiben a fönt jelölt nyomtatványokra szükségök volna, 
azokat az alapítványi jegyző úrtól vegyék át s meghagyja, 
hogy a folyamodványok felszerelésénél az utasításokhoz szo-
rosan alkalmazkodjanak, nehogy a felszerelés hiányossága 
miatt a segélyre szorultak szenvedjenek. 

57. Az 1898. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 101. pont-
jánál olvastatik a Reischel Károly-bizottságnak következő felterjesztése: 

Főtisztelendő és Méltóságos Egyetemes Közgyűlés! 

Az 1898-ik évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 101. pontjában 
foglalt határozata értelmében, a tiszai és dunáninneni egyházkerületek 
nyilatkozatai, az egyetemes ügyésznek az egyetemes gyűlés 1897. évi 
jegyzőkönyve 100. pontjában fölvett véleménye kapcsán, a tisztelettel 
alulírt Reischel Károly-alapítványt kezelő bizottsághoz tétettek át. 

A fentebbi határozattal azon feladatot vettük, hogy a közlött 
ügyiratok alapján és szemmeltartása mellett a bizottság is nyilatkozzék. 

Az 1894-ik évi, az egyházkerületek arányosításáról szóló törvény 
a régi dunáninneni kerülettől elválasztotta az árvái, liptói és turóczi 
esperességeket s azokat a tiszai, illetőleg bányai kerületekbe osztotta be. 
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A bizottság támaszkodva egyrészről a fent idézett törvény 18. 
§-ára, mely szerint »a nyugdíjintézet, vagy segélyegylet természetével 
bíró egyházkerületi intézetek vagyona a jelen törvény szerinti arányo-
sítás miatt, sem osztály, sem közössé tétel tárgyát nem képezheti; 
valamint a 19. §-nak értelmében, mely szerint a nyugdíj-intézet, vagy 
segélyegylet természetével bíró egyházkerületi intézetek tagjai, a jelen 
törvény hatályba lépése után is tagjai maradnak, ha tagsági kötele-
zettségeiknek megfelelnek; másrészről tekintettel a hagyományozó 
Reischel Károly végrendeletének bevezetésére: »Als Universalerben 
setze ich meine Stiftung zur materiellen Unterstützung durch Alter, 
oder sonst ohne ihr Verschulden dienstunfähig gewordener evang. 
Pfarrer und Lehrer augsb. Confession jenes ungarischen Kirchendis-
trictes, in dessen Superintendentur die Städte: Pressburg, Tirnau, 
Modern, Bösing und St.-Georgen zugetheilt sind«, a dunáninneni egy-
házkerület 1894-ik évi jegyzőkönyvének 38. pontjában foglalt azon 
határozatát, hogy »a két más kerülethez csatolt egyházmegyékhez tartozó 
segélyzettek, a segélyt halálukig húzni fogják, míg a most hozzánk 
csatolt egyházmegyék tagjai csak a csatlakozás napjától kezdve nyer-
nek jogigényt«, magára nézve irányadónak tekinti. Teszi azt pedig 
annál inkább, mert a kerületi közgyűlés a bizottság indokolt javaslatára 
hozta meg a határozatot. 

Ugyanis abból indult ki a bizottság, hogy a Reischel-alapítvány 
tagjai semmiféle tagsági kötelezettséggel nem tartoznak, ez alapon 
tehát jogot nem szerezhetnek; sőt miután az alapítvány segélyezésére 
tényleges joggal nem a hivataloskodó, hanem csakis a nyugdíjba lépett 
lelkészek és tanítók és az özvegységre jutott lelkésznék bírnak, az 
elválasztással az elcsatolt egyházmegyék tisztviselőire nézve, megszűnt 
a jogszerzés, vagy jogfentartás minden lehetősége. A végrendelet 
pedig nem a dunáninneni kerületet, hanem azon magyarhoni egyház-
kerületet teszi főörökösévé, a melyben Pozsony, N.-Szombat, Modor, 
Bazin és Szt.-György városok vannak beosztva, vagyis azon egyház-
megyéknek, melyek a föntemlített városokkal egy kerületbe nem tar-
toznak, az alapítványhoz joguk nem lehet. 

A dunáninneni kerület 1894-ben hozott s fent idézett határozata 
ellen 1895-ben óvást emelt az árvái esperesség; 1897-ben az alapít-
ványra igényt támasztott a liptói esperesség; 1898-ban követte Liptót 
a turóczi esperesség. 

A liptói esperességnek a tiszai egyházkerület útján az egyetemes 
gyűléshez intézett felebbezése következtében, 1897-ik évi okt. havában 
tartott közgyűlésén tárgyalta e kérdést az egyház-egyetem, a nélkül, 
hogy határozatot hozott volna, a mennyiben jegyzőkönyvébe egyetemes 
ügyész úrnak, ezen ügyben adott jogi véleményét, az érdekelt egyház-
kerületekkel leendő közlés czéljából vette fel. 

A fenforgó kérdés tisztázását óhajtó nyilatkozatának alapjáúl a 
tisztelettel alulirt bizottság veszi az egyetemes ügyész úrnak fent jelzett 
véleményét, mely kimondja: 
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1. hogy a végrendelkező szándékával nem ellenkezik, ha a Reischel 
Károly-féle alapítványban a dunáninneni kerülettől elszakított egyház-
megyék lelkészei és tanítói nem részesülnek; 

2. hogy a liptómegyei esperesség lelkészei és tanítói nem szerez-
tek jogot magára az alapítványra, kivéve azokat, a kik az alapítvány 
jövedelmeiben a területi felosztás előtt már részesültek; 

3. hogy azon veszteségért, melyet a jelenleg hivataloskodó liptói 
esperességi lelkészek és tanítók az átcsatolás folytán szenvedtek, a 
felosztás előtti állapot fentartásával kárpótlandók volnának. 

A tiszai egyházkerület az 1898-ik évi július hó 10-én tartott ülésén 
az egyetemes egyházi ügyész véleményét azon kijelentéssel elfogadván, 
hogy azok a lelkészek és tanítók, a kik az alapítványnak már tény-
leges élvezetébe léptek, attól meg nem foszthatok, egyszersmind azon 
óhajának is adott kifejezést, hogy az alapítvány élvezése azon lelké-
szekre és tanítókra is fentartassék, a kik, mint ilyenek a dunán-
inneni egyházkerület kötelékébe tartoztak. 

A dunáninneni egyházkerület 1898-ik évi szeptember havában 
tartott közgyűlésen az egyetemes egyházi ügyész úr véleményét szintén 
tárgyalván 55-ik jegyzőkönyvi sz. a. kimondotta, hogy az 1894-ik évi 
közgyűlési jegyzőkönyv 38. számú, fentebb idézett határozatát fenn-
tartja és felkéri az egyetemes gyűlést, hogy úgy a liptói egyházmegyét, 
valamint netalán más, hasonló igényt támasztó egyházmegyéket ezen 
túlterjedő keresetükkel utasítsa el. 

A jogi álláspont e kérdésben teljesen s nézetünk szerint helyesen 
van kifejtve az egyetemes egyházi ügyész úr véleményében, a mennyi-
ben helyesen magyarázza a végrendelkezőnek szándékát, ki az alapít-
ványt képező vagyont azon egyházkerület lelkészeinek és tanítóinak 
hagyta, melynek »superintendenturájába« Pozsony, N.-Szombat, Modor, 
Bazin és Szt.-György városok tartoznak. Ebből egész helyesen azt 
következteti az egyetemes egyházi ügyész úr, hogy a végrendelkező 
nem a dunáninneni egyházkerületet, mint egészet, sem annak összes 
alkotó részeit, hanem ama mindenkori, tehát területre nézve változás-
nak is alávetett »superintendentúrát« akarta az alapítvány jótéteményei-
ben részesíteni, a melynek kerületébe ama 5 szab. kir. város esik; 
félreismerhető nem lévén az egyetemes egyházi ügyész úr véleménye 
szerint azon különben is nyilvánvaló tény, hogy a végrendelkező a 
mondott városok iránt bizonyos előszeretettel viseltetett. 

Ezen feltevésből már most az is folyik, hogy mindazon esperes-
ségek, illetve azok lelkészei és tanítói, a melyek s a kik a nevezett 
városokat magukba foglaló egyházkerülethez nem tartoznak, az alapít-
ványban való részesedésből ki vannak zárva. 

Ezt az elvet osztja a dunáninneni egyházkerület; de a tiszai egyház-
kerület is 1898-ik évi julius hó 10—12. napjain Miskolczon tartott 
egyházi közgyűlésén ezen elvet látszik helyeselni, midőn általában 
véve az egyetemes egyházi ügyészi véleményt elfogadja, mégis azon 
eltéréssel, hogy megállapíttatni óhajtja, miként a dunáninneni kerületbe 
az új területi beosztás óta nem tartozó liptói egyházmegye azon lel-
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készei és tanítói részére, a kik már a területi változás előtti időben 
hivataloskodtak a dunáninneni egyházkerületben, illetve a liptói espe-
rességben, az alapítvány élvezete a jövőben is íentartassék. 

Miután a tiszai egyházkerület az 1898-ik évi julius hó 10 — 12. nap-
jain tartott egyházkerületi ülésén 56-ik jkvi sz. a. hozott határozatának 
eme része indokolva nincs, indokok czáfolatába nem bocsátkozhatunk, 
tehát csak saját álláspontunk jogi támogatására szorítkozhatunk, meg-
világítva egyszersmind az egyetemes egyházi ügyész úr véleményében 
felhozott méltányossági kérdést is. 

I. Jogi szempontból az alapítványi okiratra, vagy néh. Reischel 
Károly végrendeletére alapított oly igény, mely az átcsatolt esperessé-
gek lelkészei- és tanítóinak a Reischel-alapítványból nyugdíjat követel, 
nézetünk szerint semmiféle bíróság által megállapítható nem lesz, mert 
e tekintetben a végrendelet igen világosan szól; vonatkozzék ezen 
igény akár 

a) a területi beosztás után az elválasztott megyékben szolgálatba 
lépett, akár 

b) már azon időben tényleg szolgálatban volt lelkészekre és 
tanítókra s így jogi felfogás szerint a kérdést befejezettnek kellene 
tekinteni, ha nem vetette volna fel az egyetemes egyházi ügyész úr 
a méltányosság kérdését, mondván, hogy a nem saját hibájukból, 
hanem magasabb tekintetekből, a közérdek szempontjából létesített 
reformok miatt, vagyoni érdekeikben hátrányt szenvedett és jelenleg 
bivataloskodó lelkészek és tanítók kárpótlást nyerjenek s ezért rájuk 
nézve a felosztás előtti állapotot véli méltányosság szempontjából 
fen tartandónak. 

II. A méltányossági szempont oly értelemben s oly kiterjedésben, 
mint azt az egyetemes ügyészi vélemény érvényre juttatni óhajtja, a 
liptói és más esperességekkel átcsatolt lelkészek és tanítók segélyezési 
igényeinek megállapításánál, nézetünk szerint nem alkalmazható, mert 
az igazsággal jogi felfogás szerint ellentétben álló s ennek sokszor 
rideg alaki jogszabályait enyhíteni hivatott és erkölcsi hatással bíró 
méltányossági elv, csak subjectiv momentumokkal szemben érvénye-
síthető, jogsegélynek tekinthető, oly esetekben, midőn az emberi 
viszonyok tökéletlenségénél fogva oly helyzetek keletkeznek, midőn az 
anyagi igazság rovására kellenne a rideg formai jogot alkalmazni. Ezen 
esetekben valamely magasabb jogelvre való visszatérés által kell a 
kivételt az általános jogszabály alól oly módon megalkotni, hogy az 
ellentétes érdeknek a jogszabály ellenére történt megállapítása, a jogot 
átengedő félben az erkölcsi elégtétel érzését felköltse. Ezen a magasabb 
jogi tekintetek által előidézhető erkölcsi elégtétel érzületének bekövet-
kezte azonban a jelen esetben, midőn nem a Reischel-féle bizottságnak 
valamely fényéről, hanem egyrészt a végrendelkező által alkotott jog-
viszonyról, másrészt az egyetemes egyház által alkotott területi beosztás 
folytán előállott változás következményeiről van szó, egyszóval a 
bizottság nem saját tényében forog, nagyon kétséges, mert a Reischel-
féle bizottságnál, mint erkölcsi testületnél hiányzik azon subjectiv 
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meggyőződés, hogy a hagyatékozó intentiójának megfelelne, ha a vég-
rendelet úgy magyaráztatnék, hogy annak jótéteményeiben az átcsatolt 
esperességek lelkészei és tanítói is részesítessenek és ezért a lega-
tumnak ezekre való kiterjesztése csakis az alapítványokon történt 
igazságtalanság érzetét költhetné a bizottságban, holott a jus aequumnak 
épen az igaztalanság elkövethetését kellene megakadályoznia. 

E kérdésben tehát az ügyfél, kinek erkölcsi érzületére történik 
hivatkozás a méltányossági momentumoknak érvényre juttatása érde-
kében, mint nem egyéni jogalany, hanem az alapítványt tevőtől 
különböző morális testület, nem térhet el a végrendelet szoros magya-
rázatától. 

Ha pedig azon erkölcsi momentumokat egyenként tekintjük, a 
melyekre való tekintetből a méltányossági elv alkalmazását véli helyén 
valónak az egyetemes ügyészi vélemény, úgy, ha ezeket egyenként 
taglaljuk, akkor is azon conclusiőra kell hogy jöjjünk, miszerint a 
méltányossági elv azontúl, hogy az átcsatolásig nyugdíjigényt szer-
zetteket a jótéteményben úgy is részesítjük, még továbbra ki nem 
terjeszthető. 

Az árvái, liptói és turóczi esperességekben mind azon lelkészek 
és tanítók csorbítatlanul kapják a Reischel-féle segélypénzeket, a kik, 
vagy a kiknek családjaik 1894-ik évi nov. 15-ig, vagyis az esperes-
ségek átcsatolásáig a dunáninneni kerület kötelékébe tartoztak. S mi-
után a folyamodó esperességek is belátták, hogy ezen segélyt örökre 
nem kérelmezhetik, ma csak arról van szó, hogy azok, a kik 1894. 
nov. 15-én tényleg a 3 esperességben szolgáltak s átcsatolva lettek, 
méltányosságból kapják-e a segélyt, vagy nem? 

A méltányossági szempont megszűnik, mert mind a három espe-
resség oly kerületekbe jutott, a hol kerületi nyugdíjintézet van; tehát 
még jobban jártak, mind ha nálunk maradtak volna, a hol kerületi 
nyugdíjintézet nincs. 

Továbbá a méltányossági szempontra már csak azért sem fek-
tethető oly nagy súly, mert az 1898-ik évben megalakult az egyetemes 
lelkészi nyugdíjintézet, a hol mindnyájukról van gondoskodva. 

Ha a jogi szempont, tekintettel a végrendeletre, meg is engedné 
a méltányosság gyakorlását, figyelembe veendő, hogy 34 elbocsátott 
lelkész helyett azonnal 95 lelkészt kellett befogadnunk a barsi, fehér-
komáromi, honti és nógrádi esperességekből, a tanítók számát nem is 
említve, mert azok két harmaddal szaporodtak. Úgy hogy most az 
egész Reischel-segély, mely nem szaporodik, mint végrendeleti ha-
gyomány, vajmi csekélység és minden évben csekélyebb lesz. 

És mind ettől eltekintve, mikép kívánható ez a dunáninneni kerü-
lettől, hogy mind azon lelkészeket és tanítókat segélyezze, a kik például 
1 — 2 évig, vannak esetek, hogy néhány hónapig voltak az átcsatolás 
előtt dunáninnen, vagy pedig az átcsatolás után más egyházba mentek 
át, vagy az átcsatolás után házasodtak, tehát egyszóval több egy fél-
századnál legyen megkötve ezen kis forrás minden jogalap nélkül. 
Ethikai szempontból legfeljebb azon agg lelkészek és tanitók jöhet-
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nének figyelembe, a kik az átcsatolás után rövid ideig szolgáltak a 
másik kerületet, illetve bármely oknál fogva ott a segélyekből ki lettek 
zárva. Ha egyes concrét eseteket kellenne ezen szempontból tárgyalni, 
szóba lehetne állani, ha ez a végrendelkező akaratával összeegyez-
tethető volna; mert ennek ellentéte fennáll, a mennyiben mi mind-
azoknak, kik a hozzánk csatolt megyékben a dunáninnen csak egy-
nehány hónapig is szolgáltak, a végrendelet iránti tiszteletből nyomban 
megadtuk a Reischel-féle segélyt. S ne feledje a tőlünk átcsatolt 3 
esperesség, hogy míg ők velünk voltak, dunáninneni kerületünk 
nyugdíjintézetet nem alapított, de egy negyed századon át az állam-
segélyből évenként szép összegeket (állag 200 frtot) és félmentvény i 
díjakat adott át az esperességi nyugdíjintézeteknek. Az átcsatolás után 
a kerületnek ezen adománya az esperességekben maradt s mi azt 
vissza nem követeljük, sőt Isten áldását kérjük reá. 

A mi pedig a felvetett kárpótlás kérdését illeti t. i. azon lelkészekkel 
szemben, a kik más kerületekbe kerültek, se nem jogos, se nem 
méltányos, hogy ezt a terhet a mi kerületünk viselje s más kerüle-
teket ne terheljen semmi. A dunáninneni kerület annyiban súlyos 
helyzetbe jutott az arányosítás után, a mennyiben meglehetősen ren-
dezett anyagi viszonyok között élő egyházmegyék helyett, folytonos 
segélyre szorultakat is kapott. Különben a kárpótlás kérdése úgy is 
tényleg meg van oldva az által, hogy az egyházegyetem a dunán-
túli kerületből átcsatolt fehérkomáromi esperesség után származó 
veszteséget a dunántúli kerületnek évi 650 frttal pótolja. Tegye ezt, 
ha csakugyan helyén való a folyamodó esperességekkel szemben is; 
de azok a végrendelet által úgyis határozottan megállapított Reischel-
féle segélyben kárpótlást ne keressenek. 

Nyilvánvaló mindezekből: 
1. hogy a méltányossági motivumok önmagukban megdőlnek, 

ha azokat egyenként vizsgáljuk s hogy ép úgy, mint a summum jus 
alkalmazása sokszor summa injuriát eredményezhet, ezen esetben a 
méltányosságra való hivatkozás ép azt vonná maga után, hogy a 
lagnagyobb méltánytalanság foglalna helyet; mert a fent vázolt álla-
potok, a méltányossági elv alkalmazásánál mérvadó körülmények és 
viszonyok ép azt derítették ki, hogy a segélyt továbbra is igénylő 
esperességek sokkal jobb és előnyösebb helyzetben vannak, mint a 
dunáninneni egyházkerület s így az ú. n. méltányosság alkalmazásánál 
nem egy magasabb jogi elvre való visszatérés által volna az igazság által 
okozott egyenlőtlenség kiegyenlítve, hanem ellenkezőleg még nagyobb 
egyenlőtlenség és anyagi hátrány állana be a dunáninneni egyház-
kerület, illetőleg a Reischel-alapítványi segélyezettek anyagi kárára. 

De 2-szor nyilvánvaló az is, hogy ha az átcsatolt egyházmegyék-
ben 1894. nov. 15-én hivataloskodott lelkészek igénye — nézetünk 
szerint ugyan nem helyesen — megállapíttatnék, a kártalanítást nem 
a dunáninneni egyházkerület által képviselt s a területváltozás folytán 
még jobban megterhelt Reischel-féle alapítványnak, hanem az egyház-
egyetemnek kellenne adnia. Mert ha jelen esetben úgy, mint az egye-
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57-60. temes ügyészi vélemény előadja, felsőbb tekintetekből, a közérdek 
általános szempontjából történt a területi változás, a melyből az 
átcsatolt esperességek lelkészeinek és tanítóinak a Reischelianumtól 
való eleste önként folyik: úgy az ezért adandó kártalanítást is az 
egyház összeségének, melynek fontos érdeke követelte a területi új 
beosztást, kellenne a kárpótlást is igazság és méltányosság szempont-
jából nyújtania, nem pedig a Reischel-féle alapítványnak, a melynek 
hatásköréhez a területi változás eszközlése nem tartozhatott s a mely-
nek a területi beosztás következtében a segélyösszegeket le kell 
szállítania. 

Mind ezek alapján tisztelettel kéri a lent írt bizottság a főtiszte-
lendő és méltóságos Egyetemes Közgyűlést, hogy a liptói és a többi, 
hasonló igényt támasztó esperességeket a Reischel-féle alapítványi segé-
lyezéssel szemben támasztott követeléseikkel elutasítani méltóztassék. 

Mély tiszteletünk nyilvánításával vagyunk a főtisztelendő és 
méltóságos Egyetemes Közgyűlésnek, — a Reischel Károly-alapítványi 
kerületi bizottság, 1898-ik évi augusztus 21-én tartott üléséből — 
a bizottság nevében és megbízásából 

alázatos szolgái: 
JDr. Samarjay Emil, Er. Baltik Frigyes, 

alelnök. püspök, elnök. 

Trsztyenszky Ferencz, 
bizotts. jegyző. 

A közgyűlés a felterjesztést helyeslő tudomásul veszi, 
— egyúttal elrendeli, hogy az külön 100 példányú levonat-
ban elkészíttessék s a példányok püspök úrnak rendelkezésére 
bocsáttassanak. 

58. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyetemes egyház 
számadása mind eddig a kerülethez le nem küldetett. 

Tudomásul szolgál. 
59. Püspök úr jelenti, hogy az 1899-dik évben a közalapból 

gyámintézetileg segélyeztettek a dunáninneni kerületben a következő 
egyházak: 

Székesfehérvár . . . . 100 frt 
Báth 100 » 
Szécsény 100 » 
Gsasztkó 100 > 
Pusztaíödémes . . . . 100 » 
Zsolna 100 » 
Erdőmeg 58 » 

Összesen: 658 frt 
Tudomásul szolgál. 

60. A közalapadóról jelenti a pénzügyi bizottság: 
1. hogy az egyházkerület terhére előírt 3564 frt 84 kr. 

az o Io engedmény bevonásával az egyetemes pénztárba beszolgál-
tatott ; 
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2. hogy a közalap tartalékalapja 505 frt 07 krral van elkönyvelve; 60-
3. hogy a nyitrai egyházmegyének 329 frtnyi közalap-hátralékára 

vonatkozólag felkérte a pénztáros urat a befizetés szorgalmazására. 
A kerületi gyűlés ezen jelentést és az abban jelzett 

intézkedést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
61. A közalapadó-leíratás iránti folyamodványokra vonatkozólag a 

pénzügyi bizottság jelenti: 
1. hogy a mult évben az egyetemhez felterjesztett közalapadó-

leiratás iránti folyamodványok az egyetem által elintéztettek és az 
egyházaknak visszaküldetnek; 

2. hogy az egyház-egyetem által három évre kivetett közalapadó-
leíratás iránti alaposan indokolt folyamodványok a kerület útján az 
egyetemhez felterjesztetnek. 

A kerületi gyűlés ezen jelentést tudomásul veszi. 
62. A ker. pénzügyi bizottság indítványozza a ker. gyűlésnek: 
1. Vegye helyeslőleg tudomásul a püspök úr azon eljárását, hogy 

Prónay Dezső úr ő mit. által, a vanyarczi egyháztól közalapadójának 
tőkéje fejében beküldött 30 frt, az egyetemes pénztárba letéteményez-
tette és 

2. határozza el, hogy minden ily közalaptőke az egyetemes köz-
alap-bizottság kezelésébe bocsáttassék. 

Elfogadtatik. 
63. Püspök úr jelenti, hogy az államilag segélyezett lelkészek 

névjegyzéke a ministerhez beterjesztetett. 
Tudomásul szolgál. 

64. Püspök úr jelenti, hogy kerületünkben — a m . évi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 61. pontjában kifejezett óhaj és kérelem értelmében 
— a lelkészi fizetések összeírása, a kultuszministerium által kiadott 
rovatos ívek szerint megtörtént. 

Az eredményt feltünteti a következő táblázat: 
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-68. 65. Az egyetemes nyugdíjintézetre vonatkozólag jelenti püspök úr, 
hogy a hozzá érkezett magánértesités szerint befolyt az intézet javára: 

1. Mint az egyetem járuléka 49,000 frt 
2. A nyugdíjintézeti tagok által befizettetett 45,000 » 
3. Segélyeztetett 6 özvegy s 13 árva. 

Kerületünk pénztárosának kimutatása szerint kerületünkből befolyt 
ugyan e czélra 13,811 frt. az előirányzott 12072 frt helyett s így 
1739 frttal több. 

Tudomásul szolgál; á kerületi közgyűlés felkéri püspök 
urat, hogy annak idejében hívja fel a nyugdíjintézet kerüle-
tünkbeli tagjait kötelezettségeik lerovására. 

66. Vonatkozással a m. évi jknyv 63. pontjára, melyben Holles 
D. javasolja, hogy »mindazon lelkészekért, theologiai tanárokért, hit-
oktatókért és ének-vezérekért, kik 1897. évben, életök 60-ik évét 
betöltötték, egészen a legmagasabb korig, a kerület fizesse a nyngdij-
intézeti illetményt« határozza a közgyűlés: miután a kerület ily segélye-
zésre fedezettel nem bír és az egyházmegyék volnának első sorban 
hivatva ez ügy felkarolására, hogy 

e javaslatot a napirendről leveszi. 
67. A ker. pénzügyi kisbizottság jelenti, hogy a m. é. ker. köz-

gyűlés jegyzőkönyvének 64-ik pontjában nyert megbízás szerint, a 
kerületi gyámoló-alap 240 frtnyi kamatját, minden alább nevezettnek 
24 frtot juttatva, következőleg osztotta szét: Riesz Károly zay-ugróczy, 
Balent István beczkói s Erdélszky Mihály, vágujhelyi lelkészek, továbbá 
Mandelik Istvánné, Ambrózy Jánosné, Blaskovics Vilmosáé, Sztolár 
Györgyné és Petényi Györgyné elégtelenül segélyezett lelkészözvegyck 
és Molitorisz Auguszta s Zapf Mária elhagyatott papi árvák, összesen 
tíz fél között. 

Tudomásul vétetik; a kerületi pénzügyi bizottság pedig 
jövőre is megbizatik a kerületi gyámoló-alap 260 forintnyi 
kamatjának elosztásával, a beszámolás kötelezettsége mellett. 

68. Kerületünkben az egyházmegyei és helyi egyházi segélyező 
intézetek állapotát 1898. decz. 31-én feltünteti e következő táblázat: 
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tüzetesen feltüntetett jogigényeinek tanulmányozását, kiadta az egyet. 69-73. 
gyűlés, a m. évi jknyv 100. pontjának tanúsága szerint a jogügyi 
bizottságnak, véleményes jelentéstétel végett. A javaslat beérkezése 
után fog ez ügyben érdemleges határozat hozatni. 

Tudomásul szolgál; a kerület elnöksége pedig különösen 
újra felkéretik, a folyamodó egyházmegyék képviselői által ez 
ügy támogatására s illetékes helyen való buzgó felkarolására. 

70. Előterjesztetik a trencsén-tepliczi fiókegyház állapotáról szóló 
ez évi jelentés, mely szerint fürdői istentisztelet ötször tartatott s azt 
Krizsan Zsigmond trencséni lelkész végezte. Ez évi bevétel 71 frt 
63 kr.; vagyonösszeg 326 frt 88 kr. 

Tudomásul szolgál. 
71. Előterjesztetik a pőstyéni fiókegyház állapotáról szóló évi 

jelentés, mely szerint az istentiszteletet a pozsonymegyei lelkészek 
minden második vasárnap felváltva magyar és német nyelven végezték; 
délután néhányszor tótnyelvű istentisztelet tartatott. 

Vagyonállás 1898 végével . . 1950 frt 
Diszkerti ünnepély jövedelme . 650 » 

Összes vagyon: 2600 frt 
Leltári tárgyak értéke: 890 frt 

Kilátásban van egy telek templomépítési czélokra. 
A kerület a fiókegyliáz gyarapodását örvendetes tudo-

másul veszi s köszönetet szavaz egyrészt a püspök úrnak 
s az istentiszteletet végző lelkészeknek, köztük a missio-
nárius lelkésznek, másrészt Koehler Edinhard a fiókegyliáz 
érdemes gondnokának, ki ez idén is a diszkerti ünnepély 
létrehozása körül buzgalommal fáradozott. 

72. Olvastatott a gyámintézet következő jelentése: 1. VII. számú 
függelék. 

A ker. gyűlés a jelentést tudomásul veszi; határozza, 
hogy az függelékképen a jegyzőkönyvhöz csatoltassék és 
kinvomatassék; az istentisztelet idejének meghatározását, 
a helyi viszonyok figyelembe vétele mellett a kerületi és 
gyámintézeti elnökségekre bízza. 

73. tartozik. Br. Steider A. alapítvány számla-kivonata 1898. évről, követe l . 
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ľ 
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Január 1. 
Decz. 31. 

Alapítványi tőke . . 
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csatolva 25 68 2904 03 

Pozsony, 1899. augusztus hó 2ü-án. 
Günther M. V., 

pénztáros. 

Tudomásul szolgál. 
Kesztler Tivadar, 

számvivő. 
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-78. 74. Püspök úr jelenti, hogy a Zsedényi díjat az 1898/99 tanévre 
90 írtjával a következő tanítóknak adományozta: 

Frecska István lévai, barsi, 
Podhradszky János tordasi, f.-komáromi, 
Adamovics György f.-zsemberi, honti, 
Halvax János oroszvári, mosoni, 
Paulinyi Samu bokori, nógrádi, 
Bodiczky Dániel veresi, nógrádi, 
Kosztolny Márton kosariszkói; nyitrai, 
Mendöl János, alsó-szelii, pozsonymegyei. 
Tim Károly, récsei, pozsonyvárosi, 
Ondrcska Pál puchói, trencséni ág. h. ev. elemi tanítóknak. 

Tudomásul szolgál. 
75. Püspök úr jelenti, hogy az 1898/99. tanévben a Geduly-féle 

ösztöndíjat Sommer Gyula IV. éves theologusnak Pozsonyban, a 
Németh lstván-lele ösztöndíjat pedig Huszágh Gyula pozsonyi és Haláth 
János selmeczbányai lyc. tanulóknak adományozta. 

Tudomásul szolgál. 
76. A Németh István-féle ösztöndíjban részesülő tanintézetek 

sorrendjére vonatkozólag 
kijelentetik, hogy az 1895. évi ker. gyűlési jegyzőkönyv 25. 
pontja értelmében az 1899/900. tanévben a pozsonyi lýceum 
marad ki. 

Tudomásnl szolgál. 
77. Felvétetvén a Tranovszky alapítvány ügye az 1898-diki kjk. 

74. pontja alapján, püspök úr jelenti, hogy a tiszai kerület a tőle 
bekivánt elmaradt számadásokat és alapszabályokat immár beküldte. 

A ker. gyűlés, tekintettel arra, hogy a tiszai kerület 
már az által is, hogy az alapítványi számadásokat és alap-
szabályokat megküldeni nem vonakodott, a dunáninneni 
kerület kívánalmainak egy részét teljesítette; másrészt fontolóra 
véve, hogy egy oly alapítvány ellenőrzése, melyet egy más 
kerületbe kebelezett esperesség kezel, számos nehézségeket 
támaszthat; végre a testvérkerületek közti kölcsönös béke és 
egyetértés ápolása és megőrzése czéljából, a beküldött szám-
adásokat tudomásul veszi, az alapszabályok tárgyalásába 
nem bocsátkozik, a Tranovszky alap kezelése körül eddig 
gyakorolt alapítói jogát a tiszai kerületre ruházza át; de 
egyszersmind felhívja a testvérkerületet, hogy jövőre is az 
alapítványi számadásokat az alapító kerülettel közölje, s az 
alapítvány általános jellegénél fogva a dunáninneni egyház-
kerület theologusai s képezdészei igényeit tekintetbe vegye. 

78. Püspök úr jelenti, hogy alapítványának 8 frtnyi kamatait, 
vallás-erkölcsi iratok vételére, különösen a tanuló ifjúság közötti ki-
osztás czéljából, ez idő szerint a trencséni egyházmegyének adományozza. 

Hálás elismeréssel tudomásul vétetik. 
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79. A Zpevnik-alapot kezelő bizottság beterjeszti a lefolyt 1898-ra 79-80 . 
vonatkozó következő jelentését: 

Bevétele volt 1759 frt 94 kr., kiadása 1741 frt 887* kr., pénz-
tári maradványa 18 frt 057* kr. 

Vagyona 1898-iki decz. 31-én volt 11035 frt 90% kr., szaporo-
dás 60 frt 927« kr. 

A vagyon 5 pénzintézetben, 3 drb 100 frtos földtehermentesítési 
és 2 drb 1000 koronás koronajáradéki kötvényekben van elhelyezve. 

A számadást Vladár Miksa nógrádi és Švehla Gusztáv zólyomi 
főesperesek vizsgálták meg s rendben találták. 

A bizottság 400 frttal járult hozzá a symbolikus könyvek kiadásá-
hoz (1899. folyamán még 260 frttal). 

Elajándékozott: Luther kis kátéját 100, Tranosciust 8 és az 
Énekes könyvet 51 példányban, összesen 92 frt 59 krnyi értékben. 
Az Énekes könyvből jutott a bányai kerületbe 23, a dunáninnenibe 10, 
a tiszaiba 18 példány. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
80. A fegyház! lelkészek jelentésének előadója Ebner Gusztáv 

lelkész következő előterjesztését: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Gyűlés! 
A modern állam igazságszolgáltatásának czélját nem abban keresi, 

hogy a társadalom törvényes rendje s polgárainak vagyona, élete 
avagy becsülete ellen intézett támadást megboszulja. — Nem a boszu, 
hanem a szeretet képezi a büntető igazságszolgáltatásnak erkölcsi 
alapját. Ezen elv adja meg az állam törvényes alapon nyugvó bírás-
kodásának keresztyén jellegét, — ez biztosítja a nagy felelősségggel 
járó büntető s bűnfenyítő eljárás óhajtott czéljának legalább részben 
elérendő s megvalósulandó eredményét. 

Ez miben keresendő? — A büntetést elszenvedő s a társadalmi 
közösségből rövidebb vagy hosszabb ideig tartó elkülönítetteknek 
vallás-erkölcsi javulásában s nevelésében. — Hogv ez hajdan, a sokak 
által mai nap is érthetetlen okból feldicsért régi korban nem úgy volt, 
— arról meggyőz minket nemcsak a népek, különösen a keresztyén 
népek culturális fejlődésének története, hanem főkép a korunk hatá-
rozott keresztyén szellemétől áthatott törvényhozása, természetesen 
ideértve a büntető codexeket is. S ez jól van így. — Mert az állam 
jogköréhez nemcsak a törvényes rend- és vagyonbiztonság ellen vét-
kezők megbüntetése tartozik, hanem joga, sőt kötelessége az eltéved-
tek megingott, a vallásból kiinduló s csakis azon nyugvó erkölcsi 
érzületnek új életre való hozása s megszilárdítása. — Ezen elv vezérli 
a tnívelt államnak törvényhozó testületét. Hogy édes hazánk e tekin-
tetben is a mivelt államok sorában nem az utolsó helyen áll, — ezt 
talán még azok sem vonhatják kétségbe, a kik megszokott, de ép 
azért jogosulatlan ellenszenvvel viseltetnek minden iránt a mi népünk-
nek s országunknak bármely téren nyilvánuló áldásteljes culturális 
fejlődését bizonyítja. 
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A fejlődő haladást minek köszönhetjük? Sokan mondják: a korunk 
szülte fejlettebb jog- és igazságérzületnek. — Mely forrásból ered ez? 
Nyiltan valljuk: Krisztusból, ki élő példával mutatja az emberiségnek, 
miképen keresi a hű pásztor az eltévedt juhokat. — Hogy a hű pász-
tor gyakran, sőt legtöbbször, tövises utakon kénytelen az eltévedtek 
után járni, azt bizonyítani fölösleges. — Még is, hogy e nehéz munkáról 
némi képet alkothassunk magunknak, s hogy tanúságot tegyünk arról, 
miképen kerestetnek s gondoztatnak vallás-erkölcsileg, az állam 
jogrendje ellen szenvedélyből, konokságból vagy könnyelműségből 
vétkezett s most vétkök méltó büntetését, egyházkerületünk területén 
belül lévő fegyintézetekben elszenvedő hitsorsosaink, bátor vagyok a 
nagyméltóságú és főtisztelendő egyházkerületi gyűlésnek, a főtisztelendő 
püspöki hivatalhoz beérkezett tudósítások alapján a következőket kegyes 
tudomására hozni: 

1. A mária-nostrai nő-fegyházban, mint intézeti lelkész Gyuris 
János ág. hitv. testvér működik. Az év elején a fegyenczek száma 
31 volt. Ezek közül kiszabadult 3, feltételes szabadságot nyert 4, 
maradt 24. Új beszállítás nem volt. — Isteni tisztelet tartatik magyar 
nyelven vasárnaponként délelőtt, a tót anyanyelvűeknek havonként 
egyszer. Az úrvacsorát a sátoros ünnepek alkalmával 58-an vették fel. 
A fegyenczek 3 osztályba vannak sorozva, egy-egy osztály hetenként 
egy órában vallás-erkölcsi oktatásban részesül. — A cura pastoralis 
a magánzárkákban naponkint gyakoroltatik. A fegyenczek által elköve-
tett bűntény oka s erkölcsi állapotuk osztályzatának részletes kimuta-
tása kivánatos volna. 

2. A lipótvári fegyházban levő ág. hitv. evang. fegyenczek 
vallás-erkölcsi gondozását Hajdú András ref. lelkész végzi. — Az év 
elején volt 51 fegyencz, ebből kiszabadult 10, közvetítő intézetbe 
áthelyeztetett 2, feltételes szabadságot nyert 6, meghalt 1. Új beszállí-
tás volt 30, a létszám tehát összesen 62. — A részletes kimutatásban 
a fegyenczek erkölcsi állapotok osztályozva van s pedig olykép, hogy 
»jó« osztályzatot kapott 8, »közepes« osztályzatot 7, a többi »rosszat«, 
11 fegyencz sem olvasni, sem írni nem tudott. — A legtöbb fegyencz-
nél a bűntény oka: állandó tolvajlás, másoknál mértéktelen pálinka-
ívás, családi viszály, állati ösztön, bosszú, harag s néhánynál elkese-
redés. — Istenitisztelet vasárnaponként délelőtt tartatik. Az úrvacsora 
a főünnepek alkalmával lett kiszolgáltatva, de nincs megemlítve hányan 
járultak az Úr asztalához. 

Az olvasni tudók Luther kis kátéját tanulták. Cura pastoralis a 
magánzárkákban naponként gyakoroltatik. 

3. Az illavai fegyházban az igazgatóság f. év julius hó 12-dikéről 
kelt értesítése szerint az intézeti lelkészi állás jelenleg nincs betöltve. 
A jelentéshez csatolt kimutatásból kitűnik, hogy az ág. hitv. evang. 
fegyenczek száma f. év január hó 1-én 30 volt. Ezekből kiszabadult 2, 
feltételes szabadságot nyert 1, közvetítő intézetbe szállítatott 1, meghalt 1, 
maradt tehát 25, új beszállítás 5, a létszám ismét 30. 
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A niult évben az ugyancsak múlt évi julius hó 27-dikéröl kelt 8 0 - 8 2 . 
értesítés szerint Udvardy Gyula ref. lelkész részesítette az ág. hitv. 
evang. fegyenczeket lelki gondozásban s pedig úgy, hogy azok részint 
osztályonkint naponta, részint minden vasárnapon együttesen lettek 
vallás-erkölcsileg oktatva. Az oktatásnál minden fegyencznek jelen 
kellett lenni. — Ez alkalommal tárgyaltatott a bűn eredete, fejlődése 
s ennek következményei, vonatkozással az isteni kegyelemre a meg-
térő bűnös ember irányában. 

A rendes iskolaköteles íegyenczekkel pedig külön órán a hit- és 
erkölcstan fonalán a szükséges ismeretek is tanítattak. A buzgó lelkész 
jelentése szerint az ág. hitv. evang. fegyenczek száma 39 volt, ebből 
kiszabadult 2, feltételes szabadságot nyert 1, közvetítőbe szállíttatott 2, 
meghalt 5, így maradt az év végén 30, ezek közül az 1898-dik év 
folyamán, közvetítőbe ment 1, feltételes szabadságra 1, meghalt 1, 
új beszállítás volt 1, volt tehát, mikor a lelkész eltávozott 28, a mi 
tekintve az 1896-dik évi kimutatást, melyben 48 ág. hitv. evang. 
fegyencz lett feltüntetve, örvendetes jelenség. — Kívánatos- volna, ha 
az illavai fegyintézetben üresedés alatt lévő evang. lelkészi állás minél 
előbb egy hitbuzgó alkalmas testvér által betöltetnék, hogy a bűn-
tények miatt törvényesen elitéltek lelki vigasztalásban s vallás-erkölcsi 
nevelésben hiányt ne szenvedjenek. 

Sötét kép az, melyet a megtisztelő püspöki megbízás folytán jelen 
jelentésemben a méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés előtt feltártam. 

A mint vetettek, úgy aratnak. Mi pedig kérjük a mindenség Urát, 
hogy rendítse meg az ő szent lelke az eltévedt bűnösök lelkiismeretét, 
hogy megbánva tetteiket, melyekkel az isteni törvényt megsértették, 
s a társadalom biztonságát s békéjét veszélyeztették, újra méltókká 
legyenek a Jesus-Krisztus által biztosított menyei kegyelemre s ember-
társaik bocsánatára s becsülésére. 

Elmer Gusztáv. 
a kerületi gyűlés tudomásul veszi, annak egész terjedelmé-
ben a jegyzőkönyvbe igtatását rendeli és az előadónak köszö-
netét nyilvánítja. 

81. Olvastatik a trencséni esp.-helyettesnek jelentése a zsolnai szór-
vány önállósítása tárgyában, mely szerint ezen ügy még nem volt véglege-
sen rendezhető az anyaegyház lelkészének újólag támasztott igénye miatt. 

A kerületi gyűlés ezen jelentést nem veszi tudomásul, 
hanem utasítja a trencséni egyházmegyét, hogy az 1890. 
felvett jkv. alapján véglegesen rendezze ezen ügyet. 

82. Olvastatik a trencséni egyházmegye 1899. julius 25. tartott 
rendes közgyűlésének jkvi kivonata (IX. p. f.) a nagy-szlatinai missio 
önállósítása tárgyában. 

A kerületi gyűlés jóváhagyja a nagy-szlatinai leányegy-
háznak önálló missioi körré alakulását s Barthó Mihályt annak 
rendes missioi lelkészül nyilvánítja, a trencséni egyházmegyét 
pedig utasítja, hogy a hivány-ügyet rendezze és a missio 
községeit névszerint jelentse be. 
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-86. 83. A magyar-óvári missioi kör rendezése tárgyában a moson-
megyei esperes jelenti, hogy a m.-óvári és a mosoni fiókegyház ügye 
szépen fejlődik és hogy azt a levéli lelkész folyton és buzgóan gondozza. 

A kerületi gyűlés ezen jelentést örvendetes tudomásul 
veszi; az ügynek lehető fejlesztése iránt a kerületi elnök-
séget és a mosoni egyházmegyét felhívja, az utóbbit egyúttal 
utasítja, hogy a fejlődésről a jövő évi kerületi közgyűlésen 
jelentést tegyen. 

84. A oroszvári párbér ügyre vonatkozólag olvastatott az 1898. 
évi egyetemes gyűlés jkvének 24. pontja, mely szerint az egyetemes 
gyűlés az országgyűlés, a kormány, a vallás- s közoktatásügyi és az 
igazságügy miniszterhez intézendő felterjesztés szerkesztésével az alkot-
mány és jogügyi bizottságot bízta meg. 

Tudomásul szolgál. 
85. A mult évi ker. gyűlés jkvének 85. p. kapcsán olvastatott 

az 1898. évi egyetemes gyűlés jkvének 50. pontja, mely szerint az 
egyetemes gyűlés kerületünk kívánságát teljesítve, elhatározta, hogy a 
ker. felügyelők és püspökök az egyetemes közalapi bizottságban hiva-
talból foglalnak helyet. 

Helyeslő tudomásul szolgál. 
86. A pénzügyi bizottság a ker. gyűlés mult évi jkvének 87. 

pontjában foglalt s a supplicatio korszerű átalakítására vonatkozó meg-
bízatásában eljárván, a két főgymnasiumból érkezett véleményből 
kiindulva, hoszszabb és beható discussio után a következő határozati 
javaslatot terjeszti a ker. gyűlés elé: 

tekintettel arra, hogy a supplikátio eltörlésével az élelmezők oly 
jövedelmi forrást veszítenének, mely éppen arra szükséges, hogy a jó 
és szegény tanulók ingyen kapjanak ellátást; 

tekintettel arra, hogy a közvetetlen supplikálásból eredő jövedel-
met, a supplicatio alól való megváltás czimén az egyházak részéről 
önként felajánlandó adományok nem pótolhatnak s követve az ily 
nemű ajánlatok általános természetét, rövid idő alatt a minimumra 
redukálódnának; 

tekintettel arra, hogy a jóravaló supplikáns, közvetetlen szemlélet 
útján ismerni tanulja hazája egyes vidékeit s különböző emberekkel 
érintkezve, tágul lelki szemhatára; 

tekintettel arra, hogy ha supplikánsainkat kitiltjuk házainkból, 
annál tágasabb tért nyitunk azoknak, a kik nem a mi czéljainkra, 
sőt azok ellenére kéregetnek; 

legvégül apellálva kivált lelkészeinknek a supplicatio ügye és a 
supplikánsok iránt tanúsított és tanúsítandó jó indulatára; 

mondja ki a ker. gyűlés, hogy a supplicatiot megtartani óhajtja; 
de kívánja, 

hogy csak a theologiai intézetek, teljes főgymnasiumok és önálló 
tanítóképzők küldhessenek supplikánsokat; 

továbbá felszólítandók az illető intézetek igazgatói: jól válasszák 
meg a supplieatióra kiküldendő ifjakat; 
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történjék intézkedés az egyes egyházmegyékben az iránt, hogy 86 -90 . 
a supplikánsnak nem szabályszerű viselkedéséről értesítést nyerjen 
az illető intézet igazgatója. 

A közgyűlés ezen javaslatot egész terjedelmében elfogadja 
és határozati erőre emeli. 

87. Jelentés (az 1898. ker. gy. jkv 94. p.-hoz). A kerületi pénz-
ügyi bizottság jelenti: 

1. hogy azon 60 frt, melyet a mult évi ker. gyűlés a theologusok 
Otthonában fentartott két alapítványi helyre vacsorapénz czimén 
pótlólag megszavazott, a 6000 írtnyi államsegélyből folyósíttatott és 
hogy ennélfogva 

2. jövőre a theol. otthonára állandó tételként 220 frt vétetett fel 
a költségelőirányzatba. 

Helyeslő tudomásul szolgál. 
88. A mult évi ker. gyűlés jkvének 101. p. kapcsán olvastatott 

az 1898. évi egyetemes gyűlés jkvének 93.• pontja, mely szerint az 
egyetemes gyűlés kerületünk azon indítványát, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez intéztessék felterjesztés a végett, hogy az 
illető közegeket utasítsa, miszerint elvi jelentőségű iskolai határozatok 
és intézkedések csakis az egyházi főhatóság útján intéztessenek a 
tanítókhoz, elfogadja és a vallás- és közoktatásügyi ministerhez ily 
értelmű felterjesztést intéz. 

Tudomásul szolgál. 
89. Mult évi közgyűlésünk jkvének 102. p. kapcsán olvastatott 

az egyet, gyűlési jkv 109. pontja, mely szerint az egyetem kerületünk 
felterjesztését új névtár kiadása tárgyában ez idő szerint mellőzte. 

Tudomásul szolgál. Egyúttal felkéretik püspök úr, hogy 
a névtár kiadását, adatok gyűjtésével előkészíteni s az ered-
ményről a jövő évi ker. gyűlésen jelentést tenni szíveskedjék. 

90. A bányai egyházkerület a budapesti főgymnasiumi tanári kar 
kezdeményezése folytán az évzáró vizsgálatok megváltoztatása tárgyá-
ban javaslatot adott be az egyetemes gyűléshez. Ez a javaslatot 
nyilatkozattételre az egyházkerületekkel közölte. (L. egyet. jkv. 28-ik 
pontját.) A püspök úr két középiskolánk tanári karának nyilatkozatát 
bekérvén, azok tanulmányozásával s összeegyeztetésével Raab Károlyt 
bízta meg. 

Az egyet, tanügyi bizottság a budapesti tanári kar javaslatára 
támaszkodva terjedelmesebben nyilatkozik az ügyről; javaslatának 
veleje ez: 

A mostani vizsgarendszerrel szakítani kell; az évzáró vizsgák ne 
legyenek osztályozó vizsgák, hanem adják az illető tantárgynak a 
nyilvánosság előtt rendszeres, összefoglaló áttekintését lehetőleg 1—1 
óra alatt, s engedjenek bepillantást a tanár módszerébe. Az osztályozás 
azonnal az ismétlések után történjék. A vizsgák egy hét alatt elvégez-
hetők, ennélfogva a szorgalmi idő meghosszabbítható; az osztályozás 
meglévén, a bizonyítványok azonnal az utolsó vizsga után kioszthatók 
s a záró ünnep szorosabb kapcsolatba hozható az évvel. A censorok 
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feleslegesekké válnak. Ez átmenetet képezne az állami intézetek 
vizsgarendjéhez, melyre előbb-utóbb úgy is rá kell térnünk. 

1. A pozsonyi tanári kar véleménye a következőkben konkludál: 
Paedagogiai tekintetben a javaslat ellen kifogás nem tehető; de tagadni 
nem lehet, hogy a tanulók, ha tudni fogják, hogy a vizsga nem 
érdemleges, nem is fognak reá készülni. A tanárt pedig feszélyezni 
fogja az a tudat, hogy a vizsgálatnál a közönség tulaj donképen nem 
a tanulók előmenetelét, de a tanár módszerét bírálgatja s könnyen 
megtörténik, hogy a kevésbé lelkiismeretes tanárok már az ismétlések 
alatt fogják a tanulókat az ily összefoglalásokra begyakorolni s az ily 
vizsgából kinövi magát majd az úgynevezett parádés vizsga. 

Ha tehát paedagogiai szempontból helyes s a tanulókra nézve 
hasznos az áttekintő összefoglalása az elvégzett tananyagnak; úgy 
vétessék az elő a tanulókkal; de ne a nyilvánosság előtt. 

A tanári kar többsége az érdemleges vizsgálatok továbbra 
való megtartása mellett foglal állást. A tanulók tudva, hogy a 
vizsgának van befolyása az érdemjegyre, még egy erőfeszítést tesznek 
a mulasztottak pótlására; a mellett hozzá szoknak a nyilvánosság 
előtt összefüggő előadásban, összefoglaló, áttekintő kérdésekre felelni, 
mi jó előkészület az érettségi vizsgához, hol a bírálat tárgya a tanuló 
előadásbeli ügyessége is. 

A mellett lehetne a vizsgálatokat ugy berendezni, hogy a rokon-
tárgyak csoportosítassanak. Megvizsgáltatnak főkép azok, kiknél a 
felelet osztályzatukra döntő lehet; de a többieknek is legalább 1—2 
tárgyból kell felelniök. így a vizsgák jun. 18—28 között megtarthatók; 
a vizsgálatok után történik az osztályozás; a záróünnep a bizonyít-
ványok kiosztásával junius 28—29-én tartható. Az ily érdemleges 
vizsgálat nem zárja ki azt, hogy a kérdések az egész tananyagot fel-
ölelő általánosabb és összefüggő módon ne tétessenek. 

2. A selmeczbányai tanári kar két pártra oszlott s a többség 
és kisebbség is külön-külön nyilatkozik. 

Ahhoz, hogy az úgy nevezett osztályozó vizsgálattal teljesen 
szakítsunk, a tanári kar egyhangúlag nem járul hozzá; de azt sem 
fogadja el, a melyet az egyet, tanügyi bizottság javasol. 

A többség a javasolt módot, hosszabb, érdekes indokolással, 
feleslegesnek, czélra nem vezetőnek tartja. Hogy a tanár elvégezte-e 
a tananyagot, arról meg lehet győződni a tanulmányi naplóból; a 
vizsga a tanár módszerének nem adja képét, mert az az évközi 
tanításban, a részletek feldolgozásában nyilvánul s legfeljebb a tanár 
kérdezési és feleltetési módszerébe enged bepillantást. 

A mostani osztályozó vizsgálat megváltoztatását szükségesnek 
tartja, s ezt véleményezi: Az év végén az általános ismétlések után 
nyilvános osztályozó vizsgák tartandók, úgy, hogy 2—2 rokontárgy 
összekapcsoltassék; jelen van tehát két tanár, a censor feleslegessé 
válik; a feleletek befolyással vannak az érdemjegyek megállapítására, 
a mi az évvégi értekezletnél történik. Az ilyen vizsga módot és 
alkalmat nyújt magának a tanárnak, hogy tanítványai előmeneteléről 
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évközben a részletek kikérdezésekor, a szokásos és az általános 90-93 . 
ismétlésekkor szerzett tapasztalatait kiegészíthesse s a szülék és a 
tanügyért érdeklődők általános képet nyernek arról, mit épített fel a 
tanár a tananyagból az egész éven keresztül s mennyire otthonosak 
tanítványai ebben az épületben. 

Azután feltüntetik több pontban ezen vizsgálatnak előnyeit 1. a 
jelenleg gyakorlatban lévő osztályozó vizsgálattal, 2. az 1886-iki tanári 
értekezlet ajánlatával, 3. a budapesti javaslattal s 4. az állami közép-
iskolák osztályozó vizsgálatával szemben. 

A kisebbség az eddigi gyakorlatot kívánja fentartani, az az legyen 
a vizsgálat olyan, hogy azon minden tanuló minden tantárgyból 
mindenesetre feleljen, mert. a vizsgának nem az a rendeltetése, hogy 
a tanár módszerét ellenőrizze, hanem a czélja, hozzájárulni lehetőleg 
annak a biztosításához, hogy a tanulók az egész év folyama alatt 
szorgalmasan tanuljanak. 

A pozsonyi tanári kar a mostani vizsgálat mellett nyilat-
kozik, de módosítani kívánja azt: a selmeczbányai nem járul 
hozzá a jelen gyakorlattal való teljes szakításhoz, de módosítva 
fenn kívánja tartani; a kisebbség a jelen gyakorlat mellett 
szól. A bányakerületi indítvány mellőzésével a dunáninneni 
kerület az egyetemes gyűlés elé a következő javaslatot 
terjeszti fel: 

1. az évzáró vizsgálatnak ne legyen döntő befolyása az 
érdemjegyre; osztályozni csak a vizsgálat után lehessen; 

2. két-két tantárgy csoportosíttatván, a vizsgálat a két 
tanár s az érdeklődő közönség jelenlétében nyilvánosan 
folyjon le, censor szükséges; minden tanulónak minden tan-
tárgyból kell felelnie; 

3. a kérdések felölelhetik az elvégzett egész tananyagot; 
4. a vizsgálatok jún. 18—28 között tartan dók. A bizo-

nyítványokat elő kell készíteni és fél nap alatt, a tanári 
értekezlet után, kitölteni. Az iskolaév jun. 29-én berekeszthető. 

91. Az 1898. évi egyetemes gyűlés jkvének 41. pontjánál, mely-
ben kimondatik, hogy az évi számadások átvizsgálása a számvevő-
szék hatáskörébe tartozik, 

egyházkerületünk hasonló elvi álláspontra helyezkedik; de 
tekintettel a jövő évi általános tisztújításra, az eddigi gyakor-
latot még ez évben fentartja. 

92. Olvastatik a m. é. egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 42. pontja, 
mely a napidíjakról s útiköltségről szóló szabályzatot tartalmazza. 

Tudomásul szolgál. A közgyűlés utasítja egyszersmind 
a kerületi szabályrendeleti bizottságot, hogy hasonló, a kerü-
letre tartozó szabályrendeleti javaslatot alkotva, azt a leg-
közelebbi ker. közgyűlésnek terjessze be. 

93. A kerületi jogügyi bizottságot a kerületi gyűlés megalakítja 
a következőleg: 
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93-96 . elnökéül a kerületi elnökséget, tagjaiul Láng Lajos, Farbaky 
István, dr. Samarjay Emil, Bende Gyula, Kossaczky Arnold, 
dr. Glosz Ernő, dr. Kéler Zoltán, Hacker Károly, Sziklay 
Ottó, továbbá Händel Vilmos, Hollerung Károly, Trsztyenszky 
Ferencz és Ebner Gusztávot, jegyzőjéül pedig Hörk Józsefet 
választja meg. 

94. Olvastatik a közalapi adomány kiosztása tárgyában az egye-
temes pénztáros jelentése, mely szerint a közalapból kifizetett: 

1. a missionarius lelkész javára . . 1200 frt — kr. 
2. a selmeczi lýceum » . . 2500 » — » 
3. a » tanítóképző » . . 900 » — » 
4. a vallásoktatók segélyezésére . . 1012 » 50 » 

Összesem 5612 frt 50 kJ. 
a mit a kerületi pénztáros kezébe küldött meg. 

Tudomásul vétetik. 
95. A bányai kerület beterjesztett szabályrendeletét a politikai 

községek beosztásáról 
közgyűlésünk tudomásul veszi; mert a mi kerületünk határait 
át nem lépi. 

96. Az egyet, gyűlés jkvének 91. pontjánál olvastatott a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium következő leirata, a melyet a köz-
gyűlés egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe vétetni rendel. 

3052. ein. sz. 

Méltóságos Báró, Felügyelő Úr! 
A magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyház 1896. évi október 

hó 21., 22. és 23-ik napján Budapesten tartott egyetemes közgyű-
léséből 1897. évi szeptember havában 54. sz. a. az iránt méltóztatott 
hozzám felterjesztést tenni, hogy a különböző vallásfelekezetekhez 
tartozó házasulandók közt születendő gyermekeik vallására nézve az 
1894. évi XXXII. t.-cz. 1. §-ában felsorolt hatóságok előtt kötött 
egyezések hiteles másolatban a házasulandók illetékes lelkészeivel is 
közöltessenek. 

Van szerencsém Méltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy az elő-
terjesztett kérelmet nem tartom teljesíthetőnek sem abban az alak-
ban, hogy az 1894. évi XXXII. t.-cz. I §-ában felsorolt hatóságok 
küldjék meg az illetékes lelkészeknek az előttük létrejött megegyezések 
hiteles másolatait, sem abban az alakban, hogy a közlést a házasság-
kötésnél közreműködő állami anyakönyvvezető eszközölje. 

A születendő gyermekek vallására nézve létrejött megegyezések 
ily módon való közlésének czélja az lenne, hogy az illető lelkészek 
ellenőrizhessék, hogy a különböző vallásfelekezethez tartozó ille-
tőleg felekezeten kivül álló házasulok valóban abban a vallásban 
neveltetik-e gyermekeiket, melyet a megegyezésben ezek számára 
kijelöltek. Ennek az ellenőrzésnek hatályosabbá tétele egyházi feladat 
s az állami közegeknek ilyen teendőkkel való megbízatását annyival 
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kevésbbé rendelhetem el, mert az 1894. évi NXXII. t.-cz. I. §-a 
csak a megegyezés anyakönyvi t. i. állami anyakönyv nyilvántartása 
körül követendő eljárás rendeleti szabályozására hatalmazza fel az 
illető minisztereket. 

Egyébiránt a javasolt eljárás egyáltalán nem fogna czélravezető lenni. 
Ama javaslat, hogy a születendő gyermekek vallására vonatkozó 

megegyezéseket felvevő hatóságok: kir. közjegyző, kir. járásbíró, 
polgármester, főszolgabíró küldjék meg az előttük létrejött megegye-
zések hiteles másolatait az illetékes lelkészeknek, nem vezet czélra, 
mert a míg a házasság megkötve nincs, addig a megegyezésnek sincs 
joghatálya; azonfelül ez a megegyezés a házasság megkötése előtt 
annyiszor-mennyiszer meg is változtatható, ha pedig a házasság nem 
jön létre, egyáltalán minden jelentőség nélkül van. 

Sőt a szóban forgó megegyezések az 1894. évi XXXII. t.-cz. 3. 
§-ában tárgyalt esetben meg is változtathatók; a közjegyző valamely 
hiteles kiadványnak az egyházi hatóságokhoz való küldésére csakis 
felszámítható díjainak kielégítése esetén kötelezhető. 

Egyébiránt az egyes felekezetbeli lelkészek a cura pastoralis-ból 
eredő kötelességüknek e téren az állami közegek igénybe vétele nélkül 
is megfelelhetnek. 

Ugyanis az 1894. évi XXXIII. t.-cz. 87, §-a, a 60.000/95. sz. 
belügyminiszteri anyakönyvi utasítás 57. §-a, továbbá az 1895. évi 
XLIII. t.-cz. 26. §-a és az 1896. évi 56. V. K. M. sz. vallás- és köz-
oktatásügyi, belügyi- és igazságügyi rendelet 19. §-a értelmében az 
állami születési anyakönyvekbe magyar állampolgárok gyermekeinek 
vallása a fennálló jogszabályoknak megfelelőleg bejegyzendő. A most 
idézett és 1894. évi XXXII. t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott 
miniszteri utasítás és rendeletek előírják, hogy ha az 1894. évi XXXII. 
t.-cz. 1. §-ának megfelelően létrejött megegyezés létezik, az az anya-
könyvvezetőnek a gyermek születésének anyakönyvezésekor felmuta-
tandó. Az 1895. évi június hó 29-én, 27.243. sz. a. kelt igazságügy-
miniszteri házassági utasítás pedig azt írja elő 70. §-ban, hogy ha 
a házasulok gyermekeik vallására nézve a házasságuk megkötése 
előtt az 1894. évi XXXII. t.-cz. 1. §-a értelmében az ott említett 
hatóságok előtt létrejött megegyezésüket a házasság megkötése előtt 
vagy a házasság megkötése alkalmával felmutatják: ezt a megegyezést 
a házassági anyakönyv »Megegyezés« rovatba be kell jegyezni. 

Mivel pedig az 1894. évi XXXIII. t.-cz. 33. §-a értelmében az 
anyakönyvbe az anyakönyvvezető felügyelete mellett bárki díjtalanul 
betekinthet, a lelkészeknek is módjukban van meggyőződni arról, 
hogy a különböző vallásfelekezetűek vagy felekezeten kívül állók 
házasságából született gyermekek a fennálló jognak megfelelően, mely 
vallásfelekezethez tartoznak. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1898. szeptember hó 7-én. 

W'lasstcs s. k. 
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97-101. 97. Olvastatott az 1898-dikí egyetemes gyűlés 92-dik pontja, 
mely szerint az egyetem a vallás- és közoktatásügyi ministerium 1896. 
9362. sz. a. kelt rendeletét, melyben a tanító-egyletek arra kötelez-
tetnek, hogy alapszabályaikat jóváhagyás végett a kormányhoz felter-
jeszszék s a felügyeleti jog gyakorolhatása végett közgyűléseik napját 
a tanfelügyelőnek bejelentsék, sérelmesnek nem tartja; másrészt 
a zsinati törvény 85-dik szakaszában az egyház azon jogát is 
biztosítva látja, hogy tanító-értekezletekről, mint egyházi intézmé-
nyekről szabályrendeleteket alkothasson, a mire az egyház figyelmét 
is felhívja. 

A kerületi gyűlés az egyetemnek fenti nyilatkozata alap-
ján a vallás- és közoktatási ministerium 1896. 9362. sz. a. 
kelt rendeletét tudomásul veszi s a tanítói értekezletek 
alakítását ajánlja. 

98. Tekintve, hogy a mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 
103., illetőleg az e jegyzőkönyvben foglalt egyetemes felügyelői jelentés 
12. pontja szerint a református testvéregyházzal, a nagy-geresdi min-
tájára kötendő új egyesség ügyében a megállapodás merő alaki okból 
nem létesült s az ügy — a f. évre szóló egyetemes közgyűlési meghivó 
szerint is újból rapirendre kerül; 

mivel ezen kérdés a két testvéregyház közös bizottsága 
ügykörébe tartozik, itt a napirendről levétetik. 

99. Olvastatik az 1898. egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 104. 
pontja, mely szerint az egyetemes közgyűlés a vasárnapi munkaszünet 
tárgyában a kormányhoz felterjesztést rendelt el. 

A kerületi gyűlés ezen intézkedést tudomásul veszi. 
100. Olvastatott a mult évi egyetemes gyűlésnek, kernblunk 

tavalyi jegyzőkönyve 3-ik pontjára nézve, a vallás- és közoktatásügyi 
minister 66542/1897. számú leiratában ajánlott iskolai hazafias ünne-
pély tárgyában hozott 108. számú határozata, mely ezen ünnepély 
mikénti megtartását a kerületek, illetve az iskolafentartó testületek 
saját hatáskörébe tartozónak jelenti ki s a kerületeket hívja fel, hogy 
ez ügyben a helyi viszonyok tekintetbe vételével intézkedjenek. 

A kerület utasítja a köréhez tartozó egyházmegyéket 
és gymnasiumokat, hogy ily iskolai hazafias ünnepély éven-
kénti megtartása iránt saját hatáskörükben és a helyi 
viszonyokhoz mérten intézkedjenek s egyszersmind az ünne-
pély napjául a ministeri leiratban jelzett napok (jun. 8., 
okt. 4., május 3.) valamelyikét ajánlja. 

101. Beterjesztetett a pozsonyi lýceum tanári kara által kidolgozott 
s a pozsonyi egyház által jóváhagyott középiskolai pragmatika és rend-
tartás tervezete. 

A kerületi gyűlés a munkálatot, mely egyházi szokásain-
kat kellőleg figyelembe veszi, az Egyházi Alkotmány elveivel 
összhangzatban van, az állami középiskolai pragmatikával 
megegyez, elfogadj a s az egyetemnek elfogadásra melegen 
ajánlja. 
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102. A symbolikus könyveknek magyar fordítása szükségessé válván: 102 -105 
a ker. gyűlés az irodalmi czélokra szánt, de fel nem használt 
300 forintot e czélra felajánlja s püspök urat felkéri, hogy 
szükség esetén a felajánlott összeg folyósítását eszközölje. 

103. Püspök úr bemutatja a prot. orsz. árvaegylet 1898. évi 
működéséről szóló jelentését. 

Tudomásul szolgál és a levéltárba tétetik. 
104. Főtiszt, püspök úr beterjeszti a tiszai ág. hitv. ev. egyház-

kerület 1898. évi közgyűlése jkvének 64. pontját, melyben egyház-
kerületünk felkéretik: Miután a liptói egyházmegyének a legközelebb 
megtartott zsinatban két képviselője volt s azok egyike, nevezetesen 
gömöri Szentiványi József az őt megillető költségekről lemondott, ezen 
lemondása egyedül az őt kiküldő liptói egyházmegye és nem a külö-
nösen meg nem nevezett dunáninneni egyházkerület javára szolgálhat 
s így az e czímen megtakarított 431 frt 45 kr. összeg a liptó egyház-
megye pénztárát illette: megkeresi ennélfogva egyházker. közgyűlés a 
dunáninneni egyházkerületet, hogy a liptói egyházmegye részére ezen 
431 frt 45 krt zsinati költségek megtérítése czímén kifizetni kegyes-
kedjék. 

Egyházkerületünk e tárgyban 1897-iki közgyűlése jegyzőkönyvének 
86. pontja szerint már véglegesen határozott, de egyrészt meg lévén 
győződve arról, hogy határozatát a tiszai egyházkerület nem ismeri, 
legalább a fentírt jkvi pontban egészen mellőzve van, másrészt teljes 
tisztelettel a testvérkerület megkeresése iránt, miután tény ugyan, hogy 
a dunáninneni egyházkerület 1892. évi közgyűlése jkvének 12. pont-
jában a kebelbeli esperességeket és a pozsonyi egyházközséget zsinati 
költségeik viselésénél méltányos módon ígéri kártalanítani, azonban 
sem megtérítést, sem teljes kártalanítást nem igért; tudta azt is, hogy 
a liptói egyházmegyének két képviselője volt a zsinaton, de miután a 
zsinati kiadások költségelőirányzatának idején sem ngs Szentiványi 
József úr, sem a megajándékozott esperesség ez igényt nem érvénye-
sítette s ennélfogva figyelembe vehető nem is volt, sőt a liptói espe-
resség az ajándékozásból származtatott követelését csakis az 1893. évi 
ker. közgyűlés 18. és 36. és az 1894. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 
73. ponljaiban foglalt leszámolás után igyekezett érvényesíteni, mint 
azt az 1895. évi ker. gyűlés jkv. 32. pontjának g) betűje is tanúsítja; 
miután a régi dunáninneni kerület 1892. évben tett Ígéretéhez képest, 
minden e czélra rendelkezésére álló pénzét az egyházmegyék kártala-
nítására fordította, tehát nem takarított meg semmit; a jelenlegi egy-
házkerület pedig az oly kiadásokat, melyeket sem meg nem állapított, 
sem el nem fogadott, magára nézve kötelezőknek el nem ismeri 

kijelenti, hogy a liptói egyház követelésének helyt nem adhat 
s a tiszai egyházkerület megkeresését teljesíthetőnek nem 
taríja. 

105. Vallásvizsgai biztosok útiköltsége. Azon jogos és méltányos 
kéréshez, hogy a közép- és főiskolákon megejtett vallástani vizsgákon 
részt vett kiküldött biztosoknak az útiköltsége megtéríttessék, indítvá-
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105—106. nyozza a pénzügyi bizottság, hogy a kerületi gyűlés addig, mig jövőre 
a szükségletet teljesen kitüntető adatok rendelkezésére állandnak a 
püspök úrnak elszámolás mellett 100 frt kiutalványozzon ily útikölt-
ségek némi megtérítésére a kerületi pénztárból, az előre nem látott 
kiadások terhére. 

Elfogadtatik. 
106. Köhler Schindler Antónia 14500 frtot hagyományozott a 

pozsonyi ág. h. ev. egyháznak, oly ifjaknak egyenként évi 200 frttal 
való javadalmazására, a kik tanári vagy papi kiképzés végett valamely 
külföldi egyetemen tanulnak. A végrendelet 2. pontja így szól: »dem 
evang. Kirchenconvent zu Pressburg (wo mein guter Sohn seine 
Gymnasial-Studien zurückgelegt und die Asche meiner guten Mutter 
begraben ist) legire ich hiemit 20000 íl.; von den jährlichen Zinsen 
dieses Capitals sollen für ev. ausgezeichnete, wohlgesittete, dabei der 
hinlänglichen Mittel entbehrende Candidaten des Prediger-Amtes oder 
des evang. höheren Schulwesens, welche sich auf ausländischen ev. 
Universitäten befinden, so viel Stipendien, jedes mit 200 fl. ö. W., 
verabfolgt werden, als der Stand der jährlichen Interessen dasselbe 
zulässt. Zur Zeit jedoch, wo sich keine evang. Studierenden oben 
bezeichneter Art auf ausländischen Universitäten oder in solcher 
Anzahl befinden, dass die volle Summe der Interessen durch die ihnen 
hiemit zugedachten Stipendien erschöpft würde, sollen die Zinsen 
obiger 20000 fl. mit einer Hälfte den Lehrern am evang. Lyceum zu 
Pressburg, mit der anderen Hälfte aber der Bibliothek des dortigen 
Lyceum zu Gute kommen. Übrigens sollen bei Betheiligu :ig mit oben 
erwähnten Stipendien die aus der Stadt Raab gebürtigen Canditaten 
vorzugsweise berücksichtigt werden.« 

Utóbbi intézkedésével ezen 20000 frtot 14500 frtra szállítatla le. 
A győri á. h. ev. egyház azt kívánja, hogy a pozsonyi egyház 

az ösztöndíjat arra tekintet nélkül, hogy az illető jelölt Pozsonyban 
tanult-e vagy sem — Győr városi születésüeknek oszsza ki — továbbá 
azt kívánja, hogy a pályázatot a pozsonyi egyház esetről-esetre vala-
mely egyházi lapban is közzétegye, vagy a győri egyházzal közölje. 

A pozsonyi egyház ezen két kívánságot nem teljesítvén, a győri 
egyház panaszt emelt a pozsonyvárosi egyházmegyén és mivel az a 
panaszt elutasította, az ügyet a kerületre felebbezte; álláspontját azzal 
indokolja, hogy a végrendeletből nem állapítható meg az a feltétel, 
hogy a jelöltnek Pozsonyban kellett legyen tanulnia; a mi ellen a 
pozsony városi egyházmegye azt veti ellen, hogy a végrendelet nem 
mondja, hogy csak győri születésű jelölt kaphassa meg ösztöndíját, 
sem azt s nemlegesen, hogy a pozsonyi lyceumban tanult ifjaknak 
elsőbbsége ne legyen és mert a győri egyház elismerése szerint is a 
hagyomány a pozsonyi egyház, illetve convent javára történt, nem-
csak a tulajdonnal kapcsolatos intézkedési jogkör, továbbá a vég-
rendeletben mellőzött egyéb feltétel megállapításának hiányából, de a 
végrendeleti intézkedés indokolásából is megállapítandó, miszerint a 
végrendelkező a pozsonyi egyház által akarta az ág. evang. tanár- és 



113 

papképzést előmozdítani s így nyilván azt akarta, hogy az ösztöndíjat 106. 
csupán az kapja meg, a ki Pozsonyban tanult, de ha — s ez szinte 
a végrendelkező akarata — a Pozsonyban tanult pályázók között 
győri születésű is van, — annak legyen elsőbbsége; — a kérelmet 
nem teljesítheti és pedig annál kevésbé, mert a követelés arra való 
igényt rejthet magában, hogy az alapítványt magát is majdan 
követelhesse. 

A kerületi ügyész a győri ág. egyház panaszát elutasítandónak 
véleményezi, mert a tételes törvény értelmében szerződést, különösen 
pedig végrendeletet, alapítványt szó szerint kell értelmezni, s minthogy 
a hit. másolatban bemutatott végrendelet 2. pontja értelmében az 
alapítvány a pozsonyi egyháznak tétetett elannyira, hogy ha nem 
lenne ennek intézetéből került alkalmas lelkész — vagy tanárjelölt 
külföldi ev. egyetemen, akkor és egyedül csak a pozsonyi lýceum 
tanárait és könyvtárát illesse meg az alapítvány-tőkének kamatja — 
kétségtelen az is, hogy 

a tulajdonost a tulajdonnal egybekapcsolt mindennemű jognak 
gyakorlása megilleti, — ilyen az ösztöndíj megszerzésére való - -
különben a végrendeletnek is megfelelő feltételek megállapítása — 
a végrendeletben is megszabott azon különös feltétellel, hogy egyenlő 
minőségű pap- és tanár-jelöltek között mindig Győr városi születésűnek 
legyen elsőbbsége. — A végrendeletben csak egyetlen egy megkötés 
van, nyilvánvaló tehát, hogy ennek az egynek megtartásával a többi 
feltételt, korlátozást — milyen az is, hogy a jelöltnek hol kellett előbb 
tanulnia, szabadon állapíthatja meg a hagyományos, a tulajdonos - -
és pedig annál inkább, mert 

ez az adományozó intézkedésének megokolásából, a végrendeletben 
látható logicus rendből is kitűnik; jelesül, hogy, mikor egy pontban 
végez a győri egyház számára tett adományaival és külön más pont-
ban a pozsonyinak tett alapítványnyal, akkor az e két egyháznak 
csakis a sajátul adott hagyományra kivánt befolyást engedni s nem 
a győrinek a pozsonyira és megfordítva, — ha tehát ezen 2-dik 
pontban semmi vonatkozás nincs a győri egyházra, vagy más iskolára, 
mint a pozsonyira; akkor minden másnak, mint a pozsonyi egyháznak 
intézkedési jogosultsága, igénye s a végrendelet magyarázására törekvés 
kizártnak tekintendő és egyedül azt illeti meg, úgy az alapítvány 
megőrzéseérti felelősség, mind annak a végrendelet szerinti használása 
iránti s így az a jog is, hogy az ösztöndíj elnyerésére feltétlenül 
kimondja, hogy azt csak lyceumának volt növendéke élvezhesse. 

Ha tehát a tulajdonos jogi személyre nézve nincs kétség és ez 
a pozsonyi egyház, — ha a tulajdonban benne van, — a mint hogy 
benne is van — a használat, a kezelés joga, akkor másnak, itt a 
győri egyháznak beavatkozási joga nincs arra, ami az alapítvány 
kezelése, adományozásával összefügg és mindaddig, míg a tulajdonos 
egyház által fen tartott lyceumban tanult Győr városi születésű, ág. 
evang. hitvallású erkölcsös tanár s papjelölt sérelmével nem lesz 
adományozva az ösztöndíj. 

8 
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106-109. E szerint a hivatolt egyházhatóságok a végrendelkezőnek szán-
dékát szolgálják, mikor az alapítványt ágy kezelik, hogy egyedül volt 
növendékeiket és azok között első sorban az érdemes Győr városi 
születésüeket részesítik az alapítvány jótéteményében, úgy a győri 
egyház panasza helyesen utasíttatott el 

Ami a közhirré - tételt illeti, minthogy a győri egyház a végren-
deleti intézkedésről tud s minthogy a pozsonyi theolog. intézet értesítő-
jében az alapítványt évenként is kihirdeti, a közhírré tétel felesleges. 

A kerületi ügyész ezen véleményét a kerületi gyűlés el-
fogadja és a győri á. h. evang. egyház felebbezésének helyt 
nem adva, panaszát elutasítja. 

107. Tárgyaltatott a tiszai egyházkerületnek, a theologiai fakultás 
Budapesten felállítása tárgyában kerületünkkel közölt határozati javas-
lata s a fejér-komáromi egyházmegyének ugyan e tárgyban hozott 
határozata. 

A dunáninneni egyházkerület közgyűlése egy ág. hitv. 
evang. theologiai fakultásnak a budapesti kir. tud. egyetemen, 
államköltségen leendő felállítását — oly alakban, mely ott 
a tudomány szabad kutatása mellett az egyháziasan vallásos 
szellemet biztosítaná, egyházunknak lelkészei képzése körül 
ma fennálló önrendelkezési jogait csorbítatlanul meghagyná, 
a más felekezetekkel való törvénybeli tökéletes egyenlőségét 
pedig érvényre emelné — maga is óhajtja. 

S a mennyiben egy ily fakultás létesítését nemcsak az 
1848. XIX, hanem az ugyanazon évi XX. t.-cz. folyományá-
nak is tekinti, — egyúttal azon — különben a dolog ter-
mészetéből is folyó — óhajtását nyilvánítja, hogy az arra 
vonatkozó országos intézkedés, úgy általában mint részleteire 
nézve, minden esetre egyházunknak előleges meghallgatásával 
történjék. 

Ezen óhajait, tudomásvétel és a maga idején való tel-
jesülésre juttatás czéljából. az egyházegyetemre felterjeszti. 

108. Püspök úr részletes jelentése a missiók állapotáról tudomásul 
vétetvén, 

utasíttatik a fejérkomáromi egyházmegye az érsekújvári-, a 
honti egyházmegye pedig az újbányái és ipolysági missiók 
rendezése végett szükséges lépések megtételére. 

109. Püspök úr előterjeszti, hogy az 1898. évi egyetemes gyűlés 
jkvének 52. p. 4. alpontjában az foglaltatik, hogy a püspökök mellett 
alkalmazott missiói lelkészek 800 frt díjazásban és 400 frt utiátalány-
ban részesülnek, holott az.említett missiói lelkészi állások szervezésekor, 
a mint az az 1895. évi egyetemes jkv. 47. p. 5. alpontjából kitetszik, 
a díjazás 800 frt fizetés mellett 400 frt lakpénzben és utiátalányban 
lett megállapítva. Miután pedig ez a különbség, a missiói lelkészek 
állandóságát kedvezőtlenül befolyásolja, indítványozza püspök úr, hogy 
a kerület intézzen felterjesztést az egyetemes közgyűléshez az eredeti 
szöveg visszaállítása végett. 
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A közgyűlés az indítványt elfogadván, elhatározza, hogy 109-112. 
felkéri az egyetemes gyűlést, miszerint világosan jelentse ki, 
hogy a missiói lelkészek díjazása 800 frt fizetésből, 400 frt 
lakpénzből és utiátalányból áll. 

110. Olvastatott Ritter Károly somorjai lelkész úr levele, melyben 
a ker. leányiskolái bizottsági tagságáról való lemondását bejelenti. 

A közgyűlés nt Ritter Károly érdemeinek méltány-
lásával a lemondást elfogadja s az így megürült hivatalra 
Schönvisner Kálmán szt.-györgyi lelkészt megválasztja. 

111. Olvastatik a nagyhonti egyházmegyében Felső-Szemeréden 
lakó gróf Stainlein Ottónak a főt. úrhoz intézett következő levele: 

Méltóságos és Főtissteletü Püspök úr! 

Kötelességemnek tartom bejelenteni, miszerint azon életfogytiglan 
fizetendő évi 200 frtnyi járulékot, melyet 1859-ben a bányakerület 
javára felajánlottam, támaszkodva az 1860. julius 17—19-én tartott 
bányakerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 23-ik pontjára, mely a bánya-
kerület uj beosztása esetére az aláíróknak szabad rendelkezést biztosít, 
1897. évtől számítva a nagyhonti egyházmegye szegényebb egyházai 
segélyezésére, illetve adósságaik törlesztésére felajánlottam olyformán, 
hogy első sorban a százdi és egyház-maróthi egyházak adósságai 
törlesztessenek és csak azután részesülhessen más egyház a segélyben, 
melynek szétosztása az egyházmegye közgyűlésére van bízva. 

Ezen rendelkezésemről szóló, 1898. deczember 27-én kelt nyilat-
kozatomat Händel Vilmos főesperes úrnak beterjesztettem, kit egyúttal 
felkértem, hogy azon esetben, ha nem tartatnék meg közeljövőben 
egyházmegyei közgyűlés, ő oszsza szét a százdi és e.-maróthi egyházak 
közt az 1897. és 1898. évekről rendelkezésre álló összeget. 

Ezen jelentésem után maradtam kiváló tisztelettel 
F.-Szemeréd, 1899. január hó 22-én, 

Méltóságos és Főtiszteletü Püspök úrnak 
alázatos szolgája 

gróf Stainlein Ottó. 
A közgyűlés tudomásul véve az átiratot, azt a jegyző-

könyvbe iktatni rendeli s a nemeslelkű grófnak jelentékeny 
évi holtáig szóló adományaért, — mely a nagy elődök 
méltó utódára vall, — hálás köszönetét fejezi ki. 

112. Püspök úr jelenti, hogy egyet, felügyelőnk br. Prónay Dezső 
elküldte hivatalához Horvát-és Szlavonország bánjának 4161/99. számú 
leiratát és a Horvát-Szlavon országos kormány vallás- és közoktatás-
ügyi osztályának 4072/99. számú rendeletét, zsinati törvényeinknek 
Horvát-Szlavon országokben való életbeléptetése tárgyában; megküldte 
továbbá az ágost. és helv. hitvallású evangelikus egyházak külső jogi 

8* 
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112-116. viszonyainak rendezésérői Horvát és Sziavon országokban szóló 
törvényt eredeti horvát nyelven és zsinati törvényeinket horvát 
fordításban. 

Tudomásul szolgál; a bán leirata, az oktatásügyi osztály 
rendelete és a zsinati törvények horvát nyelvű fordításban, 
a kerületi levéltárban elhelyeztetni rendeltetnek. 

113. Olvastatott Gyúrós János f.-sztregovai egyháztagnak és tár-
sainak felfolyamodása a nógrádi ág. hitv. ev. egyházmegyének f. 1899. 
évi jul. hó 12-én és 13-án tartott közgyűlési jkve 38. p. alatt hozott 
azon határozata ellen, melyben nevezett egyházmegye Gyúrós János 
és társai közbevetett fellebbezésének mellőzésével jóváhagyta a f.-sztre-
govai egyház 1898. évi jul. hó 31-én tartott közgyűlésében a lelkészi 
párbér birtokaránylag leendő kivetése tárgyában hozott határozatát. 

A ker. gyűlés a felfolyamodás mellőzésével a nógrádi 
egyházmegye határozatát indokainál fogva annyival inkább 
is jóváhagyja, mert a f.-sztregovai egyházközség nehezmé-
nyezett határozata az E. A. 251. §-ában foglalt rendelkezé-
seknek megfelel. 

114. Olvaslatott a nógrádi ág. hitv. ev. egyházmegyének 1899. 
évi jul. 12. és 13. tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyi kivonata 
(30. p.,) mely szerint a lelkészi időköz negyedéven tuli jövedelme az 
egyházmegyei papi-özvegyárva pénztárát illesse. 

hosszasabb tanácskozás után a kerületi gyűlés kimondja, 
hogy az időközi jövedelem negyedévit meghaladó részének 
az egyházközségtől elvonását megengedhetőnek nem tartja 
és ahhoz hozzá nem járul. 

115. Tárgyalásra kerülvén a barsi egyházmegye közgyűlésének 
indítványa, mely szerint a nem ág. hitv. ev. iskolába járó növendé-
keink vallásoktatási ügyének rendezésénél, az egyházkerület gondos-
kodjék vallástani tantermekről, azoknak fűtéséről és takarításáról, a 
vallástanitással foglalkozó lelkészek munkájának tisztességes díjazásáról, 
útiköltségeik fedezéséről s a hol szükség van reá, külön vallástanári 
állások rendszeresítéséről, a növendékeket pedig a külön vallástani 
tandíj fizetése alól mentse fel, a közgyűlés kimondja, hogy 

ez ügy fontosságától áthatva ezt eddig is tőle telhetőleg és 
a jövőben lehetőleg ápolni fogja; az indítvány részleteinek 
tárgyalásába nem bocsátkozik. 

i í6. Olvastatott a barsi egyházmegye közgyűlésének következő 
indítványa: Miután a csekély javadalommal bíró lelkészek részére 
juttatott államsegélyt a kerület püspöke osztja, ez pedig egyházunk 
autonómiájával meg nem egyezik, sőt —- miután e gyakorlat a lelkész 
és a püspök között oly függési viszonyt teremt, mely a protestáns 
szabadságot illuzoriussá teszi, — bízza meg a kerületi közgyűlésre 
kiküldött képviselőit, indítványozzák a kerületi közgyűlésen, hogy 
szüntesse meg ez autonomiaellenes dolgot s mondja ki a kerületi köz-
gyűlés, hogy az államsegély kiosztása saját hatáskörébe tartozik. 
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A ker. közgyűlés ez indítvány felett, mely alaptalan s 116—122. 
tárgytalan, napirendre tér. 

117. A losonczi egyház abbeli kérelmére: állandósítsa az egyház-
kerületi közgyűlés az ottani tanintézeteken működő vallástanárnak évi 
200 frtnyi segélyezését, kimondja a közgyűlés, hogy ez 

az állandó és biztos segélyezési kútfő híjával, nem teljesít-
hető; hanem felviszi ez ügyet az egyet, közgyűlésre és szor-
galmazni fogja ott kedvező elintézését. 

118. Az 1898. évi ker. gyűlés jkvének 95. és az egyetemes gyűlés 
jkvének 112. pontjánál 

tudomásul veszi közgyűlésünk püspök úrnak azon intézke-
dését, hogy a lelkészeket körlevélben felhívta az idegenben 
munkálkodó hívek sorában történt születési és halálozási 
eseteknek az illetékes lelkészi hivatallal leendő közlésére. 
Ezen intézkedés betartására a lelkészek köteleztetnek. 

119. A pénzügyi bizottság indítványozza, hogy a kerületi közgyűlés 
a csánki egyháznak a közalapadó-leíratás iránti alaposan indokolt 
folyamodványát az egyetemhez ajánlólag terjessze fel. 

Elfogadtatik. 
120. Hradistye, Uhorszka leányegyháza, a nógrádi esperességnek 

Cirbesz János tanító kántori javadalmazása tárgyában hozott határo-
zata ellen a kerülethez felterjesztett felebbezése, 

a mennyiben sem a leányegyház kérelme, sem a tanító 
védekezése, sem az egyházmegye határozata okmányilag 
kellőleg felszerelve nincsen; újból lebocsáttatik a nógrádi 
esperességhez azon utasítással, hogy a hradistyei egyház 
konventjében a kántori kötelezettségekre és díjazásra nézve 
megállapodást eszközöljön, a tanító részére póthivánvt állít-
tasson ki s azt esperességileg megerősítse; magától értetődvén, 
hogy a íelebbezéssel való élés ezentúl is mind a két fél 
számára nyitva áll. 

121. Olvastatott Holuby Vilmos f.-rakonczai lelkész kérvénye, 
melyben, tekintettel arra, hogy az 1898-iki kerületi gyűlésen, mint 
igazolványnyal kiküldött, — egy megbízó levéllel kiküldött, de meg nem 
jelent tagot helyettesített, az ez alkalommal felmerült 32 frtot kitevő 
uti- és napidíjainak kiutalását kéri. 

A közgyűlés a kérelemnek helyt adván, Holuby Vilmos 
részére a 32 frtot kiutalja s egyúttal kimondja, hogy hasonló 
esetekben, valamint akkor is, mikor a távollevő esperest a 
főjegyző helyettesíti, a távollevők helyébe lépő igazolványnyal 
ellátott küldöttek a szabályszerű uti- és napidíjakra igényt 
tarthatnak, a mikor jogosultságukat az esperes vagy annak 
helyettese igazolja. 

122. A közgyűlés a ker. lelkészi értekezlet azon kérelmének, hogy 
jkve a kerületi jkv. függelékeképen kinyomassék 

szívesen helyt ád, még is azzal, hogy annak foganatosítása 
a jövő évre marad. 
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125. 123. Ajánltatván magyar nyelvű, népies irányú, mindenek felett 
pedig jutányos áron szerezhető imakönyvek kiadása, kijelenti a köz-
gyűlés, hogy 

ez ajánlat s kérelem fontosságát s nagy horderejét elismerve, 
átteszi ez ügyet a Luther-társaság közgyűlésére s lehetőleg 
siettetni fogja, elnöksége útján is, e nemes czél megvalósítását. 

124. A trencséni egyházmegye laázi lelkészének Svebla Ferencz-
nek azon kérelme, melyhez az egyházmegye közgyűlése is hozzájárult, 
hogy Dubkova község alsó része "(Alsó-Dubkova), mely Felső-Dubko-
vától % órányira fekszik, megmaradjon jövőben is, mint keletkezése 
óta Zárjecs kötelékében, Felső-Dubkova pedig a laázi anyaegyházzal 
kapcsolatban s hogy az egyházkerületnek az összes polgári községek-
nek az anyaegyházakba való beosztásáról szóló munkálata módosítas-
sák ilyen értelemben, a kerületi közgyűlés méltányosnak ismervén el, 
kimondja, hogy 

Felső-Dubkova, mint eddig, a laázi anyaegyházhoz, Alsó-
Dubkova pedig a zárjecsi anyaegyházhoz tartozzék; szente-
sítve így a történeti köteléket, elrendeli a polgári községek 
anyaegyházakba való beosztásáról már elfogadott s megerő-
sített szabályrendeleti munkálatnak ily értelemben való kija-
vítását. 

125. Olvastatik Schulpe Alfonz ipoly-szakállosi felügyelő következő 
indítványa: 

Egyházi életünk főbaja a zilált és rendezetlen anyagi viszonyok, 
melynek sokszor főoka az egyháztagok szegénysége mellett, a nagy 
egyházi teher. 

Ezen bajokon segíteni égető szükség. 
Örömmel kell tehát megragadni az olyan segélyforrásokat, melyek 

erre kínálkoznak. 
Egy ily hathatós segélyforrás a hitelszövetkezetek megalakítása, 

egyházi alapon, egyházi czélokra. 
Egyházi alapon, a mennyiben az egyháztagok szabadon, önként 

lépnek be ilyen szövetkezetbe, melynél fogva heti vagy havi keresmé-
nyük minimális részét befizetve, bizonyos tőkét teremtenek meg, mely 
kamatokat hoz — és melynél a tőke, szükségben szenvedő egyház-
tagok részére szigorú föltételek mellett kölcsönökre forgalomban van, 
viszont a kamat egyházi czélokra lesz fordítva. 

Itt van tehát a takarékosságra és mértékletességre való szoktatáson 
kivül, a kettős üdvös hatás; az Ínséges egyháztagok segélyezése és az 
egyházi szükségletek részbeni fedezése. 

Hogy egy ilyen intézmény mily üdvös hatású lehet szegényebb, 
eladósodott egyházakra nézve, például a kamatok czélszerü felhaszná-
lása mellett, kézzelfogható. 

Igen helyes tehát az ilyen intézmények felkarolása. 
Erre vonatkozólag helyes felvilágosításokat ad az »Egyházés Iskolai« 

lap tavalyi évfolyamának 2. száma, a hol egyikében egy evangelikus 
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esperes már az ő általa alapított egyházi hitelszövetkezetekről szól és 125—128. 
ajánlja azok terjesztését, a másikában Weber Samu szepességi pap 
ismerteti az ő általa alapított úgynevezett »Kölcsön-kassákat«, — 
»Darlehen s-Cassen«. 

Egy további élő példa a honti százdi egyházi hitelszövetkezet, 
a hol néhány hónap előtt szerény kezdeményezésemre létesült ily 
intézmény, mely máris a hivek teljes pártolásával találkozik és mely 
legnagyobb pontosságban szigorú ellenőrzés mellett működik. 

Indítványozom tehát, hogy az ilyen egyházi hitelszövetkezetek 
létesítése tanulmány tárgyává tétessék a felsőbb egyházi hatóságok 
által és azok által melegen és teljes erővel felkaroltassék. 

Kz indítvány, melynek megvalósítása nagyon alkalmas 
híveink s egyházunk javát előmozdítani, a közgyűlés részéről • 
is, a hivek s különösen az elöljárók figyelmébe ajánltatik 
nemcsak, de egyházunk jóakarói, tényezői egyszersmind 
felhivatnak ez ügy buzgó felkarolására. 

126. A selmeczbányai tanítóképző-intézet újból való szervezése 
tárgyában kiküldött bizottság megbízatásában eljárván, beterjeszti jelen-
tését, melynek alapján 

a kerületi gyűlés határozatilag kimondja, hogy a tanító-
képzőt fentartani kívánja; e czélra, — mint ez évben a felemelt 
államsegély többletét majdnem teljes összegében fordította, 
úgy jövőre is tőle telhető áldozatokat hozni kész; felhívja 
az egyházközségeket, hogy évi hozzájárulást biztosítsanak a 
a kerületi tanítóképző fentartására, egyszersmind arra, hogy 
annak netalán kebelükbe fogadására nézve ajánlatot tegyenek; 
felkéri a kerület püspökét, hogy a test vérkerül etektől, ezek 
képezdéinek háztartási adatait tájékozás czéljából szerezze be; 
megkeresi az egyházegyetemet lehető hathatós támogatás 
iránt, végre a közoktatásügyi ministerhez feliratot intéz, 
melyben a helyzetnek, főleg az általa kifogásolt hiányok 
orvoslására irányuló komoly törekvéseknek feltárásával, tőle 
haladékot kér az intézet törvényszerű átalakítására, hogy 
így az intézet még egyelőre ideiglenesen jelen alakjában 
megmaradhasson. 

Í27. A kerületi összes bizottságok névjegyzékét nyilvántartás 
végett, mint függeléket a jegyzőkönyvbe felvenni 

a közgyűlés elrendeli (1. VI. sz. függelék). 
128. Ezen jegyzőkönyv hitelesítésével 

a kerületi gyűlés a kerületi elnökséget, továbbá a 
gyűlésnek következő tagjait: Hollerung Károly, Trsztyenszky 
Ferencz, Fürst János, Günther M. V., dr. Dobrovits Mátyás 
és Markusovszkv Sámuelt bízza meg. 
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129. Ezzel a tárgysorozat kimeríttetvén, a közgyűlés a pozsonyi 
egyházközségnek szives vendéglátásáért hálás köszönetét kifejezi, mire 
püspök úr buzgó imája után, a közgyűlés elnökileg bezáratott. 

Dr. Baltik Frigyes s. k. Laszkáry Gyula s. k. 
püspök. kerületi felügyelő. 

Händel Vilmos s. k. 
egyh. főjegyző. 

Sziklay Ottó s. k. Hering Lajos s. k. Kövesek Zsigmond s. k 
ker. jegyző. e. jegyző. ker. jegyző. 

H i t e l e s í t e t t ü k : 

Pozsony, 1899. augusztus 27. 

Dr. Baltik Frigyes s. k. Trsztyenszky Ferenez s. k. 
püspök. bizotts. tag. 

Fürst János s. k. Günther M. Vilmos s. k. 

Markusovszky Samuel s k. Dr. Dobrovits Mátyás s. k. 



I. Függelék. 

Szabályrendelet 
az egyház-kerületi pénztárról. 

I. FEJEZET. 
A pénzügyi bizottságról. 

1. §. Az egyházkerületi közgyűlés, az egyházkerület háztartására 
vonatkozó ügyeknek közgyűlési tárgyalás végett való előkészítése esetleg 
elintézése (E. A. 293. §.) végett, egyházkerületi pénzügyi bizottságot 
szervez, a mely áll: A közgyűlés által 6 évi időtartamra (E. A. 142. §.) 
választott (E. A. 294. §.) kettős elnökség és 10 tag, továbbá az 
egyházkerületi számvevő, ügyész, valamint a pénztáros és könyvelő 
illetőleg ellenőr, tehát összesen 16 tagból. 

2. §. Ezen pénzügyi bizottság működési köre az E. A. 114. §-ának, 
az egyházkerületi közgyűlés hatáskörét részletező: h) i) j) k) pontjaiban, 
továbbá az E. A. 295, 298, 301, valamint 309. §-aiban megjelölt ügyek 
s teendőkre terjed ki, melyekben a jelen szabályrendelet útmutatása, 
részint pedig az egyházkerületi közgyűlés időről-időre hozott határozatai 
szerint jár el; ugyanez készíti a pénztáros előmunkálata (26. §.) alapján 
az egyházkerület évi költségelőirányzatát s ezt a püspök útján meg-
állapítás végett az egyházkerületi közgyűléshez felterjeszti. 

3. §. E teendői végett az elnökség által a szükséghez képest 
összehívandó üléseket tart, melyekről a saját kebeléből választott 
bizottsági jegyző, jegyzőkönyvet vezet. 

4. §. A pénztári közegek hivatalos működése felett, a közvetlen 
felügyeletet a pénzügyi bizottság, illetőleg annak elnöksége gyakorolja; 
miért is az említett pénzügyi hatóságok utasításai szerint tartoznak 
eljárni. 

5. §. A pénztári közegek minden rend és szabályellenes eljárásért 
felelősek s az általuk netán okozott kárt megtéríteni tartoznak. 
(E. A. 226. §.) 

6. §. Hasonlóképen a pénzügyi bizottság és annak elnöksége is 
felelős minden rend és szabályellenes eljárásért, valamint a hiányos 
ellenőrzésért és felügyeletért is. 

A pénzügyi bizottság tagjai a hiányos ellenőrzés és felülvizsgálás 
okozta károkért egyetemlegesen felelnek és kártérítéssel tartoznak. 
(E. A. 226. §.) 



122 

II. FEJEZET. 
A pénztárról. 

7. §. Az egyházkerületi pénztár, mely 1894. deczember 19—20-án 
tartott ke: illeti gyűlés jegyzőkönyvének 37. pontja szerint Pozsonyban 
őrizendő és kezelendő, a pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség 
pénztári hivatalában van elhelyezve, és pedig egy a Reischel-alapítvány 
tulajdonát képező tűzmentes vasszekrényben. 

8. §. A pénztár ellenőrzése a pozsonyi ev. egyházközség pénz-
tárainak kezelésénél megbatározott módon foganatosíttatik, úgy azonban, 
hogy a kerületi elnökségnek, illetve a pénzügyi bizottság elnökségének 
jogában áll, a pénztár állapotáról és kezeléséről bármikor meggyőződni. 

9. §. Az egyházkerületi pénztáros és egyházkerületi könyvelő 
kezében és őrizete alatt van a tűzmentes vasszekrény egy-egy kulcsa; 
az értékpapírokat, takarékpénztári betétkönyvecskéket és letétbe helyezett 
egyéb értékeket tartalmazó belső zárka (trésor) kulcsát pedig, a pozsonyi 
ág. hitv. ev. egyház pénzkezelésénél működő napi biztos őrzi. 

10. §. A folyó kiadások fedezésére szükséges készpénz, a fenti 
pont szerint, a pénztáros és a könyvelő ellenzára alatt van; míg a 
belső szekrényben elhelyezett értékek, a napi biztos őrizetében lévén 
annak kulcsa, hármas zár alatt állanak. 

11. §. A pénztár másod kulcsai, becsomagolva s a pénztáros, a 
pénztárosi könyvelő, a pozsonyi egyház felügyelőjének vagy választ-
mányi elnökének pecsétjével lepecsételve, a püspöknek, mint a pénzügyi 
bizottság egyházi elnökének őrizetére bízatnak. 

12. §. Az egyházkerület vagyona az összes alapítványokkal 
együttesen (cumulativ) kezeltetik, de oly módon, hogy minden egyes 
alapítvány állaga külön lapon kitüntetve legyen. 

13. §. A Reischel Károly-féle alapítvány külön tömböt, képezvén; 
e végrendelet határozatai szerint kezeltetik. Annak zár alatt tar-
tása azonban, e szakasz harmadik bekezdésében körülírt módon 
foganatosíttatik. 

III. FEJEZET. 
A pénztárosról. 

14. §. A pénztáros kezeli az egyházkerület pénzeit, beszedi az 
előirányzott illetőleg bevételezésre utalványozott jövedelmeket, fedezi 
az előirányzott szükségleteket, illetőleg külön utalványozás alapján 
utasítja a tartozások törlesztésére szükséges összegeket. 

15. §. Az előirányzott, esetleg utalványozott fizetések teljesítését 
s a jövedelmek beszedését pontosan azon a napon foganatosítja, 
melyen azok esedékessé válnak. Ha ez akármi oknál fogva nem 
lehetséges, a pénzügyi bizottság elnökét értesíteni tartozik. 

16. §. Ha a tőke kamatjárulékai az esedékesség napjától számított 
félév elteltével be nem folynak, a hátralékok részletes kimutatását, 
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a behajtásuk érdekében szükséges intézkedések megtétele végett, 
a pénzügyi bizottság elnökének rendelkezésére bocsálja. 

17. § A pénztári ügykezelés rendes folyamatának érdekében, 
köteles a pénztáros az egyházmegyékre kivetett járulékok pontos 
beszolgáltatására ügyelni, a késedelmező egyházmegyéket kötelezettségeik 
tejesítésére felhívni, s ha annak deczember 15-ig foganatja nem volna, 
arról a pénzügyi bizottság elnökének jelentést tenni. 

18. §. A péntáros tartozik a pénztári kezelés körül felmerülő 
minden fontosabb, különösen az intézkedést igénylő jelenségekről, 
a pénzügyi bizottság elnökét értesíteni s kívánságára úgy a pénztáriíag 
kezelt értékeket, mint a kezelésre vonatkozó könyveket s ügyiratokat 
betekintés végett felmutatni. 

19. §. A pénztáros csakis a folyó kiadásokra • szolgáló készpénz-
összeget tartja készletben, a felesleget azonban köteles azonnal egy 
megbízható pénzintézetnél, a pénzügyi bizottság további intézkedéséig, 
gyümölcsözőlég elhelyezni. 

20. §. Értékpapírok vásárlását a kerületi pénztáros csak a pénzügyi 
bizottság határozata alapján eszközölheti; tőkepénznek ingatlanokra 
való elhelyezése is ezen bizottság feladatát képezi. 

21. §. Mindazon értékekről, melyeket a pénztáros a pénztár 
belső zárkájából behajtás czéljából ki- és átvesz, köteles térít vényt 
adni, mely egy külön 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. 

22. §. Minden a pénztári naplóban bevezetett bevétel, ellen-
nyugtával vagy postautalvány szelvénynyel igazolandó; kivételt képez 
a takarékpénztártól felvett összeg, mely a könyvecskében amúgy is 
ki van tüntetve. 

23. §. A rendszeresített vagy költségvetésileg megállapított illet-
mények kifizetésére elnöki utalványozás nem szükségeltetik; ellenben 
minden költségvetésileg meg nem szabott vagy egyéb kiadást csak is 
a püspök utalványozása alapján szabad a pénztárosnak kifizetnie. 

24. §. Az egyházkerületi pénztáros tartozik a könyvelő által 
eszközölt könyvelést ellenőrizni, az elkönyvelt tételek helyességéről 
magának meggyőződést szerezni, a mérleg- és kezelési eredményszámla 
szabatos összeállítására felügyelni, s általában a pontos ügyvezetés 
minden ágazata felett őrködni. " • ... . 

25. §. A pénztáros eszközli a pénztári ügyekre vonatkozó levele: 

zéseket az egyházkerület főhatóságával és annak közegeivel. 
26. §. Köteles az egyházkerületi pénztáros az őszi kerületi gyűlést 

megelőző pénzügyi bizottság ülésén, véleményes jelentésével kapcsolat-
ban, az egyházkerület jövő évre szóló költségelőirányzatát beterjeszteni. 
A naptári év végével lejárt s a könyvelő által elkészített számadásokat, 
azok mellékleteivel felülvizsgálás czéljából legkésőbb február 15-ig 
tartozik a pénzügyi bizottságnak, illetve a számvevő bizottságnak 
rendelkezésére bocsátani. V'. A i • . o Í:Ľ 
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27. §. A pénztáros köteles a felülvizsgálattal, végrehajtással és 
ellenőrzéssel megbízott közegeknek mindazon adatokat rendelkezésükre 
bocsátani, melyekre megbízatásuk érdekében szükségük van. 

IV. FEJEZET. 
A pénztári könyvelőről. 

28. §. A pénztári kezelés közvetlen s folytonos ellenőrzésével, 
valamint a szám- s könyvviteli munkák és ezekkel kapcsolatos teendők 
végzésével megbízott közeg a könyvelő, illetőleg ellenőr. 

29. §. A pénztári könyvelő vezeti az egyházkerület vagyonkeze-
léséhez alkalmazott s megfelelő könyveket, u. m. pénztári naplót, 
folyószámos naplót, főkönyvet a kettős könyvelés szerint, minden 
egyéb nyilvántartási könyvekkel. 

30. §. A pénztári könyvelő köteles a kifogástalanul vezetett 
könyveket a naptári év végével lezárni, a mérlegszámla, illetve leltár 
és vagyonkimutatás, valamint a kezelési eredményszámla kivonatát 
két-két példányban elkészíteni s a kerületi pénztárosnak további 
intézkedés végett január végéig beszolgáltatni. A pénztáros ezeket 
megvizsgálván február 15-ig a pénzügyi bizottság elé terjeszti. 

31. §. A könyvelő köteles a pénztáros által összeállítandó költség-
előirányzatnál segédkezni, neki a szükséges adatokkal szolgálni és e 
tekintetben mindenben kezére járni. A könyvelő részt vesz a pénztár-
vizsgálatnál s szükség esetén felvilágosítással szolgál. 

32. §. A pénztári könyvelő köteles a sorsolás alá eső értékpapírok 
számjegyzékét minden megtörtént sorsolás után átvizsgálni, a kisorsolt 
darabokat a kerületi pénztárosnak azonnal bejelenteni és esedékességük 
idejéig előjegyzésben tartani. 

33. §. A pénztári könyvelő tartozik a pénztáros által behajtás 
végett átvett értékek pontos beszolgáltatása felett őrködni, s annak 
megtörténtét a térítvénykönyvben aláírásával megerősíteni. 

34. §. Ha a könyvelő a pénztár kezelésénél rendellenességet 
tapasztal, arról köteles a pénzügyi bizottság elnökénél jelentést tenni. 

35. §. 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 működő soros 
napi biztos őrzi. 

36. §. A pénztárosi könyvelő az egyházkerület által meghatározott 
tiszteletdíjban részesíttetik. 

V. FEJEZET. 
Az ügyészről. 

37. §. Az ügyész képviseli az egyházkerület érdekeit mindazon 
esetekben, midőn jogi eljárásra van szükség. 

38. §. Kötelessége mindazon ügyekben eljárni, melyekben az 
egyházkerületi közgyűlés, a pénzügyi bizottság, esetleg a pénztáros 
az ő közreműködését igénybe veszi. 



125 

39. §. Ügyészi működésében esetről-esetre kap utasítást, a meg-
előző pontban említett közegek nevében a pénzügyi bizottság elnökétől 
s az utasításnak megfelelőleg tartozik eljárni. 

40. §. Az ügyész hivatalos eljárásáról szükség esetén azonnal 
jelentést tesz a pénzügyi bizottság elnökének, évenként pedig mind-
azon ügyekre kiterjedő jelentést terjeszt a pénzügyi bizottság elé, 
melyekben közreműködött, s jelentését a szükséghez képest szakvéle-
ményes javaslata közlésével egészíti ki. 

Elfogadva a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületi, 1898. évi 
szeptember hó 7. és 8. napjain Pozsonyban megtartott közgyűlés 
által. (L. jknyv 17. p.) 

Laszkáry Gyula. Er. Baltik Frigyes, 

Jelen szabályrendeletet, mely a kerületi pénztárról szól, a magyar-
honi ágost. hitv. ev. keresztyén egyház 1898. évi október hó 19., 20. 
és 21. napjain Budapesten tartott egyetemes közgyűlése, jegyző-
könyvének 82-ik pontjába foglalt határozatával jóváhagyta. 

ker. felügyelő. püspök. 
(P. H.) 

Händel Vilmos 
egyházker. főjegyző. 

(P. H.) 

Br. Brónay Eezső 
egyet, felügyelő. 

Er. Zsigmondi/ Jeníí, 
egyet, főjegyző. 

(P. H.) 



H. Függelék. 

Č . . ' . . . . . . . . . . . . • . . . f . 

' i,:. s * " i • * 

Szabályrendelet 
az egyházkerületi levéltárról. 

1. §. Az egyházkerületi levéltáros a kerületi közgyűlés által hat 
•évre-választátik; (E. A. 142. §.) de ez idő leteltével újra választható. 

2. §. A levéltáros esküt tesz. 
3. §. A kerületi levéltáros a gondviselésére. Jaizott, levéltárban 

elhelyezett irományokat, nyomtatványokat, ügydarabokat és okiratokat 
az egyházkerület által e czélra rendelt s a pozsonyi ág. hitv. ev. 
egyházközség által nagylelkűen felajánlott biztos helyen hiven megőrzi, 
szakok szerint osztályozza és rendben tartja. A beérkezett ügydara-
bokat jeyyzékbe vezeti és helyükre teszi. 

4. §. Megbízható egyéneknek a levéltárban való búvárkodást 
saját jelenlétében megengedheti. Eredeti okmányokat csak a kerületi 
elnökségnek adhat ki; másoknak csak a püspök, felügyelő, vagy az 
egyházkerületi közgyűlés engedélyével; de mindenkor térítvény mellett. 

5. §. Másolatokat az egyházkerület érdeke megóvásával a kérő 
költségére leírhat és hitelesítve kiadhat, 

o. §. Működéséről és a levéltár állapotáról, a rendes egyházke-
rületi közgyűlésnek minden évben köteles jelentést tenni. 

7. §. A levéltáros tiszteletdíját a kerületi közgyűlés határozza :nag. 
8. '§. A levéltár kezelésének ellenőrzése ezé íjából, az egyházkerületi 

közgyűlés évenként 3 tagu bizottságot küld ki, mely eljárásáról a köz-
gyűlés íolyama alatt, tartozik jelentést tenni. 

Elfogadva a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületi, 1898. évi 
szeptember 7. és 8. napjain Pozsonyban megtartott közgyűlés jegyző-
könyvének 17 pontjában. 

Laszkáry Gyula, I)r. Baltik Frigyes, 
ker. felügyelő. ( p J J ) püspök. 

Händel Vilmos, 
egyházkor, főjegyző. 

(P. H.) 
Jelen szabályrendeletet, mely a ker. levéltárról szól, a magyarhoni 

ágost. hitv. ev. keresztyén egyház 1898. évi október hó 19., 20. és 
21. napjain Budapesten tartott egyetemes közgyűlése, jegyzőkönyvének 
82-ik pontjába foglalt határozatával jóváhagyta, 

Br. Frónay Dezső, Dr. Zsigmond g Jenő, 
egyet, felügyelő. ( p p j egyet, főjegyző. 



III. Függelék. 

5zabályrendelet 
az eskümintákról*) 

1. Az esperes esküje. 
Én N. N., az N. egyházmegye esperesévé választatván, esküszöm 

az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy 
tisztemben a bécsi és linczi békekötéseken s az 1791. s 1848-iki tör-
vényeken alapuló hazai és egyházi törvényeink, egyházi rendszabá-
lyaink és törvényes határozataink szerint eljárok és azokat a felügye-
lésemre bízottak által megtartatom; Isten evangeliomának egyház-
megyémben való tiszta s igaz hirdetésére felügyelek; félretéve kedvezést, 
gyűlöletet, félelmet s minden emberi tekintetet, tiszta meggyőződésem 
szerint szolgáltatok igazságot, mondok Ítéletet, szóval minden köte-
lességemet híven és lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segél-
jen. Ámen. 

2. A tanítók esküje. 
Én N. N. az . . . . i ág. hitv. ev. egyházközség népiskolájához 

megválasztott tanító, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szerit 
Lélek, egy igaz Isten, hogy anyaszentegyházamhoz és magyar hazám-
hoz híven ragaszkodom; a hivatalommal járó kötelességeket lelkiisme-
retesen és pontosan teljesítem; a reám bízott gyermekeket az ev. egy-
ház és a magyar haza iránti szeretetben nevelem; mint ének-vezér az 
istentisztelet emeléséhez legjobb akaratom és tehetségem szerint hoz-
zájárulok s nyilvános és magánéletemben az igazi népnevelőnek élő 
példája leszek. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

3. A felügyelő esküje. 
Én N. N., a . . . egyházkerület (megye) felügyelőjévé választatván, 

esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, 
hogy tisztemben a bécsi és linzi békekötéseken s az 1791. s 1848.-iki 
törvényeken alapuló hazai és egyházi törvényeink, egyházi rendszabá-
lyaink és törvényes határozataink szerint eljárok és azokat a felügye-
lésemre bízottak által megtartatom; a felügyeletem alatt álló egyházk. 
(megye) gyülekezeteinek anyagi viszonyaira s fejlődésére kiváló gondot 
fordítok; félretéve kedvezést, gyűlöletet, félelmet, tiszta meggyőződésem 
szerint szolgáltatok igazságot és mondok Ítéletet; szóval minden köte-
lességemnek hiven és lelkiismeretesen megfelelek. Isten engem úgy 
segéljen. Ámen. 

* A püspök esküjét 1. a dunáninneni egyházkerületi rendtar tásban. 
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4. Jegyzők esküje. 
Én N. N., a . . . egyházkerület (megye, község) jegyzőjévé válasz-

tatván, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fin és szent Lélek, egy igaz 
Isten, hogy a gyűlések végzéseit elnöki kijelentés szerint híven föl-
jegyzem; a jegyzőkönyveket a kiszabott időre rendesen elkészítem és 
hitelesítés alá bocsátom; általában tisztemmel járó kötelességeimet híven 
és lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

5. Törvényszéki, jegyzők esküje. 
En N. N., a egyházkerület (megye) törvényszéki jegyzőjévé 

választatván, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy 
igaz Isten, hogy jegyzői hivatalos kötelességeimet az ülésekben, tanács-
kozásokban: a vizsgálatoknál, s azonkívül erőmhöz és tehetségemhez 
képest teljesítem, a jegyzőkönyveket pontosan és lelkiismeretesen veze-
tem; a hivatalomhoz tartozó ügyekben vett meghagyásokat hűségesen 
végrehajtom és tisztemben gondosan és serényen eljárok. Isten engem 
úgy segéljen. Ámen. 

6. Törvényszéki bírák esküje. 
Én N. N., a . . . . egyházkerület (megye) törvényszéki bírájává 

választatván, esküszöm az élő istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, 
egy igaz Isten, hogy bírói tisztemet lelkiismeretesen végzem; az előt-
tem lefolyó peres ügyekben és bírói kötelességeimhez tartozó minden 
dologban híven s pontosan eljárok; tiszta meggyőződésem szerint szol-
gáltatok igazságot s mondok ítéletet. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

7. Pénztárosok esküje. 
Én N. N. az egyházkerület (megye, község) pénztárosává válasz-

tatván, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy 
ig-az Isten, hogy a reám bízott vagyont egyházi törvényeink, egyházi 
rendszabályaink, törvényes határozataink és utasításaim szerint híven 
és rendesen kezelem, tisztemmel járó kötelességeimet lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

8. Ellenőrök esküje. 
Én N. N., a . . . egyházkeiület (megye, község) ellenőrévé válasz-

tatván, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy 
igaz Isten, hogy ellenőri tisztemben híven és igazán eljárok, a vizs-
gálat alá bocsátott számadásokat lelkiismeretesen átnézem, a hiányo-
kat részrehajlás nélkül földerítem. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

9. Ügyészek esküje. 
Én N. N., a . . . egyházkerület, (megye, község) ügyészének válasz-

tatván, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz 
Isten, hogy tisztemnek minden teendőit, egyházi törvényeink, egyházi 
rendszabályaink és törvényes határozataink szerint pontosan és lelki-
ismeretesen végzem. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 
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10. Levéltárosok esküje. 
Én N. N. a . . . egyházkerület (megye, község) levéltárosává válasz-

tatván, esküszöm az élő Istenre, ki Atya Fiu és szent Lélek, egy igaz 
Isten, hogy a reám bízott levéltárt egyházi törvényeink, egyházi rend-
szabályaink, törvényes határozataink és utasításaim szerint híven 
megőrzöm, jó rendben tartom és minden kötelességemnek tiszta lélek-
kel pontosan eleget teszek. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

11. Iskolalátogatók esküje. 
Én N. N. a . . . . . i egyházkerület (megye, község) iskolaláto-

gatójává választatván, esküszöm a z élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent 
Lélek, egy igaz Isten, hogy tisztemben az egyházi és hazai törvények, 
szabályok és utasításaim szerint híven, pontosan és lelkiismeretesen 
eljárok és minden kötelességeimnek eleget teszek. Isten engem úgy 
segéljen. Ámen. 

12. Egyházközségi felügyelők esküje. 
Én N. N. a . . . egyházközség felügyelőjévé választatván, esküszöm 

az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, hogy ezen 
egyházközség önkormányzati jogát és szabadságát tántoríthatlanul 
védelmezem; egyházi törvényeink és rendszabályaink és jogérvényes 
határozataink értelmében hivatalomban híven és lelkiismeretesen eljá-
rok, és az ág. hitv. ev. egyházban Isten országának építését szóval 
és cselekedettel mindenkor munkálom. Isten engem úgy segéljen. 
Ámen. 

13. Egyházközségi tanácsosok esküje. 
Én N. N., esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, 

egy igaz Isten, hogy egyháztanácsosi tisztemben egyházi törvényeink 
és rendszabályaink jogérvényes határozataink és utasításaim szerint 
híven eljárok, az egyház javára és felvirágzására tehetségem szerint 
közreműködöm. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

14. Egyházközségi gondnokok esküje. 
Én N. N. a . . . . egyházközség gondnokának megválasztatván, 

esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és szent Lélek, egy igaz Isten, 
hogy mindenekelőtt jámbor keresztyéni életemmel másoknak jó példát 
adok; tisztem minden teendőit egyházi törvényeink, rendszabályaink, 
jogérvényes határozataink és utasításaim értelmében buzgón és lelki-
ismeretesen végzem; az egyháznak ingó és ingatlan vagyonát híven 
kezelem és rendeltetésével ellenkező czélra nem fordítom; a tisztem-
mel járó fáradalmaktól nem vonakodom; általában magamat minden-
ben az egyház közbizalmára méltóvá tenni igyekszem. Isten engem 
úgy segéljen. Ámen. 

9 
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Elfogadva a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 1898. évi 
szeptember 7. és 8. napjain Pozsonyban megtartott közgyűlés jegyző-
könyvének 17. pontjában. 

Laszkáry Gyula, Dr. Baltik Frigyes, 
ker. felügyelő. püspök. 

(P. H.) 

Händel Vilmos, 
egyházk. főjegyző. 

(P. H.) 

Jelen szabályrendeletet, mely az eskümintákról szól, a magyar-
honi ágost. hitv. ev. keresztyén egyház 1898. évi október hó 19. 20. 
és 21. napjain Budapesten tartott egyetemes közgyűlése, jegyzőköny-
vének 82-ik pontjába foglalt határozatával jóváhagyta. 

Br. Prónay Dezső, Dr. Zsiymondy Jenő, 
egyet, felügyelő. egyet főjegyző. 

(P. H.) 



IV. Függelék. 

Szabályrendelet 
az egyházmegyei háztartásról. 

(E. A. 2 8 3 - 2 9 2 . §.) 

A) Általános határozatok. 

1. §. Az egyházmegye a hatásköréhez tartozó háztartási ügyeket, 
az egyházi törvények és a törvényes rendszabályok korlátai között, 
önkormányzati jogkörében önállóan intézi el. (E. A. 283. §.) 

2. §. Az egyházmegye, mint a kötelékéhez tartozó egyházközségek 
legközelebbi felsőbb hatósága gyakorolja a hatósági ellenőrző felügyeletet 
az egyházközségek háztartása felett; 

mint önkormányzati testület önállóan intézkedik saját háztartása 
ügyében; 

mint alárendelt egyházkormányzati közeg eszközli mindazon 
törvényes intézkedések végrehajtását, a melyeket az egyházkerületi 
és egyetemes egyházi hatóságok, az egyházmegyei és egyházközségi 
háztartásra vonatkozólag megállapítanak. 

3. §. Az egyházmegyei háztartás vezetése, rendezése, s ügyeinek 
elintézése, az egyházmegyei számvevőszék s egyházmegyei közgyűlés, 
illetőleg ezek megbízottai hatásköréhez tartozik. 

B) Az egyhti&meg yeí számvevőszék. 

4. §. A számvevőszék az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek 
háztartása felett közvetetlenül gyakorolja az esperesség ellenőrző 
felügyeletét s önállóan intézi el az e viszonyból folyó ügyeket; ellenben 
az egyházmegye saját háztartása ügyében rendesen csak bizottságilag 
készíti elő a közgyűlési tárgyalást és csakis egyes hozzáutalt ügyekben 
intézkedik és hajtja végre a közgyűlés határozatait. (E. A. 284. §.) 

5. §. A számvevőszék lelkészi s nem lelkészi elnökét és 3, leg-
feljebb 4 tagját, az egyházmegyei közgyűlés 6 évi időtartamra akként 
választja, hogy a lelkészi s nem lelkészi tagok egyenlő számmal, 
a tanítói, illetőleg tanári kar pedig egy-egy tag által legyenek képviselve. 
Hivataluknál fogva tagjai: az egyházmegyei ügyész, — pénztáros és 
ellenőr (E. A. 285. §. Sz. r. 10. §.) 

6. §. A számvevőszék választott tagjai hivataloskodásuk időtar-
tamának lejártával újra választhatók. 

9* 
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7. §. A számvevőszék megalakulván, első ülésében válasz l 
kebeléből jegyzőt s kijelöli azokat a tagokat, kik az időközben bekül-
dendő leltárakat megvizsgálják. Megalakulása után tartott első érdem-
leges ülésének főtárgya az egyházközségi leltárak megvizsgálásáról 
szóló jelentés, az esperesnek az egyházközségek előirányzatáról, a 
kivetésről s az ezzel kapcsolatban levő ügyekről (E. A. 259. §.) szóló 
jelentése s az e körül szükséges intézkedések megtétele, — továbbá 
kijelölése azon tagoknak, kik az egyházközségi zárszámadások meg-
vizsgálásával megbízatnak. 

8. §. A számvevőszék évenként legalább egyszer, még pedig 
lehetőleg május első feléhen, szükség esetén többször is tart ülést, — 
nevezetesen az őszi hónapokban azon esetben, ha az egyházközségek 
előirányzata, kivetése s ezzel kapcsolatos egyéb ügyek a számvevőszék 
intézkedését igénylik. (E. A. 264., 265., 259. §.) 

9. § A háztartási ügyiratok (leltár, kivetés, számadás) felülvizs-
gálat végett a számvevőszék egyes tagjai között lehetőleg úgy osztandók 
szét, hogy a tagok évről-évre ugyanazon egyházközségek háztartásának 
ellenőrzésével s ugyanazon egyházközségekre vonatkozó jelentéstétellel 
bízassanak meg. 

10. §. A számvevőszék végzése szükség esetén szavazással alapit-
tatik meg. Az egyházmegye ügyésze, pénztárosa s ellenőre azonban 
nem gyakorolhat szavazási jogot. Névszerinti szavazást, akár csak 
egy tagnak kívánságára is, köteles az elnök elrendelni; a jegyzőkönyvbe 
pedig foglaltatja: kik szavaztak a napirendre kitűzött kérdés mellett 
s kik ellene, az esetben, ha a szavazás oly határozatokat eredményez-
hetne, mely a vagyoni felelősség kötelezettségét róvja a tagokra (1. 15. §.). 

11. §. Az egyházmegyei számvevőszék mint az egyházközségi 
háztartás felett az ellenőrző felügyeletet gyakorló közeg; 

a) felülvizsgálja az egyházközségnek az esperes útján rendelke-
zésére bocsátandó leltárait, jóváhagyás esetén avagy rendeletére az 
egyházak által eszközölt helyesbítés után az egyik példányt az érdekelt 
egyházközség használatára visszaszolgáltatja (E. A. 240. §.); joga és 
kötelessége továbbá leltár alapján ellenőrizni, hogy az ingatlanok 
telekkönyvileg az egyházközségek nevén álljanak; 

b) bejegyzi a leltár módosítására s kiegészítésére szükséges 
adatokat az egyházmegye őrizete alatt levő példányba évenként, 
a zárszámadások felülvizsgálata alkalmával, az egyházközségek részéről 
e czélból a számvevőszék egyházi elnökéhez teendő jelentés alapján 
(E. A. 241. §.; Közs. házt. 5. §.); 

c) készít mintát az egyházközségi előirányzat s zárszámadás 
összeállítására kivetési és nyugtató könyveket s ezeket kellő utasítással 
az egyházközségeknek rendelkezésére bocsátja (Közs. házt. 4, 34, 38. §.); 

d) engedélyt ád az E. A. 260. §. értelmében azon egyházköz-
ségeknek, melyekben az egyházi járulékokat az adóhivatalok szedik be, 
arra, hogy az egyháztagok járandóságainak kivetésénél az E. A. 40., 
256. s 258: §-aiban foglalt intézkedések korlátai között, kizárólag az 
egyháztagok egyenes államadója szolgáljon alapul; 
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e) tárgyalja az egyházközségeknek, á nem készpénzben teljesítendő 
kötelezettségek pénzben való megváltására s a. személyes járandóságok 
s az egyenes államadóra kivetett járulékok közti arány megállapítására 
vonatkozó határozatait, azon jelentés alapján, melyet az egyházközségek 
az előirányzatnak közgyűlési jóváhagyását közlő felterjesztés alkalmával, 
az esperesi hivatalnak évenként november 1-jéig rendelkezésére bocsá-
tanak. E határozatokat a számvevőszék jóváhagyja, esetleg a szükséges 
módosításokat és pótlásokat elrendeli (E. A. 259., 261., 264. §,); 

f ) elintézi a híveknek az egyházközségi kivetés ellen évenként 
áprit 15-ig a számvevőszék egyházi elnökéhez beadandó felfolyamod-
ványait, az érdekelt gyülekezet erre vonatkozó igazoló jelentésének 
tekintetbe vételével s kellőleg indokolandó végzéséről május 15-éig 
értesíti, az illető lelkészi hivatal útján, úgy a felfolyamodó egyháztagot, 
mint az érdekelt egyházközséget (E. A. 266. §.) (Közs. házt. 24. §.). 

g) felülvizsgálja az egyházközségek zárszámadásait, melyek hiteles 
másolatban e czélból az illetékes lelkész által évenként ápril 1-éig a 
számvevőszék egyházi elnökéhez, összes eredeti mellékleteikkel együtt, 
beadandók. A számadást helybenhagyja, esetleg a helyesbítést elrendeli, 
még pedig junius l-jével lejáró záros határidő alatt; ez ügyben való 
intézkedéseiben zsinórmértékül szolgálnak a Közs. házt. '55 — 58. §§. 
(E. A. 277. §.); 

h) megjelöli évenként azon közhitelű pénzintézeteket, melyekben 
az egyházközségek pénzkészletei ideiglenesen elhelyezhetők (E. A. 231. §.); 

i) ellenőrzi az egyházközségek pénzkezelését, az egyháztanácsnak 
és közgyűlésnek a háztartás rendes vezetése és ellenőrzése, különösen 
az ingatlanok jó karban tartása, a tőkék elhelyezése, az épületeknek 
tűzkár ellen való biztosítása, az egyházi tisztviselők illetményeinek 
kiszolgáltatása s a tartozások pontos törlesztése érdekében tett intéz-
kedéseit (E. A. 231. §.); 

k) végzésileg intézkedik azon kár megtérítése ügyében, mely a 
kezelőknek, az egyháztanács és közgyűlés tagjainak vétkes mulasztása, 
hanyagsága vagy hűtlensége miatt, az egyházközség vagyonán esett 
(E. A. 271., 272. §.); 

I) az esperes megbízása folytán kiküld kebeléből 1—1 tagot azon 
egyházközség kebelébe, mely az E. A. 265. s 276. §-ai értelmében az 
előirányzat és kivetés közgyűlési megállapítását közlő jelentést, illetőleg 
zárszámadást a kitűzött időre be nem küldötte s mulasztását nem 
igazolta; 

m) indítványt tesz az egyházmegyei közgyűlésnek a politikai 
községek, puszták és telepeknek egyházközségekbe vagy missioi 
körökbe való bekebelezése (E. A. 234.) s azon egyházközségi alapít-
ványok jövedelmének hováfordítása ügyében, melyeknek c.zélja iránt 
kétség forog fenn E. A. 227. §.; továbbá a lelkészek fizetésének 
összeírása és annaK a minimális összegre való felemelése, esetleg a 
lelkészi állásnak megszüntetése, a tanítói hivatallal s a szomszéd 
lelkészi hivatallal való egyesítése (E. A. 237., 317—321. §.), az egy-
házközségek építkezést, ingatlanok eladását, valamint vásárlását, kölcsön-
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felvételt s vagyoncserét czélzó határozatainak jóváhagyása vagy érvény-
telenítése (E. A. 281. §.), végül azon egyházközségeknek a pénzkeze-
lésre vonatkozó szabályrendeletei megerősítése tárgyában, melyek 
tekintélyes egyházi vagyonuk kezelése végett önálló pénztári hivatalt 
szerveznek. (Közs. házt. 75. §.) 

12. §. A számvevőszék, ha szükségesnek találja, helyszíni szemle 
útján meggyőződést szerez arról, hogy az egyházközségekben a vagyon-
kezelés és ellenőrködés, a törvénynek és a törvényes rendszabályoknak 
megfelelően történik-e? E czélból megbíz kebeléből 1—2 tagot a felül-
vizsgálatnak helyszíni teljesítésével. Múlhatatlan kötelességévé válik ez, 
ha a rendellenes kezelés és ellenőrködés vagy egyéb okok miatt sür-
gős intézkedésre van szükség, az egyházközségi vagyont fenyegető 
kár elhárítása, esetleg a tényleg megesett kár megtérítése czéljából. 
Intézkedéseiről ily esetben azonnal jelentést tesz az esperesi hivatal-
nak, esetleg felhívja ezt intézkedéseinek végrehajtására. 

13. §. Az egyházmegyei számvevőszék előkészíti bizottságilag az 
egyházmegye saját háztartására vonatkozó ügyeket s javaslatait elin-
tézés végett terjeszti az egyházmegyei közgyűlés elé. Mint az egyház-
megyei közgyűlés előkészítő s végrehajtó közege 

a) megállapítja az egyházmegyei vagyonleltárt s évenként módo-
sítja s kiegészíti azt a zárszámadás alapján; 

b) megállapítja évenként az egyházmegyei előirányzatot; 
c) utasítja a pénztárost az előirányzott jövedelmek s tartozások 

folyósítására; 
d) javaslatot tesz az egyházmegye szükségleteinek fedezése végett, 

az egyházközségekre kivetendő járulékok iránt; 
e) ellenőrzi a pénztáros s ellenőr kezelését; mely czélból a pénztárt 

s a nyilvántartási könyveket, valamint az egyházmegye összes ingó és 
ingatlan értékeit bármikor, de évenként legalább egyszer megvizsgálja; 

f ) megvizsgálja az egyházmegye jövedelmeit s kiadásait feltüntető 
számadást, -— szükség esetén helyesbíti s ellátja azt a vizsgálat ered-
ményét feltüntető záradékkal; 

g) indítványt tesz azon egyházmegyei alapítványi jövedelmek 
hovafordítása iránt, melyekkel az egyházmegye szabadon rendelkez-
hetik, vagy a melyek czélja iránt kétség merül fel, — valamint mind-
azon időközben felmerülő háztartási ügyekben, melyek elintézés végett 
az egyházmegyei közgyűlés elé terjesztendők; 

h) javaslatot tesz, illetőleg intézkedik a közalapra vonatkozó mind-
azon ügyekben, melyeket az egyházmegyei közgyűlés e czélból 
hozzá utal. 

14. §. Ha a számvevőszék az egyházmegyei vagyon kezelésében 
és ellenőrzésében rendellenességet tapasztalt, erről — további intéz-
kedés végett, azonnal jelentést tesz az esperesi hivatalnak. 

15. §. A számvevőszék tagjai minden intézkedéseikért felelősek; — 
a mulasztások okozta kárt tartoznak megtéríteni. Névszerinti szavazás 
esetén, a hozott végzés következményeiért, csak azon tagok vonhatók 
felelősségre, kik szavazatukkal okozták a végzés létrejöttét. 
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16. §. Tárgyalásairól a számvevőszék jegyzőkönyvet vezet, melyet 
évenként az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszteni tartozik. (E. A. 
286. §.) 

C) Egyházmegyei közgyűlés. 
17. §. Az egyházmegyei közgyűlés hatásköre: 
a) Az egyházmegyei közgyűlés megválasztja az egyházmegyei szám-

vevőszéket, a pénztárost s az ellenőrt; 
b) megállapítja a területén levő politikai községek, puszták és 

telepeknek egyházközségekbe való beosztását, esetleg érintkezésbe 
lép e czélból a szomszédos egyházmegyékkel s a velők történt meg-
állapodást, végleges intézkedés végett, terjeszti az egyházkerületi köz-
gyűlés elé (E. 234. §.); 

c) határoz az egyházközség és egyházmegye azon alapítványi jöve-
delmeinek hovafordítása ügyében, melyeknek czélja iránt kétség merül 
fel, vagy a melyekkel ez utóbbi szabadon rendelkezhetik (E. A. 227. §.); 

d) intézkedik a lelkészi fizetések összeírása ügyében (E. A. 317. §.); 
valamint az E. A. 3 1 8 - 320. §-ainak megfelelőleg az esetben, ha a 
lelkészi fizetés a megállapított 800 frtnyi összegre nem rúg; 

e) megadja vagy megtagadja az engedélyt, az egyházközségek azon 
határozatainak foganatosítására, melyeket — építkezés, ingatlanok el-
adása vagy vásárlása, kölcsönfelvétel s vagyoncsere érdekében köz-
gyűlésileg hoztak; 

f ) jóváhagyja azon egyházközségeknek a pénztár kezelésére vonat-
kozó szabályrendeletét, melyek önálló pénztári hivatalt szerveznek, ha 
az a törvény s az ezen alapuló rendszabályokkal nem ellenkezik; 

g) megállapítja végleg az egyházmegyei vagyonleltárt, az előirány-
zatot s a szükségletek fedezése végett, az egyházközségekre kivetendő 
járulékokat, az E. A. 289. §-ában foglaltak megtartásával és intézke-
dik az előirányzatba fel nem vett jövedelmek értékesítése és a szük-
ségletek fedezése ügyében; 

h) elintézi végleg az egyházmegyei zárszámadás megvizsgálásáról 
szóló jelentést, felmenti a számadót, illetőleg elmarasztalja s reájegyzi 
erre vonatkozó végzését az eredeti számadásra; 

i) tárgyalja az egyházi közalapra, az egyetemes nyugdíjintézetre 
s az egyéb háztartási ügyekre vonatkozó jelentéseket és elrendeli a 
felsőbb egyházi hatóságok ez ügyben hozott törvényes határozatainak 
végrehajtását; 

k) tárgyalja az egyházmegyei számvevőszék jegyzőkönyveit, tudo-
másul veszi törvényes intézkedéseit s intézkedik az elintézés végett 
beterjesztett ügyekben; 

l) elintézi végleg azon felfolyamodványokat, melyeket az egyház-
községek s ezek tagjai, az egyházmegyei számvevőszéknek az egyház-
községi kivetés ügyében hozott határozatai megváltoztatása czéljából 
beadnak, hogyha e kérvények az egyházmegyei számvevőszék végzé-
sének kézbesítése napjától számítandó 40 nap lejárta előtt az esperesi 
hivatalhoz beterjesztettek (E. A. 266. §.); 
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m) intézkedik a hanyag mulasztás vagy hűtlen kezelés folytán 
okozott károk megtérítése ügyében, hogyha a számvevőszék ez ügy-
ben még végzésileg nem intézkedett; 

n) határoz minden az egyházmegyei háztartásra vonatkozó ügyek-
ben, melyek az egyházi törvények és törvényes rendszabályok értel-
mében más kormányzó hatóság hatásköréhez nem tartoznak. 

D) Egyes megbízottak* 

18. §. Az egyházmegyei háztartás intézésével s ellenőrzésével 
megbízott kormányzó testületek elnökei s az e testületek által vagyon-
kezeléssel,oa kezelés ellenőrzésével s a háztartási intézkedések végre-
hajtásával külön megbízott egyének az egyházi törvények és az ezek 
alapján készült jogerős rendszabályok s határozatok értelmében telje-
sítik tisztöket. 

19. Az esperes elnöktársával együtt gyakorolja az ellenőrző fel-
ügyeletet, úgy az egyházközségek, mint az egyházmegye háztartása 
felett. E czélból éber figyelemmel kisérik, úgy az egyházközségi, mint 
az egyházmegyei vagyonkezelést, valamint az egyházmegyei számvevő-
szék működését is. Felhívásukra tartoznak a háztartás kezelésével és 
ellenőrzésével megbízott összes közegek a kívánt felvilágosításokat meg-
adni S az ügyiratokat megvizsgálás végett rendelkezésökre bocsátani. 

20. §. Ha rendetlenséget tapasztalnak, az esperes — szükség 
esetén az egyházmegyei közgyűlés intézkedésének igénybevételével is — 
annak megszüntetését elrendeli. Ha vétkes mulasztás vagy hűtlenség 
vagy egyéb okok folytán, az egyházmegyei vagyonnak kártól való meg-
óvása válik szükségessé: az egyházmegyei felügyelő köteles, az egy-
házmegyei ügyész közbenjárásával, a kár elhárítása, a kártérítés s a 
kötelességöket megszegő közegek, felelőségre vonása érdekében a szük-
séges intézkedéseket megtenni (E. A. 270—272. §.). 

21. §. Az esperes 
a) átveszi az egyházközségi leltárakat s azokat megvizsgálás végett 

azonnal átteszi a számvevőszékhez (E. A. 240. §.); 
b) szigorúan őrködik a felett, hogy az egyházközségek, a költség-

előirányzatot s kivetési munkálatot, a megállapított határidőre elkészítsék, 
valamint a természetben levonandó kötelezettségeknek megállapított 
váltság díjáról a kijelölt időben értesítsék. Ha ez meg nem történik s 
az egyházközségek nem igazolják mulasztásukat, akkor vagy szemé-
lyesen megyen ki az illető gyülekezetbe, vagy 1—2 számvevőszéki 
tagot küld ki, a mulasztásnak a hanyag közegek költségén való pót-
lására (E. A. 265. §.); 

c) az egyházközségi kivetés ügyében, a számvevőszék határozata 
ellen, a kijelölt határidőre beérkezett felebbezéseket s minden egyéb 
közgyűlési tárgyalás alá -tartozó háztartási ügyeketj terjészt az egyház-
megyei közgyűlés elé; 

d) az egyházközségi számadások ügyében, az egyházmegyei 
számvevőszék határozata ellen beadott felebbezéseket, felterjeszti 
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azonnal az egyházkerületi számvevőség egyházi elnökéhez (E. A. 
277. §.); 

e) sürgős esetben, elnöktársával egyetértve, megengedheti az egy-
házközségek azon határozatainak foganatosítását, melyek kolcsön-fel-
vételre, ingatlan eladására vagy vásárlására, épületeik gyökeres át-
alakítására, uj építkezésre s vagyoncserére s egyéb oly ügyekre vonat-
koznak, melyek az egyházmegyei közgyűlés hatásköréhez tartoznak; 
miről azonban az egyházmegyét utólagosan értesíteni köteles (E. A. 28. §.); 

f ) a közgyülésileg megállapított egyházmegyei vagyonleltárt s 
elintézett zárszámadást, maga által hitelesítve, felterjeszti az egyház-
kerületi számvevőszék egyházi elnökéhez, még pedig az ez ügyben 
véglegesen intézkedő közgyűléstől számított 10 nap lejárta előtt; 

g) közvetíti az érintkezést az egyházközségek, valamint az egyház-
kerületi számvevőszék s az egyházmegyei számvevőszék között, mind 
azon ügyekben, melyekre vonatkozólag az egyházi törvény s jogerős 
rendszabályok értelmében az egyházmegyei számvevőszék a nevezett 
közegekkel érintkezésbe nem léphet. 

22. §. Az esperes közöljön lehetőleg minden a háztartásra vonat-
kozólag felmerülő ügyet az egyházmegyei számvevőszékkel, — e szak-
közeg véleményének meghallgatása végett; — a számvevőszék viszont 
köteles az esperest minden intézkedéséről értesíteni, hogy egymást 
támogatva, egyöntetű eljárásukkal lehetővé tegyék a háztartás egységes 
vezetését. 

23. §. A számvevőszék egyházi és világi elnöke egyetértőleg 
egybehívják a tagokat az ülésre, megállapítják a napirendet, vezetik 
a bizottsági tárgyalást, kimondják a határozatot s e ténykedésükben 
irányadóul szolgál nekik, az egyházmegyei közgyűlésre, illetőleg annak 
elnökségére, vonatkozó ügyrend. 

24. §. A számvevőszék elnöki teendőit, ülésen kivül, rendesen az 
egyházi elnök végzi; ki minden fontosabb ügyről, véleményének közlése 
mellett, elnöktársát oly czélból értesíteni tartozik, hogy vele egyetér-
tőleg intézkedhessék. A számvevőszék nem lelkészi elnöke helyettesíti, 
illetőleg pótolja az egyházi elnököt azon esetekben, midőn az egyházi 
elnök kötelessége teljesítésében akadályozva vagy az intézkedést 
igénylő ügyben személyesen érdekelve van; — továbbá, ha állása 
betöltve nincsen s ha a vagyoni felelősség elvéből folyó intézkedésre 
van szükség, az egyházközségi vagyonkezelők, illetve az ellenőrző 
közegek ellenében. 

25. §. A számvevőszék egyházi elnöke átveszi a számvevőszék 
elé bocsátandó s kiadja a. számvevőszék által elintézett iratokat s 
őrködik határozatainak pontos végrehajtása felett. E czélból érintkezésbe 
lép az egyházközségekkel. — esetleg az esperesi hivatal útján eszközli 
a háztartási intézkedéseknek az egyházközségekben való végrehajtását ; 
ő képviseli az egyházmegyei számvevőszéket, az egyházkerületi szám-
vevőszékkel való érintkezésében is. 

26. §. Úgy az esperes, mint a számvevőszék elnöksége aláírja 
az összes háztartási ügyekben érkező beadványokat s a kiszolgáltatandó 
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kiadványokat, a vétel, illetőleg a kiadás keltének feltüntetésével, s az 
összes elntézett ügyiratokat rendelkezésére bocsátják az egyházmegyei 
levéltárosnak, az egyházmegyei levéltárban való elhelyezés végett. 
Mindennek nyilvántartására rendes iktató s kiadó könyvet vezetnek. 

27. §. Az egyházmegyei pénztáros kezeli az egyházmegye vagyonát, 
beszedi az előirányzott jövedelmet, kifizeti az előirányzott s az egyház-
megyei közgyűlés, illetve az esperes által felelősség terhe alatt utal-
ványozott tartozásokat. Mindenről pénztári naplót vezet, mely évenként 
deczember 31-kén lezárandó. A naplónak nyugtatókkal s ellennyug-
tatókkal igazolt tételeit, rendszeresített alakban összesítve, elkészíti az 
évi számadást; melyet a mellékletekkel felszerelt naplóval együtt, 
megvizsgálás végett az egyházmegyei ellenőrnek február 15-ig beter-
jeszteni köteles. 

28. §. Az ellenőr (számvevő) megvizsgálja a számadást és 
netaláni észrevételeit azonnal közli a pénztárossal, — ennek felvilá-
gosító, esetleg czáfoló válaszát, az összes számadási iratokkal együtt, 
ápril 30-káig felterjeszti az egyházmegyei számvevőszék elnökéhez. 

29. §. Az ellenőr elkészíti tövábbá az egyházmegyei vagyonleltárt 
s előirányzatot is s mindkettőt beküldi az egyházmegyei zárszámadással 
egyidejűleg, az egyházmegyei számvevőszék egyházi elnökéhez. 

30. §. Ha az ellenőr (számvevő) oly rendetlenséget tapasztal a 
vagyonkezelésben, mely az egyházmegye érdekének haladék nélkül 
való megóvását teszi szükségessé: köteles erről az esperesnek, mint 
a számvevőszék egyházi elnökének is azonnal jelentést tenni. 

31. §. A számvevőszék irodai költségei, az egyházmegyei köz-
gyűlés határozata értelmében, évről-évre külön megtéríttetnek az 
egyházmegyei pénztárból. 

A dunáninneni ág. hitv. ev. keresztyén egyházkerület, 1899. évi 
augusztus :23. és 24. napjain Pozsonyban megtartott közgyűlése, 
e szabályrendeletet elfogadva, jegyzőkönyvének 23-ik pontjában jóvá-
hagyta. 

J)r. Baltik Frigyes s. k. Laszkáry Gyula s. k. 
püspök. kerületi felügyelő. 

(P. H.) 
Händel Vilmos s. k. 

egyházkerületi főjegyző. 

(P. H.) 



V. Függelék. 

Szabályrendelet 
a tanítók alkalmazásáról. 

A rendes tanítóról. 
1. §. Az egyházközségben állandóan fentartott egy vagy több 

önálló tanítói hivatal: rendes tanítói hivatal; élethossziglan alkalmazott 
vezetője: rendes tanító. 

2. §. Rendes tanító alkalmazásának csak a tanítói hivatalnak 
megüresedésekor vagy szervezésekor van helye; mely esetben az 
alkalmazandó tanítót az iskolafentartó egyházközségnek közgyűlése 
választja. (E. A. 44. a. 198. §.) 

I. FEJEZET. 
A rendes tanítói hivatal megüvesedéséről. 

3. §. A rendes tanítói hivatal megüresedik: a rendes tanítónak 
a) lemondása, 
b) elhalálozása, 
c) az ág. hitv. ev. ker. egyházból való kilépése, 
d) nyugdíjazása és 
e) hivatalából való elmozdítása által. 

Lemondás és elhalálozás esetén ennek napjával, kilépés esetén 
az erre vonatkozó szándék első bejelentésének napjával, nyugdíjazás 
és hivataltól való elmozdítás esetén, azon napon áll be az üresedés, 
a melyen a nyugdíjazás, illetve a hivataltól való elmozdítás jogerőssé 
válik. 

A lemondást írásban kell bejelenteni az iskola-fentartó egyház-
község elnökségénél. 

Az elhúnyt tanító tisztességes eltemetéséről az iskola-fentartó 
egyházközség gondoskodik. 

4. §. A megüresedést az iskola-fentartó egyházközség elnöksége 
azonnal bejelenti az esperesnél és a szükséges intézkedések megtéte-
lére felkéri; egyszersmind az egyháztanácscsal (iskolaszék) együtt leltá-
rilag megvizsgálja az iskolának a tanító kezelése alatt volt ingó és 
ingatlan vagyonát s arról ujabb leltárt vesz fel. A leltár egyik példá-
nyát az egyházközségi levéltárba helyezi, a másikat pedig az espereshez 
küldi az egyházmegyei levéltárba helyezés végett. 
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5. §. Az esperes felhívására az iskola-f'entartó egyházközség elnök-
sége egyházi tanácsülésen: 

a) elintézi az iskola-fentartó egyházközség és a hivatalától meg-
vált tanító, illetőleg elhalálozás esetén a tanító örökösei közt fenforgő 
anyagi kérdéseket, szemelőtt tartván; 

a) hogy a hivatalától megvált tanítónak vagy elhalálozás esetén 
örököseinek, a megüresedés napjáig esedékes járandóság teljes egészé-
ben jár; a járandóság kölcsönös egyezség útján kész pénzzel is meg-
váltható az esperes jóváhagyásával. — A végkielégítést nyugtatvány-
nyal kell igazolni s az espereshez beküldeni. (E. A. 73. §.) 

ß) Azon javításokért és hasznothajtó beruházásokért, melyeket a 
hivatalától megvált tanító a tanítói hivatal jövedelmi forrását képező 
ingatlanokon, az iskola-fentartó egyházközség tudtával s beleegyezé-
sével tett, az iskola-fentartó egyházközségtől méltányos kárpótlás jár 
(E. A. 76. §.), még pedig az igazolható beszerzési, esetleg a közön-
séges becsár szerint. 

y) Az elhalálozás napjától számított fél évre járó mindennemű 
tanítói javadalom, ide értve a lakást is, a tanító özvegyét, illetőleg 
leszármazóit illeti (E. A. 74. §.); 

b) intézkedik a választók névsorának összeírásáról, közszemlére 
való kitételéről s ennek a szószéken való kihirdetéséről, annak jelzé-
sével, hogy a választói névsor ellen csakis a kitétel napjától számított 
15 napon belül lehet indokolt kifogást tenni az iskola-fentartó egyház-
község elnökségénél, akár Írásban akár szóval. A kifogás felett 15 
nap alatt az egyháztanács határoz; határozata ellen 8 nap alatt az 
espereshez lehet felebbezni, ki 15 nap alatt végérvényesen dönt; 

c) intézkedik az új tanító részére szóló meghívó levél kiállításáról 
és felülvizsgálás végett az espereshez való beküldéséről. 

6. §. Ha a meghívó levél a régebbivel szemben csonkulást nem 
mutat, az esperes felhívja az iskola-fentartó egyházközséget a tanítót 
kijelölő közgyűlés megtartására. 

II. FEJEZET. 
A jelentkezésről. 

7. §. A tanítói hivatal megüresedését, az egyházmegyei elnökség, 
hogy arról a hazai összes ág. hitv. ev. tanítók és tanító-jelöltek érte-
sülhessenek, valamely az egyházmegyei közgyűlés által időnként meg-
határozandó ev. egyházi lapban és a Néptanítók lapjában köztudomásra 
hozza; felhiván azokat, a kik a megüresedett tanítói hivatalt elnyerni 
óhajtják és arra képesítve vannak, az Írásbeli jelentkezésre és okmá-
nyaiknak beküldésére. 

Ezen felhívásnak világosan meg kell jelölnie: 
a) azon egyházmegye és egyházközség nevét, a melyben a tanítói 

hivatal megüresedett; 
b) azon nyelvet, melynek bírása a magyar nyelv mellett az 

alkalmazandó tanítótól megkívántatik; 
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c) a tanítónak hivatala után járó évi összes illetményét a köz-
gyülésileg, illetve egyházhatóságilag már megállapított hivány alapján; 

d) a hivatalt, a melynél és a határidőt, a meddig, valamint az 
okmányokat, melyeknek beküldésével az Írásbeli jelentkezésnek tör-
ténnie kell. 

8. §. Az írásbeli jelentkezésnek a megüresedett tanítói hivatalra 
nézve illetékes lelkészi hivatalnál kell történnie és a jelentkezőknek 
be kell küldeniük, ha nem rendes tanítók, a választhatóságukat igazoló 
okmányaikat. 

9. §. A közétett fölhívás által kitűzött határidő pontosan betartandó. 

III. FEJEZET. 
A kijelölésről. 

10. §. Az iskola-fentartó egyházközség az e czélra egybehivolt, 
közgyűlésen kijelölhet hármat. 

11. §. Jelölhető minden ág. hitv. ev., feddhetetlen erkölcsű, egy-
házához és a magyar hazához hiven ragaszkodó s a magyar nyelvben 
teljesen jártas magyar honpolgár, kinek tanító-képesítő oklevele van 
(E. A. 197., 206., 207. §.). 

12. §. Nem jelölhető: 
a) a ki iskolai hivatal viselésére jogerős Ítélettel képtelennek 

nyilváníttatott (E. A. 326. §. d)\ 
b) a ki ellen az E. A. 359. §. e) pontja értelmében elrendelt 

vizsgálat van folyamatban; 
c) a ki a magyar nyelvben nem jártas teljesen (E. A. 197. §.); 
d) a ki tanítói állását a magyar király, a magyar haza és a 

magyar nemzet ellen izgatásra használja fel (E. A. 324. §. ej\ 
e) a ki a tanítói hivatalt vesztegetés, tolakodás, megtévesztés vagy 

izgatás útján keresi, akár személyesen, akár mások közvetítésével. 
13. §. Ha valakire a 9. §. a—e pontjai a kijelölés megtörténte 

után bizonyulnak, azt a kijelöltek közül utólag keil törölni. 

IV. FEJEZET. 
A próbatartásről. 

14. §. Az egyházi közgyűlés vagy az általa megbízott testület 
jogosítva van a jelölteket próbára meghívni és azért a kijelöléssel 
egyidejűleg nyilatkozik az iránt, kiván-e élni ezen jogával vagy nem? 
s az első esetben megállapítja a meghívandók névsorát s az ebbe 
felvett mindegyik jelöltet meghallgatja. 

Próbára 3-nál kevesebb jelölt s azok meghallgatása után még 
egy jelölt meghívható. A próbára jövők sorrendjét a jelölő testület 
állapítja meg s a próba mindenkor az esperesi kiküldött jelenlétében 
tartandó meg. 
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A próbára hivott jelöltek és az esperesi kiküldöttek költségeit 
az egyházközségi elnökség-meghatározta összegben az egyházközség 
pénztára fedezi. 

15. §. Az esperes a próbát tevő jelöltek közül is kizárhatja a 
választásból azt, a ki a választás folyamán a tanitói hivatalt veszte-
getés, etetés, itatás, szerénytelen ajánlkozás, megtévesztés, fenyegetés 
vagy izgatás útján keresi; még pedig azon esetben is, ha e cselek-
ményeket mások a jelölt tudomása és beleegyezésével követték el. 

Ezen határozat ellen úgy a kizárt egyén, mint az érdekelt egy-
házközség tagjai egyfokú felebbezéssel élhetnek az egyházmegyei 
törvényszékhez; mely felebbezés a választásra nézve halasztó hatály-
lyal bir. 

V. FEJEZET. 
A választásról. 

16. §. A választást a kijelölés alapján a tanitói hivatal megüre-
sedése napjától számított egy fél év alatt meg kell ejteni s ez időre 
helyettes tanító alkalmazandó. 

17. §. A választó közgyűlés napját és helyét az egyházi tanács 
határozza meg és legalább egy héttel előbb, a rendes istentisztelet 
alkalmával a tárgy megnevezésével ki kell hirdetni (E. A. 40. §.) 

18. §. A választó közgyűlésen az iskola-fentartó egyházközség 
elnöksége elnököl; előadja a gyűlés czélját és fontosságát; előlerjeszti 
a. jelöltek névsorát s felhivja a közgyűlést a jelöltek egyikének meg-
választására. 

19. §. Ha a közgyűlés egy jelölt körül csoportosul, a választás 
közfelkiáltással történik; ellenkező esetben legalább 10 választó kíván-
ságára névszerinti nyilt szavazást kell elrendelni. 

20. §. A szavazás úgy történik, hogy mindegyik választó a név-
sor szerint felhivatik és miután azonosságát az egyes pártokra való 
tekintettel két-két bizalmi férfiú igazolja, leszavaz és szavazatát az 
elnökség ellenőrködése mellett a. jegyzőkönyvbe foglalja. Ha már a 
névsorban az utolsó választó is felhivatott: az elnökség egy negyedórai 
záróidőt tűz ki, mely után a szavazást azonnal bezárja, a szavazatokat 
összeszámlálj a s az eredményt kihirdeti. A közgyűlés szavazatainak 
általános többsége dönt (E. A. 69. §.) 

21. §. Ha az első szavazáskor egyik jelölt sem nyer általános 
többséget: akkor az elnökség azt a két jelöltet, a kik a legtöbb 
szavazatot nyerték, azonnal új szavazás alá bocsátja. 

22. §. Szavazat-egyenlőség esetén sorshúzás dönt. 
23. §. Titkos szavazásnak csak az elnökség által elfogadható 

esetben, legalább 10 választó kívánságára van helye. 
24. §. A melyik jelölt a szavazatok általános többségét megnyeri; 

azt az elnökség az iskola fentartó egyházközség törvényesen és élet-
hossziglan megválasztott tanítójául kijelenti és számára a már előre 
megállapított meghívó levelet azonnal kiállítja. 
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25. §. A választásról az egyházmegyei elnökség köteles a püspöknek 
jelentést tenni. (E. A. 94. §.) 

VI. FEJEZET. 
A hiványról. 

26. §. A hivány a megválasztott tanítónak hivatala után járó 
összes illetményeit és kötelességeit foglalja magában. 

27. §. Az összes illetmény tisztességes lakáson és kerten kívül 
400 frtnál kevesebb nem lehet; még pedig világosan kitüntetve, hogy 
a felsorolt illetményekből mi illeti a tanítót a tanítói és mi a kántori 
tisztviseléseért. A hol a javadalom 400 frtnál kevesebb s az iskola-
fentartó egyházközség erejével feljebb nem emelhető: ott az 1893: 
26. t.-cz. 16. §. alapján az állami segély igénybe vételével is 400 frtra 
kiegészítendő. 

28. §. A hiványt az iskola-fentartó egyházközség szerkeszti s a 
választást megelőzőleg az espereshez beküldi; az esperes felülvizsgálja 
s a hivatalánál levő dijlevélkönyvvel összehasonlítja és ha a 6. és 26. 
§-oknak megfelelőnek találja, jóváhagyja és jóváhagyási záradékával, 
ellenkező esetben pedig észrevételeivel, az egyházközséghez visszaküldi. 

29. §. A jóváhagyott hiványt az iskola-fentartó egyházközség 
elnöksége, a választó közgyűlésen a megválasztott tanító nevének 
beírásával és a keltezéssel kiegészíti, aláírja és még legalább 6 taggal 
aláíratja, az egyházközség pecsétjével ellátja, azután az espereshez a 
választási jkv. kíséretében beküldi és ha ez aláírásával a megválasz-
tottra nézve elfogadhatónak nyilvánítja, a megválasztottnak kézbesíti. 

VII. FEJEZET. 
A meghívásról. 

30. §. A megválasztott tanító köteles a hivány kézhezvételétől 
számított 15 nap alatt az elfogadás felöl nyilatkozni: különben a meg-
hívó levél érvényét veszti és új kijelölés alapján új választás történik. 

31. §. Ha a megválasztott tanító, a hiványt elfogadási nyilatko-
zatával ellátja: akkor azt az esperes megerősíti. A megerősítésért az 
esperesnek 2 frt 50 kr. tiszteletdíj jár. 

32. §. Ha a megválasztott tanító a hiványra rávezetett elfogadási 
nyilatkozatát visszavonja: köteles a számadásból megállapítható összes 
választási költségeket az egyházközségnek megtéríteni. 

VIII. FEJEZET. 
A beiktatásról. 

33. §. A megválasztott tanító köteles hivatalát, ha az a 3. a—c 
és e pontjaiban jelzett esetek folytán üresedett meg, a hivány keltétől 
számított 3 hónap alatt; ha azonban a d) eset forog fen, a kegyidő 
leteltével azonnal elfoglalni. 
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34. §. A megválasztott tanítónak és családjának átköltözési és 
ingóságainak átszállítási költségeit az iskola-fentartó egyházközség 
viseli. 

35. §. A megválasztott tanítót hivatalába a lelkész ünnepélyesen 
beiktatja; mely alkalommal közgyűlés tartatik és az összes választási 
átköltözési, átszállítási s meghivó-megerősítési költségek felszámíttatnak 
s jkvbe vétetnek. Ha a tanító a beiktatástól számított 1, 2, 3 év el-
multa előtt mond le hivataláról, a felszámított költségeket egészben, 
2/s vagy V3-ad részben visszatéríti. A mennyiben más egyházközség meg-
hívását fogadja el: ezen megtérítési kötelesség a meghívó egyházat terheli. 

Visszatérítésnek nincs helye, ha a tanító 3 év előtt elhalna. 
36. §. Ha a megválasztott tanító ág. hitv. ev. rendes tanítói 

hivatalban még nem volt, úgy beiktatása alkalmával esküt tesz. 
37. §. A rendes tanító élethosszig választatik és hivatalából csakis 

súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás, az egyházi és állami törvényekben 
megjelelt kötelességeinek megszegése, bűntett vagy vétség miatt, fegyelmi 
eljárás útján mozdítható eh (E. A. 324—326.) 

IX. FEJEZET. 
A helycseréről. 

38. §. Rendes tanítók egymással helyet cserélhetnek. 
Jogérvényes cseréhez szükséges, hogy a cserélni kívánó két 

tanítónak szándékába, mindkettőnek illetékes egyházközségi közgyűlése 
szabályos választás utján beleegyezzék, s azt mindkettőnek illetékes 
egyházmegyei elnöksége is megerősítse s helybenhagyja. 

A tanítói hivány, csere esetén is, csonkítatlanul érvényben marad. 
A cserélni óhajtók között, a tanítói jövedelem tekintetében létre-

jött álengedő vagy leengedő megegyezés tilos és semmis. 
Ezen tilalom áthágói ellen, az egyházmegyei elnökség a fegyelmi 

eljárást megindítja és a felfüggesztést elrendeli. 

X FEJEZET. 
A segédtanítóról. 

39. §. Segédtanítónak nemcsak okleveles tanító, hanem tanító-
képző intézeti tanfolyamot végzett ifjú is meghívható. A meghívás a 
rendes tanító meghallgatásával, az egyháztanács joga; csakhogy mind 
a meghívás szándéka a díj levél bemutatásával, mind a meghívás 
maga, a meghívott egyén képesítettségének kimutatásával az esperes-
nek bejelentendő, a kinek illetőségéhez tartozik a meghívásnak és a 
díj levélnek megerősítése. 

40. §. Ha az iskola-fentartó egyházközség a megüresedett tanítói 
hivatal betöltését halogatná vagy elmulasztaná: az esperes helyettes 
tanítót nevez ki annak megjelelésével, hogy a tanítói javadalom 
egészen vagy részben illeti-e, s eljárásáról az egyházmegyei közgyűlés-
nek jelentést tesz. 
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XI. FEJEZET. 
A választás megtámadhatóságáról. 

41. §. A választás érvényessége ellen (E. A. 329. §. e) a választás 
napjától számított 15 nap alatt (E. A. 331. 2-ik bekezdés) csak a 
választott tagok, másrészt a sértett fél, nyújthatnak be keresetet az 
espereshez és az esperes által. 

42. §. A benyújtott kereset alapján csak akkor indítható meg az 
eljárás, ha a kereset benyújtói a felmerülő költségek biztosítására 
50 - 1 0 0 forint biztosítékot befizetnek az egyházmegyei pénztárba. 
Amennyiben a befizetés a kereset benyújtásától számított 8 nap alatt 
meg nem történnék, a fél a keresettől elállottnak tekintetik és keresete 
neki visszaadatik. 

XII. FEJEZET. 
Az esperes érdekeltségéről. 

43. §. Ha az esperes valamely tanítóválasztásnál akár személyében 
akár családtagjaiban érdekelve van: akkor köteles az esperesi teendők 
végzésében magát törvényes helyettesével helyettesíttetni. 

XIII. FEJEZET. 
Záró határozat. 

44. §. A jelen szabályrendelet által nem érintett esetekben az 
egyházmegyei közgyűlés utasítása irányadó; sürgős esetekben pedig 
az egyházmegyei elnökség intézkedik s tesz utólagosan jelentést az 
egyházmegyei közgyűlésnek. 

F Ü G G E L É K . 

1893. évi XXVI. törvényczikk 
a községi, valamint a hitfelekezetek által fentartott elemi iskolákban működő tanítók és tanító-

nők fizetésének rendezéséről. 

(Szentesítést nyert 1893. évi augusztus hó 13-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 
1893. évi szeptember hó 10-én.) 

1. §. A népiskolai közoktatás tárgyában hozott 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 142. §-ának azon rendelkezései, melyek az elemi népiskolai 
rendes és segédtanítók fizetését szabályozzák, a hitfelekezetek által 
föntartott népiskolák rendes és segédtanítóira is kiterjesztetnek. 

E szerint ezen népiskoláknál tisztes lakáson és legalább egy negyed 
holdnyi kerten kivül a rendes tanító fizetése 300 frtnál. a segéd-
tanítóé pedig 200 forintnál kevesebb nem lehet. Hasonlókép kiterjesz-

10 
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tetnek a. hitfelekezetek által fentartott népiskolákra az 1868: XXXVÍII. 
t.-cz. 139. ésl 40. szakaszai is, melyek szerint a megürült tanítói állások leg-
fölebb V2

 é v betöltendők és ezen idő alatt az iskolában segédtanító 
alkalmazandó, továbbá, hogy a tanító halála esetén özvegye és árvái a 
halálozás napjától számított fél évig az egész fizetést és lakást élvezik. 

2. §. Az összes elemi népiskolák tanítói 50 frt ötödéves kor-
pótlékban részesülnek; a mely öt ízben válik esedékessé, és 250 
írtig emelkedhetik. 

E korpótlék a 300 frtnál nagyobb fizetésbe be nem számítható. 
E korpótlék alapját képező szolgálati idő azonban csak a jelen 

törvény hatályba lépésével veszi kezdetét. 
Egyes iskolafentartóknak a korpótlékra vonatkozólag már fennálló, 

vagy ezután alkotandó szabványai, jelen rendelkezés által nem érin-
tetnek; ha azok a tanítókra nézve legalább is ezen §-ban megállapított 
mérvű kedvezményt biztosítják. 

3. §. A tanító fizetése, a mint eddig szokásban volt, állhat kész-
pénzen kívül természetben kiszolgáltatott járandóságokból vagy föld-
birtok jövedelméből is, a jelen törvény 5-ik és 6-ik §-aiban foglalt 
megszorítással. 

4. §. A tanító készpénzfizetését köteles az iskolafentarló havonként 
vagy évnegyedenként, de mindig előlegesen kiszolgáltatni. 

5. §. A tanítói fizetés egy részének terményekbeni kiszolgáltatása 
csak oly feltétel alatt engedtetik meg, ha ezen terményeket az iskola-
fentartó a tanító közbejötte nélkül szedeti be és előre megállapított 
időközökben és előre megállapított mennyiségben szolgáltatja ki a 
tanítónak, még pedig úgy, hogy az évi utolsó résztetet legkésőbb az 
év november hava végén átadja. 

Ha az iskolafentartó a tanító terménybeli fizetését nem e meg-
szabott. módon szolgáltatná ki, vagy az a termés átlagos minőségének 
meg nem felelne: akkor a termény helyett annak értékét készpénzben 
lesz köteles fizetni. A termények ára az 1868. évi XXXVÍII. t.-cz. 
143. §-a értelmében állapittatik meg. 

6. §. Ha a tanító fizetésének egy része földbirtok járandóságaiból 
áll, ezek értéke a tanítói törzsfizetésbe a 300, illetőleg 200 frtba való 
beszámítás végett szintén az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 143. §-a alap-
ján állapítandó meg; a föld mívelésére fordított költség és minden-
nemű adó levonása mellett, a földbirtoknak csupán tiszta jövedelme 
számíttatik. 

7. §. Az iskolafentartók által a tanítói fizetésre vonatkozólag 
vezetendő nyilvántartás alapján hivatalosan kitüntetett hátralékok, az 
egyes adósoktól közigazgatási úton hajtandók be. 

A végrehajtás - módozatait a vallás- és közoktatásügyi minister, 
a bel- és pénzügyministerekkel egyetértőleg, rendeleti úton állapítja meg. 

8. §. Ha a hitfelekezeti iskolatanító az 1868. évi XXXVÍII. t.-cz. 
141. §-ának harmadik bekezdése értelmében a kántori teendőket is 
végzi, a tanítói fizetés megállapításakor a tanítói éš kántori járandó-
ságok együttesen tanítói fizetésnek veendők. 
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9. §. Az 1. §-ban megjelölt, valamint az Összes községi elemi 
népiskolák iskolai hatóságai, a jelen törvény hatályba léptétől számí-
tandó kilencz hó alatt kötelesek az iskoláikban alkalmazott tanítóknak, 
ha ezek fizetése az ugyanazon §-ban foglalt rendelkezésnek nem felel 
meg, a 300, illetőleg 200 frtnyi legkisebb fizetést az iskolafentartók 
által biztosíttatni, vagy pedig, ha. ezek erre hivatalosan megállapított 
szegénységük miatt nem képesek, illetőleg a községi iskolákra nézve 
az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 35. §-a alapján kivethető iskolai pót-
adó ki van merítve, további három hó alatt indokolt előterjesztéssel, a 
hiány pótlására szolgáló állami segélyért, a vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez fordulhatnak. 

Ha az illető népiskolai hatóságok a fenn kitűzött határidő alatt 
sem az egyik, sem a másik irányban nem járnak el; de a felekezeti 
iskolafentartók iskolájokat mindamellett fentartani kívánják; a jelen 
törvény hatályba lépése után egy évvel az e törvényben megállapított 
legkisebb tanítói fizetés az iskolafentartó által biztosítottnak fog tekin-
tetni; mely legkisebb tanítói fizetés, ha ki nem szolgáltatnék, az 
érdekelt fél panaszára, vagy hivatalbóli feljelentés esetében közigaz-
gatási úton hajtatik be. 

Behajthatlanság esetében az iskolafentartó hitfelekezettel szemben 
az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 15. §-ának, illetőleg az 1876. évi XXVIII. 
t.-cz. 6. §-a 4-ik pontjának rendelkezései, a három izbeni megintés 
mellőzésével, nyernek alkalmazást. 

10. §. A tanítói fizetések eddig megállapított és az iskolafentartók 
által saját anyagi forrásaikból kiszolgáltatott mennyisége, továbbra is 
csonkítatlanul kiszolgáltatandó; illetőleg államsegély igénybevétele czél-
jából le nem szállítható. 

11. §. A vallás- és közoktatásügyi minister a törvényhozás által 
e czélra engedélyezett összegből, az arra utalt polgári és hitközségek 
népiskolai tanítóinak fizetését, az illetékes iskolai főhatóság értesítése 
mellett, a törvényhatósági közigazgatási bizottság útján, e törvény-
ben megállapított legkisebb fizetésig a következő módozatok szerint 
egészíti ki: 

a) a közigazgatási bizottság megállapítja az illető népiskolai ható-
ságok által bejelentett tanítói fizetés mennyiségét és az e törvényben 
meghatározott legkisebb fizetéssel szemben való hiányát; 

b) szintúgy a közigazgatási bizottság vizsgálja meg, hogy a 
segélyzendő tanító minősítvénye megfelel-e a törvényekben kikötött 
kívánalmaknak? 

c) oly tanítói állomások betöltésekor, melyeknél a fizetés kiegészí-
téséhez az állam 60 forintnyi összeget meghaladó pótsegélylyel járul, 
a tanító alkalmazása a vallás- és közoktatásügyi minister jóváhagyá-
sától függ; oly községi iskoláknál pedig, melyek a jelen törvény 
hatályba lépte előtt államsegélyben részesültek, illetőleg ezentúl fognak 
részesülni, az 1876. évi XXVIII. t.-cz. 13. §-ának 1-ső pontjában 
körülírt tanítóválasztási eljárás a jelen rendelkezésnek megfelelően 
módosíttatik; 

10* 
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d) ha a c) alalt említett tanítói állomásokra oly egyénnek meg-
választása terjesztetnék fel jóváhagyás végett, a ki ellen a vállás- és 
közoktatásügyi minister törvényen alapuló vagy állami szemponthói 
kifogást emelhet: a minister 30 napra terjedhető záros határidő ki-
tűzése mellett más egyén választására, és újabb felterjesztés tételére 
szólítja fel a tanító alkalmazására jogosítottakat; ha pedig a felszólítás 
eredménytelen maradna, vagy ha az új felterjesztés a fentebbi szem-
pontokból másodízben is kifogásra szolgáltatna okot: azon esetben a 
tanítót az iskolafentartó további meghallgatása nélkül a vallás- és 
közoktatásügyi minister nevezi ki; a hitfelekezetek által föntartott nép-
iskolákat illetőleg azonban oly korlátozással, hogy a kinevezendő 
tanító azon vallásfelekezethez tartozzék, a melynek jellegét az illető 
iskola viseli, és hogy e tanító személyére nézve az illetékes egyházi 
főhatóság előlegesen záros határidő alatt, nyilatkozattételre hivassék fel. 

12. §. Olyan községekben, melyekben több felekezet tart fenn 
népiskolát és azoknak mindegyike igénybe veszi az állami segélyezést, 
úgyszintén ott, ahol bár csak egy községi vagy felekezeti iskola szorul 
segélyre, de fontos állami érdekek azt megkívánják; a. vallás- és köz-
oktatásügyi minister a törvényhatósági közigazgatási bizottság meg-
hallgatása után, a 9. §. értelmében kért állami segély megadása helyett, 
a községi vagy felekezeti iskola megszüntetésével állami iskolát állíthat. 

13. §. A 11. §. értelmében 60 frtot meghaladó állami segély 
mellett alkalmazott hitfelekezeti népiskolai tanító állásából csak oly, 
az illető hitfelekezeti hatóságok által saját szabványaik szerint hozott 
fegyelmi Ítélettel mozdítható el, mely Ítélet végrehajtás előtt a vallás-
és közoktatásügyi ministerhez mindenkor felterjesztendő és jog-
érvényessé csak akkor válik, ha a minister annak vételétől számított 
egy hó alatt a közigazgatási bizottság kiküldött tagja közreműködésével 
foganatosítandó vizsgálat alapján, űjabb Ítélethozatalt nem kiván. 

A hitfelekezeti hatóság államilag segélyezett hitfelekezeti tanító 
ellen, a vallás- és közoktatásügyi minister kívánságára a fegyelmi 
eljárást megindítani köteles. Ily esetekbon a minister a fegyelmi eljárás 
megindítása iránt a hitfelekezeti hatósághoz intézett lelhivással egyidejű-
leg, vagy az eljárás folyamán bármikor az államsegélyt megvonhatja. 
A hitfelekezeti hatóságok által ily esetekben hozott Ítéletek, ha elmoz, 
dítást nem szabnak is ki, a ministerhez minden esetre felterjesztendők-
mely esetben a megelőző pontban körülirt eljárás foglal helyet. 

Ha a hitfelekezet főhatósága, akár a fegyelmi eljárást a rendelet 
vételétől számított 14 nap alatt meg nem indítaná, akár azt kellő 
igazolás nélkül 3 hó alatt be nem fejezné, akár az Ítéletet meghozatalától 
számított 14 nap alatt a ministerhez fel nem terjesztené: az esetben 
a fegyelmi ügy az 1876. évi XXVIII. t.-cz. szabványai szerint a köz-
igazgatási bizottság útján fog elláttatni. 

Ugyancsak a most idézett törvényben megszabott módon a köz-
igazgatási bizottság van hivatva a fegyelmi eljárást foganatosítani akkor, 
ha bármily összeggel segélyezett felekezeti népiskola tanítója államellenes 
irány követésével van vádolva s a minister a fegyelmi eljárást elrendeli. 
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Ha a minister kívánságára megindított fegyelmi ügyben a minister 
által kiszabott, vagy a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya 
általhozott és jogérvényessé vált Ítéleteket az illető hitfelekezeti ható-
ságok, az Ítélet vételétől számított 14 nap alatt, saját hatáskörükben 
végre nem hajtanák; az végre a közigazgatási hatóság útján foganato-
sítandó. 

Államellenes iránynak tekintendő különösen minden cselekmény, 
mely az állam alkotmánya, nemzeti jellege, egysége, különállása vagy 
területi épsége, továbbá az állam nyelvének törvényben meghatározott 
alkalmazása ellen irányul, — történt legyen az akár tanhelyiségben, 
akár azon kívül vagy más állam területén, élőszóval, Írásban vagy 
nyomtatvány, képes ábrázolat, tankönyvek vagy egyéb taneszközök által. 

14. §. Ha a jelen törvény 2. §-ában megállapított ötödéves kor-
pótlékokat az iskolafentartók saját erejökből szolgáltatni nem képesek, 
illetőleg a községi iskolákra nézve az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 35. §-a 
alapján kivethető iskolai pótadó ki van merítve, a legkisebb tanítói 
fizetés kiegészítését szabályozó eljárás alkalmazásával, az iskolafentartók 
is a korpótlékok fedezése czéljából állami segélyben fognak részesülni, 
mely esetben, ha a korpótlék czimén adott évi segély 90 frtra rúg, 
az előző 13. §., — az esetben pedig, ha a korpótlékra és a fizetés 
kiegészítésére igénybe vett segély együttvéve 90 írtig terjed, — a 11. 
és 13. §§. rendelkezései alkalmazandók. 

15. §. Ha valamely községi vagy felekezeti iskolának egymásután 
két tanítója mozdíttatott el állásától, a 13. §. 4-ik bekezdése alapján 
hozott fegyelmi Ítélettel, a vallás- és közoktatásügyi ministernek 
jogában áll, a községi vagy felekezeti iskolát megszüntetni és helyébe 
állami iskolát állítani. 

16. §. Az illetékes iskolai főhatóság kívánságára, a törvényhozás 
által évről-évre engedélyezett összeg keretén belül, a vallás- és közok-
tatásügyi minister a 11. §-ban körülírt feltételek és a 13. §-ban meg-
jelölt következmények mellett, a tanítói fizetéseknek a törvényszerű 
minimumon felül 400 írtig való kiegészítésére is segélyt nyújt. 

17. §. A tanítói fizetések kiegészítésére vagy a korpótlékok fede-
zésére adott és az iskolafentartó kezéhez utalványozandó állami segélyt 
más czélra fordítani nem szabad. Ily segélyben csakis a törvényben 
megállapított kellékekkel biró tanító részesülhet. 

18. §. A tanítók fizetési minimumának állami segély útján való 
kiegészítése fokozatosan, legfeljebb három év alatt eszközlendő. 

19. §. A jelen törvényben foglalt rendelkezések, az elemi népiskolai 
tanítónőkre szintúgy alkalmazandók, mint a tanítókra. 

20. §. Jelen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi 
minister, valamint a bel- és pénzügyministerek bízatnak meg. 
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A dunáninneni ág. hitv. ev. keresztyén egyházkerület, 1899. évi 
augusztus hó 23. s 24. napjain Pozsonyban megtartott közgyűlése, 
e szabályrendeletet elfogadva, jegyzőkönyvének 23-ik pontjában jóvá-
hagyta. 

Laszkáry Gyula. Dr. Baltik Frigyes, 
ker. felügyelő. püspök. 

(P. H.) 

Händel Vilmos, 
egyházker. főjegyző. 

(P. H.) 



VI. függelék. 

A ker. bizottságok névjegyzéke. 

Szabályrendeleti bizottság-. 

A nagy bizottsághoz tartoznak az egyházkerületi elnökségen kívül, az 
egyházmegyei elnökségek. 

Michaelisz Vilmos, nyugalm. lyc. igazgató Pozsony; 
Samarjay Mihály, nyugalm. főreálisk. igazg. Pozsony; 
Korcsek Zsigmond, nyugalm. népisk. igazg. Pozsony; 
Dr. Dobrovics Mátyás, lyc. felügyelő Pozsony; 
Jezsovics Károly, lyc. igazgató Selmeczbánya; 
Biszkup Lajos, tanító Losoncz; 
Riesz Károly, lelkész Zav-Ugrócz; 
Bogyai Antal, lelkész Nyitra-Szerdahely; 
Rásó Mihály, lelkész A.-Szeli; 
Ringbauer Gusztáv, esperes Rajka; 
Markusovszky Sándor, lyc. igazgató Pozsony. 

A kerületi törvényszék tagjai. 

E l n ö k ö k : 
Händel Vilmos és Láng Lajos. 

T a g f o k : (Kis bizottság). 
Michaelisz Vilmos. 
Holles Danó, 
Holuby Adolf, 
Jezsovics Károly, 

Korcsek Zsigmond. 
Masznyik Endre, 
Gáncs Jenő, 
Schleiifer Károlv. 

Tanügyi bizottság. 

Kilépnek 1902-ben: 
Wladár Miksa. 
Hrk János, 
Frenyó Gyula, 

dr. Samarjay Emil, 
Sztranyovszky Géza, 
Pongrácz György. 
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Kilépnek 1905-ben: 
Riesz Károly, Hacker Károly, 
Fürst János, Hörk József, 
dr. Tomassovics Ferencz, Biszkup Lajos. 

Jogügyi bizottság". 
Láng Lajos, Hacker Károly, 
Farbaky István, Sziklai Ottó, 
dr. Samarjay Emil. Händel Vilmos, 
Bende Gyula, . Hollerung Károly. 
Kossaczky Arnold, Trsztyenszky Ferencz. 
dr. Glosz Frnő, Ebner Gusztáv, 
dr. Kéler Zoltán, Hörk József, jegyző. 

Reischel-féle bizottság. 
Dr. Baltik Frigyes, elnök; 
dr. Samarjay Emil, alelnök: 
Trsztyenszky Ferencz, jegyző; 
Günther M. Vilmos, pénztáros; 
Heim Károly, ügyész; 

T a g o k : 
Hollerung Károly, Kalenda János, 
Fürst János, Frühwirth Sámuel 

Freuszmuth Frigyes. 

Számvevőszék. 
Elnökök: 

Laszkáry Gyula és Trsztyenszky Ferencz. 

Tagok: 

dr. Samarjay Emil, Gaál Mihály, 
Hering Lajos, Laszkáry Pál, 
Ritter Károly, Fuchsz János, 
Sziklay Ottó. Hörk József. 

Segélytosztó bizottság. 
Elnökök : 

A kerületi elnökség. 
Tagok: 

Az esperes, elnökök, a ker. jegyzői kar; Günther M. Vilmos, pénztáros 
Schmidt Gyula, ellenőr. 

Pénzügyi bizottság. 
Elnökök: 

Baltik Frigyes és Láng Lajos. 

Hivatalból tagok : 
Günther M. Vilmos, pénztáros; 
Schmidt Gyula, ellenőr; 
Kalenda János, számvevő. 
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Rendes tag-ok: 
Schleiffer Károly, jegyző, 
Fürst János, 
Hacker Károly, 
br. Solymossy Ödön, 
Wladár Victor. 

br. Buttler Ervin, 
Kosztolányi Sándor, 
Farbaky István. 
Händel Vilmos, 
Baab Károly. 

Leányiskolái bizottságf. 
Elnökök: 

A kerületi elnökség. 
Tagok: 

Trsztyenszky Ferencz, Hollerung Károly, 
Láng Lajos, br. Solymossy Ödön, 
Schönwiszner Kálmán, Kalenda János, 
Lenhardt Károly, Samarjay Mihály. 

Korcsek Zigmond. 

Egyet, nyugfdij intézeti bizottság a kerületnél. 
Elnökök: 

A kerületi elnökség. 
Tagok: 

Trsztyenszky Ferencz, Günther M. Vilmos, 
Stromp László. 

w 



VII. függelék. 

Jegyzőkönyv, 
mely felvétetett Pozsonyban 1899-ik évi aug. hó 22-én, a dunáninneni ág. h. 
ev. egyházkerületi gyámintézetnek dr. Láng Lajos v. b. t. t. és Raab Károly 

elnöklete mellett tartott közgyűlésében. 

T á r g y a k : 

1. Raab Károly egyházi elnök buzgó imája után, a világi elnök üdvözli 
a megjelent egyházmegyei gyámintézeti kiküldötteket s a közgyűlést megnyitja. 

2. Raab Károly egyházi elnök előterjeszti évi jelentését, 
melyet a közgyűlés tudomásul vett s a jegyzőkönyvben leendő 
kinyomatását határozatilag kimondotta. 

A jelentés a következőképpen szól: 

Mélyen tisztelt gyámintézeti közgyűlés! 

Szeretettel üdvözöljük a könyörülő szeretet munkásait, midőn ismét be-
számolni készülünk egy lefolyt évről, miképen buzgólkodtunk szegényeink 
érdekében s mennyire áldotta meg az Űr jó igyekezetünket. 

Visszapillantva a lefolyt munkaévre, adjunk mindenek előtt örömünknek 
kifejezést, hogy a kerületek egyértelmű választása az egyetemes gyámintézet 
élére ft. és mélt. püspökünket állította, ki az intézet vezetését a diszes soproni 
gyűlésen vette át; melyet azután kerületi gyámintézetünk nm. elnökével veze-
tett. Az Ur megsegítő lelke tegye áldásossá működését! 

A Luther társasággal való együtt-ülésezés bevált; emlékezetesek maradnak 
emlékezetünkben a szép soproni napok. 

Midőn így kifejeztük örömünket, sajnos, hogy közvetlenül reá a részvét-
teljes kegyelet adójának lerovására kell felhívnom a m. t. közgyűlést. Az egyik 
testvérkerület, a bányai, elvesztette derék világi elnökét, Radvanszky János 
bárót. Örültünk a bányai testvérekkel, midőn őt, az ősprotestans név méltó 
viselőjét, szerény visszavonultságából megnyerhették vezetőjökül; ki nemcsak 
buzgón töltötte be helyét,; de kinek évről-évre nyilt szive és keze is volt a 
szegények iránt, s kit az Úr oly korán s oly megrendítő körülmények között 
hívott el drága övéitől s a közügyek éléről. Jutalmazza meg az Úr itt tanúsított 
hűségét; mi pedig iktassuk jegyzőkönyvünkbe ez igaznak emlékét! 

S most ismét egy örvendetes mozzanat. Örömmel jelentem, hogy szeretve 
tisztelt világi elnökünk ő Excellenciája 500 frttal, közvetlenül a központban, 
szegényeink kiváló gyámolóinak sorába lépett. Áldja őt meg az Úr ezen nemes 
tettéért, mely ujabb bizonyítéka egyházunk iránti meleg érdeklődésének! 

A mi a gyűjtés eredményét illeti, az ugyan 43 frt 74 krral csekélyebb, 
mint a megelőző évben; de ha a tavalyi rendkívüli százast, Zay Miklós grófét, 
levonjuk, semmivel sem marad a tavalyi gyűjtés mögött, sőt kedvezőbb annál. 
A szabad rendelkezésre befolyt összeg azonban 111 frt 66 krral nagyobb a 
tavalyinál. 



Gyűjtött pedig: 
A kerület . . 72 frt 79 krt. 14 frt 71 krral kevesebbet, 
Bars . . . . 95 » 82 » 10 » 64 » » 

F.-komárom . 317 » 70 » 86 » 27 » többet, 
Hont . . . 184 » — » 25 » 96 » » 

Moson . . . 163 » 13 » 19 » 23 » kevesebbet, 
Nógrád . . . 349 » 40 » 12 » 12 » többet, 
Nyitra . . . 57 » 35 » 5 » 30 » » 

Pozsonym. 567 » 56 » r-7 
7 

» 65 » kevesebbet, 
Pozsony város. 812 » 22 » 9 » 45 » » 

Pozsonyi lyc.. 100 » - — - » — » - — » — 

Trencsén . . 98 » 35 » 111 » 71 » kevesebbet, 
Összesen: 2818 frt 32 krt. 43 frt 74 krral kevesebb. 

Barsban adott mind az 5 egyház Farnad filiával is; Fejér-Komáromban 
mind a 12 egyház Kethely filiával. s mint uj munkás szerepel Tata szórvány, 
még pedig 9 frt 60 krral: Hontban minden anyaegyház s 15 leányegyház; 
Mosonban mind a 7 anyaközség, Magyar-Óvár és Oroszvár fdiák külön; Nógrád 
46 egyháza közül csak Lest és Szenna maradtak el; ellenben a filiák közül 
28 vett részt a szent munkában; Nyitrából örömmel haladást jelzek, a mennyi-
ben a 25 egyház közül már csak 4 hiányzik: Bodfalu, Kosztolna, Turoluka 
és Verbócz. Igaz, hogy Salgón kívül, mely perzselv, házankinti és iskolai gyűjtéssel 
is beszámol, csak offertoriummal járultak a gyűjtéshez; de hogy mégis járultak, 
az azon reményre jogosít, hogy Nyitrával ezentúl már mint rendes munka-
társsal fogunk találkozni. Pozsony megyében az összes egyházak adakoztak; 
Pozsony városban Récse ismét elmaradott. Trencsénben mind a 14 egyház adott. 

Iskolai gyűjtések vannak kimutatva: Bars két egyházából (7'05) Fejér-
Komárom összes egyházaiból (7'32), Hont összes egyházaiból (31 30), Moson 
3 egyházából (5"25), Nógrád csaknem minden egyházából, a filiákon is (23'06), 
Nyitrában csak a salgói iskola gyűjtött (-—-60), Pozsonymegye 8 egyházában 
(34'57) jött össze, Pozsony város elemi iskolái 70'62) gyűjtöttek; Trencsénböl a 
kimutatás nincs részletezve, de Zay-Ugrócz szokott iskolai gyűjtéssel is beszámolni. 
Az iskolai gyűjtés eredménye 179 frt 77 kr. Az iskolákban nagy tőkénk van; 
forgatni kell s némi buzgóságunk mellett nagyobb kamatot is hozna; hiszen ha a 
saját mindennapi iskoláinkat látogató 19100 tanítvány után csak 1—1 krt szolgál-
tatnánk be, 191 frtot tehetnénk le a kicsinyek részéről a szeretet oltárára. 

Templomi perzselyek vannak: Bars 3 egyházában (ÍO'OI); F.-Komáromban 
csak Csabdiban és Yelegen hiányoznak (26"73); Hontban csak Börzsönyben, 
Devicsén, F.-Bakán, Udvarnokon és Selmeczbányán vannak (12'33); Mosonban 
minden egyházban (16-28); Nógrád 18 egyházában (28*37); Nyitrában csak 
Salgón (—-20); Pozonymegye tavalyi határozatát végrehajtotta; a perzsely már 
csak Pusztafödémesen és F.-Szeliben hiányzik; eredmény (106-03); Pozsony-
városban hiányzik még a gyámintézeti perzsely; Trencsénböl hiányzanak az 
adatok. Az egész eredmény 199 frt 95 kr. 

Az egyes jóltevők rovatában vannak ő Nagyméltóságának 500 forintos 
alapítványán kivül, mely közvetlenül a központi pénztárba folyt be, megemlítve: 
Fejér-Komáromban Soíymossy Ödön br. 40 frttal a száki lelkész számára; 
Mosonban Sötér Ferencz rajkai főszolgabíró 10 frttal; Nógrádban Beniczky 
Árpád ehm. felügyelő és Buttier Frvin br. másodfelügyelő és ehm. gyámint. 
elnök 10—10 frttal; a losonczi nőegylet és Okolicsányi Gyula 5—5 frttal; 
Borbély Lajosné 3 s még sokan 2 és i frttal. 

Ifjúsági egyletünk kettő van: A már említett pozsonyi, mely 100 frtot 
gyűjtött s szabályszerűen felosztott és a selmeczbányai Gusztáv Adolf, illetve 
Bibliai egyesület, mely krajczáros adományokból 210 frt 25 krt hozott össze. 
Fbből, mint minden évben az egyet, gyámint. közgyűlés rendelkezésére 3 dísz-
kötésű bibliát bocsát, azonkívül sok egyházba bibliákat, újszövetségeket és 
énekeskönyveket küldött s egyebek között a lyceumi imatérem számára 
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szerzendő Krisztusképre első részletkint 30 frtot adott. Neveljük középiskolai 
ifjúságiinkat, melyből jövő intelligenciánk kerül ki, tovább is ily egyházias 
szellemben s érdeklődni fog egyháza iránt majd akkor is, ha az életbe kikerül. 

Nőegyletünk van Székesfehérvárt, mely 45 frt 40 krt gyűjtött s ebbőj 
14 frt 05 krt juttatott gyámintézeti czélokra és Losonczon, mely gyűjtéséből 
5 frtot adott át hozzánk; szorosabb kapcsolatban azonban a gyámintézettel 
nem állanak. 

Észrevételeket tehetnék némely szabályellenességekre. Van egy-két egyház-
megye, hol nem tartatik a gyűlés alkalmával offertorium; másik egy-kettő, hol 
a felosztásnál nem járnak el alapszabályszerűen. Ajánlom a vezetők szives 
figyelmébe az alapszabályokat. De nem a §§-ok a fődolog s nem akarom az 
önkéntes adakozást §§-ok közé szorítani; a fő az, hogy adakozzunk és gyüjtsünk 
hogy minél több sebet gyógyíthassunk. ' 

Viszonyítva a gyűjtött összeget a lélekszámhoz (alapul véve a politikai 
községek beosztásában kimutatott összeget), első helyen áll 9 2 krajczárral 
egy-egy lélek után Pozsony város; a második helyre Bars helyébe került Pozsony-
megy e 3"6, azután következnek: F.-komárom 33, Bars 31, Moson 2-—, Hont 
0*8, Nógrád 0"7, Trencsén 0'4 s Nvitra 04 krajczárral. Átlag a kerületben P55. 

Ha az egyes egyházakban elért eredményt akarnám feltüntetni, legelöl 
jár a kerületben a modori német egyház, mely 444 lélek mellett 102 frt 50 krt 
gyűjtött.; esik tehát egy lélekre 23 kr.: igen szép eredményt ért el Nagy-
szombat is egv-egv lélek utáni 12 krjával. Ez mindenesetre elismerést érdemel! 

A befolyt 2818 frt 32 krból érkezett 1185 frt 89 kr. szabad rendelkezésre; 
határozott czélokra, még pedig: egyetemes tőkére 5-05, Leopoldianumra 102-39, 
szeretet adományra 368 58, G. A. egyletre 5232, egyházaknak és intézeteknek 
32-05. Az egyházak és egyházmegyék közvetlenül kiosztottak 995'98. költség 
volt 54-91, tőkésítettek 18*03, fentartottak 312-t. 

Az egyházmegyék elnökségeiben beállott változások. Nyitrában megszűnt 
az ideiglenesség; egyházi elnök lett Mocko János esperes, világi elnök dr. 
Simko Lajos, ehm. felügyelő. Buzdítsa őket a Szentlélek e téren is a velünk 
való eredményes közreműködésre! Trencsénben az ideiglenes kormányzat 
részben uj ideiglenes kezekre ment át. De ez nem akadályozhat minket, hogy 
a volt lelkes vezetőknek Xay Miklós gr. helyettes felügyelő és Riesz Károly 
helyettes esperesnek szives közreműködésüket megköszönjük és a mostaniaknak 
ezen ügy buzgó felkarolását ajánljuk. 

Az év folyamán következő egyházaink részesültek segélyekben: 
1. A G. A. egylettől kaptak 1898-iki deczemberben: Derzsenye 29'46, 

Rajecz 2946, Székesfehérvár 29*46, Salgó 117-85 és Losoncz 29-46 = 235-69. 
2. Ugyanattól f. é. áprilisban: Fakó-Vezekény 97'03, Székesfehérvár 44" 10, 

Bát 35-28/Oroszvár 14-70, Losoncz 64*08, Szécsény 14 70, Salgó 117-62, a 
laazi tanító 11*67, a laazi lelkész 102"95. Laaz 117-62 a trencsénmegvei özvegy 
árvaintézet 58 80 = 67942. 

3. Ugyanattól juliusban: Oroszvár 117-65, Bát 235*28 = 352 93. 
A G. A. egylettől érkezett tehát 1267 frt 74 kr.; a tavalyi összegnek 

körülbelül csak a fele, a mi elszomorító. Lehetséges, hogy némelyeknek köz-
vetlenül küldték a némethoni testvérek a segélyeket, a miben őket meg nem 
akadályozhatjuk, noha sajnáljuk a gyámintézet közvetítésének mellőzését; mert 
ez tekintélyünket odakint tán rontja s a kapcsot a G. A. egylettel lazítja; mi 
annál sajnálatosabb volna, ha magunk adunk reá okot; de lehetséges az is, 
hogy a külföldi segély Ausztria felé fordult, a hol arra nagy szükség van. 
Hálával tartozunk azonban a G. A. egyletnek azért is, a mit juttatott nekünk. 

4. A közalapból kapott a gyámintézet utján: Székesfehérvár, Bát, Szécsény, 
Csasztkó, Pusztafödémes és Zsolna 100—100 frtot, Erdőmeg (Balassa-Gvarmat 
filiája) 58 frtot = 658 frt. 

Beérkezett összesen 105 kérvény, 6-al kevesebb, mint tavaly; még pedig 
a kerületi gyámintézethez 36, az egyetemeshez 37, a G. A. egylethez 31, azon-
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kívül a Magyar-Óváré, a bécsi consistoriumhoz az Atzendorfer-féle segély iránt. 
A folyamodványok között van kettő, Kis Zellő-é és Legénd-é biblia, illetve 
oltári felszerelés iránt. 

A G. A. egylethez folyamodó egyházak közül a segélyezési tervezetbe 
fel vannak véve: Nemes-Kosztolány és Fakó-Vezekény; Gsabdi, Csákvár és 
Székesfehérvár; Bát és Derzsenye; Oroszvár; Losoncz és Szécsény, Salgó; 
Dunaszerdahely; Laaz és Zsolna. A segélyezési tervezetbe most kerültek: Málna-
pataka. a modori leányiskola és újra Trencsén. Ezek felterjesztendők. 

A rövidebb-hosszabb idő óta rendesen folyamodó, de a segélyezési terve-
zetbe nem került egyházak: Léva, Kethely, Tata-Tóváros, Pősty én, Puszta-
födémes. Azelőtt folyamodtak, de mint kiváltak lettek jelezve (részben, mert 
Berichtet nem adtak be): A.-Bodony, Salgótarján. F.-Ozor, Szúlvó, Ksinna és 
Púchó. Ezek iránt kell határozni, váljon újra ajánljuk-e ? 

Egészen ujak: Berencsfalu, Guta, Agárd. Nagy-Libercse, Bánk, Hrachovistye 
és Kis-Sztankócz. Ezen kérvények alaposan megbirálandók. 

S ezzel bevégezhetem tán hosszúra nyúlt beszámoló jelentésemet. Teszem 
ezt azon szívből jövő kéréssel: ne lankadjunk el e szent munkában! Az Úr 
áldása pedig nyugodjék rajta! 

3. Az elnöki évi jelentés kapcsán mély részvéttel vesz tudomást a köz-
gyűlés Badvanszky János báró bányakerületi gyámintézeti elnök gyászos 
elhunytáról 

s a megboldogult egyháznagynak emlékét jegyzőkönyvében megörökíti. 
4. Az egyházi elnök jelenti, miszerint dr. Láng Lajos v. b. t. t, s világi 

elnök a gyámintézetnek 500 frt adományt juttatott, mely a központi pénz-
tárban helyeztetett el. 

A.közgyűlés a szép adományra vonatkozó bejelentést örven-
detes tudomásul veszi s az adakozónak köszönetet szavaz. 

5. Az elnökség bemutatja a lévai és misérdi egyházaknak a mult évi 
adományokért benyújtott köszönő iratát és elszámolását. 

A közgyűlés a köszönő iratokat és elszámolásokat tudomásul 
veszi, s kimondja, miszerint fentartja azon mult évi határozatát, 
melynél fogva a jótéteményben részesültek köszönő iratot és el-
számolást tartoznak benyújtani. 

6. A számvizsgáló bizottságnak jelentését, mely szerint a kerületi gyám-
intézet mult évi számadásai rendben találtattak, 

a közgyűlés tudomásul veszi s a pénztárosnak a felmentvényt köszö-
netének nyilvánítása mellett megadja. 

7. Az egyházi elnök tudomására hozza a közgyűlésnek, hogy a boldog 
emlékű Erzsébet királyné emlékére a mult évi egyetemes gyámintézeti köz-
gyűlés »Erzsébet-alapot« létesített, melynek kamataiból a kőszegi leányiskolá-
ban egy lelkész leányát ingyen fogják nevelni; felhívja egyszersmind a köz-
gyűlés figyelmét ezen alap gyarapítására. 

A közgyűlés örömmel vesz tudomást az alap létesítéséről s 
megbízza az elnökséget, hivja fel az egyházmegyei gyámintézeteket 
ezen alapítványnak gyarapítására. 

8. A szeretetadományra a választmány javaslata alapján 
a közgyűlés Csákvárt ajánlja az egyetemes gyámintézeti közgyűlésnek. 

9. A szabad rendelkezésre jutott összeget a közgyűlés a választmány 
javaslatának figyelembevételével 

akként osztotta fel a kérvényező egyházak között, hogy Léva, Kethely, 
Hodrusbánya, Oroszvár, Mátra-Szőllős, Agárd, Hrachovistye, Duna-
szerdahely, Ligetfalu. Nagy-Szlatina és Szarajevó egyházaknak egyen-
kint 45 frtot szavazott meg. 

10. Az egyetemes gyámintézethez ajánlattal terjeszti fel a közgyűlés: 
Nemes-Kosztolány, Szend, Báth, Bagyan. Magyar-üvár, Guta, Málna-
pataka. Nyitra-Szerdahely; Pőstyén, Pusztafödémes és Zsolna, továbbá 
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a pozsonyi diakonissa-intézet és a pozsonyi Theologusok Otthonának 
kérvényét. 

11. Biblia és szentedények elnyerésére 
Kis-Zellő és- Legénd egyházakat ajánlja a közgyűlés az egyetemes 
gyámintézetnek. 

12. Az Atzendorfer-féle segély elnyerésére 
a közgyűlés Magyar-Óvárt hozza javaslatba. 

13. A Gusztáv-Adolf egylethez a régi kérvényeken kívül, az újonnan 
folyamodó egyházakéi közül a választmány javaslatának megfelelőleg 

Alsó-Bodonv, Felső-Ozor, Púchó, Berencsfalu, Guta, Agárd és Hracho-
vistye kérvényét terjeszti fel a közgyűlés pártolólag. 

14. A tiszakerületi gyámintézetnek azon indítványát, hogy a belmissiói 
tevékenység a gyámintézet munkakörébe bevonassék, 

a közgyűlés az egyházmegyék nyilatkozatai alapján elfogadja; de 
felkéri egyszersmind az egyetemes gyámintézeti közgyűlést, hogy 
készíttessen az ügy rendezésére alkalmas szabályrendeleteket s azokat 
hozzászólás végett küldje le az egyházmegyei gyámintézetekhez. 

15. A szept. 23-án és 24-én Szarvason tartandó egyetemes gyámintézeti 
közgyűlésre vonatkozó meghívót, 

a közgyűlés tudomásul véve, megbízza Beniczky Árpád, Solymossy 
Ödön báró, Kovács Sándor s a még talán jelentkező közgyűlési 
tagokat, a kerületi gyámintézetnek ezen egyet, gyámintézeti köz-
gyűlésen való képviselésével. 

Ifi. Az elnökség bemutatja a lelkészi értekezletnek átiratát arra vonat-
kozólag, hogy a gyámintézet vegye kezébe a külmissió ügyét is. 

A közgyűlés ezt az ügyet is felterjeszti az egyetemes gyám-
intézeti közgyűléshez azzal a kérelemmel, hogy az egyetemes gyám-
intézet erre vonatkozólag is készíttessen szabályrendeleteket s szállítsa 
le azokat az egyházmegyei gyámintézetekhez. 

Ekkor a tanácskozás félbeszakasztatván, délután a gyámintézeti isten-
tisztelet végeztével nyert folytatást, a midőn 

17. Az elnökség jelentette, hogy az oíferterium 53 frt. 55 krt jövedelmezett, 
a mit a közgyűlés tudomásul vett. 

18. Köszönetet szavazott a közgyűlés Fürst János pozsonvvárosi al-
esperesnek, ki a gyámintézeti istentisztelet alkalmával az oltári szertartást, 
Ringbauer Gusztáv mosonvi főesperesnek, ki a szószéki beszédet tartotta s a 
dalárdának, mely az istentisztelet alkalmával szép karéneket énekelt. 

18. Az egyházi elnök jelenti, hogy tavaly óta minden évben a Palló-féle 
alapítványból 75 frt jut kerületünkre; mely összeg oly nyugalmazott lelkészek, 
esetleg lelkész-özvegyek közt fog kiosztatni, kiknek még gyermekeik neveltetése 
is gondot és költséget okoz. 

A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy az ily segélyre 
szorultak névjegyzékét az egyházmegyék főespereseitől szerezze be; 
jövőben pedig a kérvények ezen segély iránt a többi kérvényekkel 
nyújtandók be. 

20. A gyámintézeti istentisztelet néptelenségén okulva 
a közgyűlés elhatározta, hogy a gyámintézeti istentisztelet ezután a 
kerületi közgyűlés első napján, az esti órákban tartassék. 

Több tárgy nem lévén, az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére Beniczky 
Arpád és Hollerung Károly közgyűlési tagokat felkérve, a világi elnök a tanács-
kozást befejezettnek nyilvánította, egyházi elnök pedig imával fejezte be azt, 

Kmf. 

liacib Károly, Bándy Endre, Lány Lajos, 
egyházi elnök. ker. gyámintézeti jegyző. világi elnök. 

Hollerung Károly. Beniczky Árpád. 
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ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EV ANGELIKUS EGYHÁZKERÜLET 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK 
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méltóságos és főtiszteletű dr. BALTIK FRIGYES püspöknek és méltóságos LASZKÁRY GYULA 
felügyelőnek társelnöklete alatt tartatott. 

Jelen voltak: 

1. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
a) Az egyházker. törvényszé kbirái: Wladár Miksa, Hrk János, 

Sztranyavszky Géza, Biszkup Lajos, Frenyó Gyula, Riesz Károly; 
b) Egyházker. jegyzők: Händel Vilmos, Hering Lajos, Sziklai 

Ottó, Korcsek Zsigmond; 
c) Egyházker. pénztáros: Günther M. Vilmos; 
d) » ügyész: Bende Gyula; 
e) » számvevő: 
f ) » ellenőr: 
g) » levéltáros: Korcsek Zsigmond. 

2. Hivataluknál fogva, mint egyhm. tisztviselők: 
a) A barsi egyházmegyéből: Raab Károly, esperes; 
b) A fehérkomáromi egyházmegyéből: Hering Lajos, esperes; 

br. Sólymosy Ödön, felügyelő; 
c) A honti egyházmegyéből: Händel Vilmos, esperes; Laszkáry 

Pál, felügyelő; 
d) A mosoni esperességből: Ringbauer Gusztáv, esperes; 
e) A nyitrai egyházmegyéből: Mockó János, esperes; 
f ) A nógrádi egyházmegyéből: Wladár Miksa, esperes; Beniczky 

Árpád, felügyelő; 
g) A pozsonymegyei egyházmegyéből: Hollerung Károly, esp.; 

Lenhárdt Károly, felügyelő; 
h) A pozsonyvárosi egyházmegyéből: Trsztyenszkv Ferencz, 

esperes; dr. Láng Lajos, felügyelő; 
í* 
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1. i) A trencséni esperességből: Krízsán Zsigmond, esperes. 
3. Az iskolák képviselői: 

a) Theol. akadémia: dr. Masznyik Endre, igazgató; 
b) Pozsonyi Lýceum: Markusovszkv Sámuel, igazgató; 
c) Selmeczbányai Lýceum: Farbaky István, lyc. felügyelő; Jezso-

vics Károly, igazgató. 
4. Választás alapján: 

a) A barsi egyházmegyéből, megbízó levéllel: Liptay András 
és dr. Kaszaniczky Kálmán; igazolványnyal: Bándy Endre; 

b) A fehérkomáromi egyházmegyéből, megbízó levéllel: Kövesi 
Béla; 

c) A honti egyházmegyéből, megbízó levéllel: Hrencsik Károly, 
Krupecz István, Fuchs János, Holuby Vilmos, Farbaky István, Vajda 
Pál; igazolványnyal: Greguss Gyula, Seffarovszky János, Szluka János, 
Fuchs Samu, Schulpe Alfonz, Švehla Gyula, Lipcsey Soma; 

d) A mosoni egyházmegyéből, megbízó levéllel: Wenck Károly 
és Hensch Árpád; 

e) A nógrádi egyházmegyéből, megbízó levéllel: Biszkup Béla, 
Gaál Mihály, Kiss István, Simonidesz János, Szontágh Pál, dr. Pulszky 
Ágost, Okolicsányi Gyula, br. Buttler Ervin; igazolványnyal: Wladár 
Viktor, Ruttkay Sándor, Holles Danó, Maróthy Emil, ifj. Szlancsik Pál, 
Horváth László, Sztranyavszky Géza, dr. Kosaczky Arnold; dr. Szon-
tágh Antal, Szemere Béla, Margócsy József, Fényes Lajos, Sárkány 
Emil, Veres Ernő, Hanzély Gyula, Kuinisch Gyula, Fröhlich Frigyes, 
Bán Zsigmond; 

f ) A nyitrai egyházmegyéből, megbízó levéllel: Szekerka Pál, 
Bodiczky Mihály, Kulisek Miloslav; 

g) A pozsonymegyei egyházmegyéből, megbízó levéllel: Schar-
bert Armin, Šchónwiesner Kálmán; igazolványnyal: Schleiffer Károly 
Farkas Géza; 

h) A pozsonyvárosi esperességből, megbízó levéllel: Ebner 
Gusztáv; igazolványnyal: Frühwirth Samu; 

i) A trencséni egyházmegyéből, megbízó levéllel: Bodiczky 
Cyril, Varga János; 

j) A tanítói kar képviseletében: Szkalos Sámuel, Osztroska Lajos. 

A gyűlés. 
1. Buzgó istenitisztelet után, melyet Händel Vilmos ker. főjegyző 

végzeit, a közgyűlés tagjai felvonúltak Nógrád vármegye impozáns 
székházának, a vármegye alispánjától ez alkalomra előzékenyen áten-
gedett nagy termébe, hol püspök úr áhítatos imája után Laszkáry 
Gyula felügyelő úr a gyűlést a következő beszéddel nyitotta meg: 

Méltóságos és főtisztelendő hevület i gyűlés! 
Elnöktársammal, a főtisztelendő püspök úrral egyetértve, ez évben 

kivételkép nem Pozsonyba hivtuk össze a kerület gyűlését azon óhaj-
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tástól vezérelve, hogy a gyűlés tartásának előnyei és hátrányai ne 1. 
mindég egy és ugyanazon esperességet érjék s hogy a képviselők és 
kiküldöttek utazásának fáradalmai a kerület űelső és alsó részei közt 
megoszoljanak, szívesen üdvözlöm a dunáninneni egyházkerület kép-
viselőit és kiküldötteit itt Balassa-Gyarmaton, a nógrádi esperesség 
területén s a gyűlést ezennel megnyitom. 

Mélt. és főt. ker. gyűlés! Ünnepet ül a napokban az egész or-
szág, ünnepét koronás királya 70-ik születése napjának. Kétszeres 
ünnep ez nálunk evangélikusoknál, kik a hazával ünneplünk, mint 
annak hű fiai, szeretett fejedelmünk-s ünneplünk egyházunk részéről, 
mint annak legfőbb védnöke születése napján; és e napon minden 
egyházunkban, minden hívünk ajakáról egy ima, egy fohász száll a 
Mindenhatóhoz, tartsa meg szeretett királyunkat, hazánk alkotmányá-
nak leghűbb őrét, egyházunk legfőbb védnökét; kinek igazságos kor-
mányzása alatt kulturális intézményeink szabadon fejlődhetnek; az Úr 
Isten éltesse őt még sokáig! S én indítványozom, hogy e nap emléke 
jegyzőkönyvünkben megörökítessék s ez értelemben intézzünk feliratot 
ő Felségéhez kerületünk részéről, a miniszterelnökség útján. 

A lefolyt évben oly támadások intéztettek egyházunk ellen egyes 
gyülekezetekben és a lapokban, tehát nyilvánosan, melyeket itt e hely-
ről éppen ezért s mert minden alapot nélkülöznek, szó nélkül nem 
hagyhatok. Az állíttatott, hogy itt Magyarországban a katholikus egy-
ház háttérbe szoríttatik, hogy mi protestánsok foglaljuk el a tért az 
ország ügyeinek intézésében, hogy mi zavarjuk meg hazánkban a fele-
kezeti békét s adunk okot a felekezeti harczra. 

Hát, tisztelt kerületi gyűlés, ilyesmit állítani hazánkban a katho-
likus egyháztól, — mely az ország összes lakosságának több mint felét 
számlálja hívei sorába, mely oly nagy vagyonnal rendelkezik, melynek 
főpapsága oly kiváló állást foglal el az ország legeminensebb testüle-
teiben, mely hivei közé számlálja az uralkodót s az uralkodó családnak 
minden tagját nemcsak, de az ország nagybirtokosainak legnagyobb 
részét — merő képtelenség, s ép ezért, ezen okoknál fogva is micsoda 
botorság lenne az részünkről, az annyival szegényebb és gyengébb 
egyházak részéről felekezeti harczot provokálni, a melyben okvetlen mi 
húznánk a rövidebbet? Ezt tiltja tántoríthatatlan hazafiságunk, de tiltja 
józan felfogásunk is; mert én hazánkban a felekezeti béke megzava-
rását hazánkra károsnak s egyházunkra a legnagyobb mértékben veszé-
lyesnek tartanám, melyet minden áron kerülnünk kell s csak is ha 
megtámadtatnánk, lennénk kénytelenek magunkat védeni. 

Hogy hazánk ügyeinek szolgálatában részt veszünk, az honfiúi 
kötelességünk, teszszük azt nem mint az egyház tagjai, de mint e hazá-
nak hű fiai. S a ki hazánk újabbkori történetét olvassa, a reformátió 
óta, tehát több mint 300 éve, igen is ott találja egyházunk híveinek 
neveit mindenütt, hol a haza szabadságáért s az alkotmány fentartá-
sáért küzdeni kellett tettel és szóval; mert amely egyháznak egyik alap-
tétele a lelkiismereti szabadság, annak hívei természetszerűen vágynak 
a politikai szabadságra is és ezen küzdelmekben testvériesen osztoz-
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tunk; vállvetve küzdöttünk együtt szabadon gondolkozó katholikus 
honfitársainkkal. 

Ez évben egyházunk közigazgatásának legfontosabb eseménye volt 
a dunántúli egyházkerület felügyelőjének megválasztása. A dunántúli 
egyházkerület nagy többsége Ihász Lajos ő méltóságát, a dunántúli 
gyámintézet elnökét választotta felügyelőjévé s benne a kerület egy 
kipróbált, áldozatkész vezért állított élére; beigtatásán ott voltunk püspök 
úr ő méltóságával s indítványozom, hogy őtet jegyzőkönyvünkben üdvö-
zöljük s erről őt értesítsük. 

Ő Felsége kerületünk egy érdemdús tagját tüntette ki ez évben: 
nagy tiszteletű Raab Károly barsmegyei esperest; azt hiszem, e kitün-
tetés mindnyájunk örömére szolgál; mert ez által a legmagasabb elis-
merésben részesült kerületünk egyik legmunkásabb, egyik legtiszteletre-
méltóbb tagja. Az Isten éltesse őtet sokáig! 

Végül bemutatom a közgyűlés igazolt tagjainak a jegyzői kar által 
összeállított névsorát s ennek alapján a közgyűlést megalakúltnak 
jelentem ki. 

E megnyitót a közgyűlés nagy tetszéssel fogadta s midőn 
felügyelő úr megemlékezett ő Felségének 70-ik születésnap-
járól, a kerület képviselői legmélyebb hódolatuk, alattvalói 
hűségük, a koronás király iránti törhetlen ragaszkodásuk 
jeléül helyeikről felemelkedtek s egyhangú lelkesedéssel járul-
tak hozzá felügyelő úr azon indítványához, hogy ő Felsége, 
evang. egyházunk legkegyelmesebb és legfőbb védura e szép 
ünnepen kerületünk részéről feliratilag üdvözöltessék; fel-
kérvén a főtiszt, és méltóságos elnökséget, hogy legalázato-
sabb feliratunkal, melynek szövegezésével a főjegyző bízatik 
meg, a m. kir. minísterelnök úr útján a legmagasabb trón 
zsámolyához eljuttatni szíveskedjék. 

A felterjesztendő felirat szó szerinti szövege következő: 

Császári és Királyi apostoli Felség! 

Legkegyelmesebb Urunk! 

Az ág. hitv. ev. dunáninneni egyházkerület f . évi aug. 15-én s követ-
kező napjain Balassa-Gyarmaton megtartott közgyűlését, mint 
rendesen, azzal kezdte, hogy bemutatta hálaáldozatát a Királyok 
Királyának, kegyelmes jó Istenünknek; könyörögve oltalmaért, 
kegyelmeért a jövőre nézve is. Imáiba zárta hőn szeretett Királyát, 
népei jóságos atyját, egyházunk! védurát, — a mint ezt ilyen 
alkalomból mindenkor tette s teszi; a szív unszolásának engedve. 
De ez alkalomból tettük ezt annak tudatában is, hogy Felséged 
azon forduló előtt áll, melyről a zsoltár-szerző azt mondja: 

Esztendeink száma hetven, vagy annál feljebb nyolczvan s azok-
nak szinte a java is nyomorúság és fáradsága. 
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Forró hálát adtunk jó Istenünknek, hogy megszaporította Felséged 1—2. 
esztendeinek számát s esdve esedeztünk, hogy ebbeli kegyelme 
legyen még sokáig — sokáig szeretett Királyunkkal; tartsa meg 
erejét fáradságos bár, de áldásteljes munkájában, enyhítse bánatát, 
nevelje iránta való, — a legsályosabb megpróbáltatások között is, 
soha meg nem rendülő bizodalmát. 

A midőn alattvalói legmélyebb hódolatunkat ilyenképen bemutatjuk 
Felséged legmagasabb színe előtt, kérve-kérj ük azt legkegyelme-
sebben elfogadni. Maradunk jobbágyi hódolattal tántoríthatlan 
hűségben 

Császári és Királyi apostoli Felséged 

legalázatosabb alattvalói 

dr. Baltik Frigyes, Laszkáry Gyula, 
dunáninneni ág. hitv. ev. püspök. dunáninneni ág. hitv. ev. ker. felügyelő. 

Händel Vilmos, 
ker. főjegyző. 

Ugyancsak egyhangúlag fogadja el a közgyűlés azon 
indítványt is, hogy méltóságos Ihász Lajos úr, a dunántuli 
ág. hitv. ev. ker. egyházkerület újonnan választatott felügye-
lője, közegyházunknak e kipróbált, munkás és áldozatkész 
bajnoka, kinek működéséhez sok szép reményt fűzhetünk, 
jkvileg üdvözöltessék s erről kivonatban értesítessék. 

Az igaz szeretetnek, mély tiszteletnek és őszinte elisme-
résnek örömkiáltása hangzott fel akkor, mikor felügyelő úr 
nt. Raáb Károly urat, a barsi egyházmegye esperesét azon 
alkalomból üdvözölte, a midőn őt ő Felsége a Ferencz-József-
rend lovagkeresztjével tüntette ki. Ez a magas kitüntetés azt 
a férfiút érte, a ki bár zajtalanul, de hosszú éveken keresztül 
nagy szorgalommal, áldásosán munkálkodott s úgy a köz-
életben, mint az egyházi téren, oly érdemeket szerzett magá-
nak, hogy azok a legmagasabb helyen is méltánylásra talál-
tak. Épen azért a közgyűlés a legnagyobb örömmel járult 
felügyelő úr üdvözlő szavaihoz, az Isten legjobb áldásait 
kérve ősz fejére. 

2. Olvastatott báró Solymosy Ödön főrendiházi tagnak a fehér-
komáromi egyházmegye felügyelőjének következő indítványa: 

>A dunáninneni egyházkerület közgyűlése egyhangúlag elhatározza, 
hogy ő cs. és kir. fenségét Estei Ferencz Ferdinánd főherczeg urat, a 
Hohenbergi herczegnő ő Kegyelmességével kötött házassága alkalmából 
hódolatteljesen üdvözli és legalázatosabb, valamint legőszintébb sze-
rencse-kivánatainak irásbani tolmácsolásával méltóságos és főtisztelendő 
dr. Baltik Frigyes főrendiházi tag urat, a kerületi püspököt, méltóságos 
Laszkáry Gyula főrendiházi tag urat, a ker. világi felügyelőjét bízza meg«. 
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2 - 5. A közgyűlés ezen indítványt örömmel teszi magáévá, és 
felkéri a főtiszt, és méltóságos elnökséget, hogy kerületünk 
legőszintébb szerencsekivánatait Ferencz Ferdinánd főherczeg 
ő Fensége előtt tolmácsolni szíveskedjék. 

3. Beníczky Árpád úr, a nógrádi egyházmegye felügyelője, azon 
alkalomból, hogy kerületünk a nógrádi egyházmegye területén tartja 
közgyűlését, a legmelegebben üdvözli a kerület elnökségét, úgyis, mint 
a kik a nógrádi esperesség kötelékébe tartoznak, s a kerület nagy 
számban egybegyűlt képviselőit, kérve a kegyelem Istenét, hogy adja 
legjobb áldásait az egyházépítés magasztos munkájára. 

A közgyűlés a szíves fogadtatást és őszinte vendég-
szeretetet hálás köszönettel viszonozza. 

4. Püspök úr bemutatja a ker. gyűlésre képviselőül kiküldendő 
két néptanító választásáról felvett jegyzőkönyvet. 

Tudomásul szolgál. 
5. Olvastatott püspök úr nagy ügyszeretettel és fáradhatatlan 

szorgalommal szeikesztett következő nagy érdekű évi jelentése: 
Amidőn hivatalos vagyok a múlt közigazgatási évről jelentést tenni, 

ezen esztendőt, hivatalomat és engem tekintve, Pál Apostol a Korin-
thusb. írt II. levele 11. és 12, fejezetének részei jellegével bírónak 
nevezem. 

Eljártam bene »Gyakori utazások által, munka és fáradozás által; 
ide járul még, mellőzve az ezeken kívül levőket, az én mindennapi 
zaklatásom, minden egyház gondja és szívemben égető fájdalom. »De 
az Apostol példáját követve, mérséklem magamat és nem folytatom, 
ha kell, gyengeségemmel dicsekszem és vallom, hogy ami a kínzó 
tövis fájdalmaiban fen tartott, ez az Úrnak szava: »elég neked az én 
kegyelmem, mivel az én erőm az erőtlenségben ér teljesedést.« 

S ezt tapasztaltam is, tekintve főkép egyházaink kül- és beléletét, 
a hol a mi segítségünk, a mi megtartó erőnk az Úr vala. Külsőleg 
sokan ellenünk támadnak, bensőleg sok helyütt Laodiceában vagyunk, 
a hol az Úr szava hozzánk: »tudom a te cselekedeteidet, hogy se hideg 
nem vagy, sem meleg.« (Ján. jelen. 3, 15.) 

De hála legyen az Úrnak, van sok egyházunk, ahol az Úrnak 
szava: »tudom a te dolgaidat és szerelmedet és a szenteknek való 
szolgálatodat, hitedet, tűrésedet és cselekedetidet, az utolsókat is, 
melyek többek az elsőknél.« (Ján. jel. 2, 19.) Ez megnyugtat. Mert 
ámbár nincs tagadás benne, hogy az idők, egyházunkat tekintve, gono-
szak és az Úrnak szava (Luk. 22, 31.): »imé a sátán kikért titeket, 
hogy megrostáljon, mint a búzát« ma egyházunkra alkalmazható, még 
is velünk van az Úr, az ő szent Ígéretével: »de én imádkoztam érted, 
hogy el ne fogyatkozzék a te hited« és hála az Úrnak, ennek jeleit 
birjuk; hivatalosak vagyunk tehát, hogy mi is teljesítsük kötelessé-
günket s ez, »hogy mi is megtérvén, erősítsük atyánkfiait.« 

A hol Isten kegyelmének különös jeleit hálatelt szívvel látom, a mit 
a főtisztelendő kerületi gyűlés becses tudomására hozni első helyen 
akartam ez: Csemez Miklós nyug. selmeczbányai lyc. tanárnak és 
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kajali földbirtokosnak ama nemes lelki elhatározása, hogy a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerület által felállítandó önálló tanítóképző 
fentartására 34079 korona 55 fillért, a kajali ev. egyház felsegítésére 
8000 koronát adott. Azt hiszem, hogy ezen nemes lelkű adomány 
következtében ezen kerületi gyűlésünk tárgysorozatának legnehezebbik 
pontja a tanítóképezde felállításáról, ime Gsemez Miklós atyánkfia, a 
nagy jóltevő által meg lett oldva s én csak arra kérem a főtiszt, ker. 
gyűlést: szíveskedjék külön pontban az alapítványozónak köszönetet 
szavazni és az alapítványról a szükséges intézkedéseket megtenni. 

Kerületünk örömnapjaihoz számítom, hogy ő Felsége dicsőségesen 
uralkodó királyunk legkegyelmesebben Raab Károlyt, körmöczbányai 
lelkészt és barsi esperest a Ferencz József-rend lovagkeresztjével kitün-
tette. A kitüntetést oly méltó férfiú kapta meg, aki f. évi decz. 1-én 
25 éves esperes lesz; a most megtartott egyházmegyei gyűlésen 25-ik 
esperesi évi jelentését beterjesztette; áldásos és fáradhatatlan munkál-
kodását, melyet a királyi kegy megjutalmazott, mi is elismerjük. Tartsa 
meg őt az Úr szent egyháza javára! 

Felső Zellén a folyó közigazgatási évben Lanstjak András, ottani 
lelkész, 50 éves szolgálati jubileumát ünnepelte; a jánosi lelkületű és 
mégis páli buzgalmu lelkésztársunk még ifjúi hévvel hirdeti az Úr igéjét 
s adja az Isten, hogy még sokáig hirdethesse! 

El nem mulaszthatom az alkalmat, hogy e helyen is mély hálá-
val meg ne emlékezzem a németországi Gusztáv Ádolf-Egylet volt elnö-
kéről, dr. Fricke titkos egyházi tanácsos és egyetemi tanárról, aki 
számos éven át vezette a Gusztáv Adolf-egyletet s nem egyszer jelét 
adta, hogy mennyire szereti magyarhoni ev. egyházunkat. Helyét, az 
egyházunk érdekében évek óta buzgón eljáró D. Pank titkos egyházi 
tanácsos és lipcsei superintendens foglalta el, aki a magyarhoni ev. 
püspökökhöz intézett válaszlevelében egyházunk érdekei mellett foglalt 
állást. Pank többször járt itt Magyarországban s személyében zálogát 
láthatjuk annak, hogy szegény gyülekezeteinkről a nemes egylet ezen-
túl sem fog megfeledkezni. Pank helyét, a lipcsei Gusztáv Adolf főegylet 
elnökségét D. Hölscher lelkész, a lipcsei lelkészek kitűnősége foglalta 
el; ak i hozzám írt elnöki levelében újból biztosított engem s biztosí-
totta egyházunkat a lipcsei főegylet jó akaratáról, mely egylet eddig is 
nálunk Magyarországban legtöbbet tett. 

A kongruát illetőleg van szerencsém jelenteni, hogy a múlt évi 
kerületi gyűlés után a ministeriumtól egyes kongrua-összeírások vissza 
lettek küldve pótlások eszközlése végett. Ez tartott körülbelül márczius 
haváig. Összesen 23 lelkészi állomásnak iratai lettek leküldve, melyek 
a pótlások eszközlése után újból fel is terjesztettek. A közben érkezett 
hivatalomhoz a minister úrnak múlt évi november hó 27-én 91772. 
sz. a. kelt leirata, a hol közöltettek velem azon szempontok, a melye-
ket a minister úr, a kongrua kiegészítési öszszegek kiutalványozásánál 
szem előtt tartani kíván. És a mennyiben erre vonatkozólag nézetemet 
s javaslataimat kívánta; érintkezésije bocsátkoztam a többi püspök 
urakkal, hogy lehetőleg azonos javaslat terjesztessék fel a ministe-
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riumhoz. A javaslatnak lényege abban culminál, hogy a kongrua az 
egyházi főhatóságok révén fizettessék ki a lelkészeknek. Végül leérke-
zett hozzám a minister úrnak f. évi márczius hó 30-án 25069. sz. a. 
kelt rendelete, a melylyel a dunáninneni egyházkerület lelkészei javára 
19182 korona 04 fillér öszszeget utalványoz annak kijelentésével, hogy 
ez az 1899-ik évre szól s ezen öszszegek »a később megküldendő jegy-
zékekben megnevezett lelkészeknek lesznek kifizetendők«. Én a pénzt, 
a mint felvettem, nyomban a kerületi pénztárba elhelyeztem, a miről 
a kerületi pénztáros űrnak f. évi apr. hó 24-én kelt elismervénye 
tanúskodik. A pénzt gyümölcsözőleg elhelyeztettem. Azután apr. 26-iki 
körözvényemmel tudomására hoztam ezt a körülményt az esperesi 
hivatalok útján az érdekelt lelkészeknek annak kijelentésével, hogy 
sürgős szükség esetén hajlandó vagyok egyes testvéreknek ezen kon-
grua általányból bizonyos összeget előlegezni; a mi meg is történt 
több esetben. Természetesen, hogy a kiknek jövedelme túl van az 
1200 koronán, azoknak tekintettel a törvény intézkedésére előleget 
nem adhattam. S mert mindig bajjal jár előlegezni valakinek, a kiről 
még nem bizonyos, felvétetett-e s mennyire a segélyezésre, fordultam 
új felterjesztéssel, a ministeriumhoz, hogy a kilátásba helyezett utal-
ványozási kimutatást rendelkezésemre bocsátani kegyeskedjék. Máig 
feleletet nem kaptam. 

A folyó évben a kánonszerű látogatásokat is végeztem a következő 
egyházmegyékben, illetve egyházközségekben: 

I. Barsi esperesség. 

1. Körmöczbánya. A visitátió megejtetett április hó 28. és 29. 
napján. Ezen régi, fényes múltú egyház, a lélekszámot tekintve (az 
anyaegyházban 608, a szórványokban 432) nagyon apad, saját iskolái 
sincsenek; hanem a hithűséget, az áldozatkészséget és rendezett viszo-
nyait tekintve fentartotta és ápolja az ősök ev. szellemében régi traditióit, 
élén buzgó lelkészével; a ki ezen 3 nyelvű egyházban még vallás-
tanári tisztet is végez; miért is az egyházat fel kellett hívnom, hogy 
mint annak előtte volt, most is két lelkésze legyen. 

2. Fakó-Vezekény. Úgy az anyaegyházban, valamint Farnad leány-
egyházban a kanonika visitátió május hó 1-én lett megtartva, a jegyző-
könyv április hó 30-án Kis-Málason Szandtner hivünk úri házában 
tárgyaltatott. Fakó-Vezekény és Farnad az ág. hitv. ev. egyháznak 
védbástyája, elszigetelten, a más hitvallásuak tengernyi sokasága közt 
és azért dicséretre méltó, hogy ezen, vallásához ragaszkodó maroknyi 
nép hű hozzá és áldozni tud egyházáért. S a mennyiben Fakó-Veze-
kénynek saját barsi körében elég a teendője; Farnadot, a hol temp-
lomunk és iskolánk van, mint egyedüli községünket Esztergommegye 
területén anyaegyházzá, illetve lelkészszel biró missiói ponttá kell át-
alakítani. 

3. Léván az egyházlátogatási munkában május 2. és 3-án jártam 
el. Léva áldott, kicsiny városi és fontos diasporai körrel biró új egy-
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házunk; a mely a különféle tanintézettel ellátott városban az ev. hitok-
tatás vezetése által, a melyet szorgalmas lelkésze híven teljesít, való-
ságos missiói munkát végez. Elismeréssel kiemelem, hogy hitfelekezeti 
iskoláját is fentartja. Háztartása rendezett. 

4. Nagy-Szelezsényben a visitátiót május 4-én tartottam. Május 
3-án Nemcsényben, Kosztolányi Sándor esperességi felügyelő úri há-
zában tárgyaltatott a jegyzőkönyv. Magában az anyaegyházban ma 
napság hiveink jóformán nincsenek; természetes, hogy tankötelesek 
is alig vannak. A tanítás szünetel; intézkedtem azonban, hogy a lel-
kész az iskolatanítást vezesse. Történelmi adatul említem, hogy az 
egyház-látogatási istentiszteleten az éneket a minden téren kitűnő 
esperes vezette. De Nagy-Szelezsény, mint missíói pont nagy diasporai 
munkát végezni hivatalos; az anyaegyházat azonban a vármegye kö-
zelfekvő székhelyére Aranyos-Maróthra kellenne áttenni, a hol a leikész 
hitoktatást adni úgy is köteles. Az egyház háztartása egyes jobb módu 
nagybirtokosok magas adója által tartatik fel. 

5. Nemes-Kosztolány kisded egyház, a hol az anyaegyházban 
40, a szórványokban 140 ev. lélek van. De a mint, a múltban, mint 
artikuláris egyház fontos missiót teljesített: úgy jelenben is a diaspóra 
szempontjából nagy feladat vár reá. A nemes Kosztolányi család magát 
az anyaegyházat szép áldozatokkal tartja fenn. Hű lelkésze nem csak 
a lelkészi teendőket, de 10 év óta az iskola-tanítást is végzi. Ezen 
szórvány-egyház segélyezését különösen ajánlom. 

S végül kijelentem, hogy az egész kis, csak 5 anyaközségből álló 
barsi esperesség, a maga egészében és részeiben valóságos diasporai 
egyházmegye, a mely ha nem léteznék egyházunk érdekében feléleszteni 
s mostani áldott működésében közegyliázilag segíteni kellenne. 

II. Nyitrai esperesség. 

A nyitrai esperességben 4 egyházban fordultam meg, a melyek 
a Vág és Nyitra folyók mentén egyszersmind missiói munkát teljesí-
tenek. 

1. Felső-Zelle. Itt a visitátiót május hó 12. és 13-án ejtettem 
meg. Ezen egyháznak hű, vallásos, áldozni tudó, az egyház terén nem 
hivalkodó népe, szépen javított temploma, jól rendezett és szorgalma-
tosan látogatott iskolái vannak, valóságos vég- és védbástyája az evan-
gelicismusnak, azon vidéken. Az egyházi elöljáróság élén agg lelké-
szével megérdemli, hogy itt is áldott működésüket elismeréssel em-
lítsem. 

Május 13-án d. u. vasárnapi napon elmentem a lipótvárosi országos 
fegyintézetbe, a hol az ott letartóztatott evang. vallású fegyenczekkel 
3 egyházi nyelvünkön istentiszteletet tartottam. Az intézet igazgatósága 
részéről a legelőzékenyebb fogadtatásban részesültem. Szükséges, hogy 
közegyházunk ezt s a hasonló intézeteket vallásos iratokkal lássa el, a 
mint az tudtommal más egyházak részéről történik. 
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2. Assa-Kürthön az egyházlátogatási teendők május 14. és 15-én 
végeztettek. Assa-Kürth fontos missiói egyházunk a nagy nvitrai dias-
porában. Az egyház lelkésze missiói átalánynyal lenne ellátandó, hogy 
a diasporát lelkipásztorkodás szempontjából többször bejárhassa. Maga 
az anyaegyház életképes, az iskolatanítás kitűnő. A diasporákban a 
hitoktatásról gondoskodni kellenne. A buzgó lelkész tesz annyit, a 
mennyit tehet; még Nyitra városban is ő az ev. hitoktató. Különben 
megjegyzem, hogy a nyitravárosi ág. hitv. ev. fiókegyháznak az anya-
egyházhoz való viszonya rendezve nincsen. A legujabbi időben ottan 
ugyan egy ref. missiói egyház létesült, a mely működési terét az ág. 
hitv. evangélikusokra is kiterjesztette; de ezeknek a lelkiekben való 
gondozását felölelő szabályzat még nem létezik; s mert a nyitravárosi 
fiókegyházak képviselői a kanonika visitátiónál meg sem jelentek, ügyük-
nek rendezését későbbi hivatalos eljárásra kellett elhalasztani. 

3. Nyitraszerdahelyen május 15. d. u. tárgyaltatott a jegyző-
könyv; 16-án pedig tartottam visitátiót. Ezen régi egyházunk, a mint 
a múltban a lelkipásztorok nélkül maradt hiveinket maga köré gyűj-
tötte: úgy most hivatalos, hogy mint a legnagyobb diasporával biró 
lelkészség a szétszórtan lakó hiveinket keresse, gyűjtse, oktassa, védje. 
Hogyis kivánhatjuk ezt a csak 280 lélekkel biró anyaegyháztól, ha 
közegyházunk samaritánusi segédkezét nem nyújtaná a nyitraszerda-
helyi hű lelkipásztornak, a kinek oldala mellé vándorhitoktatót kellenne 
alkalmazni. A nvitraszerdahelyi lelkész, a ki oly nagy területen fárasztó 
munkát végez, megérdemelné, hogy kedves otthona legyen s ne kell-
jen családjával szűk és nedves ódon épületben laknia; különben 
örömmel tapasztaltam, hogy a nép egészében véve hű egyházához. — 
Azonban, hogy a diasporában népünk az elszakadás veszélyének ne 
legyen kitéve, Új-Lehotán új tanítói állást, illetve a tanítóval egybekö-
tött missiói állomást kellenne szervezni. 

4. Salgó. A kanonika visitátiót itten május hó 17. és 18-án végez-
tem. Ezen kis diasporális egyház, a hol a lelkek száma csak 144, 
mint anyaegyház 1887-ben keletkezett a Gusztáv Adolf és Gotteskasten 
egyletek nagy és állandó segedelmével. A lelkész ma is egyszersmind 
tanító; az egyház épülete nem csak lelkésztanítói lakás, de egyszers-
mind iskolaház is; szerény, berendezendő tanteremmel. Kis temploma 
azonban csinos és rendezett. Még nagy áldozatokat kell hozni az ev. 
községeknek, míg ezen oly fontos s egyházunk érdekeit a más vallá-
súak sokasága között példásan védő hitközségünknek ügyei rendeztetnek. 

III. Nógrádi esperesség. 
1. Szirák. Itt a kanoszerű visitátiót május 27-én tartottam. Ezen 

fényes múltú egyház ma is életképes s szorgalmasan rendezi háztar-
tását; ámbár főkép a hivek elszegényedése miatt iskoláját államosította, 
s önálló kántorral sem bir. Utasítva lett, hogy első személyváltozás 
alkalmával kántori állást, egybekötve hitoktatói tiszttel szervezni töreked-
jék; különben a hitoktatás az állami tanítók által hiven vezettetik. Az 
egyház szórványainak gondozására közalapi segélyben részesítendő. 
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2. Dengeleg. Az egyházlátogatás május 28-án volt. Jól rendezett 
egyház, kitűnő iskoláival. Ellenben Heréd leányegyháza pusztuló fél-
ben van. 

3. Bér. Ezen egyházban május 29-én végeztem a hivatalos láto-
gatást. Az egyház viszonyainak rendezésében fiatal lelkésze buzgón 
fáradozik; főképpen a nagyobb számú leány egyházaiban és szórvá-
nyában nagy feladat vár reá. Itt a hitoktatás a közalap segélyével 
lenne szervezendő. Több helyütt híveink az elszakadás veszélyének is 
vannak kitéve. 

4. Vanyarcz. A visitátió május 30-án lett megtartva. Jól szer-
vezett és jól vezetett egyház; a mely a nemes Dessewffy család szép 
példája után indulva áldozni tud Isten oltárán. 

5. Guta. Itt május 31-én történt a látogatás. Mult évben sokat 
szenvedett a pusztító tűzvész által s mégis nagy áldozatok árán tem-
plomát már is újból szépen helyreállította. Megérdemli a közsegélye-
zést, főkép, mert szórványaiban a hitoktatást berendezni hivatalos. 

6. Losoncz. Ezen kiváló fontosságú egyházban a jegyzőkönyvet 
tárgyaltam junius 9-én; a visitátiót 10-én tartottam, 11-én a taninté-
zeteket meglátogattam. Az egyház életképes; anyagi viszonyainak ren-
dezésén fáradozik; ezt azonban előbb aligha éri el, míg az államnak 
még 1869-ben átadott gymnásiumának, illetve elemi fiúiskolának ügye 
tisztázva nem lesz. Elemi leányiskoláit fentartotta s ezek jelesek. A 
város különféle tanintézetein olyannyira szükséges hitoktatói állás 
szintén szervezendő s ma inkább ideiglenesnek mondható s czéljának 
csak is részben felel meg. A mi kitűnően van rendezve, az az ifjúsági 
egylet, a férfisegély-egylet és az ev. nőegylet. A hol a munka kezdetén 
állanak; ez a nagy diaspóra gondozása, a mire a közalap segélye 
szükséges. 

7. Ozdin. A visitátiót itt junius 12-én tartottuk. Jól szervezett, 
jelesen vezetett, áldozni és munkálkodni tudó, törekvő kis egyház. 
Buzgó lelkésze a hitélet fejlesztése körűi példásan fáradozik. 

8. Málnapatak. Ezen egyházban a látogatási teendőket junius 
13-án végeztem. A hívek templomukra szépen áldoztak; azonban 
iskolaügyük rendezetlen. Az iskolát tanítójukkal az államnak adták 
át; de ezen nagy egyházközségben több tanítóra lenne szükség, a 
tanköteleseknek fele része iskolába nem járhat. Utasítottam az egy-
házat, hogy a mennyiben ez ügy a tanév elkezdése előtt nem rendez-
tetnék, maga az egyház új tanítói állást s első személy változás esetén, 
önálló kántori állást szervezzen. 

9. Uhorszka. Az egyházlátogatást junius 14-én végeztem. Ezen 
tekintélyes, úgy az anya, valamint számosabb leányegyházaiban jól 
szervezett s hű, agg lelkésze által kitűnően vezetett egyház szép hit-
életének belbékéjére, a nazarénusok fellépése zavarólag hat; azonban 
szűnő jelenségnek vehető. Az nap délutánján istentiszteletet tartottam 
az új Rónya leányegyházi imaházbán, a hol híveink, áldozni tudó hű nép. 

10. Cseh-Brézó. A látogatás junius 15-én tartatott. Ezen kis 
egyháznak hű elöljárósága az ügyek rendezésében odaadó működéssel 



14 

jár el, a hol még sok a teendő. A zlatnói szórvány gondozása koz-
alapi segély nélkül alig lehetséges. 

11. Föltár. A visitátió junius 16-án lett megejtve. Fontos, élet-
képes egyház; azonban leányegyházainak az anyához való viszonya, 
a hitélet fejlesztése, az iskoláknak tanszerekkel való ellátása s az 
egyházközség némely belső ügyei még több rendezni valót hagynak 
hátra; jó, hogy a munka folyik. Délután Zelenén, a Tihanyi család 
mausoleumában, a mely egyszersmind imaház, buzgó nép közepette 
szépen látogatott istentiszteletet tartottam. 

12. Kálnó-Garab. Itt junius 17-én jártunk el. Tekintélyes leány-
egyházaiban is életképes egyház. Legfőbb baja, hogy a garábi községi 
iskolánál, a hol a kálnói tanító vezeti a hitoktatást, a vallástanítás 
ügye végleg nincs rendezve s most egy filiális tanítója sincs. Külön-
ben a nép hű vallásához, áldozni tud és hű vezetés alatt áll. Külö-
nösen kiemelendő Nagyfalu leányegyháza, a hol az nap délután a 
szépen javított, csinos templomban buzgó vallásos népével istentisz-
teletet tartottam. 

13. Tamasi. Itt a látogatás junius 18-án végeztetett. Tamasi nagy, 
tekintélyes, áldozatkész, több leány egyházzal s iskolával biró s a 90 
éves hű agg lelkésze által kitűnően vezetett egyház. Különösen kieme-
lendő, az anyaegyháznak jól rendezett és szakszerűen vezetett iskolája. 
A hitéletnek fejlesztése azonban főkép egy leányházban kívánatos. 

14. Nagy-Libercse. Itt a jegyzőkönyvet tárgyaltam junius 23-án 
s következő vasárnapi napon junius 24-én felszenteltem az újból át-
alakított templomot, új tornyával, s megtartottam a visitátiót. A hivek 
áldozatkészsége lehetővé tette a templomnak helyreállítását. Lentvora 
leányegyházának viszonya az anyaegyházhoz még rendezendő; sajnos, 
hogy tanítója nincs. 

15. Maskova. A visitátió junius 25-én történt. Régi egyház, 3 
saját iskolával biró leány egyházzal; fontos missiót teljesít Gács váro-
sában, mely szempontból lelkészi hivatala közalapi segélyre érdemes. 
Az egyház háztartásában, valamint tanügye terén, több tárgy még 
rendezésre vár. 

16. Ábelova. Ezen egyházban junius 26-án végeztem az egyház-
látogatási teendőket. Nagy, áldozni képes egyház; a mely egyházi épü-
leteit szépen rendezte. Szükséges, hogy egy másik tanítói állomást szer-
vezzen s két leányegyházának iskolái is rendeztessenek. 

17. Polichno. Meglátogattam június 27-én. Kis, sok viszontagsá-
gon átment, elszegényedett egyház, jelenleg tanító nélkül. Iparkodik 
háztartását saját erejéből rendezni; szorúl azonban és méltán a köz-
segélyre. 

18. Buda-Lehota. Itt június 28-án végeztem a kánonszerű láto-
gatást. Rendetlen egyház, 3 év óta tanító nélkül; javításra szorúló 
egyházi épületekkel; háztartása gyökerestől újból szervezendő. S mert 
a vallás-erkölcsi élet is alapjaiban megingott; nagy feladat vár a lel-
készi hivatalra, hogy főkép a nagy területen szétszórt irtványokban a 
hitéletet fejleszsze. 
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19. Dobrocs. Ezen nagy, régi egyházban a visitátió június 29-én 
lett megtartva. Régi kis temploma javításra szorul. Szép birtok felett 
rendelkezik; tökéi azonban biztosítva nincsenek. Hitélete fejlesztendő. 
Iskolákkal 3 leányegyházában is el van látva. 

20. Lónyabánya. Meglátogattam június 30-án. Szép templommal, 
jó lelkészi lakkal és iskolával ellátott, rendezett egyház. Népe hű egy-
házához, áldozni kész. Említésre méltó, hogy a szeretet munkájában 
dicséretesen eljáró nőegylete is van. Iskolája kitűnő. 

21. Ssinóbánya. Ezen régi egyházban július 1-én visitáltam. A 
visitátióval együtt megtartatott érdemes felügyelőjének, Beniczky Árpád 
egyházmegyei felügyelőnek 25 éves felügyelői jubileuma. Újabbi időben 
ezen egyház új működési tért kapott a két gyári telepen, a hol az 
ottani gyári iskoláknál az evang. hitoktatás berendezendő s ezen ügy 
a közalapi segélyre utalandó. A hitélet fejlesztése sok gondot és mun-
kát rak a buzgó lelkész vállaira. 

22. Turicska. Itt július 2-án jártam el. Régi, kis, de törekvő 
s hitéhez hű egyház; azonban most úgy az anya-, mint a leányegy-
házban tanító nélkül van. Hű lelkipásztora, jó rendben és ékesen tartja 
és vezeti kis nyáját. 

Mind a 3 esperességben tartott kanonika visitátió eredményekép 
örömmel jelezhetem, hogy az egyes egyházakban működő lelkész-tár-
saim híven és odaadóan munkálkodnak az Úrnak szőlőjében s elisme-
rőleg emelhetem ki, hogy az evangyéliom hirdetése túlnyomólag jó 
kezekben van. 

Végül köszönettel kell emlitenem, hogy a barsi egyházmegyei visi-
tátiónál Kosztolányi Sándor esperességi felügyelő úr és Raab Károly 
esperes úr mindenütt, Kosztolányi István és Liptay András urak, mint 
jegyzők, részben kisértek utaimon s a vármegye részéről is az illető 
járási főszolgabíró urak mindenütt megjelentek. A nyitrai visitationális 
utamon Mocko János esperes úr, Szekerka Pál úr jegyző mindenütt, 
dr. Sinko Lajos esp. felügyelő pedig némi részben kisértek; míg ellen-
ben a vármegyei közegek közre nem működtek. 

Mint a múlt évben, úgy az idén a nógrádi visitationális utamon 
ez esp. elnökség részéről a legelőzékenyebb fogadtatásban és kíséret-
ben részesültem. Beniczky Árpád esp. felügyelő úr és Wladár Miksa 
főesperes úr mindenütt, br. Buttler Ervin másodfelügyelő úr és Hrk 
János alesperes úr és Maróthy Emil jegyző úr némi részben, Biszkup 
Béla főjegyző úr mindenütt voltak szívesek engem elkísérni s említés 
nélkül nem hagyhatom, hogy a nemes vármegye részéről is mindenütt 
az illető főszolgabíró urak közreműködtek s különben is a vármegye 
minden előzékenységet tanúsított irányomban. A most említett esp. 
elnökségeknek, kik elismerésre méltó buzgalommal vettek részt a fon-
tos egyházi munkában, e helyről is mondok köszönetet. 

A kanonika visitátióból kifolyólag még az iskolai viszonyokra 
legyen szabad a figyelmet fordítanom. Sajnos jelenség általában véve, 
hogy több tanítói állomás üresedésben van s mi még sajnosabb, be 
sem tölthető; mert részben tanképesített tanítóink nincsenek, a nem 
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tanképesítettek pedig részben eltávolíttattak. Pedig ilyen viszonyok közt 
szerintem nem a »quid juris«, de a »quid consilii«-féle elv volna a 
mérvadó. Jobb valami, mint semmi. Sajnos körülmény továbbá az is, 
hogy több helyütt az iskola államosíttatván, vagy községi lévén, a hit-
oktatás berendezéséről nem gondoskodtak, vagy ahol mégis némileg 
berendeztetett, terhe ólomként nehezedik az egyházra. Végül — ami 
főkép a nógrádi esperességnek szól, — nincs egységes és jól kidolgo-
zott iskolai tanterve; különösen a vallásoktatásra vonatkozólag. A sok 
fogyatékosság mellett azonban vannak derék és jó tanítóink is, akik 
az egyház veteményes kertjében sikerrel munkálkodnak. Ez évi tapasz-
talataim is azt a meggyőződést érlelik bennem, hogy kerületi tanké-
pezdére égető szükségünk van; illetve, a kerületi tanügyi bizottság az 
esp. tantervekre is terjeszsze ki figyelmét. 

Ezzel összefüggésben a reformátiói ünnepélyekről teszek jelentést. 
Újabb időben a tanügyi kormány a hazafias öntudat emelése czéljából 
több nemzeti ünnep tartására felhívott iskoláinkban; más felekezetek 
minden alkalmat megragadnak, hogy a tanulóságot templomba vezes-
sék, illetve egyházias jellegű ünnepeken részt vegyen. Ezen okok s 
úgy paedagógiai érdek, valamint a felekezeti öntudatunk emelésének 
szempontja érieltet bennem azt az elhatározást, hogy a reformátió 
ünnepét okt. 31-én ünnepeltessem meg kerületünk iskoláival. A múlt 
évben meg lettek tartva ezen ünnepek és sok áldást hoztak. Kérem 
a főt. ker. gyűlést, hogy intézkedésemet helyeslő tudomásul venni mél-
tóztassék. Meg kell még jegyeznem, hogy nincs itt szó arról, hogy új 
egyházi ünnepet kreáljunk; intézkedésem nem is arra vonatkozott, 
hogy az egyházak mikor és hogyan ünnepeljék a reformátió emlék-
ünnepét; nálok maradjon meg a régi szokás, de arról van szó, hogy 
ev. ifjuságunk okt. 31-én az Isten házába vezettessék s a reformátió 
jelentőségét felfogni tanúlja. 

A kanonika visitátión kívül és azonfelül, hogy a főrendiházban 
képviseltem néhányszor egyházunkat, megfordultam még szept. hó 10-én 
a nagyszombati egyházban, a hol a katechetai állomás ügyében tartot-
tam a pozsonymegyei főesperes úrral egyetemben egyházi gyűlést; a 
melynek eredményekép a katechetai állomás rendszeresítve s már is 
betöltve lett. 

Okt. 1-én felszenteltem a fehérkúti újonnan renovált templomot. 
Okt. 4-én a Reischl-féle bizottsági ülésen vettem részt Pozsonyban. 
Okt. 5-én és 6-án jelen voltam az egyetemes gyűlés elnöksége 

által összehívott bizottsági üléseken. 
Okt. 18-án és következő napjain az egyetemes gyűlésen vet-

tem részt. 
Okt. 28-án megtekintettem a selmeczbányai ág. hitv. ev. lýceum 

épületeit. 
Okt. 29-én felszenteltem az alapjaiból renovált berencsfalusi 

templomot. 
Nov. 12-én jelen voltam Gután és felszenteltem a tűzvész által 

elhamvasztott és újonnan felépített templomot. 
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Dec. 17-én felszenteltem a komáromi megújított templomot, új 
tornyával és a közös hadügyminislerium által ajándékozott ágyúérczből 
készült új szép harangjait. 

Márcz. 6—9-ig részt vettem az egyetemes gyűlés bizottságaiban 
Budapesten. 

Márcz. 28. és 29-én kerületi bizottsági üléseket tartottam. 
Apr. 2-án jelen voltam a Luther-Társaság ülésén. 
Apr. 4-én pedig Székes-Fehérvárt tartottam a fehérkomáromi espe-

resség összes lelkészeivel conferentiát a belmissió és a lelkipásztorko-
dás intensivebbé való tevése ügyében. 

Május 12-én Érsekújvárt tartottam a hivekkel együtt egyházi 
értekezletet. 

Május 21-én, a közös Baldácsy alapítványi bizottság ülésén vet-
tem részt. 

Május 31-én a visitátió alkalmával felszenteltem Gután az új orgonát. 
Junius 19-én jelen voltam a theol. akad. nagy bizottság ülésén 

Pozsonyban. 
Augusztus 9-én részt vettem a kerületi gyűlést előkészítő bizott-

ságokban Pozsonyban. 
A fürdői istentiszteleteknél jelentem, hogy a pöstyéni fürdői isten-

tiszteletek vezetését Hollerung Károly pozsonymegyei esperes úr vette 
kezébe; de azért a magam részéről is megteszek mendent az isten-
tiszteletek létesítésénél, úgy a missiónáriuson kívül, a ki most aug. 
12-én volt ott, még titkáromat dr. Tirtsch Gergelyt is küldtem volt 
oda húsvétkor. Ugyanő tartott istentiszteletet egyszer a trencsén-
teplitzi fürdőben is, azon megállapodásokhoz képest, a melyekben a 
tavaly Trencsénben tartott egyházi gyűlésen maradtunk volt. Maga a 
trencséni lelkész, jelentése szerint, minden második vasárnapon hirdeti 
a fürdői vendégeknek Isten igéjét. 

A kerület diasporáiba, illetve beteges és segéd nélkül maradt lel-
készek egyházaiba, az oldalam mellett alkalmazott missiónárius, illetve 
helyettese a múlt közigazgatási évben is, mint máskor eljárt és pedig 
összesen 19 utat tett: Rajeczen 2-szer, Érsekújvárt 2-szer, Ipolyságon 
3-szor, Dolánban 1-szer, Újbányán 2-szer, Ácsán 2-szer, Baglyasalján 
2-szer, Bátban 2-szer, Pöstyén fürdőben 2-szer, Trencsén-Teplitz für-
dőben 1-szer volt. Hogy mindezen utak a diasporák lelki szükségleteit 
teljesen ki nem elégítik, az evidens dolog s nyilvánul különösen azon 
jelentésekből, a melyeket a nagy diasporákkal biró lelkészek hozzám 
felterjesztettek volt. 

Nógrád megyében 2 nagy diasporai körünk van; az egyik Szé-
csény városa környéke, a másik Losoncz vidéke. Szécsény tulajdon-
képpeni missiói állomás; a lelkész pásztorkodása 24 politikai községre, 
illetve pusztára kiterjed s összesen 766 lelket ölel fel. Legtöbb hivőnk 
Szécsényben van 215 lélek. Hozzájárul még, hogy ezen híveink leg-
nagyobb része nem állandó lakos, hanam cselédség, béres nép, a mely 
folytonosan vándorol s így azt nem is lehet teljesen számon tartani; 
annál kevésbé állandó lelki pásztorkodásban részesíteni. A missiói 
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munkát elkezdtem; missionáriusomat elküldtem Dolánba. A lelkész 
is bejelentette, hogy meg fogja látogatni, a messzebb fekvő szórvány-
helyeket; de tulajdonképpeni áldását a vándortanítói állomás felállítá-
sától várja. A Losoncz vidéki diasporáknak lelki gondozását is erősen 
szorgalmaztam; az illető lelkész tervezetet is nyújtott be hozzám, a 
mely szerint régi ellenfeleink propagandájának kitett hiveinket hogyan 
lehetne könyebben megtartani. Nem kevesebb, mint 54 politikai 
községre oszlik meg a losonczi egyházhoz tartozó 2931 lélek. Legne-
vezetesebb pontja: Fülek, a hol hajdan erős ev. egyházunk volt s a 
mely vasúti összeköttetésénél, iparánál, tisztviselőinek nagy számánál 
fogva okvetlenül arra praedestinált, hogy oda missiói lelkészt állítsunk. 
A losonczi lelkész tart ott évenként 1-szer istentiszteletet s mozgalmat 
indít ev. imaház felállítására. 

A honti diasporáról s annak gondozásáról, tudom, hogy a főes-
peres úr be fogja nyújtani a jelentést; de magam is örömmel jelent-
hetem, hogy Ipolyságon a kerületi s a közalapi segélylyel a hitoktatás 
be lett rendezve; a mennyiben az egyik segédem hetenként egyszer 
elment Ipolyságra hittani órákat adni. Az istentisztelet iránt ottani 
híveink igen érdeklődnek s most erős mozgalom indult, a melynek 
czélja egy ev. kápolna felállítása. A devicsei lelkész jelenti, hogy Né-
metiben a devicsei diasporában ez év február havában tartott isten-
tiszteletet s mint fentebb jelezhettem az újbányái diasporát missiónáriusom 
2-szer látogatta meg. Különösen ki kell emelnem Újbányán Gyuris 
Evelin úrhölgy buzgó fáradozását; ki az ottani gyermekeinket hitoktatás-
ban részesítette, számokra istentiszteletet rendezett be s újabban gyám-
intézeti női egylet alapításán fáradozik. A csanki diasporát huzgó lel-
késze eléggé gondozza; bár itt erősen dolgozik az ellenfél propagandája. 
A lelkész működését segítendő, vallásos könyveket juttattam neki. 

A barsi diasporáról a hol az egész esperesség válóságos diaspóra, 
a canonica visitatióról szóló jelentésemben adtam képet. 

A nyitrai diasporának Érsekújvár körülötti része képezte gondos-
kodásom tárgyát. A most lefolyt iskolai évre Kovács Sándor pozsonyi 
theol. tanárt sikerült megnyernem Érsekújvár gondozására; a ki heten-
két oda járt hittani órákat adni; többször tartott ott istentiszteletet s 
szeretettel, lelkesedéssel járt el tisztében. Érsekújvár missiói lelkészi 
állomásul berendezendő, a mennyiben eddigi gondozása nehézségekbe 
ütközik. A nyitraszerdahelyi és salgói szórványhelyekről szintén a 
canonica visitatióról szóló jelentésemben tettem említést. 

Végül még a trencséni diasporáról legyen szabad említenem, hogy 
a puchói lelkész jelentése szerint, összesen 13 utat tett egyházához 
tartozó szórvány helyeire; továbbá, hogy a nagy-szlatinai lelkész ak i 
sajnos! most onnét eltávozott a trebichai hitoktatást lelkiismeretesen 
végezte; de nagy szórványainak gondozásához okvetlenül szükséges a 
lelkészi állomásnak a tanítóitól való elválasztása. 

A zsolnai missiói állomásnál azt jelenthetem, hogy a lelkész hiven 
végzi kötelességét; s azon tetemes segélyezés mellett, melyet Zsolna 
élvez, elvárhatjuk, hogy templomot épít. 
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A fentírt adatok világos képét mutatják annak, mit tettünk a lefolyt 
közigazgatási év alatt s mit kell tennünk jövőre, hogy a Krisztus nyá-
ját a maga egészében megőrizhessük. Fenti jelentésemet még ki kell 
egészítenem avval, hogy utána jártam a Bntt és külföldi Biblia-Társu-
latnál és a Luther-Társaságnál, mindkét helyen ingyen vallásos köny-
veket kérve s utánjárásom nem maradt eredménytelen, a mennyiben 
a Biblia-Társulat 5 magyar teljes bibliát és 16 drb új testamentomot, 
10 tót teljes bibliát és 37 új testamentomot adott; a Luther-Társaság 
pedig 110 drb különféle vallásos iratokat bocsátott rendelkezésemre 
teljesen ingyen, a Zpevňik-bizottság is tót énekes könyveket adott 
ingyenes elosztásra, a mely könyveket én a bejelentett szükséglet és 
kívánságok szerint a kerület különféle diasporáiban osztom szét. — 
Köszönettel megemlítem itt, hogy a szászországi Gotteskasten az orosz-
vári diasporának német nyelvű vallásos könyveket küldött. 

Az előbbivel összefüggésben álljon itt köszönetünk, a melylyel az 
áldott németországi Gusztáv Adolf-egyletnek tartozunk. Kaptunk ugyanis 
szent edényeket és bibliákat, a melyeket szintén a szükséglet és be-
jelentett kívánságok szerint szétosztottam a következő egyházaknak: 
Luczin, Balassa-Gyarmat, Pöstyén, Alsó-Bodony, Körmöczbánya és 
Oroszvár; Puszta-Födémes és Bát Németországból való egyenes czím-
zéssel kaptak templomi szent edényeket s Pöstyén még külön, Pank 
elnök úrtól 100 márkát. A Gusztáv Adolf-, illetve Gotteskasten egylet-
től egyházainkhoz érkezett adományok teljes kimutatását még most 
nem vagyok képes a főtiszt, ker. gyűlésnek beterjeszteni, a mennyiben 
a Gotteskasten mindig közvetlenül, a Gusztáv Adolf-egylet némely 
főegyletei szintén közvetlenül küldik adományaikat. De intézkedtem 
már mint a Gyámintézet elnöke is, hogy a segélyzett egyházak beje-
lentsék az illetékes fórumoknál a kapott segélyeket s ezekről az ősz-
szel tartandó gyámintézeti ülésen teszek majd jelentést. Mégis, a meny-
nyiben kezemnél vannak és kerületünket illetik, a következőkben 
terjesztem elő a segélyek kimutatását: 

Márczius hóban a németországi Gusztáv Adolf-egylettől kapott: 
Csákvár . . . . 118-— kor. Málnapataka . . 118.— kor 
Derzsenye . . . . 118.— » Laáz (egyház) , 365*80 » 

Fakó-Vezekény . . 206-53 » Laáz (iskola) . 35*40 » 

Oroszvár . . . . 29*50 » Laáz (lelkész). . 11*80 > 

Dunaszerdahely . 212*72 » özv. Schnittáné . . 59 — > 

Szécsény . . . . 29 50 « Bát . 70*80 » 
Székesfehérvár 177.— » Losoncz . . . . 70*80 s 

Trencsén esp. lelkészi Losoncz . 59 — » 

és özv.-árva intézet 59*— » Dunaszerdahely . . 212*40 > 

Salgó 177 — » 
A Gusztáv Adolf-egylet központi bizottságától július hóban érkezett: 

C s a b d i n a k . . . . 236 41 kor. Salgó . . . . 236*40 kor. 
Dunaszerdahely . . 236*41 » Losoncz . . . . 236*41 » 
Bát 354*61 > Zsolna . . . . . 236*41 » 

2* 
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A gyámintézet révén a Palló-féle segélyből Pifko Gusztáv nyug. 
lelkész 80 koronát, özv. Krizsan Károlyné 70 koronát kapott. 

A rimamurányi vasműgyár a salgó-tarjáni egyháznak iskola-telket 
adományozott, a mit e helyütt is köszönettel említek. 

Hasonlóképen szép adományban részesült a komáromi egyház, 
mely a cs. és kir. közös hadügyministeriumtól 2425 kilogramm régi 
ágyú érczet kapott új harangokra. A magas hadügyi kormánynak e 
helyről is mondok köszönetet. 

A nmélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr a dohnáni 
(Trencsén m. Puchó anyaegyház) iskolának tanszereket volt kegyes 
adományozni. 

A kerületi leányiskolára a körmöczbányai egyház 200 koronát, 
a fehérkomáromi esperesség évi 10 koronát szavazott meg; érkezett 
még több kisebb segély egyes egyházaktól, sőt a Gusztáv Adolf-Egylet-
től is, melynek részletes kimutatását a kerületi pénztáros úr fogja 
beterjeszteni. 

Az adományok sorában köszönettel kell említenem, hogy br. 
Solymossy Ödön úr, esp. felügyelő, a fehérkomáromi esp. özvegy és 
árva-intézetnek 200 koronát adományozott. 

A kőszegi dunántúli leányiskolánál alapítandó »Erzsébet királyné 
alapra« kerületünkből a következő egyházak adakoztak: 

1. Pozsonyi lýceum . . 40-— kor. Athozat 177-02 kor 
2. Misérdi egyház . . . 5 4 4 » 26. Szécsény . . . . 2— » 
3. Felső-Almás . . . . 5-74 » 27. F.-Petény . . . . 2-30 » 
4. N.-Podhragy . . . . 8-— » 28. Luczin 2-60 » 
5. K.-Sztankócz . . . . 1 4 ' - » 29. Bank 2-30 » 
6. Laáz 2 — » 30. Limbach . . . . 6-— » 
7. Lubina  6 - » 31. Modor tót e. . . . 2-— » 
8. Balassa-Gyarmat . . 10-- » 32. Trencsén város . . 37-69 » 
9. Bazin tót e  4-48 » 33. M.-Líeszkó . . . . 4'— » 

10. Grinád 2-— » 34. N.-Kosztolány . . 2-— » 
11. Bazin német e. . . . 7 — » 35. Körmöczbánya . . 2-— » 
12. N.-Gurab 6-70 » 36 F.-Vezekény . . . 1-44 » 
13. Sz.-György 14 60 » 37. N.-Szelezsény . . . 5*— » 
14. A.-Szeli 2-80 » 38. K.-Palojta . . . . 2-— » 
15. Modor német e. . . . 6 — » 39. Szabó lelkész . . . 2-— » 
16. Ozdin 4' - » 40. Frecska jegyző . . 2-— » 
17. Somorja 2-— » 41. Kratochvii jegyző . 2- - » 
18. Veleg 1-04 » 42. Börzsöny . . . . 6-— » 
19. Csabdi 2 6 0 » 43. Derzsenye . . . . 5-70 » 
20. Szend 5 — » 44. Zsember . . . . 14-30 » 
21. Levél 8-52 » 45. Csánk 16-— » 
22. P.-Födémes . . . . 110 » 46. Hodrusbánya . . . 3-30 » 
23. Zuránv 16-— » 47. Bakabánya . . . 1330 » 
24. Ábelova  2 — » 48. Léva 2-— » 
25. Bokod 20-— » Összeg 334-86 kor. 

Átvitel 177*02 kor. 

A dunáninneni kerületi felsőbb leányiskolára a következő ado-
mányok folytak be: 
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Levél 
Zsolna 
Szend 
Luczin 
Német-Járfalu . . 
Esp. gyűlés offertoriuma . 
F.-Vezekény 
Nagy-Szelezsény 
Nemes-Kosztolány . 
Duna-Szerdahely . . . 

Somorja 
Zurány 
Ksinna 
Szügy 

Abelovai egyház 
Béri . . . . 
Balassa-Gyarmat 

5 

Összesen: 160 ' - - kor. 

Azon kívül Körmöczbánya 10 évi részletben 200 koronát és a 
Gusztáv-Adolf egylettől érkezett 355*40 korona. 

Az esperességek beléletére vonatkozólag a mennyei Atya iránti 
hálával jelenthetem, hogy kerületünkben végre a törvényes rend tel-
jesen helyreállott; a mennyiben a trencséni esperességben a f. évi 
julius hó 10-én tartott esp. gyűlés alkalmával beiktattatott az uj espe-
rességi elnökség, gróf Zay Miklós esp. felügyelő és Krizsan Zsigmond 
esperes. Különben már a lefolyt közigazgatási évben is úgy a trencséni, 
mint a nyitrai, valamint a többi esperességekben ékesen és szép rend-
ben folytak a hivatalos ügyek. Adja az Isten, hogy a jövőben is csen-
desen bár, de annál biztosabban haladhassunk utainkon és munkánk-
ban, az Isten országa terjesztésében. 

Végül köszönetemet fejezem ki Fürst János alesperes úrnak, ki 
Pozsonyban és Heincz Húgó lyceumi másodfelügyelő úrnak ki Sel-
meczbányán szives volt az érettségi vizsgálaton az elnöki tisztség-
ben eljárni; valamint Händel Vilmos esperes úrnak, a ki a selmecz-
bányai tanítóképző ügyében eljárt. 

Mult évi jelentésemben tudomására hoztam a főtiszt, ker. gyűlés-
nek, hogy egyházaink a külmissióra 241 frt 74 krt áldoztak. Ezt az 
öszszeget a ker. lelkészi értekezlet határozata folytán elküldtem az ev. 
luth. missiói kollégiumnak Lipcsébe. A folyó évről örömmel jelent-
hetem, hogy kerületünk öszszeköttetése a nevezett kollegiummal még 
szorosabbra lett fűzve, a mennyiben a f. évi májusi kollégiumi gyűlés 
határozatából kerületünknek tagsági hely adatott a kollégiumi igazgató 
tanácsban. De az egyházi beléletről is örömmel jelenthetem, hogy a 
külmissió iránti érzék folytonos növekvőben van; az áldozatkészség 
évről-évre nagyobb arányokat ölt. A folyó évben is nagyobb öszszeget 
áldoztak egyházaink. Az adakozók és adományok öszszege a következő: 
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5. Külmissiói szeretetadományok. 
1. Méznevelő —•86 kor. Áthozat 253-02 kor 
2. Berencsfalu . . . . 3 — » 50. Puszta-Födémes . . 1-62 » 

3. Selmeczbánya magyar, 51. Bokod T— » 

német e. . . . . 7-10 » 52. Börzsöny 8-52 » 

4. Selmeczbánya tót e. . 12-12 » 53. Nagy-Szécsény . . . 2-— » 

5. Hont-Somos . . . . 2-82 » 54. Málnapataka . . . . fi-— » 

6. F.-Terény 2-20 » 55. Német-Gurab . . . 4 1 0 » 

7. Derzsenye 2-— » 56. Teszér 4'— » 

8. Zsember 2-60 » 57. Nyitra-Szerdahely . . 2'— » 

9. Cseri 2-40 y> 58. Polichnó P80 » 

10. Csánk 3-90 » 59. Ábelova  2-— » 

11. Bagyan P— » 60. Felső-Ozor . . . . 8-44 » 

12. Ledény 2'- » 61. Felső-Ozorról Plagányi 
13. F.-Rakoncza . . . . 2"— » János 2-— » 

14. Udvarnok 1-60 » 62. Báth 16-62 » 

15. Egyh.-Maróth . . . . 3-10 » 63. Udvarnok 2-— » 

16. Darázsi 3- - » 64. Szügy 2-90 » 

17. Százd 2-20 > 65. Dacsolam 4-40 » 

18. A.-Fehérkut . . . . 2 3 0 » 66. Lónyabánya . . . . 4-— » 

19. Bagonya 4-— » 67. Bazin tót e  1196 » 

20. Devicse 2-— » 68. Grinád 4-80 » 

21. Nógrádi főesp. gyűjtése 24-86 » 69. Fakó-Vezekény Farnad 4 — » 

22. Ker. pénztártól áttéve . 2 — » 70. Veleg —•50 » 

23. B.-Gyarmat . . . . 356 > 71. Székesfehérvár . . . 2-14 » 

24. Gálosból Fleischhacker 72. Ondód 4-— » 

Mátyásné és SchmidtZs. 12-— » 73. Ozdin 4-— » 

25. N.-Szombat, Schmidák 74. Csákvár 1 — » 

Zsuzsánna . . . . 10-98 » 75. Oroszlán 2-20 » 

26. Salgói egyház . . . 2 - » 76. F.-Sztregova . . . . 4'— » 

27. Misérd 3 08 > 77. Agárd 110 » 

28. Ondód 5-60 » 78. Luczin 2-90 » 

29. Selmeczb. lyc. bibliai 79. Alsó-Szeli 2-88 » 

egyesület 10-— » 80. Vanyarcz 2 - » 

30. Léva 8-— » 81. R.-Komárom . . . . 5-28 » 

31. Holics. azegyházéshívek 20-— » 82. Zsolna 3-50 » 

32. Modor-Király fa . . . 4-60 83. Poltár 4 1 0 » 

33. Puchó 6-— » 84. Alsó-Fehérkút . . . 2-— » 

34. Sz.-György . . . . 4 — » 85. Nógrád hegyi papi érte-
35. Somorja 2- — » kezlet 6-— » 

36. Sámsonháza . . . . 3-78 » 86. Nagy-Lam egyház . . 2-30 » 

37. F.-Baka 680 87. Gyúró 1-46 » 

38. Salgó 29 08 » 88. Felső-Zelle . , . . 4-16 » 

39. Szinobánya . . . . 2-— » 89. Csabdi 2-70 » 

40. Dengeleg 2-— 90. Tordas 4-— » 

41. Limbach  4-36 » 91. Pozsonyi lyc. ifj. gyám-
42. Kethely 2-20 » intézet 20-— » 

43. Iíis-Zellő —•80 92. Szend 2-34 » 

44. Péter 7-02 » 93. Pozsony város . . . 87-20 » 

45. Ksinna 6 - » 94. Ev. Glocken . . . . 2-— » 

46. Szák 2 — 95. Zay-Ugrócz . . . . 8-— » 

47. F.-Petény 1 — » 96. Maskova fi-— » 

48. Budalehota . . . . 2 — » 97. Egy szécsényi tanuló . 1 — » 

49. Turopolya 3-10 » 98. Bazin német e. . . . 12-20 » 
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Áthozat 554T4 kor. 
99. Nagy-Lévárd . . . 662 » 

100. Nógrádi leányegyház . 1'— » 
101. Bér 2-— » 
102. Modor német e. . . 10 - » 
103. Körmöczbányán Szöts 

Pálné 4'— » 
104. Körmöczbányaifőreál-

iskolai ifjúság . . . 2-— » 
105. Nagy-Kosztolány . . 29 2 » 
106. Nagy-Szelezsény . . 2*— » 
107. Rajka 5"02 » 
108. Gálos 15'— > 

Átvitel 603-90 kor. 

Athozat 603 90 kor. 
109. Gál osi házas pár . . 5-— » 
110. Miklósfalu . . . . 2-70 » 
111. Zurány 5"— » 
112. Ném-Járfalu-Oroszvár 2-74 » 
113. Levél 2--- » 
114. Levéli confirmandusok 3"60 » 
115. Magyar-Ó vár . . . 2*—- » 
116. Felső-Tiszovnyik . . 4*60 » 
117. Trencsén . . . . . 12 84 
118. Uhorszka . . . . 3 — 
119. Losoncz 43*—-

Összesen: 690-38 kor. 

A mily örömmel tehettem jelentést a külmissió ügyének virág-
zásáról, hogy állandó külmissiói bizottság kiküldetését javasolnám, 
annál szomorúbb belmissiói ügyünk kezdetleges volta. Pedig oda haza 
is sokat kell tennünk és sokat áldoznunk. A diasporai jelentésem-
ben már utaltam a munkatérre; itt csak azt akarom felemlíteni, hogy 
híveinket azért is kell gyűjtenünk, összetartanunk és megtartanunk; 
mert az ellenfél minden eszközt megragad, hogy számunkat kisebbítse. 
A térítgetések, a lélekhalászat napi renden vannak; éber őrökre van 
szükségünk, különösen a vegyes házasságok kötésénél, a hol a rever-
sálisok kérése és vevése nagyban dívik. Itt veszteségünk bár, hála 
Istennek! nem mindenütt, mégis megdöbbentő. A mult évről van 
szerencsém a statisztikai kimutatást előterjeszteni a m. kir. statisz-
tikai hivatal kimutatása szerint; a folyó évről azt már nem tehettem meg. 

Az 1899. évben Magyarorszagon kötött oly vegyes házasságok 
kimutatása, a melyeknél az egyik fél ág. hitv. ev. volt: 
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5 Május 464 345 119 37 82 — 45 
6 Június 275 205 70 20 50 — 30 
7 Július  265 196 69 19 50 — 31 
8 Augusztus 228 180 48 14 34 — 20 
9 Szeptember 255 213 42 15 27 — 12 
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Változások a hivatalos személyzetben. 

1. Az esperességekben választattak. 

Esperesek: 
A trencséni egyházmegyében az egyházmegyei főjegyző Švehla 

Ferencz laázi lelkész vezette a folyó ügyeket. 1900. julius 10-én át-
vette a hivatalt Krizsan Zsigmond trencséni lelkész magválasztott fő-
esperes. 

A nyitrai esperességben megválasztatott alesperesnek Csulik Lajos 
ó-turai lelkész, másodfelügyelőnek dr. Stefanovics Milos pozsonyi ügyvéd. 

A fehérkomáromi esperességi elnökség újból meg lett választva, 
Hering Lajos esperes és br. Solymossy Ödön felügyelő személyében. 

2 A lelkészi karban. 

Meghalt: 
Minich Dániel modori nyug. lelkész, Kubányi Lajos alsó-esztergályi 

lelkész. 
Lemondtak: 

Korén Márton, Alsó-Bodonyban; Bartha Mihály, Nagy-Szlatínán; 
Scholtz Gyula, Felső-Bakán; Polevkovics Gusztáv, Récsén. 

Választattak: 
Krman Lajos, Alsó-Bodonyban. 

Helyettes lelkész lett: 
A súlyosan beteg Baltik Pál báthi lelkész helyettesítésében Hajdú 

Lajos, eddigi balassa-gyarmati segédlelkész hitoktató. 

Missiói lelkész: 
Az eltávozott Krman Lajos helyett Csupkay János lett ideiglenes 

missiónariussá; ki eddig segédlelkész volt Alsó-Esztergályon. 

3. A segédlelkész! karban. 
Meghivattak: Dianiska Frigyes s.-lelkész Levélre, Dedinszky Aladár 

s.-lelkész Körmöczbányára, Hlavács Milán s.-lelkész Kochanóczra, 
Timko György hitoktató s.-lelkész B.-Gyarmatra, Nedobrý Iván segéd-
lelkésznek Brezovára. 

4. Hitoktatók. 
Dianiska Frigyes, Magyar-Óvárt; Dedinszky Aladár, Körmöcz-

bányán; Kovács Sándor, Érsekújvárt; Hajdú Lajos, Ipolyságon; Burro 
Imre, Berencsváralján; Timko György, B.-Gyarmaton. 
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5. Felügyelők. 

Meghalt: 
Faradi Veres János béri felügyelő; Bernhardt Adolf selmeczbányai 

másodfelügyelő. 

Lemondtak: 
Szandtner Ágoston, Bazinban; Rigán Sámuel, Nagy-Lévárdon; 

Piger Adolf, Gyúrón. 
Választattak : 

Mittag Albert, ügyvéd Szakolczán; dr. Petöcz Károly, Csákvárt; 
Köhler Albert, Gyúrón; dr. Beliczay Elek, Szákon; dr. Burchard Béla-
váry Rezső, Tordason; Pfitzner Sándor, Nagy-Szlatinán; Lende Ede, 
másodfelügyelő, Körmöczbányán; Schmogrovits Károly, Bazinban; Feja 
Dénes, Nagy-Lévárdon; Hensch Árpád, Levélen; Švehla Gyula, Sel-
meczbányán; Pischl Samu, Bagonyán; Biszkup Tamás, Ipoly-Veczén, 
id. Kachelmann Károly, Hodrusbányán; Ivánka László, Terényben. 

6. Tanárok. 

Meghalt: 
Pukánszky Béla, a pozsonyi theol. akadémia nyilvános rendes 

tanára. 
Választattak: 

IJornyánszky Aladár, a pozsonyi theol. akadémiahoz nyilvános rend-
kívüli tanárnak; Suhajda Lajos, a selmeczbányai lyceumhoz tanárnak. 

7, Kerületi tisztségek. 
Pongrácz György, kerül, törvényszéki biró meghalt. 

8. Tanítók. 

Meghaltak: 
Sax Pál nyug. tanító; Csupkay János lentvoraí tanító; Pöstyéni 

Endre, Kis-Zellőn. 
Megszűntek tanítók lenni: 

Galik János és Hatala Sámuel, nem tanképesített tanítók. 

Lemondtak: 
Schmidt Gusztáv ó-turai tanító; Ulicsny Guidó, Levélen; Galáth 

Gusztáv, Oroszlánban; Jány János, Ondódon; Ulreich Gyula, Velegen; 
Saskó Gusztáv, Verbón; Siska Sámuel, Felső-Tiszovnyikon; Plavecz 
János, Csesztvén; Krman András, Alsó-Sztregován. 



26 

Választattak : 
Smid István ág. hitv. ev. segédlelkész, Bokodon; Sasko Gyula, 

Rajeczen; Paulovics József, Ó-Turán; Joob Margit, Hrasnivochon; 
Kapcsek Ede, Vagyóczon; Schuchtár Piroska, Nemes-Podhragyon; 
Michalovics Emil, Kis-Zellőn; Jauscher József, Levélen; Gömöry Mihály 
és Paulmyi Mihály, Oroszlánt; Guhr Jakab, Ondódon; Bohus János, 
Erdőmegre; Szutorisz István, Alsó-Tiszonyikra; Csipkai Emil, Száraz-
Brézóra; Szirotka Sámuel, Felső-Tiszovnyikra; Petrivaldszky Károly, 
Legéndre; Kupcsek Lajos, Csesztvére; Csecsetka Sándor, Szelczre; 
Helyvig Ede, Alsó-Sztregovára. 

9. Papi vizsgát tettek: 
Hlavács Milán és Timko György. 

10. O rd i n áltattak: 
Dianiska Frigyes, Dedinszky Aladár, Nedobrý József, Hlavács 

Milán és Timko György. 

Mozzanatok. 

Barsi esperesség. 
1. Körmöczbánya. A levéltárt aszfaltoztatta, iskoláját padlóztatta, 

a lelkészlakot festette 445 kor. 56 filnyi költséggel. Jótékony czélokra 
adott 60 koronát rendes évi segély czímen, még pedig: alumneumok-
nak 40 kor., a pozsonyi theologusok Otthonának 20 koronát. A kerü-
leti leányiskolára 200 koronát szavazott meg, mely 10 évi 20 koronás 
részletekben lesz befizetendő. Kapott 4361 kor. 50 fii., még pedig: a 
várostól 3842 kor. 16 fik, a hamburgi Gotteskastentől 236 koronát, 
hiveitől 283 kor. 34 fii. 

2. Nemes-Kosztolány. Épületjavításra 98 kor. 54 fillért adott ki. 
Kapott: az oldenburgi herczegnőtől 50 kor., a gyámintézettől 110 kor., 
a hannoveri Gotteskastentől 88 kor. 99 fii. Összesen kapott 248 kor. 
99 fillért. 

3. Léva. Épületek fentartására 507 kor. 40 fik, adósságtörlesztésre 
308 kor. 80 fik, fordított; kamat czímén 134 kor. 70 fik fizetett; jóté-
kony czélokra 42 koronát adott, még pedig: az aszódi leányiskolának 
10 kor., alumneumoknak 18 kor., egyházaknak 18 kor., a helyi 
tűzoltó egyletnek 6 koronát. Kapott: a várostól 394 kor. 60 fik, a 
Schoeller uradalomtól 80 kor., a takarékpénztártól 60 kor., a nép-
banktól 10 kor., a temetkezési egylettől 2 kor., saját hiveitől 33 kor. 
30 fillért; iskolára: a gyámintézettől 100 kor., országos gyűjtésből 
65 koronát. 

4. Nagy-Szelezsény. Épületjavításra 98 kor. 56 fillért fordított. 
Kapott a Baldácsyánumból 160 koronát, az államsegélyből 60 koronát. 
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5. Fakó-Vesekény. Épületjavításra 57 kor. 72fik, új iskolapadokra 
248 kor., adósságtörlesztésre 100 kor., kamatra 18 kor., tanítóválasz-
tási költségre 189 kor. 06 fillért adott. Kapott: a Gusztáv Adolf-egylet-
től 194 kor. 06 fii., híveitől 38 koronát. 

6. Farnad. Kisebb javításokra 35 kor. 24 fillért költött; kapott 
10 koronát. 

Az áldozatok összege 2360 kor. 96 fül.; a kapott segélyeké 6136 
kor. 76 fillér. 

Fehér-Komáromi esperesség. 

Bokod. Egyesek részérőt önkéntes adakozásból 169 kor. folyt be. 
Bálint Mihály felügyelő úr a kút ujabb felszereléséhez 60 koronával 
járult. 

Csabdi. Épületei javítására kiadott 185 koronát. Magtára áll 11 
hl. 38 1. gabonából. A Baldácsy alapból 160 koronát kapott, a Gusztáv 
Adolf-egylettől 236 kor. 41 fii. 

Csákvár. Az egyházmegyei gyámintézettől 80 kor., az egyetemes 
gyámintézettől 800 kor. segélyt nyert tanítói lak szerzésére. A Gusztáv 
Adolf-egylettől egyházi szükségletekre 118 koronát kapott. A tanítói 
fizetés kiegészítéséhez 585 kor. államsegélyben részesül. Az egyház 
javára többen adakoztak. 

Gyúró. 8 kor. értékű adományban részesült. 
Ondód. Október 31-én az iskolás gyermekekkel ünnepelte a refor-

mátió emlékünnepét, mely alkalommal a serdültebb fiuk és leányok 
Luther versekbe foglalt életrajzát mondták fel. A hitbuzgó áldozat-
készségnek szép tanuljelei ezen gyülekezetben az elmúlt évben is voltak 
észlelhetők. A templom nagyobbítását czélzó alap 222 kor. 96 fillérrel 
gyarapodott. A márczius hó 11-én tartott közgyűlésen pedig elhatá-
rozta a gyülekezet, hogy 100 éven keresztül évről-évre 100—100 ko-
ronát tőkésít s így az utódok számára egyházi alapot létesít. Ez az 
eszme az egyik egyháztag, Barabás János szabómester tetszését annyira 
megnyerte, hogy azonnal 300 koronával hozzájárult az egyház ez 
eszméjének megvalósításához; ajándékozott még hat hajadon karácsony-
kor csinos oltár és szószék-térítőt és virágot; s azonkívül több kisebb 
adomány jött be. 

Oroszlán. Épületek javítására 685 kor. 54 fii. fordított. Templom 
renoválási munkálatokért 1600 kor. fizetett. Adóssága 1840 kor. A 
templomépítési költségek fedezésére adtak: kath. és izraelita gazdák 
vadkárpótlási pénzükből 128 kor.; azon kívül több kisebb adomány 
folyt be. 

Rév-Komárom. Nagy dolgokat cselekedett vele az Úr. Megvaló-
síthatta régi vágyát; újjá építette roskatag templomát s tornyot emelt, 
hogy az isteni gondviselés oltalma alatt évszázadokra legyen az evan-
geliomi hitélet messzevilágító tűzhelye. Augusztus 5-én kezdte el a 
munkát s deczember 17-én a hadügyministerium ajándékozta ágyu-
érczből öntött harangok zúgása közt avatta fel az újjá épített templo-
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mot; főtisztelendő és méltóságos dr. Baltik Frigyes püspök, Hering 
Lajos fehér-komáromi esperes és a helyi lelkész segédkezése mellett. 

S a szent munkából közel-távol kivette részét mindenki, elhozván 
tehetségéhez mért áldozatát Isten ez épülő oltárára. A néhány éve 
már évről-évre kimutatott adakozókhoz járultak egyetemes theologiai 
akadémiánk lelkes tanári kara és ifjúsága, a kik dr. Kéler Zoltán egy-
házi ügyész kezdeményezésére és hathatós támogatásával ápril hó 15-én 
felolvasó estét, másnap pedig ünnepélyes istentiszteletet tartottak kö-
rünkben; az 564 kor. 56 fii., ennek offertoriuma pedig 72 kor. 52 fii., 
összesen tehát 637 korona 8 fillérrel gyarapítá templom-építési ala-
punkat. Ezt öregbítette az áldott jótékonyságáról ismeretes budapesti 
»pique-dame«-társaság, mely april 8-án városunkban időzvén, 55 koro-
nát juttatott egyházunknak. A templomépítési alapra adakoztak 
Beliczay Béláné (Budapest), br. Solymossy László 200—200 koronát, 
Beniczky Lajosné, Ruttkay Amália (Budapest), özv. Stadtrucker Jánosné 
(Érsekújvár), Tóth Sándor 100—100 koronát, Moczay Antal (Veszprém), 
Medveczky Zsigmond 60—60 koronát, Borcsiczky Béla, N. N. 50—50 
koronát, özv. Zwick Samu Gusztávné, öszv. Hittrich Sámuelné, Haupt-
mann Imréné, Hittrich Victor 20—20 kor., Madarász Ernő, Huszlicska 
Dániel, Vielák Ferenczné 10—10 kor., Rothberg János, Stelle Éva 
4—4 koronát. 

A cs. és kir. közös hadügyministerium harangokra 2425 kgr. 
ágyuérczet adott 4365 kor. értékben. Dr. Kéler Zoltán a harang alap-
hoz, melyet tavalyi 112 kor. adományával vetett meg, még 290 
koronát, összesen tehát 402 koronát gyűjtött. Ehhez járultak Kéler 
Napoleon és dr. Kéler Zoltán 50—50 kor.; Horváth Mihály, Kauser 
Gyula 20—20 kor. Majorossy Géza, Kunfalvy Nándor, Szabó János, 
Körcher József, Gráf Lajos, Éux Endre, Gollviz Mór, Schambach Károly, 
Hnuth Károly, Bajza Lajos, Steiner Ferencz, Zsembery Kálmán, For-
cher Adolf, Antony István 10—10 kor.; Joó Lajos 6 kor.; Dávid 
János 4 korona adománynyal. Ugyancsak a harangalaphoz járult 
Kovács Sándor theol. tanár, özv. Odry Józsefné 10—10 koronával, 
Skoday László 4 kor., Virágh Ferencz 2 koronával. A kebelbeli egy-
házi énekkar pedig a középső »fis« hangú 695 kgr. súlyú harangot 
öntette meg 1181 kor. 50 fii. értékben. 

Lángh Lajos tiszttársai között 15 kor. 40 fii., Szabó József a 
városban 276 kor. 28 fillért gyűjtött. Halász József a templom építő-
mestere a harangláb felállításánál a segédmunkások napszámdíját 
ajándékozta az egyháznak 73 kor. értékben. A templomszentelés alkal-
mával főtisztelendő és méltóságos dr. Ballik Frigyes dunáninneni 
püspök 60 kor. tiszteletdíját, Kovács Sándor »Jó Pásztor« czímű folyó-
irata 100 füzetét, dr. Masznyik Endre »Luther élete« czímű művének 
60 példányát 300 kor. értékben, dr. Kéler Zoltán ügyész pedig Kovács 
Sándor »Keresztyén imádságos könyvének« 10 példányát bocsátotta 
az egyház rendelkezésére. Ugyancsak a templomszentelési ünnepre 
özv. Stadtrucker Jánosné 6 szál, Heubner Istvánné 4 szál viaszgyer-
tyát ajándékozott; Traeger Lajosné, sissói Gellér Jolán az egyik templomi 
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perselyt újította meg stylszerű aranyhímzéssel, az érczrészek erős meg-
eziistőzésével. 

Néhai Nemessányi János, kir. tanácsos, Komárom-vármegye volt 
tanfelügyelője leginkább a theol. szakba vágó 50 kötetnyi könyvaján-
dékával a lelkészi könyvtár alapját vetette meg; dr. Kéler Zoltán a 
hozzánk ellátogatott theol. hallgatók útiköltségeinek fedezéséhez 100 
koronával járult; ugyan ő s dr. Nagy Vilmos kir. tanácsos felügyelő 
fedezték a harangokért Bécsben járó küldöttség költségeit. Lelkes 
mérnökeink: Kuppis Józset, Mátéffy Sándor, Traeger Lajos, Dietz 
Miklós és Beliczay Endre részben a roskadozó templom szakértői 
megvizsgálásában, részben a tervrajz és költségvetés elkészítésében, 
részben pedig az összes munkálatok lelkiismeretes ellenőrzésében fej-
tettek ki odaadó munkásságot. 

Az oltáregyesületnek Pázmándy Károlyné, Mesko Ottilia fárad-
hatatlan buzgalma és utánjárása eredményeként, az egyesületnek fenn-
állása negyedik évében 56 rendes és 24 pártoló tagjától 547 kor. 
56 fii. tiszta bevétele volt; mihez hozzáadva az 1898 év végéig gyűj-
tött 1785 kor. 74 fillért, összesen 2333 kor. 30 fillérnyi tőke áll az 
egyesület rendelkezésére. A ref. testvéregyházzal közös prot. nőegylet 
15 fiút, 6 leányt, összesen 21 evang. iskolás gyermeket ruházott fel és 
9 evang. szegényt részesített 10—10 kor., összesen 99 korona segít-
ségben. A jókedvű asztaltársaság pedig 2 evang. gyermeket látott el 
ruházattal és lábbelivel a téli hónapokban. 

Szák. Különféle intézetekre adott 22 koronát. Egyházi épületei-
nek javítására 57 kor. 48 fillért fordított. Adósságából 220 koronát 
törlesztett. A nőegylet 273 kor. 88 fii. zárta le 1899 évi számadásait. 

Kéthely. Leányegyház, tanítói lakását 2460 kor. költséggel újra 
építette. Altemplom javítására 80 koronát fordított. Az egyházkerülettől 
90 kor. segélyt kapott; a theologusok Otthonára 6 kor. adott. A nő-
egylet pénztári állása az 1899 év végén 233 kor. 12 fii. volt. 

Szend. A ker. államsegélyből 60 kor., dr. Kéler Zoltán úrtól 40 
kor., Kéler Napoleon úrtól 20 koronát kapott. Azonkívül több kisebb 
adományt kapott. Épületjavításra 336 kor. fordíttatott. 

Székesfehérvár. A múlt évben adósságából 224 kort törlesztett, 
épüleljavításra 222 kort fordított. Gabriel Lajos végrendeletileg 120 
koronát hagyott a templomra. Azonkívül több kisebb adományokban 
részesült. 

Tordas. Varga Mihályné szül. Bredák Katalin végrendeletileg 
hagyományozott 100 koronát. Dreher Antal Mártonvásárról a szegény 
iskolás gyermekeknek ruházatra és könyvekre 40 koronát küldött; az 
adományok összege 176 korona. 

Veleg. Javításokra 120 koronát fordított. Grünfeld Ignácz hely-
beli nagybirtokos iskolai czélokra ez idén is 40 koronát ajándékozott. 

Honti esperesség. 
Felső-Baka. A templom tornyát pléhhel fedette s gazdasági épületeit 

javíttatta 1580 kor. 64 filléren. Gyűjtött saját czéljaira 92 kor. 72 fillért. 
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Bagonya. Egyházi épületeit 322 koronán javítatta.; gyámintézetre 
adott 9 kor. 26 fillért. 

Bakabánya. Új iskolát épített és rendezett be 22000 kor. költ-
séggel. Gyűjtött összesen 471 koronát; ebből a gyámintézetre 50 ko-
ronát adott. 

Báth. Egyházi épületeit javíttatta 160 kor. költséggel; kapott 1756 
kor. 78 fii. segélyt a gyámintézettől és a Gusztáv Adolf-egylettől. Gyűj-
tött saját czéljáira 140 koronát, gyámintézetre 14 kor. 54 fillért s 
más czélokra 130 kor. 94 fillért. 

Béld. Javításokat eszközölt épületein 261 kor. 92 filléren. Kapott 
a Gotteskastenből 35 kor. 22 fillért. Saját czéljáira gyűjtött 475 koro-
nát, orgonára s más czélokra 31 kor. 6 fillért. 

Berencsfalu. Templomát építette 11564 kor. 38 fii. költséggel, 
nem számítva a hivek munkáját; javíttatta iskoláját 195 kor. 60 fillé-
ren. A templom építési költségeit maga gyűjtötte s még egyéb czélokra 
622 kor. 32 fillért. 

Csali. Templomát és tornyát 1200 korona költséggel javította. 
Börsöny. A tanítói lakot 513 kor. 4 filléren javította és gyám-

intézetre 30 kor. 60 fillért gyűjtött. 
Csánk. Egyházi épületeit 267 kor. 62 filléren javította; gyűjtött 

saját czéljaira 130 kor. 6 fillért, más czélokra 135 kor. 24 fillért. 
Felső-Dacsolam. Befejezte az új iskola építését 3266 kor. költ-

séggel s javította a paplakot 356 koronán. Gyűjtött 231 koronát. 
Devicse. Új orgonára 340 koronát gyűjtött. 
Felső-Rakoncza. A paplak építését befejezte 291 kor. 50 fillér 

költséggel s gyűjtött különféle czélokra 217 kor. 76 fillért. 
Hodrusbánya. A paplakon 372 kor. 76 filléren javításokat esz-

közölt; kapott egyesektől 200 kor. segélyt s gyűjtött saját czéljaira 
114 kor. 32 fillért. 

Hont-Somos. Önmegadóztatás útján begyült 1600 kor. költséggel 
javította iskoláját s gyűjtött még különféle czélokra 17 koronát. 

Kis-Csalomia. Leányegyháza Ipolyvecze 2000 koronán felépítette 
iskoláját, gr. Zichy Jenőtől kapott 200 kor. segélyt. 

Közép-Palojta. Templomát javíttatta 710 koronán s gyűjtött ösz-
szesen 22 kor. 14 fillért. 

Ledény. Új harangokat szerzett be 1004 koronán s gyűjtött saját 
czéljaira 922 kor. 58 fillért; más czélokra 18 kor. 8 fillért. 

Selmeczbánya. Az egyházi, épületeket 1120 kor. költséggel javí-
totta, gyűjtött saját czéljaira 2200 koronát, s egyéb czélokra 660 koronát. 

Szuhány. Új oltárt épített 900 koronán, javította a tornyot és a 
templomot 732 koronán és beszerzett oltár-teritőt 20 korona értékben. 
Önmegadóztatásból befolyt 1340 korona, külön gyűjtött még saját 
czéljaira 215 kor. 38 fillért, más czélokra 76 korona 36 fillért. 

Teszér. A tanítói lakot újonnan befedette 405 kor. 12 fillérnyi 
költséggel. Gyűjtött saját czéljaira 353 kor. 90 fillért, más czélokra 
14 kor. 56 fillért. 
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Udvarnok. A tanítói lakot 1523 kor. 52 filléren javította, gyüj- 5. 
tött saját czéljaira 58 koronát, másra 16 kor. 70 fillért. 

Mosoni esperesség. 
Gálos. Egyházi épületeinek javítására költött 300 koronát, a 

toronyórára 52 koronát. Gyűjtött saját czéljaira 8105 kor. 40 fillért, 
gyámintézetra 103 koronát, egyéb czélokra 94 kor. 70 fillért. Kapott 
200 korona alapítványt. 

Hegyeshalom. Egyházi épületeit 400 koronán javíttatta s gyűjtött 
különféle czélokra 53 kor. 80 fillért. 

Levél. Gyűjtött saját czéljaira 101 kor. 40 fillért, gyámintézetre 
34 kor. 40 fik, más czélokra 72 koronát. 

Magyar-Ó vár. Kapott 260 korona segélyt a kerülettől és gyám-
intézettől s gyűjtött összesen 72 kor. 70 fillért. 

Miklósfalu. Eladott 100 hold szántóföldet 36138 kor. értékben. 
Gyámintézetre gyűjtött 57 kor. 66 fillért, egyéb czélokra 131 korona 
30 fillért. 

Oroszvár. Kapott 236 kor. segélyt a gyámintézettől, a kerülettől 
és Gusztáv Adolf-egylettől; gyűjtött összesen 45 kor. 78 fillért. 

Németjarfalu. Adott jótékony czélokra 41 kor. 70 fillért. 
Rajka. Gyűjtött saját czéljaira 1465 kor. 66 fillért, gyámintézetre 

43 kor. 44 fillért s egyéb czélokra 54 kor. 2 fillért. Kapott egyesek-
től 43 kor. 70 fillért. 

Zurány. Adott jótékony czélokra \ 69 koronát. 

Nógrádi esperesség. 
Ábelova. Paplakot épített 3200 kor. költséggel, javította többi 

épületeit 1200 koronán. Gyűjtött saját czéljaira 397 kor. 50 fillért és 
más czélokra 5 kor. 54 fillért-

Agárd. Lelkészlakot épít 6026 kor. költséggel. Kapott 150 kor. 
segélyt a gyámintézettől. Gyűjtött saját czéljaira 600 koronát. Kapott 
10 kötet magyar énekes könyvet, tanszereket a nemzeti intézettől. Dr. 
Szontágh Antal bearanyoztatta a kelyhet. 

Alsó-Bodony. Tornyot, templomot és paplakot javíttatott 1050 
kor. költséggel. Gyűjtött saját czéljaira 496 koronát, más czélokra 14 
kor. 93 fillért. Kapott a Gusztáv Adolf-egylettől kelyhet, a gyáminté-
zettől 200 koronát és bibliát, a nemzeti intézettől tanszereket. 

Alsó-Esztergály. A templom kőkerítését 333 kor. 94 fii. építette 
fel s gyűjtött összesen 17 kor. 10 fillért. 

Balassa-Gyarmat. Egyházi épületeit 606 kor. költséggel kitata-
roztatta s templomát újonnan festette, a mi 510 koronába került. 800 
koronáért szószéket szerzett. Gyűjtött 178 koronát saját czéljaira, kapott 
segélyt a közalapból 200 koronát, Gusztáv Adolf-egylettől 100 márkát. 
Az ifjúsági szövetkezet adott a gyámintézetre 5 koronát; felruházott 
egy szegény gyermeket karácsonykor. 
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Buda-Lehota. Tornyot épít 3000 kor. költséggel, egyházi épüle-
tein jávításokat eszközölt 240 koronán, gyűjtött saját czéljaira 48 ko-
ronát,-más czélokra 59 kor. 78 fillért. 

Bánk. Új paplak építéséhez fogott; erre gyűjtött Veres Ernő fel-
ügyelő 98 kor. 60 fillért, Wolframsdorf főerdész 20 kort adott. Dr. 
Szontágh Antalné bearanyoztatta a kelyhet. 

Bér. Oltárképet szerzett 140 koronán. Gyűjtött saját czéljaira 
195 kor. 60 fillért, más czélokra 16 kor. 86 fillért. 

Dengeleg. Templomát javítatta 1900 kor. költséggel s gyűjtött 
saját czéljaira 4000 koronát. A hajadonok értékes oltárteritőt ajándé-
koztak. 

Guta. Építtetett templomot, tornyot 13000 koronán; szerzett 
harangokat 2400 koronán, orgonát 1700 koronán. Kapott 500 korona 
segélyt a gyámintézettől. Gyűjtött kivetés útján 2212 koronát. 

Legénd. Nagy-László egyházfelügyelőtől 20 korona értékű magyar 
énekes könyvet kapott. 

Lest. Égyházi épületeit 332 kor. 70 filléren kitataroztatta. Gyűj-
tött saját czéljaira 390 koronát, más czélokra 12 koronát. 

Nagy-Libercse. Templomát renováltatta és új tornyot épített 
11424 kor. 80 fillér költséggel, a melyet saját hivei közt összegyűjtött. 

Lónyabánya. 600 koronán egyházi épületeit javíttatta, gyűjtött 
170 koronát saját czéljaira, s más czélokra 52 koronát. 

Losoncz. Égyházi épületeit 600 koronán kitataroztatta. Kapott 
366 kor. 21 fillér segélyt a Gusztáv-Adolf egylettől. A nőegylet 100 
koronát adott szegény tanulók tandíjának kifizetésére és 20 koronát 
erkölcsnemesítő czélokra; a férfi segélyző egyesület 120 koronát adott 
a szegény tanulók felsegélyezésére; egyéb czélokra adott 56 koronát. 
A losonczi takarékpénztár 30 koronát adott vizsgái jutalmakúl, a 
Tabitha nőegylet 5 leányt, az Albrecht Béla nevű társaság 2 leányt 
ruházott fel karácsonykor. 

Luczin. Iskolát épít 1600 kor. költséggel. Gyűjtött 800 koronát 
saját czéljaira. 

Lapujtő. 316 kor. értékben orgonát szerzett. 
Málnapataka. Kapott 178 kor. segélyt a kerülettől és a Gusztáv-

Adolf egylettől. Gyűjtött saját czéljaira 300 kor. 90 fillért, jótékony 
czélokra 23 korona 78 fillért. 

Nagy-Kürtös. 172 koronán javította egyházi épületeit s gyűjtött 
összesen 21 koronát. 

Nagy-Lam. Egyházi épületeit 600 koronán javította. Gyűjtött 
saját czéljaira 94 koronát, más czélokra 16 koronát. A konfirmán-
dusok az oltár díszítésére 27 koronát adtak. 

Ozdin. Kisebb javításokat eszközölt 60 koronán. Kapott 133 
korona 44 fillér segélyt a gyámintézettől. Gyűjtött 30 korona 44 fillért. 

Polichnó. Egyházi épületeit javitotta s gyűjtött e czélra 200 ko-
ronát, más czélokra 5 korona 40 fillért. 

Poltár. Épületek javításáért kiadott 100 koronát, gyüitött össze-
sen 419 koronát. 
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Salgó-Tarján. A parochiát kitataroztatta 450 korona 92 filléren. 5. 
Kapott 153 korona 56 fillér segélyt, egyesektől gyűjtött 100 koronát. 
Borbély Lajosné 620 koronát, Borbély Lajos 1000 koronát, az aczél-
gyári társulat 1600 korona értékben épületi anyagot és a rima-mu-
rányi vasműgyár telket adtak az iskolára. 

Sámsonháza. Ggyűjtött 1130 korona 49 fillért. 
Szécsény. Oltárt és szószéket szerzett 760 korona költséggel, a 

templomát kitataroztatta 240 koronán. Kapott 258 kor. 90 fillér segélyt 
a közalapból és a Gusztáv-Adolf egylettől. Gyűjtött 910 kor. 48 fillért 
saját czéljaira, más czélokra 16 kor. 40 fillért. 

Szenna. Templomát javította 1084 koronán. Krásznyik Andrástól 
ajándékba kapott oltári feszületet 21 kor. 28 fillér értékben és Krnák 
Jánostól oltári pálmát 10 kor. értékben. Gyűjtött magának 483 kor. 
08 fillért. 

Szirák. A paplak kerítését javította 250 koronáért. Gyűjtött saját 
czéljaira 72 koronát, más czélra. 9 koronát. Gróf Degenfeld Lajosné 
és özv. Bozó Pálné ajándékából vallásos iratok terjesztettek. 

Felső-Sztregova. A paplak és iskola javítására 238 koronát for-
dított. Kapott Demeter Kalmár Borbálától borkannát, Kalmár Szitái' 
Annától ostyatartót és másoktól gyertyákat. 

Szügy. Gyűjtött saját czéljatra 1040 koronát, más czélokra 54 
koronát. Egyes urak a vizsgánál a tanúlók közt 29 koronát osztottak 
szét. A ribai leányegyház 20 korona értékű énekes könyvet kapott. 

Tamasi. Renováltatta templomát 800 korona költséggel. 
F.-Tiszovnyik. Szerzett 20 koronáért oltári bibliát. 
Terény. Leégett tantermét 776 korona értékben helyreállította. 
Turicska. Egyházi épületeit 240 kor. költséggel javíttatta. Vett 

harangokat 1026 koronán. Gyűjtött saját czéljaira 150 koronát, más 
czélokra 13 kor. 40 fillért. Drottner Pál alapítványa kiegészítésére 40 
koronát, a hívek borkanna és ostyatartóra 64 koronát adományoztak. 

Turopolya. Borkannát és ostyatartót vett 60 korona értékben. 
Gyűjtött 107 kor. 84 fillért, más czélokra 13 kor. 60 fillért 

Uhorszka. Templomát javíttatta 320 korona költséggel. 
Vanyarcz. Templomát renováltatta 540 kor. költséggel, gyűjtött 

magának 10 koronát, más czélokra 106 koronát. Az udvarnoki lel-
kész ajándékából vallásos iratok terjesztettek. 

Závada. Gazdasági épületeit 100 koronán javíttatta. Kapott 160 
korona segélyt. 

Nyitrai esperesség. 
Assakürt. Egyházi épületeit 1000 korona költséggel renováltatta. 

Gyűjtött saját czéljaira 640 koronát. 
Bodfalván hagyományozott az egyháznak Mazak-Cajdek János 

100 koronát. 
Brezová. Kifizetett adósságaira 3649 kor. 90 fillért. Harangokra 

adakoztak egyesek 76 kor., oltárkerítésre 154 kor. 50 fillért, ezüst 
oltárfeszületre 30 kor., toronyórára 24 koronát. 

3 
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Bukóczon, a templomra adakoztak összesen 102 koronát. 
Csácsó. Itthoni gyűjtéséből, mely 262 koronát tett, szerzett szó-

széki és oltári gyászterítőt feszülettel és úrvacsorai kannát. 
Csasztkó. 104 koronán eszközölt javításokat egyházi épületein s 

gyűjtött összesen 19 kor. 48 fillért; orgona-alapját növelte 31 kor. 
80 fillérrel. 

Hluboka. Új tantermet épített 2420 korona költséggel, gyűjtött 
összesen 28 korona 86 fillért. 

Holics. 200 kor. költséggel javításokat eszközölt, gyűjtött 53 
kor. 80 fillért, kapott azonfelül iskolára 140 kort., egyházra 106 kort., 
szegény gyermekekre 70 kort. és a szegények közti felosztásra 90 
koronát. 

Kosztolna. 500 korona gyűjtéssel javításokat eszközölt egyházi 
épületein; gyűjtött 162 koronát különféle czélokra. Hajtun Márton 
hagyományozott az egyháznak 100 koronát. 

Krajna. Gyűjtött magának 89 kor. 40 fillért, adott Hrachovis-
tyének 200 koronát. Iskolai adósságára fizetett 2100 koronát. 

Lubina. Kisebb javításokat eszközölt; gyűjtött magának 190 
koronát, más czélokra 34 koronát és szerzett új orgonát 4000 korona 
értékben. 

Miava. A templom elé öntött vasból sorompót állított fel 1304 
kor. költséggel; jótékony czélokra adott 120 koronát. 

Nagy-Pritrzsd. Kisebb javításokat eszközölt és beszerzett két 
oltári terítőt 28 kór. és 4 táblát a templomba 54 koronáért. Gyűjtött 
magának 97 kor. 20 fillért, más czélokra 14 koronát. 

Salgó. Templomát 180 kor. költséggel javíttatta, kapott 508 kor. 
08 fillér segélyt a Gotteskastenből és a Gusztáv-Adolf egylettől, gyűj-
tött összesen 39 kor. 28 fillért. 

Szobotist. A berencsváraljai iskola javítására fordított 240 koro-
nát és kapott egyesektől 124 koronát. 

Szakolcza. A lelkészlakot 200 korona költséggel javíttatta és 
kapott szegény gyermekek felruházására 90 koronát. 

Szenicz. Orgonáját javíttatta 510 korona költséggel, a melyhez 
Bezso János 180 koronát adott. Jótékony czélokra adott 110 koronát. 
Blazsek Zsuzsanna Paulinától kapott templomára 129 kor. 36 fillér 
hagyományt. 

O-Tura. Gyűjtött magának 112 koronát; jótékony czélokra adott 
106 koronát. 

Turolúka. 500 korona költséggel javításokat eszközölt s adott 
különféle czélokra 24 koronát. 

Vág-Újhely. 100 kor. költséggel javításokat vitt véghez s jóté-
kony czélokra 58 kor. 88 fillért adott. 

Verbó. Új orgonára 810 koronát gyűjtött. 
Nyitra-Szerdahely. Egyházi épületeinek javítására fordított 200 

koronát s kapott a Gusztáv-Adolf egylettől és közalapi segélyeken 
kívül még br. Edelsheim Gyulay Lipóttól 100 koronát és Pfaff György-
től 100 koronát. 
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Pozsonymegyei esperesség. 

Bazin. (Tót.) Oltári bibliát szerzett be 20 koronán, különféle 
czélokra 62 kor. 44 fillért gyűjtött. 

Bazin. (Német.) 699 kor. 40 fillért gyűjtött saját czéljaira, 48 
koronát különféle czélokra. 

Gurab-Csataj. Új iskolát épített 20,000 korona költséggel s 
343 kor. 18 fillérnyi javításokat eszközölt; gyűjtött összesen 45 kor. 
54 fillért. 

Grinád. Kapott 66 korona segélyt a gyámintézettől. Gyűjtött 
saját czéljaira 446 kor. 90 fillért, más czélokra 69 kor. 24 fillért. 

Szent-György. A tanítói lakot 3000 korona költséggel javíttatta 
s jótékony czélokra adott 136 kor. 84 fillért. 

Nagy-Lévárd. Kisebb javításokat eszközölt az épületein, gyűjtött 
1334 kor. 96 fillért saját czéljaira, más czélokra 92 koronát. 

Limbach. Épületeinek javítására 834 koronát adott ki; adott 
jótékony 'czélokra 14 kor. 36 fillért. 

Modor. (Német.) Magának gyűjtött 1285 kor. 24 fillért. Puszta-
Födémesnek adott 140 koronát. 

Modor. (Tót.) Különféle javításokat eszközölt épületein 333 kor. 
52 fillérnyi költséggel. Gyűjtött saját czéljaira 4865 korona 54 fillért, 
más czélokra 172 korona 24 fillért. 

Modorkirály f a. Iskoláját javítatta 400 koronán, kutat épített 
200 koronáért, egyéb czélokra 90 korona 54 fillért adott. 

Puszta-Födémes. Új paplakot épített iskolával 6240 kor. költ-
séggel. Kapott 508 kor. 18 fillér segélyt a kerülettől és gyámintézet-
től. Gyűjtött különféle czélokra 32 korona 68 fillért. 

Somorja. Csillárt vett a templomba 102 kor. 40 fii. értékben. 
Somorja várostól 2408 kor. segélyt kapott; más czélokra 115 kor. 
12 fillért adott. 

Felső-Szeli. 400 kor-nyi javításokat eszközölt egyházi épületein, 
Kajainak 324 koronát s más czélokra 219 kor. 50 fillért gyűjtött. 

Kajal. 632 kor. 16 fillérnyi költséggel javíttatta egyházi épületeit; 
saját czéljaira gyűjtött 2340 kor. 70 fillért, más czélokra 78 kor. 60 fillért. 

Dunaszerdahely. Egyházi épületeinek javítására adott 1184 kor. 
12 fillért; kapott 728 kor. 6 fii. segélyt, gyűjtött magának 734 kor. 
74 fillért; adott jótékony czélokra 202 kor. 76 fillért. 

Nagy-Szombat. Bérházain 3000 kor. költséggel eszközölt javítá-
sokat. Kapott a várostól és a takarékpénztártól 1000 kor. adományt. 
Gyűjtött saját czéljaira 646 kor. 20 fillért, más czélokra 166 koronát. 

Pozsonyvárosi esperesség. 

Pozsony. Különösen a diakonissa intézet részesült nagyobb ado-
mányban; így Reidner Zsigmond 2000 koronával, Hallwyl Ludvina 
gróínő 600 koronával gyarapította a diakonissa intézet tőkéjét. Újabb 

3* 
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diakonissa-külállomások állíttattak fel Rozsnyón és Kó'szegen. A fen-
tieken kívül a pozsonyi egyházra és különféle intézeteire 17600 kor. 
folyt be önkéntes adományokból. 

Trencséni esperesség. 
Kochanócz. Gyűjtött saját czéljaira 1309 kor. 80 fillért, más 

czélokra 22 kor. 40 fillért. 
Ksinna. 235 kor. 42 fii. segélyt kapott a Gotteskastenből; gyűj-

tött magának 69 koronát, más czélokra 22 kor. 60 fillért. 
Laáz. Tantermet épített 1000 kor. költséggel; saját czéljaira gyűj-

tött 240 koronát. 
Morva-Lieszko. Egyházi épületeit 600 korona költséggel javíttatta. 
Felső-Ozor. Lelkészlakot épített 4000 korona költséggel. 
Nemes-Podhragy. A tanítói lakot 2460 kor. költséggel renovál-

tatta; gyűjtött arra 1993 kor. 12 fillért, más czélokra 33 kor. 96 fil-
lért. Osztroluczky Géza 200 koronát adott és 200 koronát Rakovszky 
Gézától kapott. 

Podluzsány, egyházi épületein javításokat eszközölt 500 korona 
értékben; 200 kor. értékű fát gr. Zay Miklóstól kapott ingyen. 

Puchó. 220 korona értékben eszközölt javításokat egyházi épü-
letein. Gyűjtött saját czéljaira 1030 kor. 32 fillért, más czélokra 35 
koronát. 

Kis-Sztankócz. Kibővítette a paplakot 1600 kor. költséggel; vett 
szántóföldet 520 kor. értékben. Gyűjtött saját czéljaira 269 kor. 46 
fillért. 

Szúlyó. A paplakot 1100 kor. költséggel javíttatta. Gyűjtött magá-
nak 587 kor. 64 fillért. 

Trencsén. Egyházi épületeit 160 kor. 40 filléren javíttatta. Kapott 
235 kor. 30 fii. segélyt a Gusztáv Adolf-egylettől. 

Zarjecs. Egyházi épületeit 412 kor. költséggel javította. Kapott 
236 kor. 22 fii. segélyt a Gotteskastenből; oltári nagy és kisebb ke-
helytakarót Zoch Pál lelkésztől. 

Zay-Ugrócz. Saját alapjaihoz 400 koronával hozzájárult; más 
czélokra 20 koronát adott. 

Zsolna, Kis orgonát vett 180 koronáért; kapott 687 kor. 40 fii. 
segélyt a gyámintézettől és a kerülettől. Gyűtött magának 536 korona 
34 fillért s más czélokra 53 kor. 74 fillért. 

* 
Ebből láthatjuk, hogy a lefolyt közigazgatási évben kerületünk 

munkásai nem hivalkodtak s a munka áldásosán folyt. Miért is hála 
legyen az egyház Úrának! 

»Úrunk tartsd meg a te népedet és áldd a te örökségedet: bírjad 
őket és magasztald fel őket mindörökké«. (28. Zsolt. 9. v.) Ámen. 
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1 Bars  96 4 54 1 2389 21 -7 1 6 71 — 3 — — — 2 — 

2 Fehér-Komárom 350 17 179 1 3897 93 25 4 21 271 — 6 — — — 13 — 

3 Hont 570 19 353 1 24457 240 36 9 27 549 2 10 — — 1 19 — 

4 Moson 320 38 172 — 3946 46 5 — 5 199 — — — — — 3 — 

5 Nógrád 1493 78 933 7 51326 483 94 16 8 70 1438 1 11 — — 9 87 — 

6 Nyitra 2343 127 1147 9 54427 492 21 7 — 14 1533 31 14 — — 2 52 1 

7 Pozsony megye . . 547 25 339 1 10603 131 19 2 — 17 428 1 2 — — — 11 — 

8 Pozsony város . . 300 42 165 6 3166 96 53 13 — 40 283 — 5 — — — 3 — 

9 Trencsén . . . . 1142 50 525 2 30227 223 24 2 1 21 710 — 8 — — — 12 1 
7161 409 3867 28 184438 1825 284 54 9 221 5482 35 59 — — 12 202 2 

co 

cn 
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II. Istentiszteleti ada tok . 

r* 
C 

-Ctí Az egyházmegye neve 

Vasárnapi délutáni 
istentisztelet tartatik 

Hétköznapi 
ájtatosság 

tartatik 

G
ye

rm
ek

 
is

te
nt

is
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te
le

t 
ta

rt
at

ik
 

B
öj
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-O 
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Az egyházmegye neve 

ir
ás

 
m

ag
ya

rá
-

za
tt

al
 

ka
te

ch
i-

za
tió
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B
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at
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1 Bars  2 2 5 2 5 1 6 
2 F.-Komárom  12 4 7 10 11 4 12 

3 Hont  17 29 26 9 26 8 27 

4 Moson  5 7 — 7 4 2 7 

5 Nógrád 10 2 2 39 13 38 15 25 

6 Nyitra  21 24 17 14 21 6 18 

7 Pozsony m  16 13 5 14 9 5 12 

8 Pozsony város . . . . 2 1 — 2 2 1 1 

9 Trencsén 8 13 12 7 11 3 13 
93 115 111 78 127 45 121 

III. Belmissiói ada tok . 
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sz
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Az egyházmegye neve 

Hány egyházban van 
Hány egyházban 
van a szegények, 
árvák és betegek 

számára 
V
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so
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Az egyházmegye neve 
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1 Bars  — — 1 3 1 — — 2 
2 F.-Komárom 3 2 3 7 3 1 1 6 
3 Hont 2 1 5 6 3 1 — 8 
4: Moson 1 — 1 5 — 3 — 1 

5 Nógrád 6 2 1 9 5 — 1 17 
6 Nyitra 3 — — 2 1 7 — 4 
7 Pozsony m. . . . 5 1 1 4 4 3 — 4 
8 Pozsony város . . . 1 1 1 2 1 2 1 — 

9 Trencsén — — — 2 — 2 — 4 
21 7 13 40 18 19 3 46 



IV. Az egyházak anyagi viszonyai. 

É v i P é n z t á r i 
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Az egyházmegye 
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Az egyházmegye 
neve bevétel kiadás maradv. hiány A
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ad
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A
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h -ctí 
bß 
ctí 

építési 
költsége 

javítási 
költsége vett eladott segélyt 

kapott 
o 
fe kor. f. kor. f. ; kor. 1 f- kor. f. kor. f. kor. f. kor. f. S kor. f. kor. f. kor. f. kor. f. kor. f. 

1 Bars i 20806 24 16378 82 4427 42 — — 3108 80 408 80 21022 72 1 151 20 839 40 248 — — — 4477 30 

2 F.-Komárom. . . 59542 78 55385 80 4211 58 54 60 26274 26 373 22 47704 86 6 31105 46 1537 42 9773 60 — — 2002 22 

3 Hont  155223 22 98339 80 61841 80 4958 38 91201 — 6137 — 27606 64 9 40488 38 9491 68 30 — — — 4950 58 

4 Moson  63335 92 49327 80 14008 12 — — 78429 24 17000 — 25647 56 — 232 — 752 — — — 36138 — 662 — 

5 Nógrád 104577 44 100241 28i 5572 18 1236 02 90293 84 4180 — 81860 40 11 38809 12 9776 14 26087 18 890 — 2223 90 

6 Nyitra  121924 82 92042 50 30641 56 759 24 32139 90 10646 08 86122 88 3 3130 — 3400 — 1462 — 272 32 5299 04 

7 Pozsony m. . . . 118191 30 106258 14 12707 92 774 76 84742 34 17762 22 501241 38 5 33424 12 2645 76 550 04 — — 4762 04 

8 Pozsony város. . 617653 98 605259 68 12394 30 — — — — — 2222387 56 — — — — — — — — — 32000 — 

9 Trencsén . . . . 35666 66 36661 36 3135 72 4130 42 49127 42 1681 56 28275 04 3 11460 — 2691 - 1500 — 700 — 2296 34 

1296922 36 1159895 18 148940 60 11913 42 455316 80 58118 88 3041869 04 
. 1 

38 158800 28 31133 40 39650 82 38000 32 58673 42 

co co 

Ül 
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V. Adakozás. 
Fo

ly
ó 

sz
ám

 
1 

Az egyházmegye neve 

A z e g y h á z a d o t t 
Fo

ly
ó 

sz
ám

 
1 

Az egyházmegye neve saját czéljaira gyámintézetre egyéb czélokra 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

1 

kor. fii. kor. fii. kor. fii. 

1 Bars  437 44 141 64 267 60 
2 F.-Komárom 701 30 308 56 855 20 
3 Hont 36956 06 316 28 1615 66 
4 Moson 9765 48 325 68 548 30 
5 Nógrád 29304 50 520 — 4328 62 
6 Nyitra 3453 38 136 32 1090 02 
7 Pozsony m  12596 20 1166 34 2099 28 
8 Pozsony város — — 1648 48 2084 — 

9 Trencsén 9337 96 189 26 789 02 
10Z552 32 4752 56 13677 70 

VI. Kimutatás 
az egyházmegyék anyagi viszonyairól az 1899. évi decz. hó 31-én. 

a -cti N CO p 

Egyházmegye 
neve 

Bevétel Kiadás Marad-
vány 

Vagyon Az esperességileg 
kezelt alapítványok nevei 

és czéljai 
72 kor. fil. kor. fil kor. fil kor. fil. 

1 Bars  960 12 960 12 581 44 Nincsenek. 
2 F.-Komárom . . . 748 70 639 28 109 42 1515 26 Fischer Kálmán alapítv. 

Tanítói képviseleti alap 
a tanítói kar ker. kép-
viselőinek díjazására. 

3 Hont  1160387 66 155879 76 4508 06 Wengericzky András-féle 
papözvegyek segélye-
zésére. 

4 Moson  183 35 56 — 127 35 323 90 Gróf Zichy Henrik-féle 
iskolai czélokra. 

5 Nógrád 14142 18 14140 96 1 22 9056 94 Munkaképtelen lelkészek 
nyugdíjalapja. Bánó-
czy-féle pap- és tanító-
özvegyek segélyezésére. 
Kuchinka-féle tanító-
özvegyek és árvák segé-
lyezésére 

6 Nyitra . . . . 20012 38 3238 38 16764 16764 Salgói leik. fentartó alap. 
Sághi alapítv. Ujlehotai 
alapítv. Joseffy püspök 
alapítv. 

7 Pozsony m. . . . 2081 48 1993 08 88 40 7649 40 Dunaszerdahelyi lelkész 
fizetési alap. Bethania 
alap. Szórvány alap. 

8 Pozsony v. . . . 550 — 550 Nincsenek. 
9 Trencsén . . . . 2268 84 1827 60 1431 24 1593 02 

i 
Dohnányi alapítvány az 

ozori leik. és tanító fizet, 
javítására. Zelko alap, 
Bogady alap, esperes-
ségi segédlelkészi alap, 
Zsolnai isk. alapítvány. 
Felsőbb leányisk. ala-
pítvány. 
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A közgyűlés ezen jelentést feszült figyelemmel hallgatván végig, 
püspök úr fáradhatatlan munkásságáért s nagyérdekű jelentéseért 
hálás köszönetét tolmácsolja. S midőn a jelentésben felsorolt jólte-
vőknek köszönetet mond, egyben elrendeli, hogy az évi jelentés jegyző-
könyvünkbe egész terjedelmében felvétessék. 

6. Az elnökség bemutatja Csemez Miklós nyug. tanár és köz-
birtokosnak Kajaion 1900. aug. 4. kelt alapító levelét, mely szerint 
az negyvenkét ezer hetvenkilencz korona és 55 fillért ad ezen kerület-
nek alapítvánvúl úgy, hogy abból a kerület 34079 korona és 55 fil-
lérnek kamatját a felállítandó önálló és magyar tannyelvű kerületi 
tanítóképző fentartására, — 8000 koronának kamatját pedig a kajali 
evang. egyház segélyezésére, ha pedig a kajali egyház nyolczezer 
koronát érő ingatlanhoz jutna: akkor a felállítandó kerületi magyar 
tannyelvű leányiskola fentartására fordítsa; — egyúttal a püspök úr 
a kerületi pénztárosnak a gyűlés szine előtt átadja az ezen összegről 
szóló — selmeczi takarékpénztár és a népbanknak betéti könyvecskéit, 
úgy az eredeti alapító levelet is. 

A kögyűlés ezen alapítványt elfogadja, azt a kerületi 
pénztárba utalja és az alapító akarata szerinti kezelését el-
rendeli, — a nagylelkű alapítónak pedig egyházunk és ha-
zánk közös oltárára tett ezen áldozatáért, — melyből a 
hitbuzgóság és honszeretet terjesztőinek képzése nyer életet 
és erőt, — a leghálásabb köszönetét nyilvánítja és úgy reá, mint 
nemes tettére Isten áldását kéri, hogy a bőkezű adakozó az 
üdvös eredményben minél tovább lelhesse gyönyörűségét; az 
alapító levél egész terjedelmében a jkvbe beigtattatik. 

,7 ,,, 7 ,7 Másolat. 
Alapító level, 

Alólírott a dunáninneni ág. ht. ev. egyházkerületnél 
negyvenkét ezer hetvenkilencz koronát és ötvenöt fillért teszek 
le alapítványul oly czélból, hogy a kerület harmincznégy ezer 
hetvenkilencz koronának és ötvenöt fillérnek évi kamatait 
a felállítandó önálló és magyar tannyelvű kerületi tanítóképző 
fentartására fordítsa, nyolcz ezernek évi kamatait pedig a 
kajali evang. egyház felsegélésére. A kerület kebelében a 
tanítóképzőt ott állíthatja fel, a hol legtöbb előnyben részesül. 
Tíz évig a harmincznégy ezer hetvenkilencz koronának és 
ötvenöt fillérnek évi kamatai, ha addig a tanítóképző fel-
állítva nem lesz, a tőkéhez csatolandók; azután pedig nevel-
tessen a kerület azokon az egyház számára vagy tanítókat, 
vagy theologusokat az illető evang. intézeteken. Ha idővel 
a kajali evang. egyház olyan ingatlan birtokhoz jut, mely-
nek értéke megüti vagy meghaladja a nyolcz ezer koronát, 
akkor a nyolcz ezer korona évi kamatai a felállítandó kerü-
leti magyar tannyelvű leányiskola fentartására fordítandók. 

Kajál, 1900. évi augusztus 4. Csemez Miklós, 
nyug. tanár és kösbirtokos. 

Mind erről az alapító jegyzőkönyvi kivonattal értesíttetik. 
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7—9. 7. Múlt évi közgyűlésünk jkvének 10-ik pontja kapcsán olvasta-
tott az egyetemes gyűlés jkvének 56-dik és 57. pontja, mely szerint 
az egyetemes gyűlés az 1848. XX. t.-cz. szellemében való állami se-
gélyezés, illetve az országos segély felemelése tárgyában a ref. konvent 
elnökségével érintkezésbe lépett, s egyszersmind elhatározta, hogy a 
kormányhoz ez ügyben már felterjesztett, de el nem intézett kérel-
mének elintézése iránt ujabb felterjesztést nyújt be. 

Tudomásul szolgál. 
8. Püspök úr utal arra, hogy jelentésében már felemlitette, misze-

rint a lelkészi kongrua rendezésére a minister úr 19182 kor. 4 fillért 
utalványozott kerületünk részére, annak kijelentésével, hogy ez az 
öszszeg az 1899. évre szól s »a később megküldendő jegyzékekben 
megnevezett lelkészeknek leszen kifizetendő«; miért is ő a pénzt a 
ker. pénztár útján gyümölcsözőleg elhelyezte: most pedig bemutatja 
a lelkészi kongruáról egybeállított két rendbeli, u. m. 1600 koronán 
alóli és 1600 koronán felüli fizetésről szóló kimutatást. 

A közgyűlés püspök úr eljárását helyeslőleg tudomásul 
veszi; a kimutatásoknak a jegyzőkönyvben leendő közlését 
elrendeli. Pulszky Ágost indítványára elhatározza, hogy a 
minister által leküldött öszszeget, a kongruát igénylő lelkészek 
között — megközelítőleg 10 % levonásával — kiosztja; mely-
nek eszközlésére az elnökséget kéri fel; és arra is, hogy a 
kongrua-bevallások mielőbbi feldolgozását s a kiegészítést 
igénylő lelkészeket megillető öszszegek kimutatását a nm. 
minister úrnál az egyetemes gyűlés utján megsürgesse. 

9. Lelkészi kongrua öszszeírás. 
I. 1600 koronán alóli fizetés. 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

Az 
egyház neve 

Bevétel Levonás Tiszta 
jövedelem 

Hiány 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

Az 
egyház neve 

kor. fii. kor. fii. kor. fii. kor. fii. 

1 Csabdi 633 84 568 04 55 80 1544 20 
2 Szend 628 54 570 70 57 84 1542 16 
3 N.-Kosztolány 687 19 507 — 180 19 1419 81 
4 Felső-Ozor 907 90 480 20 427 70 1172 30 
5 Szák 911 91 392 26 519 65 1080 35 
6 Léva 1055 04 511 — 544 04 1055 96 
7 Csákvár 745 67 205 64 549 03 1050 97 
8 Tordas 1201 45 631 22 570 23 1029 77 
9 Salgó 949 — 370 82 578 18 1021 82 

10 Laáz 650 71 65 50 585 21 1014 79 
11 Alsó-Bodony 827 34 189 80 637 54 962 46 
12 Kis-Csalomia 1191 41 505 94 685 47 914 53 
13 Gyúró 824 60 136 64 687 96 912 04 
14 Budalehota 1021 30 284 30 737 — 863 — 

15 Surány-Terény 1218 10 468 — 750 10 849 90 
16 Székesfehérvár 1324 — 566 — 758 — 842 — 
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Az 
egyház neve 

Bevétel Levonás Tiszta 
jövedelem 

Hiány 

Fo
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ó 
sz

ám
 

Az 
egyház neve 

kor. fii. kor. fii. kor. fii. kor. fii. 

17 Fakó-Vezekény 1284 61 511 75 772 86 827 14 
18 Veleg 959 78 177 98 781 80 818 20 
19 Nagy-Szlatina (814 — • — — 814 — 786 — 

20 Bukócz 923 47 99 88 823 59 776 41 
21 P.-Födémes 939 70 76 — 863 70 736 30 
22 Csasztkó 967 76 88 76 879 — 721 
23 F.-Zelle 1008 82 107 36 901 46 698 54 
24 Ksinna 985 60 78 70 906 90 693 10 
25 F.-Rakoncza 1051 61 121 — 930 61 669 39 
26 Szécsény 1167 50 219 20 948 30 651 70 
27 Podluzsán 1219 33 268 50 950 83 649 17 
28 1 Púchó 1014 25- 62 — 952 25 647 75 
29 Százd 1261 94 297 72 964 22 635 78 
30 Szúlyó 1057 70 93 40 964 30 635 70 
31 Dunaszerdahely 1155 10 190 40 964 70 635 30 
32 Bokod 1170 72 161 46 1009 26 590 74 
33 Ondód 1248 40 226 26 1022 14 577 86 
34 Kosariszko 1130 — 95 28 1034 72 565 28 
35 Udvarnok 1160 72 92 66 1068 06 531 94 
36 Berencsfalu 1218 63 140 84 1077 79 522 21 
37 Turicska 1176 82 91 — 1085 82 514 18 
38 Devicse 1311 30 225 — 1086 30 513 70 
39 Darázsi 1185 18 97 — 1088 18 511 82 
40 N.-Lévárd 1129 84 41 26 1088 58 , 511 42 
41 Luczin 1237 87 139 72 1098 15 501 85 
42 N.-Szelezsény 1631 20 533 — 1098 20 501 80 
43 Losoncz 1638 88 515 18 1123 70 476 30 
44 Bécsé 1299 70 168 40 1131 30 468 70 
45 Szuhány 1234 — 95 — 1139 — 461 
46 Szügy 1649 — 506 1143 — 457 
47 Assakürt 1327 47 170 85 1156 62 443 38 
48 Teszér 1252 24 87 — 1165 24 434 76 
49 N.-Podhrágy 1239 20 68 60 1170 60 429 40 
50 Verbó 1278 91 104 94 1173 97 426 03 
51 Bagyan 1300 46 112 — 1188 46 411 54 
52 K.-Palojta 1412 62 223 94 1188 68 411 32 
53 Turolúka 1289 — 99 14 1189 86 410 14 
54 Ozdin 1360 49 156 92 1203 57 396 43 
55 Hluboka 1320 60 116 28 1204 32 395 68 
56 Beczkó 1311 42 106 .— 1205 42 394 58 
57 Bagonya 1328 50 106 — 1222 50 377 50 
58 Csácsó 1316 08 91 28 1224 80 375 20 
59 Polichno 1345 94 104 20 1241 74 358 26 
60 Legénd 1335 40 87 72 1247 68 352 32 
61 H.-Somos 1541 50 283 1258 50 341 50 
62 Derzsenye 1359 — 99 1260 — 340 
63 Alsó-Szeli 1430 52 170 40 1260 12 339 88 
64 Béld 1372 86 103 74 1269 12 330 88 
65 Felső-Almás 1381 37 103 _ 1278 37 321 63 
66 Egyh-Maróth 1470 92 191 12 1279 80 320 20 
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Az 
egyház neve 

Bevétel Levonás Tiszta 
jövedelem 

Hiány 
Fo

ly
ó 

sz
ám

 
Az 

egyház neve 
kor. fii. kor. fii. kor. fii. kor. fii. 

67 Zsolna 1300 14 1286 314 
68 Pritrzs 1392 44 96 92 1295 52 304 48 
69 Cseri 1448 — 141 48 1306 52 293 48 
70 Grinád 1404 — 95 60 1308 40 291 60 
71 Bodfalu 1401 — 91 18 1309 82 290 18 
72 A.-Fehérkút 1808 — 492 — 1316 — 284 — 

73 Bánk 1468 48 149 56 1318 02 281 08 
74 Kis-Zellő 1626 34 304 70 1321 64 278 36 
75 Vág-Üjhely 1443 79 117 78 1326 01 273 99 
76 Holics 1439 — 105 24 1333 76 266 24 
77 F.-Petény 1440 17 100 32 1339 85 260 15 
78 Csali 1431 68 75 38 1356 30 243 70 
79 Szobotist 1457 92 97 92 1360 — 240 — 

80 Hodrusbánya 1488 50 126 22 1362 28 237 72 
81 Bév.-Komárom 1871 20 504 — 1367 20 232 80 
82 F.-Sztregova 1468 88 86 20 1378 68 221 32 
83 Zarjecs 1451 60 56 — 1395 60 204 40 
84 F.-Tiszovnyik 2168 — 758 — 1410 — 190 — 

85 Ledény 1517 44 97 — 1420 44 179 56 
86 Závada 1604 96 176 90 1428 06 171 94 
87 H.-Terény 1711 23 263 20 1448 03 151 97 
88 K.-Sztankócz 1516 — 56 — 1460 — 140 — 

89 Misérd 1568 74 100 40 1468 34 131 66 
90 Cseh-Brézó 1542 — 73 — 1469 — 131 — 

91 Ny.- Szerdahely 1751 34 269 88 1481 46 118 54 
92 Oroszlán 1628 45 130 90 1497 55 102 45 
93 Lissó 1601 46 103 — 1498 46 101 54 
94 Szakolcza 1600 34 99 38 1500 96 99 04 

10. Lelkészi kongrua összeírás. 
II. 1600 koronán felüli fizetés. 

Fo
ly

o 
sz

ám
 

Az egyház neve 
Bevétel Levonás Tiszta 

jövedelem 

Fo
ly

o 
sz

ám
 

Az egyház neve 

kor. fii. kor. fii. kor. fii. 

1 Báth 1713 40 113 1600 40 
2 Sámsonháza 2103 96 503 48 1600 48 
3 N.-Libercse 1704 — 103 24 1600 76 
4 Ó-Tura 2010 — 400 20 1609 80 
5 N.-Lam 1811 38 198 94 1612 44 
6 Modorkirályfa 1375 — 112 — 1623 — 

7 Kochanócz 1712 — 84 — 1628 — 

8 Limbach 1748 14 106 40 1641 74 
9 Zay-Ugrócz 1732 — 76 — 1656 — 

10 Dengeleg 1758 — 94 — 1664 — 

11 Lubina 1773 01 101 79 1671 22 
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Az egyház neve 
Bevétel Levonás Tiszta 

jövedelem 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

Az egyház neve 

kor. fii. kor. fii. kor. fii. 

12 Sz.-György 1791 11 109 8 4 1681 2 7 
13 Szirák 1 8 5 5 70 171 7 6 1 6 8 3 9 4 
14 Morva-Liesz'kó 1802 — 8 6 — 1716 — 

15 Málnapataka 1839 3 1 110 2 8 1729 0 3 
16 Nógrád-Szenna 1842 6 0 8 4 — 1 7 5 8 6 0 
17 Lest 1 8 8 4 26 122 62 1761 6 4 
18 Lónyabánya 1 8 7 4 — 109 — 1765 — 

19 Börzsöny 1917 8 6 146 10 1771 7 6 
2 0 Dobrocs 2 0 8 0 58 2 9 4 — 1786 — 

21 Szinobánya 1 9 0 4 3 1 116 — 1 7 8 8 3 1 
22 Verbócz 1892 — 9 6 8 0 1 7 9 5 2 0 
2 3 Rajka 2 0 2 3 9 0 2 1 7 7 6 1 8 0 6 4 1 
2 4 Szenicz 1920 — 9 9 9 6 1 8 2 0 0 4 
2 5 Miava 1 9 4 3 0 9 105 J O 1837 9 9 
26 Németjárfalu 2 0 5 9 — 2 1 4 97 1 8 4 4 0 3 
27 Körmöczbánya 1 9 9 4 10 127 6 0 1 8 6 6 5 0 
2 8 N.-Kürtös 1908 — - 4 0 — 1 8 6 8 — 

2 9 Bér 2 4 3 0 0 1 5 2 2 2 8 1907 7 3 
30 Gurab-Csataj 2 0 2 8 — 8 4 — 1 9 4 4 — 

3 1 Alsó-Sztregova 2 1 1 6 61 1 6 6 5 0 1950 11 
3 2 Trencsén 2 0 5 3 7 5 8 5 7 4 1968 0 1 
3 3 Somorja 2 0 5 4 4 2 7 8 4 0 1976 0 2 
3 4 Turopolya 2 2 1 0 — 227 1 1 9 8 3 — 

3 5 Kálnó-Garáb 2 0 9 3 — 100 1 9 9 3 — 

36 Miklósfalva 2 2 4 2 5 6 1 3 4 16 2 0 0 8 4 0 
37 Zurány 2 4 8 0 — 4 5 6 — 2 0 2 4 — 

3 8 Brezová 2 1 4 2 — 102 4 8 2 0 3 9 5 2 
39 Kosztolna 2 1 6 1 — 9 9 7 4 2 0 6 1 2 6 
4 0 Csánk 2 4 0 2 2 0 3 3 6 4 0 2 0 6 5 8 0 
4 1 Bakabánya 2 2 2 3 10 144 3 8 2 0 7 8 72 
42 Agárd 2 1 5 7 4 8 72 — 2 0 8 5 4 8 
4 3 Bazin (tót) 2 2 5 8 4 3 112 7 8 2 1 4 5 6 5 
4 4 Bazin (német) 2 2 9 6 2 3 112 9 6 2 1 8 3 27 
4 5 Maskova 2 3 5 9 0 6 116 — 2 2 4 3 0 6 
4 6 Salgó-Tarján 2 4 0 0 — 134 5 6 2 2 6 5 4 4 
47 Felső-Szeli 2 5 9 3 2 0 2 7 1 0 4 2 3 2 2 16 
4 8 Selmeczbánya (német) 2 4 4 9 5 2 125 2 6 2 3 2 4 2 6 
4 9 Dacsolam 2 5 0 6 — 179 2 4 2 3 2 6 7 6 
5 0 Krajna 2 4 4 5 5 1 100 2 4 2 3 4 5 27 
51 Alsó-Esztergály 2 7 8 2 2 1 4 1 0 — 2 3 7 2 2 1 
5 2 Selmeczbánya (tót) 2 4 9 1 3 6 114 9 6 2 3 7 6 4 0 
5 3 Hegyeshalom 2 6 6 9 — 2 2 9 9 0 2 4 3 9 10 
5 4 Vanyarcz 2 6 1 6 122 3 2 2 4 9 3 6 8 
5 5 Felső-Baka 2 5 9 6 0 2 9 8 2 0 2 4 9 7 8 2 
5 6 Modor (német) 2 6 7 5 4 8 164 4 0 2 5 1 1 0 8 
57 Modor (tót) 2 6 8 0 — 155 86 2 5 2 4 14 
5 8 Losoncz-Tamási 2 6 0 2 7 8 5 3 8 0 2 5 4 8 9 8 
5 9 Poltár 2 7 3 1 — 124 — 2 6 0 7 — 

6 0 Gálos 2 7 1 7 — 8 3 6 2 2 6 3 3 3 8 
6 1 Levél 2 7 7 4 — 110 8 8 2 6 6 3 12 
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Az egyház neve 
Bevétel Levonás Tiszta 

jövedelem 
Fo
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Az egyház neve 

kor. fil. kor. fil. kor. fil. 

62 Sz.-Péter 2821 36 94 2727 36 
63 Nagy-Szombat 2994 — 135 88 2858 12 
64 Ábelova 2966 — 93 72 2872 28 
65 Uhorszka 3158 38 203 36 2955 02 
66 Balassa-Gyarmat 3101 10 132 72 2968 38 
67 Guta 3117 98 90 — 3027 98 
68 Pozsony I. 3816 33 164 — 3652 33 
69 II. 3816 33 164 — 3652 33 
70 » III. 3816 33 164 — 3652 33 
71 » IV. 3816 33 164 — 3652 33 

11. Beterjesztettek a nm. vallás- s közoktatásügyi m. kir. minis-
tériumnak vegyes tartalmú rendeletei, szám szerint 96, melyeknek 
kelte, száma és tartalma a következő: 

gára bocsáttatik. 
» Letrik György tanítónak megengedtetik az osztály-

és tanképesítési vizsga, 
» Jezso Márton tanítónak megengedtetik az osztály-

és tanképesítési vizsga. 
» Koleszár András apafalvi tanító nyugdíjazásáról. 
» Szopóczy Sámuel tanítónak megengedtetik az osz-

tály- és tanképesítési vizsga. 
» Némely trencséni kifogás alá eső iskolák rende-

zéséről. 
Zachar Emil( VII. o. t. javító vizsgára bocsáttatik. 
Augenstein Ágoston Ferencznek 120 frt. ösztöndíjat 
utalványoz a »Mária Terézia« alapból. 
Érdy Elemér javító vizsgájáról. 

» Szilicsány Józsefnek »Lajosra« szóló anyakönyvi 
kiigazításáról. 

» Krammer Gyula javító vizsgájáról. 
» Fürszt Áron vizsgáiról. 
» Turcsan-Reucsan gyermek törvényesítése. 
» Somorja r. t. városnak nagyközséggé való átala-

kulásáról. 
» Dr. Peez Vilmos egyet. nyil. rendes tanárnak ki-

küldetéséről a pozsonyi javító vizsgálatokhoz. 
» A baáni hitoktató 30 frtnyi tiszteletdíjáról. 
» Pirchala Imre és Dunay Ferencz főigazgatók ki-

küldetéséről. 
» Kugler-Beck gyermek törvényesítése. 
» Poctejnsky-Molnár gyermek törvényesítése. 
» A banjalukai főreáliskoláról. 
» Bauhofer-Dax gyermek törvényesítése. 
» A honvéd reáliskolai tanulóknak a gymnásiumokba 

szóló átlépéséről, 
» Burian-Sradlon gyermek törvényesítése. 

1899. febr. 23. 11873 

1899. » 23. 11855. 

1899. jún. 3. 37730. 

1899. » 16. 37637. 
1899. júl. 2. 45028. 

1899. aug. 2. 53996. 

1899. » 21. 63009. 
1899. » 22. 59929. 

1899. szept. 1. 65573. 
1899. » 7. 62642. 

1899. » 8. 67358. 
1899. » 12. 67139. 
1899. » 18. 67652. 
1899. » 26. 3979. 

1899. » 28. 70841. 

1899. » 29. 72163. 
1899. okt. 16. 78916. 

1899. » 17. 78190. 
1899. » 23. 78821. 
1899. » 25. 69504. 
1899. » 27. 81228. 
1899. nov. 3. 3660. 

1899. » 13. 85976. 
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1899. nov. 18 84441. 

1899. » 21. 89956. 
1899. » 21. 89999. 
1899. » 22. 87990. 
1899. » 25. 84793. 

1899. » 26. 86300. 
1899. » 30. 4284. 
1899. decz. 2. 92443. 

1899. » 2. 87452. 
1899. » 2. 91058. 

1899. » 4. 90630. 
1899. » 6. 88228. 
1899. » 7. 90733. 
1899. 8. 77950. 
1899. » 18. 96299. 
1899. » 19. 92205. 

1899. » 20. 90734. 
1899. » 20. 94043. 
1899. » 27. 90735. 
1900. jan. 6. 63278. 

1900. » 18. 1696. 
1900. » 19. 89632. 
1900. » 27. 5846. 
19U0. febr. 24. 6590. 
1900. » 24. 14174. 

1900. » 27. 15290. 
1900. márcz. 3. 5069. 
1900. » 3. 14228. 

1900. » 8. 17080. 

1900. » 13. 3725. 
1900. » 16. 2844. 
1900. » 19. 8160. 
1900. » 20. 20532. 
1900. » 20. 20531. 
1900. » 26. 21088. 

1900. » 26. 100225. 
1900. » 26. 22148. 
1900. » 29. 12201. 
1900. » 31. 15333. 
1900. ápr. 6. 20876. 
1900. » 25. 28272. 

1900. » 30. 26967. 

1900. máj. 2. 10351. 

sz Zsufa János tanítónak megengedtetik az osztály-
és tanképesítési vizsga. 
Határőrvidéki ösztöndíj pályázati hirdetmény. 
Bésán József-féle ösztöndíj pályázati hirdetmény. 
A pozsonyi elemi VII-ik osztályról. 
Hatala Dániel engedélyt nyert tanképezdei osztály-
vizsgára. 
»Az ember és az egészség« ez. munka ajánlása. 
Vallás, minister évi jelentést küld. 
Útmutatás a középiskolai természetrajzi stb. esz-
közök beszerzéséhez. 
A berencsváraljai tanító elmozdításáról. 
Valasek Samu és Szlávik Ádám honvéd-segéd-
lelkészekké neveztetnek ki. 
Matula-Brandtner gyermek törvényesítése. 
Új középiskolai tanrendszerről. 
SkoVajsa-Brumnis gyermek törvényesítése. 
Beingráber Viktor osztályzásáról. 
Trokán-Duroska gyermek törvényesítése. 
Friediger Mózesnek a vizsgák letétele nem en-
gedtetik. 
Csech-Démuth gyermek törvényesítése. 
A priboji ág. hitv. ev. iskoláról. 
Omaszta-Hrcsko gyermek törvényesítése. 
Haáz Károly tanítónak megengedtetik az osztály-
és tanképesitési vizsga. 
Zleszik és Fábry gyermek törvényesítése. 
Selmeczbányai lýceum építési államsegélyéről. 
Nyitramegyei képesítetlen tanítók ügyéről. 
Az országos közegészségügyi egyesület kiadványairól. 
A miava-porádi iskolának egy évi időhaladék en-
gedélyeztetik. 
Truszka Ede magánvizsgálatra bocsáttatik. 
A hazai ipar pártolásáról az ifjúság által. 
Szirotka Sámuel tanítónak nem engedi a vizsgák 
letételét. 
Rado (Reisz) Árminnak nem engedi a vizsgák 
letételét. 
Selmeczbányai tanárok nyugdíj-igényéről. 
Selmeczbányai lýceum számadásáról. 
Davide Zachariás kizáratásáról. 
Pályázat katonai iskolákba. 
Pályázat haditengerészeti akadémiára. 
Pályázat közös hadsereg katonai nevelő- és képző 
intézeteiben való felvételre. 
Nyágai Adrián és Tóth György kizáratásáról. 
Pályázat Ludovika akadémiára. 
Bogner-Dobay gyermek törvényesítése. 
Az újbányái hitoktatási esetről. 
Beck-Preiszinger gyermek törvényesítése. 
Hatala Sámuel engedélyt nyert tanképezdei osztály-
vizsgára. 
Hamvas József és Jeszenszky István felvételéről 
az országos nyugdíjintézetbe. 
A selmeczbányai lýceum államsegélyének kiutal-
ványozásáról. 

11. 
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máj. 3. 24614. sz. A tornaversenyről. 
» 3. 30331. » Hadapró disk olai pályázat. 
» 3. 30355. » Pozsonyi érettségi vizsgákról. 
» 5. 28250. » Pozsonymegyei tanító - egyesület alapszabályainak 

módosításáról. 
» 5. 32027. » Zelaska Frigyesnek megengedi a vizsgák letételét. 
» 7. 27436. » Podluzsányi Kálmán kizáratásáról. 
» 10. 34915. » Kormányképviselők kiküldetése. 
» 15. 34579. » Középiskolai játékkurzusokról. 
» 21. 25647. » Katonaiskolai pályázat. 
» 21. 25648. » Hadapródiskolai pályázat. 
» 21. 36034. » Tengerészeti akadémiai pályázat. 
» 24. 34816. » Nógrádmegyei kifogás alá eső iskolák rendezéséről. 
» 30. 37128. » Konsuli akadémiai pályázat, 

jún. 1 2212. » Csári nagyközségnek kisközséggé alakulásáról. 
» 6. 34872. » Peyerl-Mikó gyermek törvényesítése. 
» 15. 40700. » Antal Jánosnak a vizsgák letételét meg nem engedi. 
» 16. 2206. » Küldi »L'enseignement en Hongrie« cz. mono-

gráfiát a theol. akadémia számára. 
» 16. 2305. » Nyitramegyei Oszuszki községnek »Aszós«-ra való 

elnevezéséről. 
» 16. 2258. » Nyitramegyei Sandorf községnek »Sándorfára« való 

elnevezéséről. 
» 16. 2338. » Raáb Károly kitüntetése. 
» 17. 40379. » Hontmegyei kifogás alá eső iskolák rendezéséről. 
» 29. 45206. » Jeszenszky és Hamvas tanároknak a játéktanfo-

lyamra való felvételéről. 
» 18. 231. ein. sz. A magyar ipar pártolásáról, 

júl. 6. 45140. sz. Ipolyszakállosi tanítói fizetés kiegészítésről. 
» 8. 47041. » Mihálik Nándornak az osztály - összevonási vizsga 

meg nem engedtetik. 
» 21. 51177. » Gáffor Dezsőnek az érettségi vizsga letétele meg-

engedtetik. 
» 23. 2969. ein. sz. Smid István honvéd-segédlelkészszé neveztetik ki. 
» 17. 43518. sz. Szelczi tanító fizetése és korpótléka beszüntettetik. 

aug. 1. 52262. » König Ármin tanulónak engedélyezett vizsgák. 
» 3. 50174. » Fischer Miklós a javító érettségihez kormány-kép-

viselőül kineveztetik. 
Tudomásul vétetnek. 

12. Beterjesztettek a nm. vallás- és közoktatásügyi ministérium-
nak tanítói évötödös korpótlékot engedélyező rendeletei, szám szerint 
25, melyeknek kelte és száma a következő: 
1899. júl. 15. 56398. sz. Terényi tanítói évötödös korpótlékról. 
1899. » 18. 51846. » Bokodi » » » 

1899. » 21. 55493. » Podrecsányi tanítói évötödös korpótiékról. 
1899. » 21. 55490. » Patvarczi » » » 

1899. » 21. 55450. » Herédi » » » 

1899. » 21. 55427. » Bokori » » » 

1899. » 21. 55417. » Alsó-Bodonyi » » » 

1899. » 22. 55432. » Csesztvei » » » 

1899. » 25. 56396. » Szentiváni » » » 

1899. » 29. 58076. » Szelczi » » » 

1899. » 29. 57986, » Ipoly-Veczei » » » 

1899. » 29. 58014. » Kis-Csalomiai » » » 

1899. » 29. 58081. » Szúdi » » » 

1900. 
1900. 
1900. 
1900. 

1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 

1900. 

1800. 

1900. 
1900. 
1900. 

1900. 
1900. 
1900. 

1900. 

1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
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1899. aug. 8. 17399. sz. Velegi Il-od tanítói évötödös korpótlékról. 
1899. » 8. 56976. » Zurányi » » » 

1899. » 31. 57535. » Vámosfalvai » » » 

1899. szept. 14. 66008. » Zselenyiki » » > 

1899. decz. 22. 97839. » Tordasi » » » 

1899. » 30. 97840. » Velegi » » » 

1899. » 31. 97838. . » Ondódi » » » 

1900. jan. 3. 4076. » Lévai » » » 

1900. » 9. 93274. » Ondódi Il-od » » » 

1900. márcz. 11. 14479. » Miklósfalvai » » » 

1900. máj. 7. 101008. » A.-Tiszovnyiki » » » 

1900. jún. 13. 26122. » Felső-Terényi » » » 

Tudomásul szolgál. 
13. Beterjesztettek a nm. vallás- s közoktatásügyi m. kir. minis-

tériumnak a tanítói fizetéseknek kiegészítése tárgyában kibocsátott 
rendeletei, szám szerint 45,* melyeknek kelte és száma a következő: 
1899. febr. 26. 79853. sz Csákvári tanítói fizetés kiegészítésről. 
1899. máj. 26. 25413. » Ksinnai » » » 

1899. juh 28. 57176. » Kis-Csalomiai tanítói fizetés kiegészítéséről. 
1899. » 28. 57119. » Felső-Rakonczai » » » 

1899. » 29. 57152. » Ipoly-Veczei » » » 

1899. » 29. 57326. » Szúdi » » » 

1899. » 29. 46283. » Nemesfalvai » » » 

1899. » 29. 57895. » Ipoly-Rónyai » » » 

1899. aug. /. 76133. » Bokodi » » » 

1899. » 8. 46284. » Turicskai > » 

1899. szept. 6. 63249. » Dunaszerdahelyi » » » 

1899. » 6. 54819. » Dacsolami » » » 

1899. » 13. 63413. » Podrecsányi » » » 

1899. » 27. 66875. » Ksinnai » » » 

1899. » 27. 44362. » Krajnai Il-od » » » 

1899. » 27. 33063. » Fűrészi » » » 

1899 » 29. 28595. » FIrasuhegy-irtványi tanítói fizetés-kiegészítésről. 
1899. nov. 22. 75053. » Felső-Petényi » » » 

1899. » 23. 75051. » Herédi » » » 

1899. » 29. 75054. » Vide falvi » » » 

1899. » 30. 64209. » Hrahovistyei » » » 

1899. decz. 14. 92490. » Laázi T> » » 

1899. » 14. 81817. » Csütörtöki » » » 

1899. » 15. 81809. » Dohnáni » » » 

1899. 22. 97150. » Tordasi I-ső » » > 

1899. » 22. 97151. » Tordasi Il-od » » » 

1899. » 22. 97153. » Velegi » » » 

1900. jan. 13. 81568. » Bokodi Il-od » » » 

1900. febr. 7.. 101045. » Omasztinai » » » 

1900. » 26. 99444. » Erdőmegi » » » 

1900. » 28. 100415. » Oroszláni » » » 

1900. márcz. 7. 101007. » Salgó-Tarjáni » » » 

1900. » 28. 8495. » Bosócz-N.-Podhrágyi tanítói fizetés-kiegészítésről 
1900. » 28. 14254. » Bágyoni » » » 

1900. » 29. 92486. » Rajeczi » » » 

1900. » 29. 96040. » Ossödi » » » 

1900. » 30. 98856. > Hrasznihegyi » » » 

1900. ápr. 
» 

6. 14252. » Csesztvei » » » 

1900. 
ápr. 

» 6. 20299. » Legéndi » » » 

3 
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1 3 - 1 5 . 1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 
1900. 

maj. 

7. 100993. sz. 
17. 92954. » 

100414 » 
20300. » 

101005. » 
25467. » 

17. 
28. 
8. 

12. 

ápr. 7. 100993. sz. Csabdii tanítói fizetés-kiegészítésről. 
Vagyóczi » » » 
Oroszláni III-ad tanítói fizetés-kiegészítésről. 
Kis-Zellői » 
Alsó-Tiszovnyiki » 
Apafalvai » 

Tudomásul szolgál. 
14. Beterjesztettek a nm. vallás- s közoktatásügyi ministériumnak 

a kongruára vonatkozó rendeletei,. szám szerint 27, melyek kelte 
és száma a következő: 
1899. aug. 26. 59848. sz. Dobrocsi kongruáról. 
1899. szept. 14. 70640. Závadai » 
1899. » 14. 70639. Hlubokai » 
1899. » 14. 70638. Nagy-Pritrzsdy konguáról. 
1899. » 16. 70855. Kosariszko-Priepasznei kongruáról. 
1899. nov. 13. 87617. Berencsfalusi kongroáról. 
1899. » 13. 87618. Udvarnoki » 
1899. » 13. 87616. Holicsi » 
1899. » 13. 87619. Teszéri » 
1899. » 14. 88005 Nemes-Kosztolányi» 
1899. » 15. 88314. Csákvári » 
1899. » 16. 71418. A kongruához szükséges összes kimutatásokról. 
1899. » 27. 91772. A kongrua fizetésének módozatáról. 
1899. decz. 5. 66255. Nemes-Podhrágvi kongruáról. 
1899, » 6. 66271. Dunaszerdahelyi » 

1899. » 14. 96956. Lévai » 

1899. » 14. 96957. Nagy-Szelezsényi » 

1900. febr. 5. 66254. Kis-Sztankóczi » 

1900. » 5. 10274. Közép-Palojtai » 

1900. » 5. 10270. Verbói » 

1900. » 5. 10269. Szuhányi » 

1900. » 5. 10267. Csabdii » 

1900. » 5. 10272. Salgói » 

1900. » 5. 10273. Turolúkai » 

1900. » 13. 66259. Zsolnai » 

1900. » 13. 12589. Assakürti » 

1900. márc.30. 25069. » A minister úr kiutalványoz 19182 korona 04 fillér 
kongrua öszszeget. 

Tudomásul szolgál. 
15. Olvastatott az egyetem elnökségének f. é. junius 27-kén Ácsán 

és julius 4-kén Balassa-Gyarmaton kelt a folyó évi november hó 7-
dikén d. e. 10 órákor Budapesten tartandó egyetemes gyűlésre szóló 
meghívó levele azzal, hogy a gyűlést megelőző értekezlet november 
6-dikára, d. u. 6 órára a budapesti ev. egyház épületébe tűzetik ki. 

Tudomásul szolgál s kerületünk képviseletének czéljából 
az egyetemes gyűlésre kiküldetnek: 

a) Megbízó levéllel: Szontágh Pál, Kosztolányi Sándor, 
br. Sólymossy Ödön; Beniczky Árpád, Laszkáry Pál, Pulszky 
Ágost, Farbaky István, gr. Zay Miklós, Günther Vilmos, Raab 
Károly, Hering Lajos, Wladár Miksa, Ringbauer Guszláv, 
Hollerung Károly, Biszkup Béla, Mocko János, Fürst János, 
KrizsanZsigmond, Markusovszky Sámuel és Jezsovics Károly; 
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b) Igazolványnyal: br. Bottler Ervin, Szontágh Antal, 15-20 . 
Osztroluczky Géza, Hörk József, Sziklay Ottó, Okolicsányi 
Gyula, dr. Kéler Zoltán, Szilvay Gusztáv, dr. Dobrovics 
Mátyás, Švehla Gyula, bányaigazgató, Veres Ernő, Schleiffer 
Károly, Bándy Endre, Krupecz István, Marothy Emil, Gaál 
Mihály, Fuchs János, Kovács Sándor és Stromp László. 

16. A múlt évi kerületi gyűlés által az egyetemes gyűlésre kikül-
dött követek névjegyzékébe a dunáninneni kerületben fennálló két fő-
gymnasium küldötteinek nevei nem lévén fölvéve, azok útiköltségeiről 
s napi díjáról szóló nyugtatványaik nem voltak kiutalványozhatok. 

A ker. gyűlés, tudomást szerezvén arról, hogy a múlt 
évi egyetemes gyűlésen a fent nevezett két főgymnasiumot 
Markusovszky Sámuel, pozsonyi és Jezsovics Károly, selmecz-
bányai igazgatók képviselték és így azok követelései jogosul-
tak: elrendeli, hogy Markusovszky Sámuel igazgató részére 
68 korona, Jezsovics Károly igazgatónak pedig 70 korona 
fenti czímen utólag kiutalvánvoztassék. 

17. Püspök úr jelenti, hogy »az államhatalom segélyének igénybe 
vétele végett szükséges eljárásról« szóló szabály rendeleti javaslatunk, az 
egyetemes gyűlés által jóváhagyva, a jóváhagyási záradékkal is elláttatott. 

A közgyűlés tudomásul véve a jelentést, kihirdeti a 
nevezett szabályrendeletet és az kerületünkben ezzel hatályba 
lép; elrendeli továbbá annak egész terjedelmében való fel-
vételét a jegyzőkönyvbe, (1. I. sz. függ.) külön füzetben való 
közrebocsátását s az eredeti példánynak letételét a kerületi 
levéltárba. 

18. Püspök úr jelenti, hogy egyházkerületünknek »a rendbünte-
tésről szóló szabályrendelete« az egyetemes közgyűlés által jóváhagyva, 
a jóváhagyási záradékkal elláttatott. 

A ker. közgyűlés tudomásul véve a jelentést, kihirdeti 
a nevezett szabályrendeletet, mely is ezzel egyházkerületünk-
ben hatályba lép; elrendeli továbbá annak egész terjedelmé-
ben való felvételét a jegyzőkönyvbe (1. II. sz. függelék), közre 
bocsátását külön füzetben s az eredeti példánynak elhelye-
zését a kerületi levéltárba. 

19. Az egyházkerületi háztartásról szóló szabályrendelet, melyet 
az egyetemes közgyűlés meg nem erősített, 

kiadatik a szabályrendeleti bizottságnak azzal, hogy az, az 
egyetemes közgyűlés 1899. évi jegyzökönyvének 77. pontjá-
ban foglalt észrevételek gondos figyelembe vétele mellett 
módosítva, újra előterjesztessék. 

20. Előterjesztetvén az »anya-, leány-és fiókegyházközségek« meg-
alakulásáról, illetőleg átalakulásáról szóló — a m. é. egyetemes köz-
gyűlés jegyzőkönyvének 78. pontjában foglalt észrevételek figyelembe 
vétele mellett módosított szabályrendelet, ez 

teljes egészében elfogadtatott s jóváhagyás végett az egyete-
mes^közgyűlés elé terjesztetni rendeltetik. 
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21. Előterjesztetvén a lelkészválasztási, — az egyetemes alkotmány-
és jogügyi bizottság észrevételei szerint módosított szabályrendelet, 

elhatároztatott annak felterjesztése az egyetemes közgyűlés 
elé jóváhagyás végett. 

22. Előterjesztetvén a kerületi s egyetemes közgyűlésre kiküldött 
lelkészi, tanári s tanítói képviselők s a kerületi bizottságok ugyanily 
nemű tagjainak útiköltségeiről s napidíjairól, — melyek a kerületi 
pénztár által viselendők, — és az azok kiutalásáról szóló következő 
szabályzali javaslat: 

1. A püspök napidíja s útiköltsége a kerületi pénztár által fize-
tendő. (L. 1895. ker. gy. jknyvt. Szabályrendelet a püspöki tisztelet-
díjról). 

2. A kerületi közgyűlés helyén lakók nem tarthatnak igényt napi-
díjakra. 

3. A kerületi közgyűlés helyén nem lakó lelkészek, tanárok s 
tanítók, valamint a kerületi közgyűlés jegyzőinek napidija (5 írtban) 
10 koronában álapíttatik meg. 

4. A napidíj felszámítható az ide s odautazás napjaira is; de csak 
azon esetben, hogyha az ide s odautazás nem esik össze a gyűlés 
napjaival. 

5. Útiköltség fejében felszámítható még, a napi díjon felül, a va-
súti II. osztályú, hajón pedig I. osztályú viteldíj s a fuvardíj a vasút-
hoz s attól vissza. 

6. Ha nem vasúton vagy hajón történik az utazás, akkor a 4. p. 
figyelembevételével, felszámítatik útiköltség czímén a szokásos fuvardíj. 

7. A megálapított napidíjak s útiköltségeken felül, semmiféle más 
díj vagy kiadás fel nem számítható. 

8. A napidíjak s útiköltségek, a kerületi közgyűlés befejeztével, 
csakis elnöki utalvány alapján fizettetnek ki. 

9. Az egyetemes közgyűlésre megbizó levéllel kiküldött lelkészek, 
tanárok és tanítók, mint kerületi képviselők útiköltségeit s napidíjait, 
elnöki utalvány mellett, a kerületi pénztár utólag fizeti ki. 

10. A kerületi bizottságok ülésein résztvevő, napidíj s útiköltség 
megtérítésére igénynyel biró bizottsági tagok napidíjait s útiköltségeit 
maga az illető bizottság alapítja meg. Az így megálapított díjakat, a 
bizottság jegyzője feljegyzi, e jegyzéket pedig az elnökség láttamozva 
kiadja a kerületi pénztárosnak. E jegyzék szolgál a kerületi pénztár 
részére utalványúl. 

11. Napidíjakra s az útiköltség megtérítésére, a következő kerü-
leti bizottságok, nem az ülésezés helyén lakó lelkész, tanár s tanitó 
tagjai tarthatnak igényt ú. m. a) a szabályrendeleti, b) a tanügyi-, c) a 
jogügyi-, d) a pénzügyi-, ej a leányiskolái bizottság és f ) a számvevő-
szék tagjai. 

12. Az E. A. 87. §. q. s 114. §-nak p. alpontjában előadott eset-
ben, a midőn t. i. a jegyzőkönyvi kivonattal, akár a kerületi, akár 
pedig az egyetemes közgyűlésre kiküldött képviselő, a megbízó levéllel 
ellátott, de elmaradt képviselőt, a kiküldetés sorrendje szerint helyet-
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tesíti, — a helyettes képviselő, — ez beigazoltatván illetékes esperese 2 2 - 2 4 . 
által is, jogosított az előző pontokban megálapított napidíjak s az úti-
költség felszámítására. 

13. Kivételesen a bizottságok jegyzői, mint ker. gyűlési előadók 
útiköltségei s napidíjai is, hogyha megbizó levéllel nem küldettek ki, 
a püspök úr utalványozása mellett, a kerületi pénztárból fedezendők 
(1. ker. kgyl. h. 1900. jknyv. 91. p.), 

ez teljes egészében elfogadtatván, határozati erőre emeltetik 
s jövőre szabályul szolgál, az összes érdekelt felekre nézve. 

23. A baisi egyházmegye beterjeszti, a m. é. ker. közgyűlési jknyv. 
24. pontja értelmében, a tanító-választásról szóló szabályrendeleti ja-
vaslatát, azon kérelemmel, hogy az jóváhagyassék. 

A ker. közgyűlés e javaslatot, miután az a kerület ja-
vaslatával teljesen megegyezik, jóváhagyj a s a jóváhagyási 
záradékkal ellátni rendeli. 

24. Raab Károly tanügyi bizottsági elnök beterjeszti a következő 
jelentéseket: 

A) I. A népiskolákról. 
1. Tanköteles gyermek volt: 

6 —12 éves 13 — 15 éves 6 15 éves 

Barsban . . . . 
fiu leány összes. fiu leány összes. fiu leány összes. 

Barsban . . . . 171 175 346 90 67 157 261 242 503 
F.-Komáromban . 471 447 918 164 183 347 635 630 1265 
Honiban . . . . 1061 1074 2135 422 479 901 1483 1553 3036 
Mosonban . . . 482 499 981 176 173 349 658 672 1330 
Nógrádban . . . 2844 2722 5566 1147 1118 2265 3991 3840 7831 
Nyitrában . . . 3128 3047 6175 1169 1290 2459 4297 4337 8634 
Pozsony megyében 948 953 1901 370 382 752 1318 1335 2653 
Pozsony városban 591 505 1096 312 198 510 903 703 1606 
Trencsénben . . 1336 1343 2679 491 502 993 1827 1845 3672 

Összesen: 11032 10765 21797 4341 4392 8733 15373 15157 30530 
—9 —275 —21 + 121 —154 

Viszonyítva a tankötelesek számát a lélekszámhoz esik: 
6--12 év 1 3 - 1 5 év 

Barsban . . 2832 lélekre 503 tk. vagyis 17-7% mégpedig 11 T0% 6" 7% 
F.-Komárom . 6699 » 1265 » » 188 » » » 136 » 5'2 » 
Hontban . . 2204-8 » 3036 » » 13-7 » » » 9-7 » 4-0 » 
Mosonban 74-54 » 1330 » » 17-8 » » » 13-2 » 4-6 » 
Nógrádban . 49032 » 7831 » » 160 » » » 11-3 » 4-7 » 
Nyitrában. . 49136 » 8634 » » 17-5 » » » 12-5 » 5-0 » 
Pozsonym. 15475 » 2653 » » 17T » » » 12-3 » 4-8 » 
Pozsonyv. 8837 » 1606 » » 18T » » » 120 » 6 1 » 
Trencsénben . 21565 » 3672 » » 17 0 » » » 12-5 » 4-5 » 

Összesen: 183078 lélekre 30530 tk. vagyis 16'7°/° még pedig 11-9 % 4-8% 
—3012 » - 9 » 

vagyis 16'7°/° 4-8% 

A lélekszám tavalyhoz képest — a kimutatások szerint — 3012-vel 
(leginkább Nyitrában), a tankötelesek száma pedig mindössze 154-gyel 
apadt; a tankötelesek a lélekszámnak átlag 16 7 százalékát teszik, a 
mely átlagszámon leginkább alól maradt ez idén is Hont (13'7), ellen-
ben leginkább meghaladta azt Fehérkomárom (18 8). 
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2. Iskolába járt. 

Egyház-
megye 

H e l y b e n s a j á t H e l y b e n v a g y b á r h o l Összesen 
Egyház-
megye elemibe ismétlőbe id. elemibe id. ismétlőbe felső v. polgári 

iskolába 
magán 

intézetbe 
közép 

iskolába -3 c 
-ctí 
CJ ös

sz
e-

se
n 

Bars . . . 67 + 74 = 141 20 + 23 = 43 9 2 + 7 7 = 1 6 9 16 + 2 = 18 - + 24 = 24 7 + 7 = 14 35 + - = 35 237 207 444 

F.-Komárom 4 6 3 + 4 4 0 = 903 148 + 150 = 298 4 + 3 = 7 7 + 1 0 = 17 - + 2 = 2 2 + - = 2 624 605 1229 

Hont . . . 9 7 3 + 989 = 1962 342 + 377 = 719 6 1 + 53 = 114 50 + 50 = 100 2 4 - 25 = 27 1 + 6 = 7 45 + - = 45 1474 1500 2974 

Moson . . 481 + 4 9 9 = 980 149 + 161 = 310 _+ _ 22 + 1 2 = 34 1 + — = 1 - + _ = _ 5 + - = 5 658 
f 

672 1330 

Nógrád . . 2322 + 2317=4639 799 + 828 = 1627 187 + 1 8 8 = 3 7 5 86 + 29 = 115 35 + 51 = 86 4 + 5 = 9 1 8 + - = 18 3451 3418 6869 

Nyitra. . . 2701 + 2594 = 5295 444 + 500 = 944 247 + 2 5 9 = 5 0 6 205 + 1 6 7 = 3 7 2 15 + 23 = 38 — + 2 = 2 2 2 + . 1 = 23 3634 3546 7180 

Pozsony m.. 7 1 2 + 726 = 1438 213 + 231 = 444 215 + 2 1 0 = 4 2 5 91 + 124 = 215 52 + 30 = 82 - + 1 = 1 3 5 + 1 = 36 1318 1323 2641 

Pozsony v. . 5 3 7 + 4 6 6 = 1 0 0 3 78 + 114 = 192 1 9 + 2 5 = 44 50 + 8 = 58 14 + 27 = 41 _ + 40 = 40 170 + - = 170 868 680 1548 

Trencsén. . 1268 + 1223=2491 301 + 331 = 632 3 2 + 4 8 = 80 5 + - = 5 4 + 2 = 6 
- + - = -

7 + 3 = 10 1617 1607 3224 

Összesen: 9524 + 9328=18852 2494 + 2715 = 5209 857 + 863=1720 532 + 4 0 2 = 9 3 4 123 + 184 = 307 12 + 61 = 7 3 3 3 9 + 5 = 344 13881 13558 27439 
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,) nem járt 
) 
) 

24 + 
11 

9 

35 = 
25 = 
53 = 

59 
36 
62 

Járt tehát iskolába, illetve nem járt a tankötelesekből: 
Barsban . . 
F.-Komáromb. 
Hontban . . 
Mosonban . 
Nógrádban . 
Nyitrában 
Pozsonymegy. 
Pozsonyvárosb 
Trencsénben 

88-2 % 
97-1 
97-9 

100-0 
87-7 
831 
995 
96-4 
87-7 

( + 1 - 1 
( + 1 - 7 
( + 1 - 6 
( - -
( - 1 3 
(—0-3 
( + 0 - 8 
( + 2-2 

5 5 

10 

) 
) 

540 + 
663 + — + 

35 + 
210 + 

4-22 = 
791 = 

12 = 
23 = 

238 = 

962 
1454 

12 
58 

44-8 

azaz 118° 
2 9 
2-1 » 
0 0 » 

» 12-3 » 
» 169 » 
» 0-5 » 
» 3'6 » 
» 12-3 » 

azaz 10 2% 1 5 9 9 = 3091 
0 3 javulással, ezidén 

mig iskolába nem járt 

Átlag: 89-8% ( + 0 - 3 % ) nem járt 1492 + 
E szerint az iskolába járó tankötelesek, 

89'8 átlagos százalék-számot tüntetnek fel; a 
minden száz tankötelesből 10-2. Az iskolába járók átlagszámától leg-
inkább elmaradt Nyitra (83'1 %) a hol a hanyatlás 0 3, Nógrád (87"7%) a 
hol a hanyatlás 13,Trencsén (szintén 87"7%) ahol azonban 5 5 javulás van 
tavalyhoz képest; meghaladták ellenben az átlagszámot Pozsony város 
(96*4 %), még inkább F.-Komárom, Hont és Pozsonymegye, melynek 
99'5%-ával szemben még feljebb, ezúttal is a tökély magaslatára emelkedett 
az iskolába járók tekintetében Moson, a hol — a mi a csudával határos — 
az 1330 tanköteles a múlt tanévben is mind valamennyi járt iskolába. 

3. Idegen illetőségű és felekezetű gyermek járt iskoláinkba: 
Barsban 9, F.-Komáromban 79, Hontban 200, Mosonban 20, Nógrád-
ban 286, Nyitrában 85, Pozsonymegyében 105, Pozsony városban 214, 
Trencsénben 35, összesen 1033, tehát 15-tel kevesebb mint tavaly. 

4. Félnapi mulasztás volt: 
Barsban. . . 
F.-Komáromban 
Hontban 
Mosonban . , 
Nógrádban . . 
Nyitrában . . 
Pozsonymegyében 
Pozsony városban 
Trencsénben . 

Összesen 273634 (—43528) esik átlag egy tanulóra 10 félnap 
Mulasztásért bírságolva összesen 1025 (+739) szüle volt, kik 

közül túlnyomó nagy szám (849) esik Trencsénre. 
5. Tanító volt: 

képes. nem képes. 

. 1401 (+ 591) esik átlag egy tanulóra 3 félnap 
. 9652 ( + 2) » !> » » 8 » 
. 26752 (— 5613) » * » 9 » 
. 14637 ( + 2845) » » » 11 » 
. 38057 (—27295) » » » 5 » 
. 76974 (— 2379) » » » 11 » 

21958 (—20508) » » » 8 » 
27709 (— 5122) » i> » 18 » 

. 56494 (+13951) » » » 18 » 

Barsban . . . 4 
F.-Komáromban 16 
Hontban . . . 48 
Mosonban . . 1 4 
Nógrádban . . 7 5 
Nyitrában . . 47 
Pozsonymegyéb. 24 
Pozsonyvárosban 23 
Trencsénben . 22 

( + 2) 
( + 1 ) 

( - 4 ) 
( + 5 ) 
( + 1 ) 

1 
1 
1 

25 
13 

5 

( -
( -

1) 
1) 
1) 

( - 1 0 ) 
( - 2 ) 

( + 3 ) 13 (— 3) 

4 
17 
49 
14 
86 
47 
27 
23 
24 

rendes 

( + 1 ) 

(-7) 
( + 7 ) 
( + 1 ) 
( + 2 ) 
(+4) 

segédtanár 

1 ( + 1 ) 

14 
13 
2 

11 

( + 3) 
( - 1 2 ) 
( - 2 ) 
( - 2 ) 
( - 4) 

5 
17 
49 
14 

100 
60 
29 
23 
35 

( + 1 ) 
(+ 1) 

-4) 
-5) 
-1) 

Összesen 273 ( + 8 ) 59 (—16) 291 ( + 8 ) 41 (—16) 332 (—8) 
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A tanítók száma 8-czal kisebb mint tavaly volt; a nem képesí-
tetteké fogyott, még pedig 16-tal, mig a képesítetteké 8-czal gyara-
podott. (NB. A m. é. jkv. számtételeibe itt, mint néhol egyebütt is, 
nyomdahiba csúszott be.) 

6. Iskola volt: 
egyházi közs. v. 

állami 
Barsban . . . 
F.-Komáromb.. 
Honiban . . . 
Mosonban . . 
Nógrádban . . 
Nyitrában . . 
Pozsonym.-ben. 
Pozsonyv.-ban . 
Trencsénben . 

4 
U 
50 ( - 1 ) 

8 
100 
58 (+5) 
20 

6 

7 
4 

( - 3 ) 

egyh. tul. bérelt jó karban rossz karb. építv. jav. 

4 — 4 — 
1 1 — 1 1 — 

51(+3) 1 ( _ 2 ) 49(4-3) 3 ( - 2 ) 
8 — ' 8 — 

102 — 93 ( - 3 ) 9(4-3) 
55(4-3) 5 (—-6) 56 (+6) 6 ( - l ) 
20 — 19(4-1) 1(—1) 

6 — 6 
34 (—1) 1 (4-1) 28(4-1) 6 27 (+3) 5 ( - 4 ) 

2 11 

3 
1 9 
1 7 

1 - — 

Összesen: 291 (4-3) 13 (—2) 285 ( + 7 ) 12 (—8) 273(4-10) 24 ( - 5 ) 5 30 
A iskolák száma mindössze egygyel, azonban az egyháziaké 3-mal 

szaporodott, mig a községi vagy államiaké 2-vel apadt. 
7. Ezen iskoláknál volt: 

Barsban . . . . 
tanterem 

. 5 ( - 1 ) 
tanítôlak 

5 ( - 1 ) 
faiskola 

2 ( + 1) 
testgyákorlótér 

2 
F.-Komáromban . 17 16 11 6 (+ 1) 
Hontban . . . . , 54 46 ( + 2 ) 45 19 (+ 4) 
Mosonban . . . . 14 14 8 ( + 1 ) 4 

(+ 4) 

Nógrádban . 102 101 73 
( + 1 ) 

17 (+ 1) 
Nyitrában . 60 ( - -1) 48 ( - -4) 26 (4-4) 9 (+ 6) 
Pozsonymegyében . . 29 H -1) 23 ( - -1) — ( - 4 ) 1 
Pozsonyvárosban . 21 5 i 3 
Trencsénben . . 32 ( - -5) 35 ( - -2) 9 ( - 2 ) 10 (+ 7) 

Összesen 334 (—6) 293 (—6) 175 71 (4-19) 
Az eggyel megszaporodott iskoláknál tehát a tantermek is a 

tanítói lakások is 6—6-tal fogytak (?). A testgyakorlóterek száma 
azonban 19-czel emelkedett. 

8. Taneszközök: 
irótábla, 

7 
20(4-2) 
76(+5) 
26 

fali olv. t., fali térk., földgömb 
184(4- 6) 18(4- B 6 
165(—25) 46(4- 8) 
997(4-57) 181(4- 6) 
110(4-19) 45(— 2) 

132(4-3) 1921(—17) 259(+ ') 
91(—1) 793(413) 156(4-14) 
43(41) 379(427) 64(-27' 
34 58(433) 44(— 2 
43(—1) 398(—72) 4 9 ( - 5) 

11 
41( -2) 

8 ( - l ) 
71 
35(—1) 
18 
7 

16(-1) 

lerm.-rajzi, 
50(— 4) 

270(4 6) 
3135(— 284) 

234(— 16) 
1508(— 106) 
481 (— 17) 
981 ( - 363) 

3669(— 84) 
361 ( - 189) 

t.-tani, 
55 
3 0 ( 4 3) 

712(4417) 
6 6 ( 4 F) 

146( — 4L) 
136(4 29) 
162(4 1) 
165 
7 4 ( - 5) 

kötet kv. 
168(— 40) 
6 9 3 í 4 97) 

3J8ÍX - 1859} 
72. ( - 70) 

3223(— 36!) 
1175(4 ' 85) 
1597(— 155) 
1482(— 6) 
158( - 143) 

Barsban 
F.-Komárom 
Hontban 
Mosonban . 
Nógrádban 
Nyitrában . 
Pozsonymb. 
Pozsonyvb. 
Trencsénben 

Összesen: 4-72(49) 4955(4 3) 8 6 2 ( - l l ) 2 l 3 ( - 5 ) 10G89(-1057) 1546(4440) 12714( 2402) 
Feltűnőbb különbség mutatkozik a természetrajzi taneszközknél, 

még pedig apadás (1057 darab) a mely Nógrád, Trencsén, Hont s 
főkép Pozsonvmegyéből kerül ki; úgy szintén a könyveknél, a hol 
leginkább Trencsén, Pozsonymegye, Nógrád s főképen Hont idézték 
elő a 2402 kötetnyi apadást. A természettani szerek viszont gyara-
podtak, (Hontban 447 darabbal.) 
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9. Az iskolák vagyona: 
ingatlan 

7144 frt ( - 1410) 
tőke összesen 

Barsban . . 
F.-Komárom. 
Hontban . . 
Mosonban . 
Nógrádban . 
Nyitrában 
Pozsonym. . 
Pozsonyv. 
Trencsénben. 

12600 
70425 
14100 

111160 
56926 
36090 

1000 
35640 

(— 6000) 
(-P 5016) 
( + 1350) 
( + 3314) 
(+28865) 
(+11950) 
( + 70.) 
( + 3340) 

993 frt ( + 4) 8137 frt (— 1406) 
340 » 12940 » (— 6000) 

6448 » ( + 1180) 76873 » ( + 6196) 
3800 » 17900 » ( + 1350) 
7717 » ( + 2362) 118877 » (-p 5676) 
2507 » ( + 1277) .59433 » (+30142) 

41239 » (+10261) 77329 » (+22211) 
50600 » ( + 1900) 51600 » ( + 2600) 

3514 » ( + 214) 39154 » ( + 3554) 
Összesen: 34-5085 frt (+47125) 117158 frt (+17198) 462243 frt (+64323) 

Az iskolai vagyonban tavaly kimutatott nagy apadás ez idén több 
mint kétszeresen megtérült; mert az idei szaporodás nem kevesebb mint 
64323 frt! E valóban tekintélyes szám leginkább a nyitrai és pozsony-
megyei kimutatásoknak köszöni létrejöttét; jóllehet— kivéve Barsot és 
Fehér-Komáromot — a többi egyházmegyék is gyarapodást mutattak ki. 

10. Az iskolák évi jövedelme: 
ingatl. v. 

frt 

tőkék, 

frt 

tandíjból 

frt 

állami 
s e 

frt 

községi 
g é 1 

frt 

egyházi 
y b c 

frt 

egyéb 
í 1 

frt 

összesen 

frt 
Barsban . . . 433 50 160 — - 349 1399 65 2456 
F.-Komáromban 999 24 476 1464 257 3997 83 7300 
Hontban . . . 6535 347 3126 2866 2364 12154 1652 29044 
Mosonban . . 945 183 430 324 1734 6952 — 10568 
Nógrádban . . 11221 393 8338 5470 738 21417 711 48288 
Nyitrában . . . 1701 149 4391 2064 2456 19131 1668 31560 
Pozsonym.-ben . 903 2004 2073 889 3501 8180 272 17822 
Pozsonyv.-ban . 45 2054 3720 100 880 18300 — 25099 
Trencsénben . . 1826 376 2858 5414 560 5204- 1165 17403 

Összesen: 24608 5580 25572 18591 12839 96734 5616 189540 
+ 1856 + 4 4 2 + 7 2 9 + 7 1 5 5 +2976 -276 - 2 3 1 3 

2-55 °/n 

+ 10569 
beljebb tolni 13-45°/0 2-94% 13 48% 9-80% 6 7 5 % 51-03% 

Barsban és Nyitrában apadt, a többi egyházmegyékben mindenütt 
növekedett a jövedelem, összesen 10569 frttal, 189540 frtra. Forrá-
sait tekintve, apadás csak az egyházi és »egyéb« segélyeknél van, a 
többi czímeknél növekedés; mely legszembeötlőbb az állami segélyek-
nél, melyek az összes jövedelemnek tavaly 6'39, ez idén már 9"80 %-át 
tették. Az egyházi segély a tavalyi 5419 %-ról 5F03 °/0-ra szállt le. Ezen 
egyházi segély és a tandíj öszszegét véve számba, minden ev. vallású 
lélekre esik 66 8 krajczár iskolaadó; mely tavaly csak 6 5 4 kr. volt. 

11. Az iskolák kiadása: 
r. tanító s. tan. javítás tanszer egyébre összesen 

Barsban . . . . 2118 frt 154 frt 25 frt 22 frt 137 frt 2456 frt 
F.-Komáromban . 6946 » — » 115 » 45 » 194 » 7300 » 
Hontban . . . . 25647 » — » 1879 » 324 » 1194 » 29044 » 
Mosonban . . . 9110 » — » 635 » 140 » 683 » 10568 » 
Nógrádban . . . 46684 ». 566 » 184 » 25 » 829 » 48288 » 
Nyitrában . . . 25840 » 2253 » 1654 » 194 » 1619 31560 » 
Pozsonymegyében. 15009 » 619 » 275 » 94 » 1825 17822 » 
Pozsonyvárosban . 21960 » — » 840 » 258 » 2041 » 25099 » 
Trencsénben . . 13847 » 2358 » 788 » 158 » 252 » 17403 » 

Összesen: 167161 frt 5950 frt 6395 frt 1260 frt 8774 frt 189540 frt 
+14550 » —554 » —6406 » + 1 1 1 » + 3 0 1 4 » +10715 » 
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Ezen kiadásból átlag esik: 
1 iskolára 1 rend. tanítóra 1 s -tanítóra 1 tanulóra 

Barsban . . . . 614'— frt 529 50 frt 154 — frt 18-77 frt 
F.-Komáromban . . 663-63 408-77 » ' Í 6-07 > 

Hontban . . . 580-89 » 523 — > • s 10-83 
Mosonban . . . . 1321 — » 636-28 > • « 8-19 » 
Nógrádban . . . 482-88 » 466-84 » 40-43 » 7 17 » 
Nyitrában . . . . 573 82 » 54977 » 173-31 » 5-06 » 

Pozsonymegyében . 89110 > 558-88 » 309-50 » 9 4 7 > 

Pozsonyvárosban . . 4183-17 » 954-78 » — • — » 21 — » 
Trencsénben . . . 62153 > 98-25 » 71-63 » 5 5 7 » 

Az egész kerületben 664 97 frt 574*44 frt 14512 frt 6 96 írt 
12. Az iskolai szorgalom-időről, az esperesi jelentések alapján 

a következő, — bár hiányos, de így is elég változatos kimutatás 
volt eg-ybeállíható: 
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Barsban . . . . 
F.-Komáromban . 
Hontban . . . . 
Mosonban . . . 
Nógrádban . . . 
Nyitrában . . . 
Pozsonymegyében. 
Pozsonyvárosban . 
Trencsénben . . 

4 
11 
50 

8 
100 
58 
22 

6 
34 

1 

2 
8 
3 
4 

10 
6 
2 

6 

2 

1 

1 
4 

1 

5 

1 

3 

5 

2 
1 

4 2 
1 

15 

20 

1 

1 

2 

1 

15 

6 
12 

293 28 8 8 7 5 1 153 7 18 20 1 1 2 34 
10h. 9Vjh 9 honap ®Vi h. 8 hónap ? 7 a 

h. 7 h. 6 h 

A tanítás eredménye: 
Általában 

Barsban . . 
F.-Komáromban 
Hontban . . 
Mosonban . . 
Nógrádban . . 
Nyitrában . . 
Pozsonymegyében 17 
Pozsonyvárosban 5 
Trencsénben . . — 

jeles 

2 
6 

21 
12 
30 
10 

JO 

1 
5 

12 
2 

38 
10 

9 
1 

35 

elégséges elégtelen jeles 

6 
7 

24 
4 
2 

1 
1 

A magyar nyelvben 

3 
f o 
9 

31 

4 
3 

JO 

1 
2 

25 
5 

31 

10 
3 

Összesen 103 113 43 55 77 

elégséges elégtelen 

1 1 — 

23 

36 
262 

39-3 43 2 1 6 4 1 1 % 
170 

3 2 4 45 21 2 1 1 % 
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Ezen adatok az idén már teljesebbek. Nyitra az eredményt a 
magyar nyelvben ugyan nem mutatta ki szám szerint; de jelenti, hogy 
az mindenütt tanitatik, oly eredménnyel, mint a többi tantárgyak. A 
városokban és mezővárosokban, a hol a magyar nyelv tudása élet-
kérdés, intenzivebben; a falvakban, hol a földmivelő nép a magyar-
nyelv tudására kevésbé van utalva, kielégítő vagy jó eredménnyel. — 
Trencsén azt jelenti, hogy a tanítás eredménye általában jó; a magyar 
nyelvben elért eredményt az esperes, a körlelkészi jelentésekből össze 
nem állíthatta. 

Az eredménynyel általában meg lehetünk elégedve; tanítóink 
82'5°o-a jeles és jó eredménynyel tanít; tehát lelkiismeretesen végzi 
kötelességét; elégséges eredményt mutatott ki 16 '4%; elégtelen osz-
tályzattal a 262 tanító közül csak hárman vannak kimutatva. 

A magyar nyelvről szóló kimutatás csak a nem magyar tan-
nyelvű iskolákra vonatkozik. E szerint 170 iskola közül az eredmény 
55-ben (32-4%) jeles, 77-ben (45'3 %) jó, 36-ban (21*2 %) elégséges 
s csak két esetben elégtelen. 
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B) II. A katecheťákról és az idegen intézetekbe 

Az iskola jellege és tanítványszáma 
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Bars . . . . Körmöczbánya — 88 — . — — — 88 1 15 

» 
> . . . 
» 

Jánosrét 
Kékellő 
Felső-Tóti 

Nemes-Kosztolány . . . 
Léva 

35 
7 
5 

4 

— 

3 

31 

7 

— 

27 

13 3 

— 

61 

16 
9 

4 

31 
27 
61 
35 

7 
5 
9 

50 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 

5 
1 

17 
2 
1 
1 
6 

14 

Nagy-Szelezsény . . . . 1 — — — — — — — — 2 — 3 2 4 

Aranyos-Maróth. . . — — 4 1 5 2 2 

F.-Komárom 

Ondód 
Révkomárom 

Érsekújvár 
Szák 

— 44 — 18 
— — 

— 

— 

7 
2 

— — 69 
2 

4 
1 

14 
1 

Székesfehérvár . . . . 6 42 — 9 — 10 4 — 15 — — 86 7 16 

Szend — — — — — — — — — — — — — 

— — 

Hont. . . . A.-Fehérkut-Bátorfalu . 
Dacsokeszi 

Bagyan-Gyekés . . . . 
Bakabánya 
Báth 10 

— 

6 

12 
25 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

6 

12 
25 
10 

1 

1 
1 
1 

1 

2 
4 
2 

Csalomia-Terbegecz . . 
Csánk-Horhi 
E-Maroth. Apát-Maróth 
Felső-Rakoncza. Palást, 

F.-Túr 7 

— 

6 
26 
42 — 

— 

— 

— — 

— — 

— 

6 
26 
42 

7 

1 
1 
1 

1 

2 
2 
7 

1 

Hars.-Terény -Ipolyságh — — — 6 — — — — — — — 6 1 1-5 

Hodrusbánya -Újbánya . — — 12 — — - — — — — 12 1 3 

Selmeczbánya — 6 — 6 1 2 
Átvitel 75 174 136 72 — 50 7 — 107 11 4 636 42 1265 
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járó ev. növendékek vallásoktatásáról. 

D
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Díjazandó 

A h i t o k t a t ó n e v e 
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Ki f i z e t i ? 

há
ny
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J e g y z e t 

Mikolik Árpád hitokt. . . 

Raab Károly leik. . . . 
Dedinszky Aladár segédl. 
Raab K. és Dedinszky A. 
Dedinszky Aladár. . . . 
Weisz Ferencz f'öldm.. . 
Raab Károly 
Bázlik Pál leik 
Bándy Endre leik. . . . 

Sárkány Dezső leik. . . 

» » » . . 

Jánossy Lajos leik. . . . 
Kovács Sándor theol. tan. 

2 5 0 

2 5 0 
8 0 

8 0 0 
1 2 0 

1 2 
5 0 

3 0 8 
4 8 0 

1 0 0 

1 6 0 
? 

a város 
» 

» 
az állam 

a hamburgi Gottesk. > » 
a közalap 
az egyház 

állam 300, város 60, a 
tanulók 120 koronát 

az állam 

az állam ? 

8 

3 

3 

2 

400 

200 

5 0 0 

300 

160 

Az egyház 1000 koronával 
díjazza. 

Tekintettel a szórványra 
még külön tanerőre yolna 
szükség. 

Útiköltségre. — 12 reform, 
gyermeket is tanított. 

Berendezendő a bicskei 5, 
a doroghi 10, a Vasztély 
pusztai 3 gy. számára. 
Táv.: Bicske 35 , Dorogh 
35, Vasztély 5 5 km. 

Berendezendő Mooron (9), 
Arki pusztán (7 gy.) 

Ide állandó erő kell. 
Császár-Kömlődön 9 gyer-

mek a reform, iskolába 

Gáncs Jenő leik 380 közalap 70, város 250, 
a tanuíók 60 koronát 2 

4 

8 

100 

300 

1260 

jar. 

Berend. az állami javító 
intézetben. 

Makk pusztán 1, Tóváro-
son 13, Tatán 7 gyerm.; a 
tóvárosiakat és tataiakat 
a reformátusok tanítják. 

A 12 • mértföldnyi szór-
ványban levő 30 gyerm. 
számára külön vándor-
katecheta volna szük-

Stur Pál lelkész . . . . 

Fuchs J. bagonyai leik. . 

160 

140 

az állam 

az állam 

1 
1 

130 
130 
100 

seges. 
Táv. egy óra. 
Berendezendő. 
Fuvarra; táv. 14 km. 

» » » » 

Baltik Pál leik. későbben 
Szlopovszky Pál tan. . . 

Seffarovszky János leik.. 
Záborszky Gyula áll. tan. 
Schultz Samu leik. . . . 

340 

160 
100 
200 

» » 

az állam 
» » 
» » • 

— 100 

Holuby Vilmos leik. . . 

Hajdú Lajos segédlelk. . 

Gyuris Evelin 

Händel Vilmos leik . . . 

50 

40 

80 

a közalap 
» » 

az állam 

2 

1-5 

1 

2 

300 

120 

160 

100 

A távolság miatt csak al-
kalmilag tanitja. 

A fuvart (170 kor.) a honti 
missiói pénztár fedezi. 

A min. ev. vall. tanítót 
fog kinevezni. Zsarnó-

•czán berend. 

4 2 6 0 3 8 ' 6 4 3 0 0 
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Az iskola jellege és tanítványszáma 
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Áthozat 75 174 136 72 50 7 107 11 4 636 52 1265 
Selmeczbánya — — — — — 19 — — — — — 19 1 

Vihnye — — 9 — — — — — — — - — 9 2 
Moson . . Levél—Magyar-Ovár . . — — 31 1 — 5 — — 5 — — 42 3 

Zuráriy—Bruck-Ujfalu . 16 — _ 16 2 
Nógrád. . . A-Bodony—Romhány . 12 — — — — — — — — — — 12 2 Nógrád. . . 

Balassa-Gyarmath . . . 29 — 63 43 — 1 29 — — — — — 164 14 

Cseh-Brezó—Zlatno . . 
Kálnó-Garáb — 48 — — — — — :— — — 48 2 

- * . . . K.-Zellő-Szécsény-Kovácsi — 19 — — — — — - — — — 19 3 
Kürtös-Ebeczk — — — — — — — — — — — — — — 

Losoncz 2 — 84 29 — — 
— — 51 — 19 185 5 20 

Apátfalu 34 34 1 6 
Fülek 14 — — — — — — 14 1 1 
Mucsin 9 — — — — — — 9 1 1 

Málnapatak — — 133 — — — — — — 133 1 6 
Maskova-Gács 10 — — — — — — — 10 1 2 
Salgó-Tarján 22 — — — 18 — — — 142 — 182 6 3 

Baglyasalja 21 21 1 1 
Pálfalva — — — — — — — 

— — — — — — — 

Salgó _ — 12 12 1 2 
Sámsonháza—Pásztó . . 14 — 9 4 — — 27 3 5 
Surány 9 — — — — — — — — — — 9 1 3 
Nagy-Szécsény — — — — — 8 — — — — — 8 1 1 

Dolány — 30 — — — — — — — — 30 1 2 
Szinobánya-Katalinvölgy 

és aczélgyár . . . . 6 6 — 12 2 2 
Szirák — — 120 — — — — — — — — 120 1 13 

Szügy—Vadkert . . . . 9 — 9 1 1 
Nyitra . . . Assakürth—Nyitra . . . 4 — — 2 — — — — 9 — — 15 3 2 

Hluboka — — 12 — — — — — — — 12 1 2 
Holics 2 1 — — — — — 3 2 5 
Lubina  — — 130 — — — — — — — 130 1 4 

Hrussó „ 38 38 1 2 
Miava — — 75 — — — — — 75 1 3 

Bárányvölgy . . . . — — 98 — — — — — • — — — 98 1 3 
Blahó — — 86 — — — — — 86 1 3 
O-Miava 117 — _ — — — 117 1 3 
Rudnik — 96 — — — -1— — — 96 1 3 
Szvinárky — — 65 — — — — — — — — 65 1 3 

Pritrzs-Jabionicza . . . . — 

Szakolcza — 14 1 — 13 — 28 3 6 
Vradistye — 6 — — — — — — — — — 6 1 2 

Szenicz — — 24 35 — — — — — — 59 2 8 
Kuno  — „— 10 — — 10 1 2 

Szobotistye . . . . . . . — — 40 — 27 — — — — 67 2 3 
Átvitel 217 277 1432 191 1 160 7 — 185 192 23 2685 107 278-5 
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Laczo Dániel tanító . , 
Nagy Ilona áll. tanítónő. 
Dianiska Frigyes segédl. 

Seybold Károly leik. 
Krman Lajos leik. . 
Hajdú Lajos segédl. 

Kalanda János tanító . . 
Gábor Pál, zobri tan. . . 

? 

Kaszner Ede, vallástanár 

Paulinyi Dániel áll. tan.. 
Greifenstein Ede segédl.. 
Vitovszky István iparos . 
Petrivaldszky Károly kat. 
Solcz András leik. . . . 
Ruttkay Sándor leik. . . 

Markovics Gusztáv tan. 

Szomor Károly tan.. 
Kiss István leik. . . 
Szlancsik Pál leik. . 
Nemes Gyó'ző tan. . 
Luppa Lajos tan. . . 

Petricz Mihály tanító . 
Kuzmányi György kántor 

később Sólyom I. tan 
Wladár Viktor leik. . . 
Laczko János leik . . 
Szekerka Pál leik. . . 
Boor János leik. . . . 
Pohanka Gyula és Ország 

Gábor áll. tanítók . . 
Nipell Gizi áll. tanítónő 
Valásek Samu segédleik 
Keviczky Nándor áll. tan 
Holly János áll. tanító 
Endreffy Béla áll. tan. 
Koncz Daniel áll. tan. 
Honéczy Gyula áll. tan. 

Quotidian György leik. » » » 
Braxatorisz Márton leik. 
Bartsch Sándor áll tan. 
Beblavy Pál leik.. . . 

4260 
80 a város 
30 a közalap 

570 A leányegyh. 300, áll. 
100. ehm . 42, ker. 56 

közalap 40 koronát 
120 áll 40, közalap 80 kor. 

1260 

126 
? 

1700 

100 

856 
20 

600 

30 

200 

50 
25 

160 

200 
50 
40 

160 
80 

240 
140 
140 
140 
140 
140 

380 
30 

350 
100 
160 

12677 

Egyh. 800., áll 400, 
község 60 kor. 

ker. 50, tanulók 76 kor. 

egyh. 400, egyhm 400, 
egyet. 300, állami 150, 

közalap 400 koronát 

a leányegyház 

egyház 
a község 

a bányát. 200, aczélgy. 
300, palaczkgy. 100 kor. 

a társulat 

áll. 150, közalap 

a község 
az egyház 

az állam 

közalap 
az állam » » 

» 2> 

> 
» 

» » 
> » 

áll. 300, város 80 kor. 
kerület 

az állam 

38, 4300 

3 800 
100 

2 300 

1 100 

— 240 

— 

• • II  

2400 

2 180 

10 1500 

1 
2 

— 100 ľ 

— 

300 — 

2 100 

— 

200 

1 170 

1 50 
63, 10840 

800 Táv. 7 km. — útiköltségre. 
Táv. vasúton s/4 óra. 
Táv. 7 km. 

czára későn érkeztek. 

más szükséges, tekintet-
tel a szórványra. 

külön katech. szükséges. 

mara. 

A tanítás nincs rendsze-
resítve. 

Táv. 24 km. 

— Adatok hiányoznak. 

5 km. 

50 Gazdászati iskola. 
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Egyházmegye A község neve 

Az iskola je l lege és tani tványszáma 

elemi 

fe
le

ke
ze

ti 

kö
zs

ég
i 

ál
la

m
i 

po
lg

ár
i 

fe
ls

ő 
le

án
yi

sk
. 

ip
ar

- é
s k

er
. 

ta
n.

 

ke
re

sk
. 

is
k.

 
ke

re
sk

. a
ka

d.
 

kö
zé

p 
is

ko
la

 

M
ag

. é
s t

ár
s.

 i
sk

. 

ta
ní

tó
ké

pz
ő 

A
 t

an
ítv

. 
ös

sz
es

 
sz

ám
a 

In
té

ze
te

k 
sz

ám
a 

H
et

i 
ór

ák
 s

zá
m

a 

Pozsony m. 

Pozsony v. 

Trencsén 

Áthozat 
Berencsváralja . 
Rovenszko . . . 

O-Tura  
Turolúka—Belánszky irtv 
Nyitra—Szerdahely. 

Kerencs . . . . 
Szeptenczujfalu . 
Nagy-Tapolcsány 
Nemcsicz. . . . 
Tőkésujfalu. . . 

Vágujhely  

Csejte  
Luka  
Hrádek . . . . 

Verbó  
Verbócz  

Chvojnicza . . . 
Felső-Zelle — Galgócz 
Bazin  
Modor 

Nagyszombat 
Pusztafödémes—Diószeg 
Somorja 
Szent-György 
Pozsony 

» keresk.tanonczok 
Giebel-Roszuleg-féle 

intézet 
Chalupa-féle . . . 
Urbauer » . . . 
Keresk. akad.. . . 
Áll. felső leányiskola 
Főreálisk. és főgymn 

Tanítóképzők . . . 
Gyakorló isk.. . . 
Cs. és kir. apródisk. 
Dynamitgyár . . . 

Beczkó 
Kocsócz 

Felső-Ozor, Baan . 
Brczoluby . . . 

Kochanócz-K.-Zsámbokrét 
N.-Szlatina—Trebichava 

Cserno-Lehota . . 
Podluzsán—Timorháza 
Púchó 

Lédecz 
Trencsén 

Zárjecs— Zbora . 
Zay-llgrócz . . . 

Felső-Nasticz . 
Zsolna 

C s a c z a . . . . 
Összesen 

1198/99-ben 

217 

24 

2Í71432 
67 
13 
3 

60 
60 

20 
20 

12 
1 

11 

393 

311 

191 

14 

18 

15 

10 
9 

84 
6 

32 

695 

14 
6 

16 

24 
45 
11 
41 

13 

79 
19 
29 

2 

160 

8 

4 

24 

43 

28 

2033 287 

18 

18 

14 

160 
25 

47 

11 

14 

408 

17 

185 192 23 2685 
67 
13 

3 
60 

12 

15 

57 

21 

17 

17 318 

20 

7 
11 
28 

238 

36 

86 

60 
24 
6 

6 
13 
4 

20 
20 
28 

9 
84 
20 

311 
62 

43 
12 
58 
15 

160 
25 

7 
11 
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17 
28 
57 

36 
8 
2 
14 
14 
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16 
18 
24 
45 
11 
41 
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79 
36 
29 
32 

2 

4464 183 
43911175 
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A h i tok ta tó neve Ki f izet i ? 

Díjazandó 

J e g y z e t 

Büro Imre áll. tan. . . . 
Gáspár Pál szeniczei e. tan 
Paulovics József tan. . . 
Sesztina János áll. tan . 

Szlany Lajos tan 
Bogyay Antal leik. . . . 

Kovacsovics Mihály tan, 
Erdélyszky Mihály leik. 

Egy ottani földmíves . 
Kaply Lajos áll. isk igazg 
Szlávik Adám leik. . . 
Ország Ferencz áll tan 
Stubner S. polg isk. tan 
? és Langholter Tófor. 
Hollerung Károly leik. 
Steinacker Roland segédl 
Rehling tan 
AlbrechtG. slelk. és vallást 
Maschtena József leik. 
Ritter Károly leik. . . 
Schönwiszner Kálm. leik 
Nitschinger Pál tan 
Ebner Gusztáv leik . . 

Schreiner Ádolf tan. 
» » » 

Korcsek Zs ny. isk. igazg 
Schmidt Károly J. leik. 
Korcsek Zsigmond . . 
Ebner G. és Stromp László 

theol. tan 
Schmidt Károly Jenő 
Korcsek Zsigmond . 
Ebner Gusztáv leik.. 
Schreiner Ádolf tan. 
Bálent István leik . 

Vargha Emil leik. . . 
Egy földmívelő . . . . 
Krafta Nándor tan. . . 
Bartho Mihály, később 

Bucsek Gyula lelkészek 
» » leik.. . . 

Zsambokréthy Lajos leik 

Krizsan Zsigmond leik. 

Czigelbrier K. áll. tan. 
Riesz Károly leik. . . » » » . . 
Krizsan Miroszláv leik. 

12677 1 63 6 10840 
80 az állam — 

200 » » — 

60 » » — 

100 » » — 

100 az egyház — 

160 a Steiger alap 0-5 96 Táv. 16 km. 
40 az állam 120! Táv. 16 km. 

2 200| Berend. 
? ? — Izr. isk. 
158 áll. 100, kerület 58 kor. 8 600 

— — 1 100 Táv. 1 óra 
— — 1 150 Táv. 2 óra. 
— — 1 40 
190 áll. 150, község 40 kor. — 

100 az állam — 

100 » » — 

160 » » 2 160 N.-Bucsányban (6) ésJasz-
1720 a város és egyház — lóczon (2 gy.) berend. 
200 az állam - — • A tanítóképzőben. 
1661 » » — A gyak. és polg. iskolában. 
60 a város — Az iparos tanonczoknál. 

2000 az egyház — 

Az iparos tanonczoknál. 

30 közalap 20 
220 a város — 

100 az állam — 

80 az egyház — A tanonczok nyelv szerint 
100 » » 3 külön csoportban vol-

— nának tanít. 
100 az intézet — 

100 » » — 

200 » » 
400 » » — 

666 az állam — 

600 az egyház — 

400 az állam — 

200 > » — Az egy óráért az Orsolya 
100 » » — kolostorban semmit sem 
160 » » — — kap. 
100 a gyár — 

60 az állam 1 40 
— — 1 150 Alkalomadtán tanít. Táv. 

7 km. 
60 az állam 40 Táv. 2 km. 

— — 2 200 Táv. 2 km. 
100 az állam — -

60 » » — 

100 az állam 
— — 2 100 Vannak gyermekek Mosz-
— — 1 50 tistyén és Hosztinán is. 
700 áll.500, város 100, egyh. 

tistyén és Hosztinán is. 

100 koronát 2 100 
120 az állam — 

200 » » — 

100 » » — 

162 a közalap — 

40 » — 

23529 78 12956 
18353 95 19586 5 

24. 

D
íja

zá
sa

 k
or

.-
ba

n 
II 

há
ny

 h
et

i 
ór

a?
 

há
ny

 k
or

on
áv

al
 ?

 



66 

r 

Áttekintés. 

Egyházmegye 

Az iskola jellege és tanítványszáma 
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Bars  52 88 7 39 — 40 3 — 77 11 4 321 19 68 2450 8 600 

F.-Komärom . . . 6 86 — 27 — 10 4 — 24 — — 157 12 31 540 22 2560 

Hont 17 — 138 6 — 19 — — 6 — — 186 13 305 1380 8-5 1040 

Moson — — 47 1 — 5 — — 5 — — 58 5 5 690 3 900 

Nógrád 136 97 434 81 — 59 — — 51 181 19 1058 85 90 5127 10 5270 

Nyitra 82 66 1068 54 1 45 - - — 26 — — 1342 44 86-5 3938 17-5 1886 

Pozsony m  13 311 32 71 — 20 — — 27 — 27 501 16 46 4496 — 20 

Pozsony v  — 14 8 — 28 185 — 17 78 46 36 407 14 42 5 3206 — — 

Trencsén 27 33 299 8 18 25 — — 24 — — 434 25 38 1702 9 680 
Összesen 333 695 2033 287 47 408 7 17 318 238 86 4464 183 437-5 23529 78 12956 

Az idegen iskolákat látogató [növendékeink ellátásával lassan-
lassan rendes kerékvágásba kerülünk. 183 különböző jellegű iskolában 
heti 43772 órában 4464 növendéket láttunk el vallásoktatással, — 
minden bizonnyal nagy munka! Az intézetek száma 7-tel, a növen-
dékeké 73-mal, a heti óráké 62V2-tel szaporodott. 

A panasszal a díjazás felett is lassan-lassan elhallgathatunk; hisz 
a dijazás kitesz már 23529 koronát, mely összeghez hozzájárulnak: 
az állam 10152 koronával (+• 1956 kor.) = 4 3 1 4 % 
az egyházak . . . . 7203 » ( + 2861 » ) = 30-61 » 
a pol. községek . . . 2460 » ( + 630 » ) = 10 46 » 
a kerület s a közalap . 1928 » (~b 153 » ) = 8 20 » 
intézetek és társulatok . 1530 » (— 130 » ) = 6 50 » 
a tanulók csak . . . 256 » (— 294 » ) = 1 0 9 » 

Tanulók már csak Léván, Székesfehérvárt és Szécsény-Kovácsiban 
fizetnek az oktatásért. Azon kellene lennünk, hogy a tandíjszedés ott 
is elmaradjon már. 

Legjobban vannak díjazva a hitoktatók Mosonban, hol egy heti 
óra után az egész évre esik 138 kor.; a második helyre került Bars, 
hol egy órára 128 kor. 94 fii. jut; következik Pozsonvmegye 97 kor. 
76-el, Pozsonyváros 75 43-el, Nógrád 56 96-el, Nyitra* 45'52-el, Hont 
45'24-el, Trencsén 44'63-el; utolsó helyen áll Fehérkomárom csak 
17'42-el. A mellett, igaz, vannak még mindig egyes hitoktatók, kik 
ingyen végzik szent buzgósággal a fontos munkát, sőt gyalog járnak 
a filiákra. 

Behozandó volna még 78 heti óra, díjazandó 12956 koronával; 
mely igény tán nem áll kedvező arányban a már 23529 koronával 
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díjazott 437 órával szemben? Feltűnőnek tartom, hogy Sámsonháza 
részéről, váljon a hozzánk tért mátra-szöllősiek gyermekeinek vallás-
oktatásáról gondoskodva volt-e, jelentés nem érkezett. 

A mi a tananyagot illeti, a beérkezett jelentésekből megnyugtat-
hatom a kerületi gyűlést, hogy a legszükségesebb vallásismeretek min-
denütt nyújtatnak a, növendékeknek. Az elemi iskolákban tanítatik a 
káté, a bibliai történet, itt-ott egyháztörténet, ima, ének, perikopák; a 
felsőbbekben, hol külön-külön minden osztályban, hol több osztályban 
csoportosan, felváltva bizonyos egymásutánban: a káté, bibliai történet, 
bibliaismertetés, egyháztörténet és rendszeres hit-és erkölcstan; helyen-
ként a növendékek az egyházi énekben is gyakoroltatnak. 

Nem azért festettem ezen elég kedvező képet, hogy megállapod-
junk már a szent munkában; sőt folytassuk azt lehetőleg fokozódó 
buzgósággal, hogy megtartsuk a mink van! 

C) III. A tanítóképzőkről. 
1. A pozsonyi áll. tanítóképzőben volt 31 ev. növendékünk, 

még pedig az I. évfolyamban 8, a Il-ban 7, a Ill-ban 11, a IV-ben 5. 
Az első három tanfolyamat összesítve heti két órában tanította Schmidt 
K. Jenő lelkész, Pálfy József nagyobb tankönyve szerint az egyház-
történetre. Junius 13-án tartatott a vizsga, melynek eredménye: 19 ki-
tűnő, 4 jeles és 3 jó. A IV. tanfolyam gyakorlati oktatásban részesült, 
melyet Korcsek Zsigmond nyug. elemi isk. igazgató, egyúttal az inté-
zetnél levő gyakorló iskola ev. tanulóinak hitoktatója is, vezetett; ki 
a módszertant is előadta. A junius 8-án megtartott képesítő vizsgálat 
eredménye: 3 kitűnő és 2 jeles. A vizsgáknál az egyházkerületet 
Trsztyenszky Ferencz főesperes képviselte. Az órákat egygyel szapo-
rítani kellene. 

2. A pozsonyi orsolyarendi apáczáknál berendezett tanítóképző 
három első osztályába 5 növendékünk járt; kiket heti egy órában szin-
tén Schmidt K. Jenő lelkész oktatott a ker. egyház történetében Be-
reczky Sándor tankönyve szerint. Ketten kitűnő, hárman jeles ered-
ménynyel tanultak. Vájjon tettek-e vizsgát, arról a jelentés nem szól. 
A vallástanárnak adjuk meg legalább elismerésünket és köszönetünket; 
mert ez intézet ev. növendékeit évek óta minden anyagi jutalom nél-
kül látja el vallásoktatással; de anyagi megjutalmaztatását is kellene 
lehetővé tennünk. 

3. A nagyszombati szintén orsolyazárdában fennálló tanítónő-
képző 7 ev. növendékét egy csoportban heti 2 órában Albrecht Géza 
vallástanár tanította bibliaismertetésre, bibliai részletek olvasása mellett. 
A IV. évfolyam osztályvizsgája május végén az egyházközségi elöljá-
róság jelenlétében, az évzáró vizsga junius 16-án Hollerung Károly 
főesperes elnöklete alatt tartatott meg. Az eredmény jó. 

4. A modori állami képzőben volt 20 ev. növendék. Az I. év-
folyamban 5, a Il-ban 6, a Ill-ban 7, a IV-ben 2, kiket Pálfy nagyobb 
tankönyvéből Hollerung Károly lelkész-főesperes egyháztörténetre tani-
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tott heti 2 órában. Vizsgájuk Lenhárdt Károly intézeti igazgató és 
egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt junius 7-én volt; eredmény: 17 
kitűnő, 3 jeles. A két negyedik osztálybeli képesítőt is tett a vallás-
tanból, kitűnő eredménynyel. Ezek s némelyek a harmadévesek közül 
a gyakorlati iskolában, a vallástan oktatásában is gyakorolták magokat. 
Orgonálásra és egyházi énekre maga az igazgató úr tanította növen-
dékeinket, még pedig a legszebb sikerrel. 

5. A lévai állami tanítóképzőben 4 ev. növendék volt, kiket 
Bándy Endre lelkész tanított heti 3 órában. Az első évfolyambeli egy 
növendék tanulta az egyháztörténetet Bereczky Sándor tankönyve 
szerint; a Il-ik évfolyamban nem volt ev. növendék; a III-ik évfolyam 
2 növendéke tanulta a hit- és erkölcstant Bancso Antal tankönyve 
szerint; a IV. évfolyambeli egy növendék eljárt az elemi iskolások 2 
vallás-órájára, hallgatta a lelkész tanítását s az év vége felé maga is 
tartott próbaleczkéket s azon kívül külön órákban tanulta a vallásoktatás-
tant. Az osztály vizsga május 19-én, illetve junius 20-án volt Leidenfrost 
Tódor elnöklete alatt; eredmény: 1 kitűnő, 3 jeles. A IV. évfolyam-
beli egy növendék képesítőre nem bocsáttatott; mert az osztály vizsgán 
a zenéből elégtelen osztályzatot nyert. 

6. A losonczi állami képzőben volt 19 ev. növendék. Az I. osz-
tályban 5, a Il-ban 5, a 111-ban 2, a IV-ben 7. Vallástanár Kaszner 
Ede. A két első évfolyam tanulta heti 2 órában Zsilinszky-Hörk tan-
könyve szerint a hit- és erkölcstant, azonkívül imákat és egyházi 
énekeket. A III. és IV. osztály szintén együtt heti 2 órában tanulta 
dr. Luther kis kátéját bibliai történetekkel magyarázva. A vizsga jun. 
12-én tartatott; volt e valaki jelen a kerület részéről, nem tudom. Ered-
mény: 8 kitűnő, 6 jeles, 3 jó, 2 elégséges. A képesítőn Hrk János alesperes 
elnöklete alatt, ki a bemulatott eredménynyel az elvégzett anyag meny-
nyiségére nézve nem volt megelégedve, a 6 jelölt közül öten kitűnőre 
vizsgáztak, egy jelesre. Gyakoroltatnak-e a növendékek vallástanításban, 
erről a jelentés nem szól. Ha már 4 vallástani óra adatik ez intézet-
ben, czélszerűbbnek tartom, hogy minden osztály külön-külön kapja 
a maga óráját, a tananyag természetes egymásutánjában, mint a hogy 
a tanítás csoportosítva két-két osztályban jelenleg folyik. 

Öszszegezés ; 
Volt tehát: 1. a pozsonyi állami tanítónőképzőben 31 növendék (ev.) 

2. » » rk. felek. » 5 » » 
3. » n.-szomb. » » » 7 » » 
4. » modori állami tanítóképzőben 20 » 
5. » lévai » » 4 » 
6. » losonczi » » 19 » 

Összesen 86 
1898—99-ben 86. 
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D) IV. A l y c e u m o k r ó l . 
A) A pozsony i lýceum. 

I. A lýceum kormánya. A lýceum felügyelője Günther M. Vilmos: 
kir. tanácsos. A lýceum kormányzatával megbizott testületnek, az iskola1 

tanácsnak, van 12 választott tagja. Hivatalból tagjai a fentartó egyház 
négy lelkésze, a lýceum igazgatója, a theologiai akadémia igazgatója 
és a tanártestület képviseletében két lyceumi tanár. Az iskolai tanács 
elnöke dr. Dobrovits Mátyás, alelnöke Sziklai Ottó, jegyző dr. Losonczi 
Lajos tanár. 

II. Tanári testület. Az intézet igazgatója Markusovszky Sámuel. 
Az 1899—1900-iki iskolai évben az igazgatóval és tornatanítóval együtt 
15 rendes és 6 rendkívüli tárgyakat előadó tanár; más vallású hitok-
tató 4 volt. A tanév elején foglalta el hivatalát Michnay Gyula újon-
nan megválasztott tornatanító. 

III. Tananyag. A tanmenet és a tanórák száma teljesen az 
állami tanterv által előírott volt. A tankönyvek — a vallástaniak kivé-
telével — mind államilag engedélyezettek voltak. 

Rendkivüli tárgyakként taníttattak: 
a) A tót nyelv, tanulta 9 tanuló; tanította dr. Wagner Lajos, 

áll. főreáliskolai tanár. 
b) A gyorsírás, tanulta 32 tanuló; tanította dr. Jeszenszky István 

lyceumi tanár. 
c) Vegyes szólamu és férfikarének, tanulta 114 tanuló; tanította 

Frühwirth Samu, népisk. igazgató. 
d) Hegedűjátékot és más zenekari hangszereket tanult 28 tanuló; 

tanította Förster Ferencz, zenetanító. 
e) Szabadkézi rajzot tanult 64 tanuló. Tanította Hazslinszky Kál-

mán, rajztanár. 
f ) Slöjd (kézügyesség) tanulta 20 tanuló; tanította Freuszmuth 

Frigyes, népisk. tanító. 
g) Vivás, tanulta 36 tanuló, tanította Michnay Gyula, tornatanító. 
IV. Tanulók. Az év elején beiratkozott 432 nyilvános, 7 magán-

tanuló. Évközben elhalt 2, kimaradt 11, eltanácsoltatott 1; haladó 
tanuló volt 402, ismétlő 23. Vizsgálatot tett 425. Az V—VIII. osztály-
ban görögpótló tárgyakat tanult 69 (33 8 %)• Tandíjfizető volt. 392, 
tandíjmentes 27, részben felmentetett 6. 

Vallásra nézve: ág. h. ev. 213, ev. ref. 51, róm. kath. 74, gör. 
kel. 4, izraelita 82, unitárius 1. 

Anyanyelvre nézve: magyar 266, német 125, tót 31, román 2, 
olasz 1. 

Illetőségre nézve: pozsonyvárosi 159, pozsonymegyei 66, más 
megyebeli 195, más állambeli 5. 

V. Vizsgálatok. Az érettségi szóbeli vizsgálatok junius hó 13— 
16. napjain tartattak nt. Fürst János esperes elnöklete alatt. A kormány 
képviselője dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár volt. Jelentkezett 
38 nyilvános tanuló; ismétlő érettségi vizsgálatot tett 4. írásbeli vizs-
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gálafot telt 42, szóbelit 42. Jelesen érett 8, jól 9, egyszerűen 15, két 
hóra visszavettetett JO. 

Az évvégi osztályvizsgálatok junius 18—26-ig folytak. 
A tanulók előmenetele: magaviseletre nézve volt 328 jó, 85 sza-

bályszerű, 5 kevésbé szabályszerű. Igazgatói megrovást kapott 3, 
eltanácsoltatott 1, kizáratás nem volt. 

A tanulmányokban való előmenetelre nézve volt: minden tan-
tárgyból jeles: 37, minden tantárgyból legalább jó 88, legalább elég-
séges 224, egy tantárgyból elégtelen 41, két tantárgyból elégtelen 15, 
több tantárgyból elégtelen 20. 

Egészségi állapot. A tanuló ifjúság egészségi állapota a lefolyt tan-
évben általában kedvező volt. Azonban két jeles tanulót elragadott a 
halál; háromnak nehéz kórral kellelt megküzdeni. Az iskolaorvosi 
teendők végzésével dr. Fürst Lajos lemondása után, az egyház dr. 
Stromszky Ármint bizta meg. 

VI. Alumneum és convictus. Az alumneumba beiratkozott 107 
tanuló. Évközben kilépett 3, a convictusba áthelyeztetett 9. Az alum-
nisták és önként jelentkező convictorok ez évben is kaptak vacsorát 
évi 30 frtnyi díjért. E csekély összegért napon la meleg vacsorát kap-
tak és pedig hatszor húsételt, egyszer tésztát. 

Az 1899—1900. évi supplicatió az alumneum javára 637 frt 35 
krt eredményezett. Az alumneum szükségleteinek fedezéséhez a dunán-
inneni egyházkerület 150 írttal járul. Egyéb adományok: 227 frt 25 
kr. Kamatozó tőkepénze 69302 frt 82 kr. 

Az élelmezés díja, mely 10 hónapra szól és 2 egyenlő részben, 
szeptember és február elején fizetendő, kétféle: 

a) nagyobb: 50 frt ebédért és 30 frt vacsoráért; 
b) kisebb: 30 frt ebédért és 30 frt vacsoráért. 

Azonkívül fizet minden alumnus 1 frtot gyógykezelésért és orvosságok-
ért. A kisebb díjat fizetik az ág. h. ev. és ev. ref., lelkészek, tanárok 
és tanítók fiai, a theologusok és mindazon ág. h. ev. és ev. ref. ta-
nulók, kik a nagyobb díjat már egy ízben fizették. A többi alumnus 
a nagyobb díjat fizeti. 

Egy-egy alumnus ebédje átlag 60, vacsorája 30 írtba kerül. 
A convictusba, melynek tagjai mind ingyenesek, felvétetett az 

év elején 30, a II. félévben 36 tanuló. A convictus kamatozó tőke-
pénze 81535 frt 34 kr. Ezen alaphoz tartozik a Mihály-u. 10. sz. a. 
lévő kétemeletes ház és két szántóföld. 

Az alumnisták és convictorok négy kiváló helybeli orvos által 
ingyen gyógykezeltettek és az orvosságokat is ingyen kapták az az 
alumneum és convictus alapjából. 

VII. Ösztöndíjak, pályadíjak, jutalmak. A pozsonyi ág. h. ev. 
egyház kezelésében levő, egyletek részéről és az egyetemes egyház 
által adományozott ösztöndíjak czímén a tanulóknak 1266 frt 50 kr. 
jutott. Ösztöndíjban és jutalomdíjban részesült 36 tanuló. Pályadíjat 
nyertek 12-en 125 frtnyi öszszegben. 

Jutalomkönyvet kapott az Eisert-féle alapból 22 tanuló. 
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VIII. Gyűjtemények. A könyvtárak (nagy könyvtár, tanári kézi 
könyvtár és ifjúsági könyvtárak) ez évben 750 frtnyi öszszegen vett 
könyvekkel szaporodtak; 1890 május végén volt a nagy könyvtár nem 
theologiai részében, 13197 mű, 21685 kötetben és füzetben, az ifjúsági 
könyvtárban 924 mű, 1100 kötetben, az önképzőkör könyvtárában 3177 
magyar, 945 német könyv. A lýceum tulajdonát képező tót és szerb 
könyvtár ez évben rendeztetett; összesen magában foglal 1127 müvet 
2106 kötetben. 

A természettani szertárban van 758 készülék. Évi költség 255 frt. 
A természetrajzi szertárban van 2266 drb. Évi költség 150 frt. 
A földrajzi és régiségtörténeti gyűjtemény 50 frton vett tár-

gyakkal, de főleg ajándékok utján gyarapodott. 
A mértani rajzeszközök gyűjteménye 40 frtnyi öszszegen vett 

tárgyakkal gyarapodott. 
A philologiai múzeum 30 írt áru tárgyakkal gyarapodott. 
Az éremgyüjtemény ez évben ajándékozás utján gyarapodott. 

Minden hétfőn a nagyközönség számára nyitva áll. 
IX. Ifjúsági egyesület. 
1. Önsegélyző intézet. Az önsegélyző intézet, mely működésének 

immár 19. évét töltötte be, a tanuló ifjúság, tanári kar és a lýceum 
barátainak lelkes pártfogása közetkeztében 9682 frt 08 krnyi tőkével 
rendelkezik. Az egyesület ez évben 46 tanulót, összesen 534 frt 25 
krnyi öszszeggel és 80 tanulót a szükséges tankönyvekkel segélyzett. 

Évi bevétele volt 989 frt 26 kr., kiadása 617 frt 73 kr. 
2. Önképzőkör. Tagjainak száma 179. Tartott 27 gyűlést, 24 

magyart, 3 németet. Magyar könytára 3177, német könyvtára 945 
kötetből áll. Gyarapodása ez évben 157 kötet. 

3. Gyorsírókör. Tagjainak száma 11. Alaptőkéje 271 frt 63 kr. 
4. Ifjúsági gyámegyesület. Évi gyűjtése 125 frt. A szabad ren-

delkezésre álló % részből kapott a kőszegi leányiskola Erzsébet-alapja 
20 Irtot, külmissió 10 frt, a pozsonyi diakonissza-intézet 10 frt, a 
borsod-gömöri ózdi missió egylet 10 frt, a szabadkai evang. egyház 
10 frt, a szakadáti ev. egyház 10 írt, a theologusok Otthona 5 frt. 
25 frt az egyet, gyámintézet pénztárába szolgáltatott be. 

5. A zeneegyesület. Zenekara 45 gyakorlati órában 12 darabot 
tanult be. A rendszeres hegedűtanfolyamban résztvett 3 tanuló. Alap-
tőkéje 214 frt 14 kr. 

6. Ifjúsági énekkar és daloskör. Férfikar és vegyeskar, heten-
ként 3 gyakorlati órát tartott. Alaptőke 180 írt 66 kr. 

X. Adatok az intézet ez évi történetéhez. A lýceum új igaz-
gatója Markusovszky Sámuel az iskolai év elején foglalta el igazgatói 
állását. 

Az intézet történetében a lefolyt iskolai évben is a lyceummal 
szerves összefüggésben tervezett internátus ügye foglalkoztatta az intéző 
köröket. Az építkezés május hó 7-ikén kezdődött és teljes erővel foly, 
hogy az épület 1901. szeptember elején rendeltetésének átadható le-
gyen. Az internátus közvetlen vezetőjeül, praefectusáúl Holch Ottó 
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lyceumi vallástanár választatott meg, ki működését 1901. augusztus 
havában kezdi meg. 

A lyceumi internátus 129 tanuló számára van tervezve, kik há-
romféle fizetési fokozat szerint vétetnek fel. Az első fizetési fokozatba 
40 tanuló kerül, kik havonként 11 frtot fizetnek. E fokozatba jeles 
vagy jó előmenetelü evangelikus vallású tanulók vétetnek, kik eddi-
gelé convictusi jótéteményt élvezhettek. A második fokozatban, hová 
szintén 40 tanuló fog tartozni, — az ellátási díj havonként 15 forint 
lesz. E fokozatba való felvételre szegénysorsu, jó magaviseletű és elő-
menetelü evangelikus vallású tanulók tarthatnak igényt. A harmadik 
fokozatban szintén 40 tanuló lesz felvéve, kik havonként 30 forintot 
fizetnek. E fokozatba más vallású lyceumi tanulók is felvétetnek. 

A lyceumnak jótévői, pártfogói a lefolyt iskolai évben sem hiány-
zottak, kik adományaikkal lehetővé tették, hogy az intézet akadály-
talanul teljesíthesse fontos kulturális missióját. 

Az állami főfelügyeletet a lefolyt iskolai évben is Pirchala Imre 
pozsonyi tankerületi főigazgató gyakorolta, ki f. évi május hó 12—14. 
napjain tartotta meg hivatalos látogatását és a tapasztaltak felett, kü-
lönösen az intézet vezetéséről és a tanári kar működéséről a legtel-
jesebb megelégedésének adott kifejezést. 

A tanuló ifjúság hazafias és kegyeletes érzelmeinek ápolása, előadó 
képességük gyakorlása és szépérzékük fejlesztése végett, az intézet a 
lefolyt iskolai évben hat iskolai ünnepet rendezett énekekkel, zene-
előadással, szavalattal, felolvasással és színi előadással; ezek közül 
különösen felemlítendő az 1900. évi február hó 21-én az ifjúsági körök 
alaptőkéinek gyarapítására mérsékelt belépő díjjal rendezett hangver-
seny, mely a felülfizetésekkel együtt 163 frt 32 kr. bevételt ered-
ményezeit. 

Az iskolai tanulmányoknak szemléletek és tapasztalatok által való 
kibővítése czéljából, az itjuság a természetrajz és történelem tanárainak 
vezetése mellett több tanulságos kirándulást tett. 

A Pozsonyban felállítandó Petőfi szobrára 94 koronát és a Buda-
pesten felállítandó Petőfi-házra 45 koronát gyűjtött az ifjúság; mely 
adományaival az önsegélyző intézetet és gyámegyesületet és az ifjú-
sági körök alapjáit is jelentékenyen gyarapította. 

B) A s e l m e c z b á n y a i ág. hitv. ev. lýceum. 
A selmeczbányai lyceumban a lefolyt 1899—1900. tanévben 20 

tanár működött; 12 rendes, 2 helyettes, 3 bejáró vallástanár, 2 be-
járó óraadó és 1 rendes tornatanár. A tanítás nyelve az egész lyceum-
ban kizárólag magyar. A tanítás az állammal kötött szerződés értel-
mében az állami tanterv szerint megyen. A megújitott szerződés szerint 
f. 1900-ik év január 1-től a kormány évnegyedenkénti előleges 8000 
korona részletek kiszolgáltatására utasította a selmeczi m. k. adóhivatalt. 

A tanulók száma volt: beiratkozott 406 nyilvános és 4 magán-
tanuló; elmaradt 13, vizsgálatot tett 397, kik között volt 27 ismétlő, 
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tanulták a görögpótló tantárgyakat. 

Vallásra nézve volt a vizsgálatot tett tanulók közül: 186 (47%) 
ág. hitv. ev., 33 (8*3%) ev. ref., 1 2 4 ( 3 1 2 % ) róm. kath., 5 2 ( 1 3 % ) 
izraelita és 2 unitárius. 

Anyanyelvre nézve volt: 243 (61-2%) magyar, 60 (15%) német 
és 94 (23-5%) tót. 

Illetőségre nézve: 127 (32%) helybeli, 80 (20%) megyebeli és 
190 (48%) más megyebeli. 

Mint rendkivüli tárgyak előadattak a szabadkézi rajz, melyben 
21-en vettek részt, a gyorsirás, melyen 15-en, a zongorázás, melyben 
7-en, a műének, melyen 101, és a hegedűzés (zenekar) melyen 24-en 
vettek részt. 

A tanulók előmenetele. Magaviseletre nézve volt 350 (88 %) jó, 
42 (12%) szabályszerű és 1 kevésbbé szabályszerű. Igazgatói meg-
rovást kapott 6. — A tanulmányokban való előmenetelre nézve 
volt: 27 (6-8%) jeles, 63 (15'8%) jó, 225 (56-6%) elégséges; egy 
tantárgyból elégtelent kapott 46 (11'5%), két tantárgyból 14 (3 5%), 
több tantárgyból 22 (h'h°l0). Az érettségihez, mely junius 25—28-áig 
nagys. Heincz Hugó lyceumi m. felügyelő úr elnöklete alatt, nagys. 
Fischer Miklós iglói főgymnasiumi igazgató, mint kormányképviselő 
jelenlétében tartatott, 42 tanuló jelentkezett; 41-en bocsáttattak szóbeli-
hez, melynél 3-an jelesen, 8-an jól, 23-an egyszerűen éretteknek nyil-
váníttattak. Javító vizsgálatra utasíttattak 7-en. 

Az egészségi állapot elég kedvező volt; haláleset nem fordult elő. 
Trachoma-vizsgálat kétszer volt; beteget vagy gyanúsat nem találtak. 

Ösztöndíjakúl kiosztatott 1720 korona. A Breznvikbirtok-alap jö-
vedelméből 800 korona fordíttatott 15 tanuló segélyezésére. Jutalom-
könyveket kaptak 6-an, tornadíjakat 4-en. 

Az élelmező 195 tanulót látott el ebéddel és vacsorával, egész 
évi 100 K.-nyi díjért. Elengedtetett 30 tanulónak 1310 korona; keve-
sebb mint más években, mert az ellátás javíttatott; vacsorára a gulyás-
húson, kétszeri tésztán kívül még háromszor kaptak húst a főzelék-
hez. A supplikánsok gyűjtése az egyenesen az élelmezőnek küldött 
adományokkal együtt 2102 korona. 

Egyesületek. 
1. Petőfi-kör: 57 rendes, 37 rendkívüli taggal. Jutalmat nyert 

5 munka és 2 szavalat, 100 korona értékben. 
2. Bibliai egyesület: 141 rendes, 130 pártoló taggal. A filléres 

adományokból befolyt 380 korona. 
3. Zenetársaság: zenészek 24, énekesek 101, összesen 125 mű-

ködő és 50 pártoló taggal. 
A szertárak és könyvtárak gyarapítására 3000 kor. fordíttatott. 
A lyceummal kapcsolatos tanítóképzőnek az elmúlt 1899/1900. 

tanévben 11 tanulója volt; I. évi tanfolyamban 5, a Il-ban 2, a Hi-
bán 4, a IV-ben egy sem. Képesítőt tett egy magántanuló. Ösztön-
díjat kapott 1, 21 kor. értékben. Élelmezői díjelengedésben részesült mind 
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a 8 élelmezős; a mennyiben 100 kor. helyett, csak 48 koronát fizet-
tek; ez kitett 416 koronát. Tandíj fejében is csak 24 koronát fizetnek. 

A tanítóképzőre a lýceum a lefolyt tanévben az egyetemes alap-
ból kapott 1800 koronát, a honti esperességtől 140 koronát, a buda-
pesti magyar ev. egyháztól 50 koronát, a fakó-vezekényi ev. egyház-
tól 10 koronát, összesen 2002 koronát. 

A ker. gyűlés érdeklődő figyelemmel meghallgatván a 
szakavatottsággal s nagy szorgalommal egybeállított jelenté-
seket, a tanügyi bizottság elnökének köszönetet szavaz s a 
bizottsági jegyzőkönyv javaslatai alapján a következő határo-
zatokat hozza: 

1. A 8 hónapi szorgalomidő minden népiskolában kivétel 
nélkül szigorúan megtartandó, megjegyeztetvén, hogy oly 
helyeken, hol a szorgalmi idő már eddig is 8 hónapon túl 
terjedett, ott, a bevett szokás jövőre is megtartandó. 

2. Azok ellen, kik a szorgalmi idő törvényileg megsza-
bott minimumát ezentúl is alább szállítanák; püspök úr köz-
benjárásával fegyelmi eljárás elrendelendő. 

3. Adorján Ferencz magyar nyelvű »Luther kis kátéja« 
azon megjegyzéssel tankönyvül elfogadható, hogy annak új 
kiadásába a gyónásról szóló tanítás is felvétetik; végre 

4. minthogy a symbolikus könyvek magyar fordításának 
kiadását kerületünk már eddig is szorgalmazta; a »Luther 
káté« magyar szövegű kiadása, valamint a költségek fedezé-
séről való gondoskodás s az anyagi szükséglet kiutalványo-
zása, az irodalmi czélokra megszavazott átalányból, püspök 
úrra bizatik. 

25. Püspök úr jelenti, hogy a dunáninneni egyházkerület által 
alapitott s Bálent Pál II. éves theologus által élvezett féldíjas alapít-
ványi helyet, a nevezettnek a nógrádi alapítványi helyre való átmene-
tele folytán, Móhr Henrik II. éves theologusnak adományozta. 

Tudomásul szolgál. 
26. A selmeczbányai lýceum kormányzó tanácsának 1899/1900. 

tanévi jegyzőkönyveiből különösen kiemelendők, — mint közérdekkel 
birók, e következők: 

1. A vallás és közokt. m. k. minister úr az államsegélyt, rend-
kívüli államsegély czímen, minden évben emelte. 1900. év januárius 
elsejétől a 32000 korona évi államsegély állandóan ki van utalványozva. 
Természetes, hogy az iskolai tanácsnak kötelessége gondoskodni arról, 
hogy az állammal kötött, jelenben már jogérvényes szerződés minden 
pontjának elég legyen téve. 

2. A lýceum épületében a tanhelyiségek nem feleltek meg, sem 
a növendékek számának, sem a jelenkor jogos követelményeinek. Az 
isk. tanácsnak gondoskodnia kellett az épület kellő átalakításáról. Ez 
megtörtént. Az épület második emeletének emelésével és a tanári la-
kások megszüntetésével, az első és a második emeleten oly tanter-
meket nyertünk, melyek minden tekintetben kifogástalanok. 



A terveket Sobó Jenő bány. akad. tanár készítette s elvállalta az 
építkezés ellenőrzését. E terhes, sok időt igénybe vevő munkát szak-
értelemmel s odaadó buzgósággal, amint ő mondja, szivesen végezte; 
hogy a lýceum iránt, melynek növendéke volt, lerója háláját. 

3. Nagy gondot okozott 1 a könyvtárak és szertárak ki- és vissza-
helyezése. A lyc. könyvtár e van helyezve földszinti boltozott terem-
ben. Tetemesen növekedett a Breznyik János könyvtárával. Teljesen be 
van fejezve a rendezése. 

Az ifjúsági könyvtárt eddig a Petőfi önképző kör, mint saját tu-
lajdonát, tanári ellenőrzés mellett kezelte és a tagok évi járulékából 
gyarapította. Minthogy különösen a magyar irodalmi oktatásnál jelenben, 
több munkának sok példányban való megszerzése okvetetlenül szük-
séges s a könyvtár gyarapítása egyáltalán jóval nagyobb jövedelmet 
igényel, mint a mekkorát a Petőfi önképző kör biztosít; e könyvtárt 
a lýceum, a Petőfi kör felajánlása következtében, átvette, külön terem-
ben elhelyezte s külön tanár kezelésére bizta. 

4. Az 1899/1900. tanévi részletes számadásokat átadom a kerü-
leti levéltárnak. A végső eredmények ki vannak tüntetve a számvizs-
gáló bizottságnak az isk. tanácshoz beterjesztett jelentésében. Megjegy-
zendő, hogy a lyceumi pénztárban mutatkozó 5128 korona hiány oka 
főképpen az, hogy az államsegélyt eddig félévenként kaptuk előre; 
jelenben pedig a szerződés értelmében negyedévenkénti részletekben 
előre. Ily módon 8000 kor. bevétel, mert augusztus havában zárjuk 
le a számadásokat, a jövő tanévre maradt. Azon kívül az egyetemes 
pénztárból 1899-re, az egész 5000 koronát előre kaptuk; 1900-ben 
már félévenként utólagosan. így tehát itt is 2500 kor. bevétel elmaradt. 

5. A szám szerint s érdemileg a kormányzó tanács által meg-
vizsgált számadások, az 1899/1900. tanévben, e következő végered-
ményt mutatják: 

1. A lyceumi pénztárban: 
Összes kiadás 68231 kor. 82 fii. 
Összes bevétel 63103 » 78 » 

Hiány 1900/1-re 5128 kor. 04 fii. 

2. Élelmezői pénztárban: 
Összes bevétel 24121 kor. 63 fii. 
Összes kiadás 20869 » 52 » 

Maradvány 1900/1 tanévre 3252 kor. 11 fii. 

3. Zene-intézeti pénztárban: 
Összes bevétel 1150 kor. 71 fii. 
Összes kiadás 705 » — > 

Maradvány 1900/1-re 445 kor. 71 fii. 



4. Ösztöndíjak pénztárban: 
Összes bevétel 1516 kor. 55 fil. 
Összes kiadás 1422 » 09 » 

Maradvány 1900/1-ra 94 kor. 46 fil. 

5. Breznyik-alap pénztárában: 
Jövedelem 3273 kor. 41 fil. 
Levonva a tanulóknak és lyceumnak jutott 3200 » — » 

Maradvány 1900/1 évi 73 kor. 41 fil. 

6. A tanári nyugdíj-alap pénztárában: 
Bevétel 3820 kor. 29 fil. 
Kiadás 2961 » 34 » 

Maradvány 858 kor. 79 fil. 

6. A lýceum vagyonállapota az 1899/1900-ik tanév végén. 

I. Iskolai tőkék: 
1. Kötelezvényekben 16800 kor. — fil. 
2. Értékpapírokban 2800 » — 
3. Állampapírokban . 800 » — 
4. Selmeczi takarékpénztári betétben . 13375 » 94 

Összesen 33775 kor. 94 fil. 
Több: 466 kor. 68 fil. 

II. Élelmezői tőkék: 
1. Kötelezvényekben 29698 kor. 66 fil. 
2. Állampapírokban . . . . . . 4900 » — » 
3. Selmeczi takarékpénztári betétben . 10069 » 34 » 

Összesen 44668 kor. — fil. 
Több: 644 korona. 

III. Zeneintézeti tőkék: 
1. Kötelezvényekben 760 kor. — fil. 
2. Állampapírokban . . . . . . 2500 » — » 
3. Selmeczi takarékpénztári betétben . 7689 » 32 » 

Összesen 10949 kor. 32 fil. 
Több: 10 korona. 

IV. Ösztöndíjtőkék: 
1. Kötelezvényekben 450 kor. — fil. 
2. Állampapírokban 5600 » — » 
3. Selmeczi takarékpénztári betétben . 15108 » 15 » 

Összesen 21158 kor. 15 fil. 
Több: 75 kor. 09 fil. 
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V. Tanári nyugdíjalap-tőkék: 
1. Értékpapírokban 5097 kor. — fii. 
2. Kötelezvényekben 45552 » 02 » 
3. Selmeczi takarékpénztári betétben . 8660 » 27 » 

Összesen 59309 kor. 29 fii. 
Több: 858 kor. 79 fii. 

Összegesés: 
I. Iskolai tőkék 33775 kor. 94 fii. 

II. Élelmezői tőkék 44668 » — » 
III. Zeneintézeti tőkék 10949 » 32 » 
IV. Ösztöndíj tőkék 21158 > 15 » 
V. Tanári nyugdíjalap-tőkék . . . . 59309 » 29 » 

Összesen 169860 kor. 70 fik 
Több: 2054 kor. 56 fii. 

VI. B r eznyikhir tok-alap vagyona: 
1. Földben 226 kat. hold ä 500 kor. . . . 113000 kor. — fii. 
2. Épületekben Sztraka Ernő mérnök becs. szerint 11248 » — » 
3. Kötelezőben: Kocziszky Mátyás 1898. okt. 1. 383 » 60 » 

Összesen 124631 kor. 60 fii. 
Teher: Lvceumnak tartozás . 11000 kor. — fii. 

Tanári nyugdíjalapnak 15686 » 02 26686 kor. 02 fii. 
Levonva, marad vagyon 97945 kor. 58 fii. 

Összes vagyon 169860 kor. 70 fii. 
Breznyikbirtok 97945 » 58 » 

267806 kor. 28 fii. 

Kamathátrálék : 
1. Tekus József 84 kor. után 7%-os kamat 4 évre 

ä 5 kor. 88 fii = 23 kor. 52 fii. 
2. Bemen Ádám 115 kor. 20 fii. után 7% 

kamat 1 évre = 8 » 06 » 
3. Bencsaí József 200 kor. után 7 % kamat 

2 évre ä 14 kor = 28 » — » 
Összesen 59 kor. 58 fii. 

7. A vallás s közokt. minister a 12000 frtot törlesztő évi hányadra 
vonatkozó rendelkezése: 

M. kir. vallás és közoktatásügyi minister 89632/1899. szám. 
Méltóságos és Főtiszteletü Püspök Úr! Ő csász. és apóst. kir. 

Felségének m. évi november hó 16-án Budapesten kelt legfelsőbb el-
határozása alapján, a selmeczbányai ág. hitv. ev. főgymnasium fentartó 
testületének abból a czélból, hogy a tanintézet épületét az általam 
tudomásul vett tervek szerint és saját alapjaiból kölcsön veendő 24000 
korona felhasználásával kibővíthesse, m. évi julius hó 1-től kezdve 
ötven éven át évi 1320 korona beruházási államsegélyt engedélyezek, 
mely a szóban levő 24000 koronára rugó kölcsönnek törlesztésére és 
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26—27. kamaztoztatására fog szolgálni. Tekinteltel azonban az 1894. évi XXVII. 
t.-cz. 3. §-ának d) pontjáhan foglaltakra, az első tizenöt éven át a 
24000 koronának 3 %-a, az országos tanári nyugdíjintézet javára le-
vonásba hozandó. Ehhez képest jelen szám alatt utasítottam. a sel-
meczbányai kir. adóhivatalt, hogy 1899. évi julius 1-től kezdve 15 
éven át, vagyis 1914. junius hó végéig terjedő időre, minden év január 
és julius hó elején 660 koronáról kállitott bélyegeit és az alább jelzett 
módon láttamozott nyugtatványok ellenében, kerek összegben 300 ko-
ronát a gymnasium felügyelő gondnokának kezéhez fizessen ki s az 
egész 660 koronát a vallás és közökt. minister tárcza-naplójában ki-
adásképen leendő elszámolása mellett, a félévenként hallgatólag vissza-
tartandó 360 koronát, az orsz. tanári nyugdíjintézet alapjának a for-
galmi napló mellékletét képező alnaplójában számolja el egyidejűleg 
bevételben. Mivel pedig ezen levonás a 15 év leteltével megszűnik, 
egyidejűleg arra is utasítottam a nevezett adóhivatalt, hogy 1914. évi 
julius hó 1-től kezdve 1949. évi julius hó 1-én az államsegély teljes 
félévi részletét 660 koronával szolgáltassa ki az intézet felügyelő gond-
nokának, kellően bélyegeit és a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 
püspöke által láttamozott nyugtatványaira. Kikötöm azonban magam-
nak, hogy a fent jelzett 24000 koronának még ki nem fizetett részét 
bármikor és az iskolafentartó minden megkérdése nélkül egyszerre 
is kifizethessem. Erről Méltóságodat m. évi julius hó 11-én 2090 sz. 
a. kelt becses előterjesztésére további intézkedés végett értesítem. 
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 

Budapest, 1900. évi január hó 19-én. 
Wlassics s. k. 

Mind ez, örvendetes tudomásul vétetik. 
27. A Modorban állítandó magyar tannyelvű kerületi felsőbb 

leányiskola tárgyában Hollerung főesperes előadása után, 
a kerületi gyűlés elhatározta, hogy 

1. ha Modor városának az ezen czélra megajánlott se-
gélye iránti határozatát, annak felsőbb hatósága helyben-
hagyta és a város a segélyt tényleg megadta, illetőleg kiutal-
ványozta, 

2. ha a részletes költségvetés elkészült és az építési 
szerződés a vállalkozóra kötelezőleg megköttetett, 

3. ha az építendő iskolának telke immár megszerezte-
tett és arra ezen egyházkerületnek tulajdonjoga telekkönyvileg 
bekebleztetett, 

4. ha az iskola felekezeti és kerületi jellege, úgy arra 
ezen kerületnek felügyeleti és vezetési joga biztosítva lesz, és 

5. ha ezen feltételeknek teljesítéséről az építési kis bizott-
ság meggyőződött és minden kérdést, adatot, okiratot meg-
vizsgált : 

akkor a. vegyes- nagy bizottság az iskola építését elren-
delheti, illetőleg ha akadályt nem lát, az építést elrendelni 
jogosított és kötelezett; 
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az építés elrendelésének esetére, ezen közgyűlés a kerü- 2 7 -
leti elnökséget már most feljogosítja, hogy a kerület pénz-
tárából, az ezen czélra engedélyezett 20000 forintot vagyis 
negyven ezer koronát, a szükség szerint, az eddigi kerül, 
gyűlések határozatai figyelembe vételével kiutalványozza, ezen 
összegbe azonban az az évenkénti 1050 frt, a mit a kerületi 
pénztár e czélra külön kezel és a mi a f. év végéig m. e. 
négy ezer forintot (azaz nyolcz ezer koronát) teend, be nem 
számítandó. 

Végül a kerületi gyűlés elvárja, hogy az iskola építése 
tárgyában még a f. évi ősz folyamán történjék érdemileges 
intézkedés, hogy kellő időben lehessen jó minőségű anyag 
megrendelése és szállítása iránt intézkedni s az építést a 
jövő év tavaszán valósággal meg is kezdeni. 

28. Olvastatik Korcsek Zsigmond kerül, levéltáros jelentése, mely 
szerint a múlt évben tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 39 pontjában 
engedélyezett csomagoló szíjakat valamint az iratok csomagolására, 
szükséges papirost a levéltár részére, a kerületi pénztár megszerezte 
és rendelkezésre bocsátotta, — továbbá, hogy a múlt évben az 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888 és 1889 évbeli iratokat a jelentést tevő le-
véltáros végleg rendezte és ezzel a néhai dr. Geduly Lajos, püspök 
levéltárának rendezését elvégezte; ezen levéltár 12678 ügyszámot tar-
talmaz; végül jelenti, hogy az évközben különféle hivataloktól érke-
zett iratokat, a mennyiben jogi vagy történeti becsüek, a levéltáros 
jegyzékbe igtatta s a levéltári helyiség szekrényeiben szak szerint el-
helyezte; mig a kiselejtezendő anyagot félretette s az ellenőrző bizott-
ságnak felülvizsgálás végett rendelkezésére áll. 

Tudomásul szolgál. 
29. A tűzkár-biztosítási ügyre vonatkozólag a kerületi pénztáros 

elolvassa alábbi jelentését: 
Az 1899-ben eszközölt biztosítások díjai után járó engedményekért, 

az I. m. ált. biztosító-társaság 1900. évi február 12-én 2231 k. 89 
fillért szolgáltatott be a kerületi pénztárba. 

Ebből ki lett osztva: 
Barsi egyházmegyének . . . . . . 
Pozsonyi (megyei) egyházmegyének . . . 
Trencséni egyházmegyének 
Mosoni » 
Honti » 
F.-Komáromi » 
Pozsonyvárosi » 
Nyitrai » 
Nógrádi » 

Az 1898-iki évből visszatartott takar-
mány biztosítások díjaiból 112 k. 87 fillér-
ből, kiosztás alá került: 

72 70 K. 
56'44 » 

299-60 » 
3 7 4 9 » 

360 08 » 
144-79 > 

10 06 » 
4-68 > 

687-62 » 1673-46 k. 
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29-30 . Trencsén megyének 2 1 1 4 kor. 
Hont » 1112 > 
F.-Komáromnak 22-42 » 
Nógrád megyének . . 31 46 » 

Összesen: 8 6 1 4 k. 
Kiosztás alá került egészben 1759'60 k. 
1898-ből fenmaradt jutalék . . . . ľ 126 73 k. 
1899-iki jutalék 2231 89 » 

2258-62 k. 
Ebből leszámítva a kiosztott 1759 60 » 
A gyámolda-alap javára jutott 499'02 k. 

A közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi. 
30. A kerületi elnökség jelenti, hogy az 1898. évi közalapból 

az 1899. évi egyetemes gyűlés határozata alapján, a dunáninneni ág. 
hitv. ev. egyházkerületre esett 4462 kor. 10 fillér, a szegény lelkészek 
közti elosztásával megbízatván, az következőkép osztatott el: 

1. Bázlik Pál, nemes-kosztolányi, barsm. lelkész . . . 100 k. 
2. Plachy János, felső-petényi, nógrádm. » . . . 100 » 

3. Dianovszky János, darázsi, hontm. » . . . 100 » 

4. Maschtena József, p.-födémesi, pozsonym. lelkész 100 » 

5. Kossaczky Mihály, Iuczini, nógrádm. » . . 100 
6. Kuchta Lajos, berencsfalvi, hontm. » 100 ) 

7. Belák Géza, csabdii, f.-komáromm. » . . 100 » 

8. Nedobrý József, csasztkói, nyitram. » . . 100 » 

9. Vargha Emil, f.-ozori, trencsénm. » . . 100 » 

10. Hering Lajos, szendi, komáromm. » . . 100 
11. Bálent István, beczkói, trencsénm. » 100 » 

12. Algöver István, závadai, nógrádm. » 100 » 

13. Erdélyszky Mihály, vágújhelyi, nyitram. » c . 100 » 

14. Sárkány Emil, kis-zellői, nógrádm. » . . 100 » 

15. Holéczy Zsigmond, devicsei, hontm. » 100 » 

16. Csővári Géza, turicskai, nógrádm. » . . 100 » 

17. Bogyay Antal, nyitraszerdahelyi, nyitram. » . . 100 » 

18. Kövesy Béla, csákvári, komáromm. » . . 100 » 

19. ifj. Szlancsik Pál, surány-terényi, nógrádm. * 100 » 

20. Viczián Lajos, cseh-brézói, nógrádm. » . . 100 » 

21. Marczy István, duna-szerdahelyi, pozsonym. » . . 100 » 

22. Lanstjak Lajos, legéndi, nógrádm. » . . 100 » 

23. Rásó Mihály, alsó-szelii, pozsonym. » . . 100 > 

24. Novomeszky László, salgói, nyitram. » . . 100 > 

25. Krahulecz Aladár, grinádi, pozsonym. » 100 » 

26. Bernát Sándor, derzsenyei, hontm. » . . 100 » 

27. Biszkup Béla, ozdini, nógrádm. » . . 100 » 

28. Rozsnyay János, százdi, hontm. » . . 100 » 

29. id. Szlancsik Pál, polichnói, nógrádm. » . . 100 » 

Átvitel 2900 k. 
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Áthozat 
30. Vargha János, ksinnai, trencsénm. lelkész . . 
31. Bándy Endre, lévai, barsm. » 
32. Boor János, holicsi, nyitram. » . . 
33. Simko József, nagy-lévárdi, pozsonym. lelkész 
34. Stollmann Gusztáv, béldi, hontm. » 
35. Zatkalik Mihály, bánki, nógrádm. » 
36. Laczko János, assakürthi, nyitram. » 
37. Gregus Gyula, csalli, hontm. » 
38. Simonidesz János, szécsényi, nógrádm. » 
39. Bucsek Gyula, podluzsányi, trencsénm. » 
40. Fuchs Sámuel, szuhányi, hontm. » 
41. Zsámbokréthy Lajos, púchói, trencsénm. » 
42. Baltik Pál, báthi, hontm. » 
43. Nehiba Lajos, száki, f.-komáromm. » 
44. Lanstják András, f.-zelei, nyitram. » 
45. Krizsan Miloszláv, zsolnai, trencsénm. h. » 

Tudomásul szolgál. 
Főösszeg: 

2900-— k. 
. 100-— » 

. 100 — » 

. 100-— » 

. 100-— > 

. 100-— » 

. 100 — » 

. 100'— » 

. 100-— } 

. 100-— » 

. 100-— » 

. 100-— 

. 100 — 

. 100-— > 

. 100-— s 

. 100-— > 

. 62-10 7) 

k. 30-31 . 

31. Az elnökség jelenti továbbá, hogy az 1899. évi közalapból 
a következők nyertek segélyt: 

1. Bázlik Pál, n.-kosztolányi, barsm. lelkész . . . . 100 kor. 
2. Plachy János, f.-petényi, nógrádm. » . . . . 100 » 
3. Kuchta Lajos, berencsfalu, hontm. » . . . . 100 » 
4. Maschtena József, p.-födémesi, pozsonym. lelkész . . 100 » 
5. Krman Lajos, a.-bodonyi, nógrádm. lelkész . . . . 100 » 
6. Dianovszky János, darázsii, hontm. » . . . . 100 » 
7. Nedobrý József, csasztkói, nyitram. » . . . . 100 » 
8. Hering Lajos, szendi, f.-komáromm. » . . . . 100 » 
9. Bogyay Antal, nyitra-szerdahelyi, nyitram. lelkész . . 100 » 

10. Kossaczky Mihály, luczini, nógrádm. lelkész . . . 100 » 
11. Belák Géza, csabdii, f.-komáromm. » . . . 100 » 
12. Erdélszky Mihály, vágujhelyi, nyitram. * . . . 100 » 
13. Csővári Géza, turicskai, nógrádm. » . . . 100 » 
14. Bernáth Sándor, derzsenyei, hontm. » . . . 100 » 
15. Bálint István, beczkói, trencsénm. » . . . 100 » 
16. Holéczy Zsigmond, devicsei, hontm. » . . . 100 
17. id. Szlancsik Pál, polichnói, nógrádm. » . . . 100 
18. Kövesi Béla, csákvári, f.-komáromm. » . . . 100 
19. Algöver István, závadai, nógrádm. » . . . 100 
20. Laczko János, assakürthi, nyitram. » . . . 100 » 
21. ífj. Szlancsik Pál, surány-terényi, nógrádm. lelkész . 100 » 
22. Švehla Ferencz, laázi, trencsénm. lelkész . . . . 100 » 
23. Liptai János, f.-vezekényi, barsm. » . . . . 100 » 
24. Rozsnyai János, százdi, hontm. » . . . . 100 » 

Átvitel 2400 kor. 
6 
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31-32 . Áthozat 
25. ifj. Vargha János, ksinai, trencsénm. lelkész . . 
26. Nehiba Lajos, száki, f.-komáromm. » 
27. Vargha Emil, f.-ozori, trencsénm. » 
28. Simonidesz János, szécsényi, nógrádm. » 
29. Gáncs Jenő, székesfehérvári, f.-komáromm. lelkész 
30. Sárkány Emil, k.-zellői, nógrádm. lelkész . . 
31. Simko József, n.-lévárdi, pozsonym. » . . 
32. Holuby Vilmos, f.-rakonczai, hontm. » . . 
33. Marczy István, dunaszerdahelyi, pozsonym. lelkész 
34. Lanstják Lajos, legéndi, nógrádm. lelkész . . 
35. Štefánik Pál, kosariszkói, nyitram. » . . 
36. Adamovics Sámuel, hodrusbányai, hontm. lelkész 
37. Viczian Lajos, csehbrézói, nógrádm. lelkész 
38. Stollmann Gusztáv, béldi, hontm. » 
39. Bándy Endre, lévai, barsm. lelkész . . . . 
40. Krachulecz Aladár, grinádi, pozsonym. lelkész . 
41. Szluka János, bagyani, hontm. lelkész . . . 
42. Rásó Mihály, a.-szelii, pozsonym. lelkész. . . 
43. Krizsán Miloszláv, zsolnai trencsénm. lelkész . 
44. Moczko János, csácsói, nyitram. » 
45. Zatkalik Mihály, bánki, nógrádm. » 
46. Szekerka Pál, hlubokai, nyitram. » 
47. Alexy János, poltári, nógrádm. » 
48. Hajdú Lajos, báti, hontm. h.-lelkész . . . . 

Összesen 
Tudomásul vétetik. 

32. Püspök úr bemutatja a hitoktatók segélyezéséről 
vetkező kimutatást: 

1. Kasztner Ede, losonczi vallástanárnak 
2. A balassa-gyarmati hitoktatás czéljaira 
3. Laczkó János, assakürthi lelkésznek mint nyitravárosi 

hitoktatónak 
4. Az érsekújvári hitoktatás czéljaira 
5. Farkas Géza, n.-szombati lelkésznek, mint ottani vallás-

oktatónak 
6. Bándy Endre, lévai lelkész, mint ottani vallástanárnak 
7. A bruckújfalusi hitoktatás czéljaira a zurányi lelkésznek 
8. Sárkány Dezső, n.-szelezsényi lelkész, mint aranyos-

maróthi hitoktatónak 
9. Gáncs Jenő, székesfehérvári lelkész, mint vallástanárnak 

10. A vágújhelyi lelkésznek, mint vallástanárnak . . . 
11. Bogyay Antal, nyitraszerdahelyi lelkész, a szórványok-

ban való hitoktatásért 
12. Tóli, körmöczbányai fiókegyházban való hitoktatónak . 
13. F.-rakonczai lelkésznek, mint szórványbeli hitoktatónak 

Átvitel 
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Áthozat 1500 kor. 32-35. 
14. Szécsény-kovácsi hitoktatás czéljaira 50 » 
15. A maskovai lelkésznek a gácsi hitoktatás czéljaira . 50 » 
16. A sámsonházi lelkésznek, mint szórványi hitoktatónak 50 » 
17. A csaczai hitoktatás czéljaira . . . . . . . . . 40 » 
18. Hajdú Lajos, s.-lelkésznek, mint ipolysági hitoktatónak 40 » 
19. A bodonyi lelkésznek, mint romhányi hitoktatónak . 40 » 
20. A losonczi lelkésznek, füleld és mucsinyi hitoktatás czimén 40 » 
21. Dianiska Frigyesnek, magyar-óvári hitoktatónak . 40 » 
22. A p.-födémesi lelkésznek, a diószeghi hitoktatás czimén 30 » 
23. A puchói lelkésznek, a szórványbeli hitoktatásért . 30 » 
24. A vihnyei hitoktatás czéljaira, Nagy Hona, tanítónőnek 30 » 
25. A szobotisti leikésznek, szórványbeli hitoktatás czimén 30 » 
26. A hradistyei (Szakolcza egyház) hitoktatás czéljaira . 30 » 
27. Luppa Lajos, tanító, dohnányi hitoktatás czimén . 25 » 

Öszszeg 2025 kor. 
Tudomásul szolgál. 

33. Olvastatott a vallás és közokt. minister 91603/1899. sz. leirata, 
mely szerint az 1899. évre kerületünk részére kiutalványozott állam-
segélyről szóló számadás helyesnek találtatván, a nyilvántartásból 
töröltetett. 

Tudomásul vétetik. 
34. Püspök úr bemutatván a nm. m. k. vallás és közokt. minister 

33216. sz. rendeletét, mely szerint kerületünk részére a f. évre 17000 
korona államsegély utalványoztatott ki s jelenti, hogy ezen öszszeget 
átvette s a ker. pénztárba — gyümülcsöző elhelyezés végett — be-
szolgáltatta. 

Tudomásul szolgál. 
35. A kerületi pénzügyi bizottság beterjeszti a következő jelentést: 
A kerületi pénztár megvizsgálására kebeléből kiküldött kisbizott-

ság f. é. márczins hó 28-kán megbízatásában eljárván, az 1899. év-
ről szóló mérleg, a nyeremény és veszteség számlát, részletesen a fő-
könyvek egyes tételeivel és a számlákkal egybehasonlítva átvizsgálta 
és teljesen rendben találta; az értékeket egyenként átnézte és a vagyont 
a kimutatásokkal mindenben megegyezőnek ismerte; végre a pénztárt 
megvizsgálta és azt is teljes rendben találta. 

Ennélfogva indítványozza a ker. gyűlésnek: 
1. Hogy a pénztáros, számvevő és ellenőr uraknak köszönet mon-

dassák és a felmentvény megadassék; 
2. hogy a 2016 kor. 67 fii. kezelési eredményből 1600 korona 

a törzsvagyonhoz, 416 kor. 67 fii. a ker. gyámolda alapjához csatol-
tassék. 

A közgyűlés a kerületi pénztáros úrnak az 1899. évre a felmen-
tést hálás köszönetének kifejezése mellett megadja; a kezelési ered-
ményt az indítvány értelmében elosztani és elkönyvelni elhatározza és 
közzé teszi az 1899. évi kezelési eredmény- és mérleg-számlát. 
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TARTOZIK. KEZELESI EREDMENY-SZAMLA. KÖVETEL. 
Fk. Fk. 
lsz. frt kr. Isz. 
67 Püspöki tiszteletdíj számla . . . • 1200 — 29 
82 » irodai számla . . . . 400 — 

68 » kaplándíj és lakbér számla • • 750 — 92 

60 Fizetések számlája: 96 
Kerületi jegyzők tiszteletdíja 250*— frt 

» könyvelő » 100 — » 

» levéltáros » 50*— » 

Váczi hitoktatónak » 37*14 » 437 14 
98 Kerületi felsőbb leányiskola számla . . . 1050 — 

70 Képviseltetési költségek . . . . 68 — 

71 Útiköltségek számlája: 

Püspök úr útiköltségei . . . . 744*72 frt 
Utikölts. bizotts. és egyet, gyűlésre 33934 » 1084 06 

46 Esperességi útiköltség és nyugdíj számla . • 1167 80 

93 Vegyes kiadások számlája 

Nyomtatványok 590*67 frt 
Írógép 376*93 » 

Sokszorozó gép 25 — » 

Bélyeg- és póstadíjak 37*43 » 

Különféle kiadások 34*95 » 1064 98 
105 Irodalmi czélokra 300 
21 Pozsonyi lýceum és tápintézetnek 250 — 

19 Theol. Akadémiának 250 — 

Mérleg számlának mint fölösleg . 1008 33-5 
1 9030 31-51 

Pozsony, 1899. deczember hó 3l-én. 
Kesztler Tivadar s. k., Günther M. V i l m o s s. k., 

k e r . p é n z t á r a s 

Kerületi államsegély számlán . . . 
Közigazgatási czélokra megszavazva 
Esperességi járulékok számlán . . 
9 esperesség járuléka 
Kamat számlán 
Takarékpénztári kamatok . . . 564*355 
Értékpapirok utáni kamatok az 

alapítványoknak előírt 1637*76 
frt levonása után 1418*55 

frt 

frt 

4143 

2904 

1982 

9030 31-5 

kr. 

41 

90-5 

s z á m v e v ő . 
Dr. Baltik Frigyes s. k., 

p ü s p ö k . 

Láng Lajos s. k., 
b i z o t t s . v i l á g i e l n ö k . 
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Barsi » » 
Honti » » 
Nógrádi » » 
Pozsony v. » » 
Különféle takarékpénzt, betétek számlája. 
Takarékpénztári betét-számla 
Kamat-számla 
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15000 
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5° 
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400 » Budapest fővárosi kötvény » 100— 
17000 » egyesült takarékp. záloglevél » —• — 
6000 » regáleváltsági kötvény . . » 100*80 

3 drb turócz-szt.-mártoni nyomda-részvény . . . 
Laszkáry Gyula felügyelő alapító levele . . . . 
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Nittnaus Mihály alapítvány . . . 
Laszkáry Gyula gyámolda-alap . 
Kerületi gyámolda-alap 
Geduly Lajos alapítvány . . . . 
Németh István » . . . . 
Baltik Frigyes » . . . . 
Szirmay A. » . . . . 
Zsedényi Ede » . . . . 
Steiger Albert » . . . . 
Erzsébet » . . . . 
Kerületi hitoktató alap 

» missionárius alap . . . 
» felsőbb leányiskolái alap 
» tanítóképezde » 

Egyházkerületi vagyon-számla. . 
Kwacsala Julianna alapítvány I.. 

II.. 
Kuzmányi alap 
Paulinyi » 
Stúr L. » . . ' 
Suhajda » 
Zeneszerek » 
Alumneum » 
Gyógykezelési alap 
Baldácsi alapítvány 
Egyetemes közalap-számla . . . 
Közalap tartalékalapja 
Egyetemes lelkészi nyugdíj-alap . 
Biztosítási jutalék-számla . . . . 
Kezelési eredmény-számla . . . 
Irodalmi kiadások » . . . 
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Pozsony, 1899. deczember hó 31-én. 

Kesztler Tivadar s. k., 
s z á m v e v ő . 

Günther M. Vi lmos s. k., 
k e r . p é n z t á r o s . 

Dr. Baltik Frigyes s. k., 
p ü s p ö k . 

Láng Lajos s. k. 
b i z o t t s . v i l á g i e l n ö k . 
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38. 36 A kerületi pénztáros jelenti, hogy a turócz-szent-mártoni volt 
gymnasium vagyona 1899. év végén 5067 frt 69 krból állott. 

Tudomásul szolgál. 
37. A kerületi pénztáros jelenti, hogy Kvacsala Julianna alapít-

ványa 1899. év végén 2722 frt 2 krt tett. 
Tudomásul szolgál. 

38. A kerületi pénzügyi bizottság beterjeszti és elfogadásra ajánlja 
az általa helyesnek talált 1901. évi költségelőirányzatot s indítványozza, 
hogy az abban mutatkozó 14308 koronát kitevő hiány, az államse-
gélyből fedeztessék; az irodalmi czélokra előirányzott 600 koronából 
pedig, a Luther-Társaság részére 200 korona szavaztassák meg. 

A közgyűlés az indítványok elfogadásával elhatározza, 
hogy a költségvetésben mutatkozó 14308 korona hiányt az 
államsegélyből fedezi s a Luther-Társaság javára a f. évre 

200 korona segélyt utalványoz. 
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Költség előirányzat 1901. 38-39 . 

I. Szükség le t . kor. fii. kor. fii. 

Püspöki tiszteletdíj 2400 — 

Irodai általány 800 — 

Káplándíj és lakbér 2000 — 

9 esperes tiszteletdíja 1800 — 

Kerületi jegyzők tiszteletdíja 500 — 

Könyvelő tiszteletdíja 200 — 

Levéltáros » 100 — 7800 — 

Kerületi felső leányiskola 2100 — 

» tanító-képző alapnak 4000 — 

Váczi hitoktatónak 76 — 

A pozsonyi lýceum tápintézetének 500 — 

Theologiai akadémiának 500 — 

» Otthonnak 440 — 

Egyetemes egyháznak 500 — 8116 — 

Útiköltségek: Püspök úr képviseltetési költségeire) 1850 » » útiköltségek . . . .j 
« kerületi gyűlésre, bizottsági és egye-

temes gyűlésre 3000 — 4850 — 

Nyomtatványokra 1400 — 

Irodalmi czélokra 600 — 2000 — 

Alapítványok kamatai 3450 — 

Előre nem látott kiadásokra 800 — 

27016 . — 

II. Fedezet . 
Takarékpénztári betét-kamat 800 — 

Értékpapírok kamatjai 6100 — 6900 — 

Esperességek járulékai: Mosoni egyházmegye . 235 38 
Nyitrai » 1641 08 
Pozsonyi » 469 04 
Pozsonyv. » 261 74 
Trencséni » 646 38 
Nógrádi » 1487 28 
Honti » 699 48 
Barsi » 90 90 
F.-Komáromi egyházm. 276 72 5808 — 

12708 — 

I. Szükséglet 27016 — 

II. Fedezet 12708 — 

Hiány 14308 

39. A Baldácsy alapítványról a ker. pénzügyi bizottság a kö-
vetkezőt jelenti: 

1. Az alapítvány állott az 1899. év. végén: 
Érték 1474066 kor. 04 fii. 
Teher 452411 » 50 » 

Tiszta vagyon 1021654 kor. 54 fii. 
A vagyon szaporodott 8705 » 86 » 
Előirányzott építkezésekre kiadatott . 50513 » — » 
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39-41. A fegyverneki birtok új kataszteri felmérés szerint 18 kat. hold-
dal és 202 •-öllel nagyobb, mint az előbbi felmérés mutatta. 

2. Az 1899. évben volt: 
Kezelési bevétel . . . 184613 kor. 18 fik 
Kiadás 169624 > 66^ _» _ 

Maradvány 14988 kor. 52 fii. 
3. 1900. évi költség-előirányzat szerint várható: 

Bevétel 187233 kor. 97 fii. 
Kiadás . . . . .. 77814 » 46 > 

Rendelkezésre marad 109419 kor. 48 fii. 
melyről az alapítványt kezelő bizottság akkép határozott: Tőkésítessék 
abból 5200 kor.; fizetessék ki a kerületeknek, -félévi egyenlő részle-
tekben, külön-külön rendes osztalékképen 6000 kor.; rendkívüli osz-
talékúl 2000 kor.; összesen 88000 kor.; vitessék át 1901-re 16219 
kor. 48 fii. 

Tudomásul szolgál. 
40. Püspök úr jelenti, hogy a br. Baldácsy Antal prot. alapít-

ványi ügynél, az egyházkerületi meghatalmazottak megbízatása f. évi 
deczember 31-én lejárván, felhívja a közgyűlést, hogy a meghatalma-
zottaknak 1901. január l-től 1903. deczember 31-ig terjedő idő tar-
tamra leendő megválasztását ejtse meg. 

A közgyűlés meghatalmazottakúl 1901. január l-től 
1903. deczember 31-ig terjedő időtartamra dr. Baliik Frigyes 
püspököt, Laszkáry Gyula ker. felügyelőt és Láng Lajost 
választja meg s erről az alap igazgatósági elnökét értesíti. 

41. A Baldácsy-alapítvány jövedelméből az 1900. évben kerüle-
tünknek utalványozott 8000 kor. illetmény elosztására vonatkozólag 
indítványozza a pénzügyi bizottság, hogy abból adassék: 

1. Püspöki tiszteletdíjra jj800 kor. 
2. Pusztuló és építkező egyházak segélyezésére 2000 » 
3. Szegény lelkészeknek 1600 » 
4. Lelkészözvegyeknek 1600 » 
A ker. közgyűlés ezen indítványt határozattá emelýeh, egyúttal 

elfogadja a segélytosztó bizottságnak következő javaslatát, mely szerint 
segélyezendők: 

Tusztuló és építkező egyházak és pedig: 
Barsban: Nemes-Kosztolány 100 kor. 
F.-Komáromban: Tor das 100 * 

Csabdi 100 » 
Hontban: Ipolyszakállos 100 » 

Ipolysági missió 100 * 
Mosonban: Levél, katechéta fizetésére 100 » 

Magyar-Óvár, hitoktató fizetésére 100 » 
Nógrádban: Málnapatak 100 » 

Bánk 100 » 
Agárd 100 * 

Átvitel 1000 kor. 



Áthozat 1000 kor. 
Szécsény 100 » 
Alsó-Bodony 100 » 
Heréd 100 » 

Nyitrában: Csácsó 100 » 
Salgó 100 ». 
Verbó 100 » 

Pozsonymegyében: P.-Födémes 100 » 
Misérd 100 » 

Trencsénben: Ksinna 100 » 
Szulyó 100 »• 

o o , , „ , , , Összesen 2000 kor. 2. Szegeny lelkeszek es pedig: 
F.-Komáromban: Hering Lajos, szendi 100 kor. 
Hontban: Kuchta Lajos, berencsfalvi 100 » 

Adamovics Samu, hodrusl 100 » 
Baltik Pál, báthi 200 » 

Mosonban: Posch Fr., levéli, káplántartásra 100 » 
Nógrádban: Biszkup Béla, ozdini 100 » 

OndrejovicsSándor, f.-sztregovai 100 » 
Krmann Lajos, alsó-bodonyi 100 » 

Nyitrában: StefanikP.,kosariszko-priepasznei 100 » 
Nedobrý József, csasztkói 100 » 
Erdélszky Mihály, vágújhelyi 100 » 

Pozsony megyében: Scharbert A., limbachi 100 » 
Maschtena J., p.-födémesi 100 » 

Trencsénben: Švehla Ferencz, laázi 100 » 
Balent István, beczkói 100 » 

o r n - •• i Összesen 1600 kor. 6. Lelkeszozvegyek: 
Barsban: Massányi Mihályné 100 kor. 
F.-Komáromban: Fadgyas Józsefné 100 » 

Kemény Károlyné 100 » 
Hontban: Ambrózy Jánosné 100 » 

Szemian Mihályné 100 » 
Molitorisz Auguszta, árva 100 » 

Nógrádban: Petényi Györgyné 100 » 
Sztolár Györgyné 100 » 
Korcsek Frigyesné 100 » 
Wladár Jánosné 100 » 

Nyitrában: Schnitta Lajosné 100 » 
Hurbán Józsefné 100 » 
Lichard Lajosné 100 » 

Pozsony megyében: Csernak Gnsztávné 100 » 
Blaskovics Vilmosné 100 » 

Trencsénben: Krizsan Károlyné 100 » 
Összesen 1600 kor. 

A közgyűlés ezen elosztási tervet elfogadja. 
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43. 42. Az allamsegély felosztása: 
A kerületi pénztárba a folyó 1900. évre befolyt 17000 kor. állam-

segélyből, a folyó évre előirányzott 15300 kor. hiány levonása után 
fenmaradó 1700 kor. felosztását, a segélytosztó bizottság olykép indít-
ványozza, hogy adassék: 

1. Katechetáknak 1000 kor. még pedig: 
9 egyházmegyének egyenként 100 kor. 900 kor. 
Ipolysághnak 50 » 
Érsekújvárnak 50 » 

Összesen 1000 kor. 
2. 7 egyháznak á 50 kor. 

Barsban: Nemes-Kosztolánynak . . . . 50 kor. 
Fehér-Komáromban: Száknak . , . . 50 » 
Hontban: Ipolyságnak . 50 » 
Nógrádban: Mátraszőllősnek . . . . . 50 > 

Nyitrában: Hrachovistjenek . . . . . 50 » 

Pozsonymegyében: Modorkirályfának . . 50 » 
Trencsénben: Laáznak . 50 » 

Összesen 350 kor. 
3. 7 lelkésznek ä 50 kor. 

F.-Komáromban: Jankó Dán., tordasi lelkésznek 50 kor. 
Hontban: Dianovszky János, darázsii » 50 » 
Nógrádban: Plachy Jáuos, felső-petényi » 50 » 

Alexy János, poltári » 50 » 
Nyitrában: Bogyai Antal, nyitraszerdahelyi » 50 » 
Pozsony megyében: Ritter Károly, somorjai » 50 » 
Trencsénben: Bálent István, beczkói » 50 » 

Összesen 350 kor. 
A közgyűlés az indítványt elfogadja. 

43. A Reischel Károly alapítványt kezelő ker. bizottságnak jelen-
tése szerint, az 1899. évre vonatkozó számadások következő eredményt 
mutatnak: 

A) Kezelési eredmény számla: 
Tartozik Követel 

Értékpapír számlának . 6P50 frt Kölcsön utáni kamatok . 60"— frt 
Theol. akad. folyó számlának 1500-— » Tak. pénztári » . 34591 » 
Költségek 24410 » Értékpapír utáni kamatok, le-
Segélyezések » , .4710-— » vonva az alapoknak előirt 
Mérlegszámla, mint nyere- 32432 frtnyi összege . 6659*52 » 

mény-egyenleg . . 549 83 » 
Összesen 7065 43 frt Összesen 7065*43 frt 

B) Pénztári forgalom: 
Bevétel 7065-43 frt 
Kiadás 6515 60 » 

Pénztári maradvány 549 83 frt 
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Tartozik 
Pénztári számlának . . 661 "31 frt 
Kölcsön » . . 1000"— * 
Értékpapír » . . 148105"— » 
Tak. pénztári számlának 7405 99 » 
Kamat-számlának . . 686 25 » 

Összesen 157858'55~frt 
Tudomásul szolgál. 

C) Mérlegszámla: 43-44. 
Követel 

Alapítványi vagyonszámla 149058 75 frt 
Theol. akad. tartalék alapja 6106"— » 
Segélyezések » » 2143*97 » 
Kezelési eredményszámla 549 83 » 

Összesen 157858-55 frt 

44. A Reischel Károly alapítványból az 1899—1900. egyház-kormány-
zati évben segélyeztettek: 

Sor-
szám 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Az alapszabályok 9. §-ának ér te lmében 
Bodiczky Kálmán 
Minich Dániel 
Paulinyi László . 
Pifko Gusztáv . . 
Polevkovics Gusztáv 
Szabó Gyula . . 
id. Wargha János 

Az alapszabályok 13. §-ának érte lmében 
Brózik Zsófia . 
Tomala Ľudmila . 
Kemény Lujza 
Lőrincsék Amália 
Schmidt Karolina 
Holéczy Emilia 
Stúr Mária . . . 
Hodzsa Kornélia , 
Lehoczky Zsófia 
Philadelphy Karolina 
Bohus Petronella 
Kubányi Amália 
Sztolár Aranka 
Petényi Emilia 
Boór Emilia . 
Húrban Anna . 
Klszák Emma . 
Lichard Hermina 
Roy Francziska . 
Schnitta Dorottya 
Freytag Erzsébet 
Leskó Krisztina . 
Fleischhacker Friderika 
Nittnausz Eleonora 
Blaskovics Terézia 
Csernák Zsuzsanna 
Cserno Adolfina . 
Krizsán Mária (Kokes) 
Krizsán Mária (Draskóczy 
Belohorszky Szidónia 
Bogyay Vilma . . 
Hodzsa Klementina . 

Átvitel 

1899. okt. !900. ápr i l is 
ha tár idő ha tá r idő 

f r t f r t 

100 100 
100 100 
100 100 
100 100 

100 100 
100 100 

40 40 
40 40 
45 45 
35 35 
40 40 
45 45 
35 35 
45 45 
35 35 
35 — 

40 40 

45 45 
40 40 
40 40 
40 40 
40 40 
45 45 
40 40 
45 45 
40 40 
40 40 
35 35 
35 35 
45 45 
40 40 
45 — 

40 40 
35 35 
45 45 
35 35 
35 35 

1200 

2400 
360CT 
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Sor-
szám 

1899. okt. 
határ idő 

f r t 

1900. április 
határ idő 

f r t 
Sor-
szám Az alapszabályok 17. §-ának érte lmében. 

1899. okt. 
határ idő 

f r t 

1900. április 
határ idő 

f r t 

40 Kolárik Mihály 35 35 
41 Sax Pál 30 — 

42 Krman András — 30 
43 Vansza Imre 35 35 
44 Mikula Endre 30 30 
45 Gregor Lajos 30 30 
46 Vregyik Jakab 35 35 
47 Bazovszky Dániel 35 35 
48 Machnik István 35 35 
49 Predmérszky Frigyes 40 40 
50 Nehiba Sámuel 35 35 
51 Nehiba Sándor 30 30 
52 Schmidt Gusztáv — 30 
53 Csáder Gyula 25 25 
54 Wester Sámuel 35 35 
55 Sasko János 35 35 960 

Összesen . . 2305 2255 4560 
Tudomásul vétetik. 

45. Az ezen kerülettől elcsatolt Árva- és Liptómegyének, a Rei-
schel alapítványra támasztott igénye tárgyában, az elnöklő püspök úr 
jelenti, hogy az egyetemes felügyelő m. br. Prónay Dezső, választott 
biróság két tagjának választására hivta fel ezen kerületet; mely fel-
szólítás a ker. jogügyi bizottságnak adatott ki. 

Ezen bizottság előadója, dr. Kossaczky Arnold erre, a következő 
határozati javaslatot olvassa föl: 

Figyelemmel arra, hogy az egyetemes közgyűlés 93/99. számú 
határozatával a Reischel Károly-féle alapítvány iránt, egyrészről a 
dunáninneni egyházkerületből kikebelezett árvái és liptói egyházme-
gyék, másrészről a dunáninneni egyházkerület között az egyházkerü-
letek arányositásánál fogva felmerült vitás kérdést, a törvénykezési útra 
utalta a nélkül azonban, hogy egyúttal a törvénykezésnek módját, tehát 
azt, váljon a vitás kérdés eldöntése az egyházi avagy a világi tör-
vénykezésre, az egyházinak kerelében pedig annak rendes útjára, avagy 
a választott biróság elé tartozik, meghatározta vólna, 

figyelemmel arra, hogy az egyházkerületek arányosításáról szólló 
zsinati törvény a választott biróság elé kötelezőleg csupán azokat a 
vitás kérdéseket utalja, melyeket e törvény 23. §-a felsorol, 

figyelemmel arra, hogy a Reischel Károly-féle alapítványra vonat-
kozólag felmerült vitás kérdés, a zsinati törvény 23. §-ban felsorolt 
kérdések közé nem tartozik, — nem tartozik pedig azért; mert az 
árvái és liptói egyházmegyék részéről felvetett kérdés magában a tör-
vényben, illetve a. töivény 18. §-ának abban a határozott rendelke-
zésében, mely szerint a nyugdíj-intézet vagy segélyegylet természe-
tével biró egyházkerületi intézetek vagyona, a jelen törvény szerinti 
arányosítás miatt, sem osztály, sem közössé-tétel tárgyát nem képez-
heti, nyervén szabályozást, ezt a kérdést olyannak, mely fölött hatá-
rozni és dönteni választott biróság lenne jogosult és egyedül illetékes, 
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a törvény nem tekinti, — annak 23. §-a a 10., 11., 15., 17. §-okkal 45 -48 . 
kapcsolatosan, a kérdés szabályozását tartalmazó 18. és 19. §-t, illetve 
azoknak rendelkezései körül felmerülhető vitás kérdéseket fel nem 
említi, fel nem sorolja; a mi tényleg és jogilag nem jelenthet s nem 
jelent mást, mint azt, hogy a felmerült kérdést a választott biróság-
nak hatásköre és illetékessége alól egyenesen kivonja, 

figyelemmel arra, hogy ebben a kérdésben a kérdéses alapítvány-
nak az alapító oklevélben és az arányosításról szólló zsinati törvény 
10. és 11. §-aiban megjelölt természete vitássá egyáltalán nem vált, 
hanem arra vonatkozólag az árvái és liptói egyházmegyék részéről a 
további részesedés tekintetében vagyonjogi igény támasztatott, mely 
fölött per esetén nem választott biróság, hanem egyedül a polgári 
biróság van hivatva határozni; 

% figyelemmel végül arra is, hogy a Reischel Károly-féle végrendelet 
4. p. szerint az alapítvány 1/i-eá részben egy theologiai akadémia felállí-
tásának az alapja, mely rész a kerületnek — a végrendelet 6. p. szerint 
— csupán kezelése, de nem fenhatósága alatt áll s így választott biróság 
esetén és az ellen, hogy a birák megválasztásának a jogát a törvény korlátai 
között kizárólag a kerület gyakorolja, az egyetemes gyűlés esetleg kifogást 
emelhetne s e tekintetben az egyetemes gyűlés eddig nem is nyilatkozott, 

a. dunáninneni kerület az egyetemes felügyelő úr ő méltóságának 
f. évi 43. sz. a. kelt abbeli felhívását, hogy az egyházkerületek arányo-
sításáról szóló zsinati törvény 23. §-a értelmében, a választott bíró-
ságba két birót válasszon, tisztelettel akként veszi tudomásul, hogy 
ennek a felhívásnak a fenti okokból legnagyobb sajnálatára eleget nem 
tehet; a választott biróság tárgyi kompetentiáját el nem ismerheti s a 
két bírónak megválasztását meg nem ejtheti; kijelenti azonban már itt, 
hogy az árvái és liptói egyházmegyék magatartásával szemben, jogait 
— szükség esetén — felhívási perrel is meg fogja védeni. 

Ezen javaslatot a kerületi közgyűlés határozattá emeli, 
és szakszerű kidolgozásaért az előadónak köszönetet szavaz, 
az elnökséget pedig felkéri, hogy erről a m. egyetemes fel-
ügyelőt értesíteni méltóztassék. 

46. A pénzügyi bizottság jetenti, hogy az egyház-egyetem 1898 
évi számadása, mely szerint az egyetem összes értéke 1047220 kor. 
10 fillért tesz, — a kerülethez leérkezett; — a z 1899. évi számadást 
még nem küldték meg. 

Tudomásul vétetik. 
47. A közalapból következő egyházak következő összegekkel se-

gélyeztettek: Bát 200, Alsó-Bodony 200, Guta 200, Hrachovistye 200, 
Komárom 200, Puszta-Födémes 200, Zsolna 128'50 koronát kapott. m x - m 

Tudomásul szolgál. 
48. A közalapadóról jelenti a pénzügyi bizottság: 
1. Hogy kerületünk 1899-re szóló közalapadó-tartozását, 6761 kor. 

26 fillért az egyetem pénztárába beszolgáltatta, 
2. hogy ugyanily összegű járulékot tartozik, még 1900. és 1901-

ben fizetni, 
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-51. 3- hogy a nyitrai egyházmegye még 582 koronával hátralékban van, 
4. hogy a kerület közalapadó-tartalékalapja e hátralék beszámítá-

sával 1366 koronára felszaporodott. 
Tudomásul szolgál. 

49. A közalapadó leíratása tárgyában. 
A m. é. ker. közgyűlés azon határozatára (jk. 119.), hogy a csánki 

egyháznak közalapadó-leiratás iránti alaposa nindokolt folyamodványát 
az egyetemhez ajánlólag felterjeszti, 

az egyetemes közgyűlés (jk. 64, 2.) a csánki egyház kérvényét 
leszármaztatta kerületünkhez azért; mert midőn az adóalapon kimu-
tatott közalapjárulékok összegéből minden egyházkerület javára 5 %-t 
leütött: ennek czélja az volt, hogy ezen 5 %-nyi különbözetből az egy-
házkerületben oly tartalékalap képeztethessék, a melyből fedezhetők a 
birtok-változások folytán idővel előállható hiányok. 

Tekintettel ezen határozatra, valamint arra is, hogy a csánki egy-
ház kérvénye alaposan indokolt és hogy a gutái egyház kérvényét a 
nógrádi egyházmegye közgyűlése ajánlólag terjeszti ide, 

a kerületi közgyűlés a csánki egyháznak közalap, tarto-
zásából 1900. és 1901-re évenként 13 koronának és a gutái 
egyház közalapadó-tartozásábói ugyancsak 1900. és 1901-re 
évenként 6 korona 54 fillérnek törlését határozza el és uta-
sítja a kerületi pénztáros urat, hogy az 1900. és 1901. évekre 
a honti egyházmegyének közalapadó czimén 13 koronával, 
a nógrádi egyházmegyének ugyancsak e két évre 6 kor. 54 
fillérrel kevesebbet irjon elő. Ezen 19 kor. 54 fillér a köz-
alapadó-tartalékalapból fedezendő. 

50. Az 1899. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 65. pontjánál, 
melyben az egyet, nyugdíjintézet állásáról tétetik jelentés, felolvastatik 
u. a. évi gyűlés jegyzőkönyvének 66. pontja s ezzel kapcsolatban be-
terjeszti főt. püspök úr Glauf Pál egyet, nyugdíj intézeti ügyvivő úrnak 
főt. úrhoz intézett 1900. jul. 31-én 97. sz. a. kelt levelét, melyben a 
dunáninneni egyházkerületet érdeklőleg tudósítja püspök urat 

a) hogy a múlt évben tett fölterjesztés folytán Zsolna és Nagy-
Szlatina nyugdíjra jogosult állomásoknak fogadtattak el; 

bj hogy az első, eddig egyetlen egy özvegy, a dunáninneni egy-
házkerületből, a ki az egyet, nyugdíjintézetre szőrűit, az Alsó-Eszter-
gályon 1900. február. 7-én elhúnyt lelkész özvegye Kubányi Lajosné 
szül. Plachy Amália. 

Tudomásul szolgál. 
51. A kerületi pénzügyi kisbizottság jelenti, hogy a m. é. kerületi 

közgyűlés jk. 67. p.-ban nyert megbízás szerint, a kerületi gyámoló 
520 kor. kamatját következőleg osztotta szét: Baltik Pál 120, Bitter 
Károly 50, Polevkovics G. 60, Pelikán János 50, Molitorisz Auguszta 
50, Blaskovics Vilmosné 40, Kemény Károlyné 40, Zapf Mária 40, 
Wladár Antonia 30, Sloboda Milan 40 koronát kapott. 

A jelentés tudomásul vétetik, s a bizottság a gyámoló 
kamatainak felosztására a f. évben is felhatalmaztatik. 
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tézésére vonatkozólag, a nevezett három egyházmegye, az egyetemes 53 -57. 
közgyűlés m. é. jegyzőkönyvének 92. pontjában, az arányosításról szóló 
zsinati törvény 24-ik s következő szakaszaira utasítva lévén, 

felkéri a dunáninneni egyházkerületi közgyűlés ő méltóságát, 
az egyetemes felügyelő urat, az arányosításról szóló zsinati 
törvény 28. §-a a) alpontjának értelmében, a választott biró-
ság elnökének kinevezésére s az eljárás megindíttatására. 

Az érdekelt esperességek már élőbbről megválasztották, 
e vitás ügyben való eljárásra biráikat, Láng Lajos s Farbaky 
István személyében s be is jelentették illetékes helyen e 
ténykedést. 

54. Előterjesztetik a trencsén-tepliczi fiókegyház állapotáról szóló 
következő évi jelentés: 

A trencsén-tepliczi kápolnai alap julius l-ig 717 kor. 26 fillér. 
Ez évi offertoriumi bevétel 60 » 90 » 

mely összegből a folyó költségek fedeztettek. 
Tudomásul szolgál. 

55. Hollerung Károly pozsonym egyei főesperes jelenti, hogy a 
pöstyéni fiókegyházban az istentiszteletet a pozsonymegyei lelkészek 
— minden második vasárnap felváltva magyar és német nyelven vé-
gezték; délután néhányszor tót nyelvű istentisztelet tartatott. 

Tudomásul szolgál. 
56. Raab Károly, ker. gyámintézeti elnök beterjeszti a dunán-

inneni egyházkerület gyámintézeti közgyűlésének jegyzőkönyvét s jelenti, 
hogy a közgyűlés alkalmából tartott offertorium 112 kor. 43 fillért 
eredményezett s hogy ns. Ivánka Zsigmond úr az ipolysági templom 
építésére 1000 koronát adományozott. 

A ker. gyűlés elrendeli, hogy a beterjesztett jegyzőkönyv 
a ker. közgyűlés jegyzőkönyvéhez függelékképpen csatoltassék; 
az offertoriumról szóló jelentést örvendetes tudomásul veszi 
s ns. Ivánka Zsigmond úr nagylelkű adományaért meleg 
köszönetét fejezi ki. 

57. Ker. felügyelő úr jelenti, hogy a salgótarjáni iskola felépíté-
sére Borbély Lajos úr, a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytár-
saság műszaki vezérigazgatója (róm. kath.) ezer koronát, a részvény-
társaság 1200 korona értékű épületanyagot s ugyanily értékű iskola-
telket ajándékoztak. Borbély Lajosné úrnő pedig adományozott az iskola 
javára rendezett sorsjátékhoz, nyereménytárgyak vételére 200 koronát, 
— a sorsjegyekből is vett ugyan-e czélra 1000 darabot, 400 korona 
értékben; nagylelkű adománya tehát összesen 600 korona. 

A kerületi közgyűlés a felügyelő úr jelentését örvendetes 
tudomásul veszi, a kegyes adakozók nagylelkű adományaiért 
hálás köszönetet szavaz s erről az adományozókat jegyző-
könyvileg értesíteni rendeli. 

8 
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-63. 5 8 . TARTOZIK. Br. Steiger A. alapítvány számla-kivonata 1899. évről. KÖVETEL. 

J 899. k. f. 

Január 1. 
Decz. 31. 

Alapítványi tőke . . 
4°/0-os kamat-előirás 

1899. évre . . . . 

5636 

225 

06 

44 
5861 50 

Jövedelem 
Kiadás 
Szaporulat tőkéhez 

225 
172 

44 

csatolva 53 44 

1899. 
Január 4. 

Május 15. 
Július 1. 

Decz 81. 

Bogyay hitoktató úrnak 
fél évre 

Lacko János biztos úrnak 
Bogyay hitoktató úrnak 

második félévre . . . 
Alapítványi tőke . . . 

k. 

80 
12 

80 
5689 

5861 

50 

50 

Kesztler Tivadar, 
számvivő. 

Tudomásul szolgál. 
59. Püspök úr jelenti, hogy a Zsedényi díjat az 1899—1900 tan-

évre 90 forintjával a következő tanítóknak adományozta: 
Búth Pál, oroszláni, f.-komáromi egyházmegyei 
Fabian Vendel, báti és ) , .. 
in • Ti/r-u'i i* « - • ) n.-honti » 
Klem Mihály, í.-terenyi j 
Pah r János, n.-járfalvi mosoni » 
Gyuris János, rónyai és) , . . . 

T1O0T3 fll j 
Obetko Gusztáv, terényi f ö 

Vieszt Károly, miavai nyitrai > 
Kostyál Sándor, modori, pozsonyi » 
Nitschinger Pál, pozsonyvárosi, 
Kneppo János, zayugróczi trencséni egyházmegyei tanító. 

Tudomásul szolgál. 
60. Püspök úr jelenti, hogy az 1899—1900 tanévben a Geduly-

féle ösztöndíjat Drobný János II. éves theologusnak Pozsonyban, a 
Németh István-féle ösztöndíjat pedig Gindl Márton I. éves theologus-
nak Pozsonyban és Karaszka János selmeczbányai lyc. tanulónak ado-
mányozta. 

Tudomásul szolgál. 
61. A Németh István-féle ösztöndíj sorrendjére kijelentetik, hogy 

az 1900—1901 tanévben a selmeczbányai lýceum marad ki. 
Tudomásul szolgál. 

62. Püspök úr jelenti, hogy a kerületnek a Tranovszky alapít-
ványra vonatkozó, múlt évi ker. közgyűlés jegyzőkönyvének 77-dik 
pontjában foglalt határozatát 3409. sz. a. a tiszakerületi püspök 
úrnak megküldte: azonban eddig semmiféle választ nem vett. 

Tudomásul szolgál. 
63. Püspök úr jelenti, hogy nevét viselő alapítványának ez évi 

kamataiból a barsi esperesség 10, a f.-komáromi 6 koronát kap val-
lásos tót könyvekre, mint alapítványszerü czélokra. 

Kapcsolatban ezen jelentéssel olvastatott főt. püspök úr következő 
levele: 
2669. Főtiszteletü egyházkerületi közgyűlés! 

Völter Emmanuel Erhard, würtembergi lelkész úrral egyetértőleg, 
a ki rendelkezésemre szentbeszédeinek egy részét bocsátotta, a neve-
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met viselo s egyházkerületileg kezelt alapítvány javára ezennel hetven 6 3 - 6 5 . 
koronát teszek le az egyházkerületi pénztárba, mint nevezett prediká-
cziók utáni tiszta nyereményt, oly czélból, hogy ezen összeg a Baltik-
féle alaphoz csatoltatván, annak rendeltetését szolgálja; oly kikötéssel 
azonban, hogy a mennyiben most az alapból 16 korona évi kamat 
fordítható vallásos könyvekre, a 70 korona addig kamatoztassék, míg 
az alap összes kamatai évi 20 koronát nem tesznek, úgy hogy azon-
túl 20 korona évente könyvekre adható legyen. Istennek szent áldása 
nyugodjék ezen szerény alapon, hogy szegény ifjuságunk ez úton jó 
vallásos iratok birtokába jöhessen. 

Kiváló tisztelettel 
Balassa-Gyarmaton, 1900. augusztus 12-án. 
A főtiszteletű gyűlésnek 

alázatos szolgája 
Dr. Baltik Frigyes 

püspök. 

A ker. gyűlés a jelentést tudomásul veszi s püspök úr 
nagylelkű adományaért hálás köszönetét nyilvánítja. 

64. A Zpevúik-alapot kezelő bizottság nevében bemutatja Raab 
Károly, a lefolyt 1899. évre vonatkozó következő jelentését: 

A Zpevúik-alap számadása Švehla Gusztáv, zólyomi és Wladár 
Miksa, nógrádi főesperesek által megvizsgáltatván, helyesnek találtatott. 

A vagyon 1899-iki deczember 31-én volt 11464 frt 87V« kr., 
mely 5 pénzintézetben és értékpapírokban van elhelyezve. 

Az évi szaporodás 428 frt 97 kr. 
Az alap a Symbolikus-könyvek kiadásához ez évben ismét 260 

frttal járult; eddig összesen 460 frttal segítette elő előlegképen a vál-
lalatot. 

Elajándékozott egyházaknak, intézeteknek és egyeseknek 52 Énekes-
és 25 példány Symbolikus-könyvet 125 frt értékben. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
65. Az egyházkerületi fegyházi lelkészek jelentéseinek előadója 

Ebner Gusztáv lelkész előterjeszti a. következőket, az 1899-ik évre 
vonatkozólag: 

Midőn a múlt évi ker. gyűlés alkalmával a mélt. és főtisztelendő 
püspök úr megbizásából volt szerencsém, egyházkerületünk területén 
lévő fegyintézetekben elzárt, az élet és vagyon biztonság ellen vétkező 
evang. fegyenczek vállás-erkölcsi életéről szóló jelentésemet beterjesz-
teni, — hangsúlyoztam, hogy a jogállam kötelessége nemcsak meg-
büntetni, megtorlani a törvényes rend megbontóit, hanem gondoskodnia 
kell arról is, miszerint azoknak, a kik rövidebb vagy hosszabb időre 
kiküszöbölve a társadalomból, súlyos vétkök méltó büntetését, — a 
szt. irás szavai szerint: »ki mint vet úgy arat« elviselik, — alkalom 
nyujtassék, erkölcsi sülyedésük beismerésére s igaz megbánásra, hogy 
elhagyván egykor a fegyintézetet, mint megjavult emberek térjenek 
vissza a megsértett polgári társadalomba s családi tűzhelyeikhez. 

7* 
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E czél elérésére szolgálnak nem csupán a szigorú, de igazságos 
fegyelmi szabályok, hanem főkép a lelki pásztori gondoskodás, a mely 
az Isten igéjének hirdetéséből, az úri szent vacsora kiszolgáltatásából, 
a rendesen gyakorolt hitoktatásból s a cura pastorális odaadó szeretet, 
teljes működéséből áll. S a mi a múlt évben e téren történt, hatá-
rozott haladásról tanúskodik. Kerületünk területén levő három fegy-
intézetében buzgó lelkészek teljesítik szomorú de magasztos hivatá-
sukat. — Konkoly közé, — sziklás talajba magot hinteni, — gyakran 
kedvét szegi a magvetőnek, — s midőn még is az Űr nevében a 
konkolyt irtja, a sziklát megrepeszti, hogy egy kis termő földet sze-
rezzen a csírázó növénynek; ki ne méltatná a hű munkásnak fá-
radságát, — ki ne fohászkodna a Mindenhatóhoz áldásért azokra, a 
kik az eltévedt juhokat, a megtévesztett bűnösöket, a szabadságuktól 
méltán megfosztottakat felkeresik, bűnbánatra serkentik, vigasztalják s 
igaz megtérés mellett, az Isten bűnbocsátó kegyelméről biztositják ? A 
munkás méltó az ő bérére! Fegyházi lelkésztársaink méltók a kerületi 
gyűlés osztatlan elismerésére. De úgy hiszem méltó elismerés illeti 
püspök urunkat is. Egyházlátogatási útjában betért a megbélyegzett 
bűnösök sötét házába; felkereste a lipótvári fegyintézetben gonosz tettök 
méltó büntetését elviselő evang. vall. hitsorosainkat. E szomorú gyü-
lekezet tagjai nem ünneplő ruhában tisztelegtek nála; rabköntösben, 
szégyenkezve jelentek meg előtte. De szivük édes reménynyel telt 
meg, midőn a főpásztor majd dorgáló, majd vigasztaló szavait ekképen 
végzé: Térjetek meg és a ti bűneitek megbocsáttatnak nektek. 

Én püspök urunk e tényében egy új eszmének megszületését 
üdvözlöm. — S mi volna ez? — Bátor vagyok ezt néhány szóval 
jelezni. — Egyházunk jelenlegi jelszava: A bel- és kühnissió. — E ket-
tőnek megvalósításától várjuk Isten országának megszilárdítását, terje-
dését s egyházunk felvirágzását. — Ezért áldozunk. De vajmi keve-
sen látják a fegyintézetek, a börtönök lakóit s ha látják, megvetés-
sel fordulnak el tőlük. E sötét házak lakói sajnos a missió körökön 
kivül állanak. Itt még sok a tenni való. A belmissió kell hogy felö-
lelje, — példa rá Német- s Svédország, — a rabokat is. — Méltó 
e kérdés beható tanulmányozásra. Üdvös volna, ha a lelkészi érte-
kezletek e tény iránt is érdeklődnének. A mi a fegyintézetekben mű-
ködő lelkésztársaink évi jelentését illeti, van szerencsém a követke-
zőket referálni: 

1. Maria-Nostra, női fegyintézet; lelkésze: Gyuris János, ev. 
hitvallású. 

Az elmúlt év u. m. 1899. elején volt 24 ev. nőíegyencz; az év 
folytán beszállittatott 10, volt összesen 34. Ezekből kiszabadult 10, 
maradt 24. A fegyenczek két harmad része vagyonbiztonság, egy 
harmad része életbiztonság ellen vétkezett. Istentisztelet minden vasár-
nap tartatik magyar nyelven; havonként egyszer tót nyelven. Az Úr-
vacsora a 3 nagy ünnepen lett kiszolgáltatva. A fegyenczek heti egy 
órában részesülnek vallás-erkölcsi oktatásban; az eredmény kielégítő. 
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2. Lipótvár. Lelkész: Hajdú András, ev. vall. — A fegyenczek 
száma 1899. elején volt: 61; ezekből kiszabadult 28, egy királyi kegyel-
met nyert, maradt 32; az év folyamán beszállittatott 30; ezek közül 
14 első ízben lett büntetve, 16 már hosszabb ideig tartó büntetéssel 
volt sújtva. Súlyos testi sértés miatt 7, szándékos emberölés miatt 1, 
erőszakos nemi közösülés miatt 1, lopás és rablás miatt 21 lett jog-
érvényesen elitélve. Istentisztelet minden vasárnap tartatott. Az Úr-
vacsora a sátoros ünnepek alkalmával lett kiosztva. A cura pastoralis 
a kórházban betegen fekvő s a munkatermekben dolgozó rabok kö-
zött naponta gyakoroltatott. Heti egy órai hitoktatásban valamennyien 
részesültek. Tankönyv: Luther kis és nagy kátéja. A tanítás ered-
ménye megfelelő. 

3. Illava. Itt Rényi Dömény Zoltán reí. lelkész működik. Az ev. 
fegyenczek száma 1899. végén volt 31. Év közben kiszabadult 2, 
meghalt egy, maradt tehát 29, kik minden nap egy órai hitoktatásban 
részesültek. Tantárgy volt: hit és erkölcstan és egyháztörténet. A junius 
hó 28-dikán tartott záróvizsga jó eredményt mutatott. Istentisztelet 
minden vasárnap tartatott. Az Úr asztala a sátoros ünnepek alkalmá-
val volt megterítve; — havonként egyszer vallás-erkölcsi felolvasások 
által iparkodott a lelkész a rabok kedélyére hatni. A fegyenczeknek 
kik mindnyájan gyilkosság, rablás s szándékos emberölés miatt vannak 
elítélve, vallás-erkölcsi javulások általában jónak mondható, kivéve 
kettőnél, kik gonoszságukban megátalkodva, Istennek szent igéjét 
megvetik s a lelkész megbánásuk felébresztését czélzó munkáját ridegen 
visszautasítják. 

4. Balassa-Gyarmati fogház; a lelkészi teendőket elvégzi a 
helybeli ev. lelkészi hivatal. Az elzárt ev. vállasuak száma volt 1899. 
végén: 18. Vagyon elleni büncselekvényt elkövetett 10, s pedig: 5 
lopott, 3 csalt, s kettő okmányt hamisított. Személy ellen vétkezett 8, 
s pedig 2 emberölés, 3 súlyos testi sértés, egy gyermekölés s kettő 
magzatelhajtás miatt bűnhődik. Istentisztelet minden vasárnap tartatik, 
az Úrvacsora a nagy ünnepek alkalmával lesz kiszolgáltatva. 

A három fegyintézetben és az egy királyi fogházban lévő evang. 
vallású rabok száma összesen: 103. Viszonyítva a fegyházakban lévő 
róm. kath. vallást követők számához, az arány 1:10-hez, s így az evan-
gélikusokra nézve nagyon kedvező. 

Egy körülményre vagyok oly bátor a ker. gyűlés figyelmét fel-
hívni. A fegyházak könyvtáraiban alig található protestáns vallásos népies 
olvasmány, sőt egyben, Mária Nostrában egy sincs. A róm. kath. 
vallású fegyenczek a Szt. István társulat révén vallásos olvasmányok-
kal bőven el vannak látva; nem egy evang. fegyencz, más olvas-
mány hiányában, a »szentek életének« olvasásával tölté el a vasár-
napot. Kérelmem tehát oda irányul, kerestessék meg a protestáns iro-
dalmi és a Luther társaság, hogy adjanak a szegény elesett bűnösök-
nek is, a hitélet és vallás-erkölcsi öntudat ébresztése czéljából egy kis 
lelki táplálékot; de másrészt áldozzon a gyámintézet évenként egy 
csekély összeget protestáns irányú vallás-erkölcsi tartalmú népies-
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65-69. könyvek beszerzésére; vagy ha ez sem volna elégséges, szólítsa fel a 
püspök úr körlevélben a lelkésztársakat fent említett tartalma iratok 
gyűjtésére, szolgáltassák be azokat a püspöki hivatalhoz, a honnan 
azután a íegvintézeti könyvtáraknak be lesznek küldve. Tétlenül e téren 
sem nézhetjük ős ellenünk munkáját, ki alkalmas és alkalmatlan idő-
ben, palotákban és börtönben híveink hitét megingatni iparkodik. 

E jelentésem megszerkesztése után, itt a gyűlésben arról értesül-
lem, hogy püspök urunk már is intézkedett a Luther társaságnál val-
lás-erkölcsi népies tartalmú olvasmányok átengedése czéljából; nevezett 
társaság pedig szives készséggel többrendü könyvet bocsátott püspök 
úrnak rendelkezésére, a ki azokat a lipótvári és illavai fegyház igaz-
gatóságának meg is küldte. Püspök urunk ezen főpásztori gondoskodása 
ujabbi jele annak, hogy atyai figyelmét mindenre kiterjeszti, a mi 
közegyházunk üdvére szolgál. Osztatlan hála és elismerés legyen 
legszebb jutalma. Köszönetünket fogadja a Luther-társaság is, a mely 
oly készséggel iparkodott a felmerütt hiány eltávolítására segítő kezet 
nyújtani. 

Mielőtt e jelentésemet befejezném, arra kérem a testvéreket az 
Úrban, — ne felejtkezzenek meg imájukban azokról, — a kik meg-
tévedtek s elestek. A kiket gonosz tetteik miatt a törvény igazság 
szerint büntet, ajánljuk őket Isten szeretetébe és kegyelmébe. Töltse 
be az ő szent lelke sziveiket, hogy megbánva bűnöket új emberekké 
s jó keresztyénekké legyenek. 

A kerületi közgyűlés tudomásul véve e terjedelmes s 
beható jelentést, elrendeli annak a jegyzőkönyvbe való igta-
tását s az előadónak köszönetet szavaz. 

66. A trencséni egyházmegye esperese előadja a Zsolna önálló-
sítása tárgyában történt lépéseket. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a történteket; 
de miután a zsolnai leányegyház viszonya az anyaegyházhoz 
még tisztázva s megálapítva nincsen, utasítja az egyházme-
gyét ennek teljes rendezésére; jelentése eljárásáról a jövő 
évi közgyűlésen elváratván. 

67. A trencsénmegyei nagy-szlatinai önállósított leányegyházra 
vonatkozó m. é. határozatát (1. egyh. ker. jknyv. 82. p.) 

fentartja a közgyűlés s utasítja az egyházmegyét, hogy kü-
lönösen azon részét hajtsa végre, mely a missiói kör vég-
leges megálapításáról s a benne levő községek névszerinti 
elősorolásáról szól s erről tegyen azután jelentést a legköze-
lebbi ker. gyűlésen. 

68. A múlt évi ker. gyűlés jknyvének 83. pontjánál 
örvendetes tudomásul szolgál a mosoni esperes azon jelen-
tése, hogy a m.-óvári missiói kör ügye szépen fejlődik. Egye-
bekben a múlt évi határozat egész terjedelmében fentartatik. 

69. Az oroszvári párbérsérelmi ügyet 
a kerületi közgyűlés, utalva az egyetem 1899. évi közgyűl. 
jegyzőkönyvének 84. pontjára, nyilvántartani rendeli. 
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70. Jelenti püspök úr, hogy megbízatásához képest a névtár 70 -
szerkesztéséhez szükséges adatokat összegyűjtötte; de mivel úgy ke-
rületünkben, mint az egyházmegyék nagy részében a tisztújítás a f. 
évben ejtetik meg, az általános népszámlálás pedig a jövő év elején 
tartatik meg, jónak látta a névtár szerkesztését elhalasztani addig, 
míg az újabb adatok beszerezhetők lesznek. 

Püspök úr eljárását a közgyűlés helyesli s püspök urat 
felhatalmazza, hogy a névtár kiadásához szükséges összeget, 
a mikor azt szükségesnek látja, a ker. pénztárból felvegye. 

71. A nagy-geresdi egyezség mintájára kötendő egyezség tárgyá-
ban m. évi kerületi gyűlésünk 98., a m. évi egyet, gyűlés 56. és a 
nógrádi egyházmegye ide beterjesztett f. évi 55. jegyzőkönyvi pontja 
vétetvén fel, 

tekintettel arra, hogy a testvér-egyházak közös bizottságának tár-
gyalási alapját képező közismeretit tervezet, jóllehet egészben megfelel 
a kívánalmaknak, mégis egyes részeiben a bírálatot kihívja; s tekintettel 
különben is arra, hogy ily egyezségnek gyakorlati haszna csak az 
esetben lehet, ha a közvetlenül érdekelt egyházmegyék, sőt egyház-
községek szükségleteit lehetőleg figyelembe veszi; a mi az illetők meg-
hallgatása nélkül alig lehetséges, 

a kerületi közgyűlés, a nógrádi indítványt magáévá téve, el-
határozza, hogy az egyezség tervezetének, az egyház-kerület-
hez leendő leszállítása érdekében, az egyetemes gyűlést meg-
keresi. 

72. A symbolikus-könyvek kiadása tárgyában dr. Masznyik Endre 
előadja, hogy ő a »Smalkaldi czikkeket« püspök úr megbízásából 
magyar nyelvre fordította s a kerület 200 frt segélyével kiadta, oly 
feltétellel, hogy a tiszta jövedelem fele, a ker. leányiskolát fogja illetni. 
Leszámolását a jövő évben fogja bemutatni. 

A leszámolás elváratik; a jelentés tudomásul vétetik. 
73. A múlt évi ker. gyűlés jknyvének 105. pontjánál püspöki 

rendelkezésre, a közép és főiskolai vallástani vizsgákra kiküldött ker. 
biztosok útiköltségeinek némi megtérítésére, elszámolás mellett a f. 
évre is 200 korona bocsáttatik. 

74. Az iskolai hazafias ünnepélyek megtartásának ügyében, 
a kerületi közgyűlés kijelenti, hogy múlt évi jegyzőkönyve 
100. p. a. határozatát fentartja; a reformáczió emléknapjának 
az iskolai ifjúsággal október 31-dikén való megünneplését a 
múltra nézve örvendetes tudomásul veszi, jövőre pedig meg-
tartását elrendeli. 

75. A m. é. egyet, gyűlésnek 101. számú határozatát, mely sze-
rint a budapesti egyetemen szervezendő ág. h. ev. theol. fakultásra 
vonatkozó tiszakerületi indítvány, az egyházunkat s az ev. ref. egy-
házat közösen érdeklő ügyek ellátására kiküldött bizottsághoz utaltatott, 

azon kijelentéssel veszi a közgyűtés tudomásul, hogy a ta-
valyi jegyzőkönyve 107. pontjában e tárgyra vonatkozólag 
felhozottakat ma is egész terjedelmükben fentartja. 
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76. A püspök-elnök beterjeszti a Balassa-Gyarmaton f. hó 14-én 
tartott lelkészi értekezlet jegyzőkönyvét. 

J e g y z ö k ö n y v e , 
mely felvétetett Balassa-Gyarmaton 1900. évi augusztus hó 14-én a 
dunáninneni ág. hitv. ev. kerületi lelkészi értekezletnek dr. Baltik 

Frigyes püspök elnöklete mellett megtartott ülésben. 
Tárgyak: 

1. Az elnöklő püspök buzgó imát mond s az értekezletet az alább 
következő beszéddel megnyitotta: 

FőtiszteJetü egyházkerületi lelkészi értekezlet! 
A midőn az egybegyűlt tisztelendő testvéreimet tiszteletteljesen 

üdvözlöm, az ülést megnyitom. A lelkészi értekezletnek szánt rövid 
óráit ez évben a szabad eszmecserének fentartandónak vélném, a 
mennyiben ezen mozgalmas időkben több tárgyunk van, a hol a vé-
lemény-nyilvánitás, megbeszélés, megállapodás a lelkipásztorkodás 
terén nagyon is szükséges. S azután a referens urakra is kell tekin-
tettel lennünk, hogy tisztjökben eljárhassanak. A mit a múlt évi jegy-
zőkönyv fonalán először is a testvéreknek tudtul kell adnom, ez a 
mi viszonyunk a lipcsei külmissiói egylethez. Én tavalyi gyűjtésünket 
241 frt 74 kr. m. é. szeptember 6-án Lipcsébe küldtem, onnét a nyug-
tát vettem, a melyet itt teszek le. Az egyházakat ez évben is új 
gyűjtésekre hivtam fel, s hála az Úrnak, gyüjtésünk szép eredményt 
mutat, 688 kor. 38 fii. Kérelmem, küldjük ezen gyűjtést is ugyan-
annak a lipcsei külmissiói kollégiumnak, annál is inkább, mert az 
intézet igazgtóságának f. évi junius 13-án hozzám intézett levelében 
kerületünknek képviselői és szavazati jog adatott a külmissió tanácsi 
üléseiben. Nézetem, hogy legtanácsosabb lenne, ha évről-évre valaki 
köztünk bízatnék meg, ki — ha ideje s anyagi visszonyai engedik, 
mert útiköltség fedezésére forrásunk nincs, — nevezett egylet gyűlé-
sére menne s minket képviselne. S mert itt a kerületről van szó, 
véleményem, hogy mint ehhez a kerületi gyűlésen is lehet hozzá szólni, 
azért is a tárgyat a gyűlés napi-rendje sorozatába vettem fel. Felme-
rül a kérdés, vájjon nem kellene e már külmissiói bizottságot nevezni, 
hogy a püspök maga ez ügyben ne álljon, bár szívesen végzem az e 
körüli teendőket, legalább vélném, mert a gyűjtések nagyobbak, talán 
lehetne a gyűjtések gyűjtéséről, beszolgáltatásukról, kezelésökről külön 
gondoskodni. Gondolom, hogy legjobb, ha buzgó ker. pénztáros urunkat 
felkérjük, hogy a külmissiói számlát is ő vezesse; ámbár sok teendői 
közepette szivesen inkább kevesbíteném, mint szaporítanám teendőit. 
A külmissió ügye gondolatainkat tereli a belmissiói mozgalmakra. Itt 
kevés a közölni valóm. Ama kis betét, a melyről már annak előtte 
szóltam, talán szintén a kerületi péztárban lenne elhelyezendő; a be-
tét csak is 3 forint. Majd ha rendezzük belmissiói kérdéseinket, hiszem, 
hogy nagyobb lesz. De szerintem a belmissió terén nem is az a czél, 
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hogy bár a legszentebb czélokra, pénzt vagy csak is pénzt gyűjtsünk: 
ott emberek gyűjtéséről, megmenteséről van a szó. »A dolog fejtege-
tésébe nem bocsátkozom én, tudom megteszik ezt mások«. Annál 
kevésbbé részletezem a tárgyat. S csak is kettőt röviden említek. Beszél-
jük meg, hogy fogjuk azt elérni, hogy minden lelkészi hivatalunknál 
a szent-irás s általában vallásos könyvek a kellő példányokban készen 
legyenek, hogy így a hivek minden órában vallásos olvasmánynyal 
el legyenek látva. Könyv-terjesztés mondják, a reformácziónak postája 
vala, olvasni főkép a lutheránus tudott s szeretett, s ma a legtisztább 
evang. családokban is könnyebben találok kathohkus vallásos iratot, 
s mi szinten oda tartozik, képet, mint evang. irodalmi terméket. Nem 
ecsetelem tovább, de a thémát felteszem, nem hogy kritikát gyakorol-
junk, Isten országa szavakban nem áll, de megállapítsuk a baj sza-
nálását. 

A másik: a reversalisok elleni védekezés. Nincs tagadás benne, 
hogy a statistika szerint hazánkban a lutheránusok e téren a leg-
rosszabbul állanak. Ezen kórtünet éppen a mi egyházunkban a leg-
aggasztóbb. Ebből következtetni lehet, hogy éppen a mi egyházunkban 
a konfessionális öntudat a leggyengébb. S ha az, szerintem azt kell 
ébreszteni, s a matéria peccans nem lesz oly aggasztó. De nem fejte-
getem, csak elnökileg szintén kitűzöm a thémát szives testvéries meg-
beszélés szempontjából. S most ime átadom a szót a referens úrnak. 

Az értekezlet az elnöki megnyitónak a jegyzőkönyvbe 
való felvételét elhatározta. 

2. Elnök bemutatta a lipcsei külmissiói központból a múlt évi 
241 frt 74 krnyi gyűjtésről szóló nyugtáját és köszönő iratát. 

Tudomásul szolgál. 
3. Elnök bemutatta a lipcsei külmissiói kollégiumnak f. é. julius 

hó 13-án kelt átiratát, mely szerint a nevezett egyesület kerületünk 
képviselőjének tagsági és szavazati jogot biztosít. 

Az értekezlet az átirat tartalmát örömmel veszi tudomá-
sul s mivel az ügy az egyházkerületet is érdekli, határozza, 
hogy az átirat a kerületi közgyűlésnek is bemutattassék. 

4. Az ez évben külmissiói czélokra befolyt 688 kor. 38 fillérre 
vonatkozólag, mely összeget az értekezlet elnöke ideiglenesen takarék-
pénztárban helyezett el, 

az értekezlet azt határozta, hogy azt az elnök ez évben is 
a lipcsei missiói központnak küldje el. 

5. A belmissió-alapra vonatkozólag, mely 3 frt adományból s 
annak kamataiból áll, 

az értekezlet azt határozta, hogy az tovább is a takarékpénz-
tárban maradjon. 

6. Az elnök tudomására hozza az értekezletnek, hogy a statisz-
tikai hivatal ujabb időben nem közli a vegyes házasságból származó 
gyermekek vallásos oktatására illetőleg felekezeti hovatartozására vonat-
kozó adatokat, s indítványozza: hivassanak fel a lelkészek, hogy a 
vegyes házasságokról, a gyermekek felekezeti hovatartozásának nyil-
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vántartása czéljából törzskönyvet vezessenek. Trsztyenszky Ferencz 
az indítványt még megtoldja azzal, hogy a kerület az egyetemes gyűlés 
útján irjon fel a vallás- és közoktatásügyi ministerhez, hogy a minister 
utasítsa a statisztikai hivatalt, ez után is a fentebb említett adatok 
közzétételére. 

Az értekezlet mind a két indítványt elfogadta. 
7. Elnök jelenti, miszerint Hörk Józsefnek a múlt évi értekezleten 

felolvasott munkáját az anyakönyvek vezetéséről, kiadta koreferens-
nek, a ki azonban az értekezleten nem jelent meg. 

Miért is az értekezlet a nevezett tárgyat a napi rend-
ről leveszi. 

8. Az elnöklő püspök bejelent több visszás esetet, mint a melyek 
az anyakönyvek vezetése körül előfordultak. 

Több értekezleti tag hozzászólása után, az értekezlet 
megbízta az elnöklő püspököt, hogy az anyakönyvek veze-
tésére vonatkozólag dolgozzon ki utasítást s azt a lelkészek-
nek küldje meg. Egyúttal elhatározta az értekezlet, hogy 
minden lelkészi hivatal vezessen nyilvántartási naplót azon 
esetek bejegyzésére, melyek az anyakönyvekbe be nem ve-
zethetők, minők a csak polgári úton végbe ment házasság 
kötések stb., a kétes eseteket pedig a lelkész jelentse be az 
esperesnek, esetleg a püspöknek is. 

9. Elnök tudomására hozza az értekezletnek, hogy felkért három 
lelkészt az isteni tiszteleti nyelvekre való tekintettel, tegyenek javasla-
tot arra nézve: melyek volnának azok az iratok, illetőleg irodalmi ter-
mékek, melyek a népnek kezébe adandók s e czélból a lelkészi hiva-
taloknál készletben tartandók volnának; de az egyik előadó nincs 
jelen az értekezleten. 

Az értekezlet, az egyik előadó távolmaradása miatt, ezen 
tárgy megbeszélését a jövő évre halasztja. 

10. Tirtsch Gergely dr., püspöki titkár szép és érdekes tanul-
mányt olvasott fel a belmissióról, 

melyért neki az értekezlet köszönetet szavazott. 
11. Az értekezlet elhatározta, miszerint elnöke 

útján kérelmet intéz az egyházkerületi közgyűléshez, hogy 
az egy magyar postillának kiadásáról gondoskodjék. 

12. Az értekezlet megbízta elnökét, 
hogy a külmissió czéljaira a jövő évben is gyűjtést eszközöljön. 

13. Az értekezlet megbizta elnökét: 
intézzen kérelmet a külmissió lipcsei központjához, hogy az 
folyóiratát, küldje meg több példányban az értekezlet elnö-
kének — kiosztás végett. 

Több tárgy nem lévén, elnök buzgó imát mondott s az értekez-
letet berekesztette. 

Kmf. Jegyezte 
dr. Baltik Frigyes s. k. Bándy Endre s. k. 

püspök, elnök. értekezleti jegyző ad hoc. 
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A közgyűlés ezen jegyzőkönyvnek a közgyűlési jegyző- 76-79. 
könyvbe vételét rendeli. 

Ennek következtében az itt felvétetik. 
1. Az ezen kerületi lelkészi értekezlet most beterjesztett jegyző-

könyvében magyar postillának kiadását kéri. 
A közgyűlés felkéri a püspök urat, hogy ezen ügyet 

tanulmányozza és a jövő közgyűlésen, annak megvalósítha-
tása tárgyában jelentést tegyen. 

2. Miután a m. kir. országos statisztikai hivatal a f. év elejétől 
fogva, kiadványaiban megszűnt közölni, a vegyes házasságokból szár-
mazó gyermekek, mely vallásban leendő neveltetését illetőleg kötött 
szerződésekre vonatkozó adatokat s így egyházunk nincs azon hely-
zetben, hogy ez irányban tiszta képet alkothasson magának: 

felkéri a közgyűlés az egyetemes közgyűlést, hogy hasson 
oda, hogy e sajnosan nélkülözött adatok a statisztikai hivatal 
kiadványaiban ezentúl rendesen közöltessenek. 

77. Magyar imakönyv ügyében jelenti az elnöklő püspök, hogy 
Kovács Sándor pozsonyi ev. theol. tanár irt ily imakönyvet. 

Tudomásul szolgál. 
78. Hollerung főesperes előadó beterjeszti a theol. főiskolák szer-

vezetének javaslatát és indítványozza, hogy 
1. a bölcsészeti mellék-tantárgyakból csak colloquálni kelljen, 

ezek nem tárgyai az alapvizsgának, 
2. a hazai protestáns egyháztörténettel, a hazai egyházjog szoros 

összeköttetésben, a harmadik évfolyamban taníttassék, 
3. a szakvizsgálatnak elnöke a püspök legyen, 
4. a javaslat 43. §-ban álló »elvégezhető« szó helyett »elvégzendő« 

tétessék, 
5. a javaslat 49. §-ba a »kívánatos, hogy főleg . . . . fejlesztes-

sék« helyett; »az ifjúság ker. evang. szellemben neveltessék.« 
A kerül, gyűlés ezen indítványt elfogadja azzal, hogy a 

javaslat 41. §. +ban »vagy« szó helyett »és« tétessék. 
79. Tárgy altatott a múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvé-

nek 85-dik pontja, mely szerint az egyházi háztartáshoz szükséges 
nyomtatványok mintái az egyházkerületeknek azzal adatnak ki, hogy 
esetleges észrevételeik kapcsán azokat 1900. évi október hó 1-ik köz-
vetlenül a számvevőszék előadójának, Poszvék Sándornak küldjék meg. 

E mintákat az egyházmegyék tárgyalták; de azokat változatlanul 
csak a trencséni egyházmegye fogadta el, míg a többi egyházmegye 
a mintákat nagyon komplikállaknak találja, azoknak egyszerűsítését 
óhajtja. Az egyházmegyék a kívánatos módosítások kapcsán beterjesztik 
az általuk eddig használt mintákat is, esetleges figyelembevétel végett. 

A közgyűlés az egyházmegyék véleményéhez hozzájárul, 
a minták egyszerűsítését maga is szükségesnek tartja, miért 
is az egyházmegyék módosításait és felterjesztett mintáit az 
egyetemes számvevőszék előadójának szives figyelembevétel 
végett megküldi. 
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- 83. 80. Püspök űr jelenti, hogy a magyar protestáns irodalmi társulat 
ez évben kerületünk területén, névszerint Pozsonyban f. é. szeptember 
18. és 19. napjain tartja üléseit s a bevett szokáshoz illő, hogy a 
kerület az illustris vendégeket üdvözölje. 

A kerületi gyűlés püspök úr indítványát örömmel fogadja 
s egyszersmind felkéri az elnökséget, hogy a magyar pro-
testáns irodalmi társulatot gyűlése színhelyén személyesen 
üdvözölni sziveskedjék. 

81. Előterjesztetett a rózsahegyi lelkésznek folyamodása, melyben 
a kerületi levéltárból Lányi Illés superintendens egyházlátogatási jegyző-
könyvek eredeti okmányait tanulmányozás okáért kiszolgáltatni kéri. 

A kérelem nem teljesíthető; szabadságában áll azonban, 
a kérelmezőnek, hogy az okmányokat a levéltárban, a megfelelő 
szabályrendelet értelmében tanulmányozhassa. 

82. A fenti ponttal kapcsolatban jelenti püspök úr, hogy a ker. 
levéltárról szóló hivatalos használatban levő szabályrendelet 4-dik §-
ban az 1896. évi közgyűlés 55. pontjában eszközölt módosítás nem 
lett keresztül vive. 

Utasíttatik a főjegyző, hogy a hivatkozott szabályrendelet 
4-dik §-át, az 1896. évi határozat szerint javítsa ki s az, 
megerősítés végett az egyetemes gyűlésre terjesztessék fel. 

83. A püspök úr előterjeszli az erdélyi evang. ref. egyházkerület 
igazgató tanácsának Kolozsvárt 1900. marcz. 22-én tartott üléséből 
1283/1900. sz. a. k. püspök űrhöz s általa a ker. gyűléshez intézett 
átiratát, melyben a vall. és közokt.-ügyi m. kir. minister úrnak 1899. 
évi április hó 11-én 1181. 5. ein. sz. a. k. ama körrendelete ellen, 
melylyel az »erdélyrészi róm. kath. püspök« hivatalos czimzését a 
történeti és törvényes alap mellőzésével »erdélyi püspök« elnevezés-
ben álapitja meg, törvénytelennek és indokolatlannak tartva, ellene 
fölterjesztést intéz a vall. és közokt. ministeriumhoz. E fölterjesztés 
közlése mellett s annak kiegészítéséül az átirat szerint az eredeti föl-
iratban hivatkozik még az 1897-ben kelt legfelsőbb kinevezési okiratra, 
melylyel a néhai Lönhart Ferencz segédjeid és utódjául kinevezett 
Majláth Károly Gusztáv gr. tényleg az »erdélyi róm. kath püspök« 
segédjeül és utódjául van kinevezve; felkéri tehát a püspök urat, hogy 
a közérdekű kérdést a ker. gyűlésen tárgyaltatni és odahatni szives-
kedjék, hogy kerületünk is felterjesztést intézzen a vall. és közokt. 
ministeriumhoz, a sérelmes rendelet visszavonása, illetőleg az átiró 
igazgató tanács fölterjesztése kedvező elintézése tárgyában. 

Minthogy a föliratban foglalt történelmi levezetés s törvényeken 
alapuló megokolás, sőt e tárgyban kelt ministeri rendeletek, az erdély-
részi ev. ref. egyházkerület fellépését teljesen igazoltnak és jogosnak 
mutatják ki; minthogy az 1848. évi 20. t.-czikkben biztosított egyen-
lőség és viszonosság semmi sérelmet sem tűr; miután épen korunk-
ban a rom. kath. egyház férfiainak, a prot. egyházak közjogi állása 
ellen intézett támadásainak még árnyékát sem szabad megengednünk; 
miután tapasztalati tény, hogy a róm. kath. egyház az egész vonalon, 
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felhasználva a törvénynek legkisebb engedményét is, mondhatni a két 8 3 -
prot. egyházak létérdekét támadja meg s így a legéberebb őrtállást és 
jogunkhoz való ragaszkodást követel tőlünk, minthogy az ev. ref. 
egyházzal közjogilag teljesen azonos helyzetünk a védelemben szoli-
daritásra utal, daczára a vall. és közokt. minister úr 1900. május hó 
19-én 1724/1900. ein. sz. a. k. rendeletének, melylyel az »erdélyi 
püspök« czimet az «erdélyi róm. kath. püspök« czimmel egyértékünek 
mondja ki, előbbi rendeletét magyarázni igyekszik ugyan, de a jogos 
aggodalmat el nem oszlatta: 

a f. é. egyet, gyűlés elé azon tiszteletteljes kérelemmel járul 
egyházkerületünk, hogy a fentirt okoknál fogva, az erdély-
részi ev. ref. egyházkerület sérelmét magáévá téve, felterjesz-
tésben forduljon a vall. és közokt. minister úr ő nagyméltóságá-
hoz, hogy a kérdést hazai közjogunk értelmében az erdély-
részi ev. ref. egyházkerület kívánsága szerint elintézni szíves-
kedjék. 

84. Olvastatott az egyetemes tanügyi bizottságnak a konfirmacziói 
oktatás ellenőrzése és egyöntetűvé tétele tárgyában, az egyetemes gyűlés 
elé terjesztett s u. a. közgyűlés jknyvének 28. pontjában foglalt javaslata. 

Közgyűlésünk e javaslatot egész terjedelmében elfogadja. 
85. Felvétetett Prónay Péter, guta-berczeli lakosnak és társainak 

a gutái anyaegyház sérelmesnek vélt adókivetése ellen, a ker. köz-
gyűlés elé terjesztett felfolyamodása. 

Tekintettel arra, hogy az E. A. 266. §-a értelmében az 
egyházközségi kivetést magukra sérelmesnek találó felek, az 
egyházmegyei számvevőszékhez s onnét — mint utolsó forum-

hoz az egyházmegyei közgyűléshez — felebbezhetnek, 
tekintettel arra, hogy a gutái egyházközség kivetését, 

úgy a számvevőszék, mint az egyhm. közgyűlés is jóvá-
hagyta : 

a ker. gyűlés a felebbezés érdemébe nem bocsátkozik, 
hanem azt felebbezőknek visszaadni rendeli. 

86. Az ezen kerület törvényszéki birái közül meghalt Pongrácz 
György, helyére (a kinek megbízása 1902-ben járt vólna le) biró vá-
lasztásra hivatván fel, 

egyházkerületi törvényszéki biróúl Hensch Aurél balassa-
gyarmati kir. törvényszéki biró urat választja meg és pedig 

1902. évben lejáró két évi időre. 
87. Püspök úr előterjeszti, hogy a lipcsei missió igazgatója érte-

sítette, hogy egyházkerületünk a nevezett miss. egylet igazgatóságában 
tagsági s így szavazási joggal is lett felruházva. 

Tudomásul vétetik. 
88. Majba Vilmos fővárosi ev. vallástanár azon indítványát, hogy 

a Luther-társaság felügyelete alatt s gondozása mellett létesítsünk könyv-
kiadó s elárusító vállalatot, mely különösen arra fog képesíteni, hogy 
a tanuló ifjúság kezeibe kitűnő tankönyveket adhassunk, 

örömmel s helyeslőleg fogadja a közgyűlés s elhatározza 
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_g9# annak pártoló felterjesztését az egyetemes közgyűlés elé; s 
ezzel a pozsonvmegyei esperesség a Luther-társaságra vonat-
kozó javaslata is lényegében elintézését nyeri. 

89. Olvastatik Wladár Miksa nógrádi főesperes előadói következő 
javaslata, a felállítandó s szervezendő kerületi tanítóképző ügyében. 

Főtisztelendő s méltóságos kerületi közgyűlés! 
Múlt évi kerületi közgyűlésünk 126-dik jkönyv. pontja értelmében 

a selmeczbányai tanítóképzőre vonatkozó jelentésemet s ennek nyo-
mán határozati javaslatomat van szerencsém a következőkben előadni, 
ugyanis: a múlt évi közgyűlés a kerületi tanítóképző intézetnek szük-
ségét határozatilag kimondta, s a kerület ezen határozata jelen gyű-
lésünk legfontosabb tárgyainak egyikét képezi, midőn a tanítóképző 
intézet rendszeresítésének módozatairól kell tanácskozni. A selmecz-
bányai tanítóképző-intézet további fejlesztésére s fokozatos önállósítá-
sát czélzó intézkedéseket kell tenünnk. És ha helyzetünket elfogulatlan 
bírálat alá vetjük, azt fogjuk találni, hogy kerületünk ugyan nagy erő-
feszítéssel, de képes egy tanítóképző intézetet felállítani. 

Ezek előrebocsátása után a nevezett 126. jkönyv. pont rendel-
kezései miként hajtattak végre a következőkben jelezni fogom u. m. 

1. A kerület kimondja a kerületi tanítóképző intézet szükségét s 
annak fentartását kívánja. 

2. A múlt évben felemelt állam-segély többletét kerületünk majd-
nem egészen e czélra fordította; költségvetése szerint 4000 koronát, 
s jövőre is kész tőle telhető módon e czélra áldozatokat hozni. 

3. Felhivatnak az egyházak, hogy e czélra biztosítsanak bizonyos 
évi összeget. Ezen felhívás közöltetett az egyházmegyékkel és az egyes 
egyházakkal. E felhívásnak eddigelé az eredménye igen csekély; csak 
is három megye küldte be jelentését, hat pedig azzal hátralékban van. 
Jelentés tétetett a pozsonymegyei egyház részéről. Ezen egyházmegye a 
szóban levő intézet fentartását szükségesnek tartja s a mennyiben 
módjában leend, támogatni fogja. A fehérkomáromi egyházmegye szintén 
belátja ezen intézetnek szükségét s e czélra felajánl évenként 10 ko-
ronát. A nógrádmegyei esperesség ezen intézet rendszeresítései a leg-
vitálisabb érdekéi közé sorozza, s felszóllítja az egyházakat, hogy mily 
mérvben segélyezendik a szóban levő intézetet. Eddigelé 9 anyaegy-
házból jött jelentés, ezek közül két anyaegyház az aránylagos terheket 
elvállalja (Turopolya és Felső-Petény) egy pedig (Ozdin) évi 3 koronát 
ajánl; a hat pedig szük anyagi körülményei miatt évi segélyt nem igér. 

4. Tegyenek ajánlatot az egyházak a tanítóképző intézetnek 
kebelükbe való befogadására. Ily ajánlat a rendelkezésemre adott 
iratok között nincsen. 

5. Főtisztelendő püspök úr felkéretett, hogy a testvér-kerületek-
töl szerezze be képezdéik háztartási adatait. Ezek a következők: 

a) A sopronyi tanító-intézet fentartására fordíttatik személyi kia-
dásokra 16805, dologira 3700, a növendékek segélyével járó kiadások 
9100, az épület s kert egyenértéke 3000 s így összesen 32605 kor. 
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Működik benne három rendes, két óraadó tanár s egy gyakorlati isko-
lában működő tanító. Ezen kívül a tanulók élelmezésére fordít az 
alumneumbeli tőkékből 4000 koronát. 

b) Az eperjesi költ személyi kiadásokra 10000, dologi kiadásokra 
8800, összesen 18800 koronát. A dologi összegből internatusra fordít-
tatik 1700, konviktusra pedig 4400 korona. Épületekről nincs említés 
téve, csupán a házszámlán 200 korona, s így valószinű, hogy helyi-
ségekkel el van látva. Tanit benne három rendes, egy vallás-tanár, s 
a gyakorlati iskolában működő tanító, ki az egyháznak egyszersmind 
kántora. 

c) A szarvasi főgymnasiummal kapcsolatos tanítóképző évi bevé-
tele volt 8590 korona, kiadása 7990 kor.; de a rajztermet, a torna 
csarnokot, a fürdőt, az alumneumot, a nagy könyvtárt, a növendékek 
ingyen használják s így ezen összeg egy tanítóképző intézet teljes be-
rendezésére elégtelen. A jelentés szerint, ha a képezde kapcsolatosan 
is maradna a gymnasiummal, akkor is 20—24 ezer koronára volna 
szükség, 5—6 szakember vezetése alatt. 

d) A losonczi állami tanítóképző intézet igazgatója ily intézet 
berendezésére szükségesnek lát személyi kiadásokra 17510, dologi 
kiadásokra 17600, s így összesen 35180 koronát; három rendes, egy 
segéd, egy zene- és egy rajz-tanár és egy gyakorló iskola tanítóval. 
A fenti összegben benfoglaltatik a növendékek étkezése és szálláspénze. 

6. Keresse meg az egyház-egyetemet lehető támogatás czéljából. 
E czélra az egyetem 1800 koronát ajánlott fel. 

7. Felirat intézendő a közoktatásügyi ministerhez, hogy a sel-
meczbányai intézetet ideiglenesen jelen alakjában hagyja meg, feltárva 
előtte a hiányok orvoslására irányuló komoly törekvéseket. Erről a 
főtiszt, és mélt. kerületi elnökség jelentése fog beszámolni. 

Az előadottak folytán mondja ki a kerület: 1. hogy a selmecz-
bányai tanítóképző intézetünk hiányainak pótlására az egyetemtől nyert 
és nyerendő 1800 :\koronán kivül a múlt évi kerületi költségvetés 
szerint 4000 koronát számára kiutalványoz, s ezen összegnek mikénti 
felhasználására, esetleg egy szaktanár beállítására s általában az intézet 
ideiglenes orvoslására irányuló lépések megtételével a selmeczbányai 
lyceumi nagy bizottságot felhatalmazza; 2. mondja ki a kerület, hogy 
a selmeczbányai tanítóképző intézetet véglegesen rendszeresíteni kí-
vánja, s e czélu előmunkálatok elkészítésére kiküld egy bizottságot, 
melynek teendője lenne a már kéznél levő 4 tanítóképző intézet szer-
vezési anyagát felhasználva, a mi körülményeinkhez képest, egy teljes 
tervezetet késziteni, a tervben levő tanítóképző intézet rendszeresítése 
tárgyában; kiterjesztve figyelmét a selmeczbányai lyceumnál levő eddigi 
kedvezmények mikénti fentartására s a szükséges költségek előterem-
tésének módozataira. 

3. Mondja ki a kerület, hogy az egyházmegyék, illetve az anya-
egyházak nyilatkozzanak, mily évi összegekkel hajlandók segélyezni 
az itt tervezett tanítóképző intézetünket; s tegyék meg azon egyházak 
ajánlataikat, a melyek azt kebelökbe fogadni hajlandók. 
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89-91. Ezekhez örvendetes tudomásul jelzem, hogy Csemez Miklós sel-
meczbányai nyugalmazott tanár a selmeczbányai tanítóképzőre 34000 
korona alapítványt tett s fáradságos munkájának gyümölcsét nem 
hivalkodásra, de ily magasztos czélra értékesítette. Az Úr áldja meg 
atyai jóságos kegyelmével. 

Az előadottak alapján elhatározza a közgyűlés, hogy 
a) önálló kerületi tanítóképzőt alapít, 
b) felhívja az egyházakat jelentkezésre, mely kedvez-

mények s mily előnyök biztosítása mellett volnának hajlan-
dók a kerületi tanítóképző befogadására; 

c) egyházainknál, úgy mint a nagy s nemeslelkü G. A. 
egyletnél keresni s kérni fogja hathatós pártfogását; 

d) az eddigi, a selmeczbányai lyceummal kapcsolatos 
tanítóképzőt pedig fentartj a, az önálló tanítóképző végleges 
szervezéseig. 

90. A kerületi közgyűlés a hozzá beterjesztett folyamodványokat 
következőképpen intézte el: 

a) Masznyik Endre igazgató folyamodványának, hogy a 
theologusok »Otthonában« fentartott két ingyenes hely vacso-
rapénze 20—20 koronával emeltessék, — hely adatik és e 
czélra évi 40 korona a kerületi pénztárból kiutalványoztatik, 

b) Piíko Gusztáv nyugalomba vonult, elhagyatott és el-
szegényedett lelkésznek 100 korona szavaztatott meg, az 
előre nem látottakra előirányzott tétel terhére, a kerületi pénz-
tárból, 

c) Varga János és 
d) özv. Király Józsefné segélytkérő folyamodványai for-

rás hiánya miatt kedvezően el nem intézhetők, 
e) Javos József, lelkész kérvénye tetemes segélyért 

elejtetik, 
f ) dr. Tirtsch Gergely, püspöki titkárnak 400 korona 

segélyt kérő folyamodványa méltányol tátott és a kért segély 
az 1901-dik évre utólagos negyedévi részletekben, az előre 
nem látottakra előirányzott tétel terhére megszavaztatott. 

g) Csővári Géza folyamodványa, hogy az általa vizsga-
biztos minőségben kiadott 24 korona neki megtérhessék, 
akkép intéztetett el, hogy a kért összeg a püspök úrnak e 
czélra rendelkezésére bocsátott öszszegből fedeztessék. 

h) A szécsényi lelkész kérvénye szórványainak gondo-
zására, a segélyek kiosztásánál elintézést nyert. 

91. Tekintettel arra, hogy püspök úr kénytelen néha a különböző 
bizottságok jegyzőit előadókúl felkérni, a kik esetleg sem a kerületi 
közgyűlésnek hivatalból nem tagjai, sem pedig az illető egyházmegye 
által nincsenek megbízó levéllel kiküldve, 

elhatározza a közgyűlés, hogy az ily bizottsági jegyzők, mint 
előadók, a kerületi pénztárból ezentúl — már a jelen köz-
gyűlést is beleértve, ugyan azon napidíjakban és útiköltség-
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ben részesülnek, mint a megbizó levéllel kiküldött képviselők. 91—97. 
Egyúttal utasíttatik a főjegyző, hogy ezen határozatot a vonat-
kozó szabályrendeletbe foglalja bele; az egyházmegyék pedig 
felkéretnek, hogy képviselőik választásánál ezen előadókat 
lehetőleg megbizó levéllel kiküldeni szíveskedjenek. 

92. Olvastatott a pöstyéni fiókegyház kérvénye, melyben egy ká-
polna építéséhez segélyért esedezik. 

Miután a kérvény későn érkezett, a kerület ez idő sze-
rint nincs azon helyzetben, hogy a segélyt megadhatná; de 
felkéri püspök urat, hogy ezen ügyet az egyetemes gyám-
intézet, az egyházmegyék, gyülekezetek és egyháztagok jóté-
konyságába ajánlani szíveskedjék. 

93. Olvastatik a fehér-komáromi egyházra, f. évi közgyűlési j k vé-
nek 13. p. a politikai községek beosztásánál becsúszott hibák kijaví-
tása tárgyában. 

A közgyűlés az előadói javaslatnak megfelelőleg az egy-
házmegye által ajánlott javításokat elfogadja. E szerint Csabdi-
hoz beosztatnak a szabályrendeletből kimaradt következő 
helyek: Csordakút 27 1.; Új-Major 2 1.; Németegyháza p. 6 1.; 
Kis-Örs p. 3 1.; Ó-Barok —; Új-Barok —; Csér 1 1.; Csol-
nok —; Dágh —; Epöl —; Kirva —; Kesztölcz —; Leány-
vár —; Szt. Lélek —; Mogyorós p. 3 1.; Herczeghalom p. 
5 1.; Páty —; Uny —; Héregh —; Pázrpánd két helyre is 
be lévén osztva, Csákvárnál töröltetik és Tordashoz csatoltatik. 

94. Fábián Sándor révkomáromi kántor-tanító részére a révkomá-
romi egyházközség által kiállított új hiványnak a f.-komáromi egyház-
megye 1900. évi 14. sz. jóváhagyó határozata elleni felebbezése tárgyában, 

a kerül, közgyűlés ezen ügyet nem tartja közigazgatási uton; 
hanem törvénykezési, esetleg fegyelmi úton tárgyaihatónak: 
azért azt innen elutasítja. 

95. A múlt évi kerül, közgyűlés 86. pontjának kapcsán ujolag 
tárgyaltatván a supplikátió ügye: 

közgyűlésünk kijelenti, hogy a supplikátió fentartására vonat-
kozó határozatához ezentúl is ragaszkodik. 

96. A barsi egyházmegye azon megkeresésének, hogy némely 
községek és puszták az anyaegyházakba való beosztása helyesbitessék, 
a közgyűlés az előadó javaslatához képest helyt ád és elrendeli, hogy 

a) Kis- és Nagy-Bélicz a nyitra-szerdahelyi, 
b) A.- és F.-Vesztenicz a zay-ugróczi, 
c) Nedasócz, Navajócz, Bacsicz, Szucsány és Szklacsány 

a nemes-kosztolányi egvház-községhez csatoltassanak. 
97. Előadatik a felső-esztergályi evang. egyház azon kérete, 

hogy anyásítassék, az alsó-esztergályi evang. több hivőnek kérete pap-
választás megengedése iránt; 

ezen ügy tisztázva nem lévén, az a nógrádi egyházmegyére 
leszállíttatik. 

8 
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98-102. 98. Olvastatik Szontágh Pál v. b. t.-t. úr indítványa mely szerint 
az Orosházán megjelenő »Evang. egyház és iskola« czimű lapot, tekintve 
annak szellemét és ág. hitv. evang. egyházunk érdekében és védel-
mében tanúsító minden melléktekintet nélküli bátor és következetes el-
járását, ezen egyházkerület hivatalos lapjának nyilvánítani kéri s hogy 
az egyetemes gyűlés kéressék fel hogy azt az egyetemes egyház hiva-
talos lapjáúl ismerje el. 

Az egyházkerületi közgyűlés ezen indítványt elfogadva, 
az »Evang. egyház és iskola« czimű lapot hivatalos lapjának 
nyilvánítja; továbbá utasítja az egyetemes gyűlésre küldendő 
megbízottait, hogy ott ugyanazon lapnak az egyetem, egyház 
hiv. lapjáúl is elfogadását kérjék. 

99. Olvastatott Szkalos Sámuel, tamásii tanító következő indít-
ványa: Mondja ki a méltóságos és főtisztelendő egyházkerületi köz-
gyűlés azt, hogy a kántor-tanítók ügyét magáévá teszi és az egyete-
mes gyűlésre felmenő képviselőit felhivja, miszerint hassanak oda, hogy 
az egyetemes gyűlésből felterjesztés intéztessék a magas tanügyi kor-
mányhoz oly irányban, hogy ez, az országos tanítói nyugdíjtörvény 
revisiója alkalmával, a kántor-tanítók teljes, tehát kántori fizetését is 
vegye fel nyugdíjigény alapjául. 

A kerületi gyűlés az indítványt az egyetemes gyűléshez 
pártolólag felterjeszti. 

100. Masznyik Endre theol. akadémiai igazgató jelenti, hogy Szon-
tágh Pál ő nagyméltósága a gyűlés folyama alatt a theologiai »Otthonra« 
530 forintot = 1060 koronát gyűjtött. 

A ker. gyűlés Masznyik Endre, igazgató úr e jelentését 
örvendeses tudomásul veszi, ő Excellencziájának fáradhatlan 
buzgalmáért; az adakozóknak pedig áldozat-készségökért hálás 
köszönetet mond. 

101. A püspök úr bemutatja a dunnántúli kerület püspökének 
levelét, melyben a dunántúli kőszegi kerületi leánynevelő intézetének 
»Erzsébet királyné« alapjára ezen kerületben gyűjtött 334 kor. 86 fii. 
adomány kézhez-vételét elismeri. 

Tudomásul szolgál. 
102. A tisztviselők hat évi megbízatásának ideje lejárván, a tiszt-

újítás elrendeltetett s közfelkiáltással megválasztattak: 

Jegyzők: 
1. Händel Vilmos, egyh. főjegyző j 

3* Süklay ^ t ü T szabályszerű díjazással. 
4. Korcsek Zsigmond 

1. Osztroluczkv Géza, vil. főjegyző, N.-Podhragy, Trencsénm. ] 
2. Burchard Belaváry Rezső, Sz.-Fehérvár ) 
3. Hanzély Gyula, Szügy, Nógrádm. J 

Pénztáros: Günther M. V. 
Ügyész: Bende Gyula. 
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Számvevő: Kalenda János. 102. 
Ellenőr: Stelczer Endre. 
Levéltáros: Korcsek Zsigmond. 

Tanügyi bizottság: 
Elnökök: Beniczky Árpád és Raab Károly. 

Jegyző és előadó: Biszkup Béla. 

Michaelis Vilmos, nyugalm. lyc. igazgató, Pozsony; 
Samarjay Mihály, nyugalm. főreáliskolai igazgató, Pozsony; 
Korcsek Zsigmond, nyugalm. népiskolai igazgató, Pozsony; 
dr. Dobrovics Mátyás, az iskolai tanács elnöke, Pozsony; 
Jezsovics Károly, lyc. igazgató, Selmeczbánya; 
Biszkup Lajos, tanító, Losoncz; 
Riesz Károly, lelkész, Zay-Ugrócz; 
Bogyai Antal, lelkész, Nyitra-Szerdahely; 
Rásó Mihály, lelkész, A.-Szeli; 
Ringbauer Gusztáv, esperes, Rajka; 
Markusovszky Sámuel, lyc. igazgató, Pozsony; 
Stromp László, theol. akad. tanár, Pozsony. 

Tagok: 

A kerületi törvényszék tagjai. 
Kilépnek 1902-ben. 

WJadár Miksa, 
Hrk János, 
Frenyo Gyula, 

dr. Samarjay Emil, 
Sztranyovszky Géza, 
Hensch Aurél. 

Kilépnek 1905-ben. 
Riesz Károly, 
Fürst János, 
dr. Tomassovics Ferencz, 

Hacker Károly, 
Hörk József, 
Biszkup Lajos. 

Jogügyi bizottság: 
Elnökök: Pulszkv Ágost, dr. Baltik Frigyes. 

Tagok: 
Láng Lajos, 
Farbaky István, 
dr. Samarjay Emil, 
Bende Gyula, 
dr. Kossaczky Arnold, 

Hacker Károly, 
Sziklay Otto, 
Händel Vilmos, 
Hollerung Károly, 
Fürst János, 
Ebner Gusztáv, 
Hörk József, jegyző. 

dr. Glosz Ernő, 
dr. Kéler Zoltán, 
dr. Králik Lajos, 

Számvevőszék: 
Elnökök: dr. Samarjay Emil, Fürst János. 
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-104. Tagok: 
Fülep Jónás, Gaál Mihály, 
Hollerung Károly, Laszkáry Pál, 
Hering Lajos, Fuchsz János, 
Sziklay Otto, Hörk József. 

Pénzügyi bizottság: 
Elnökök: Baltik Frigyes és Láng Lajos. 

Hivatalból tagok: 
Günther M. Vilmos, pénztáros; Stelczer Endre, ellenőr; 

Kalenda János, számvevő. 

Rendes tagok: 
gr. Zay Miklós, Wladár Viktor, 
Beniczky Árpád, br. Buttler Ervin, 
Schleiffer Károly, jegyző, Farbaky István, 
Ebner Gusztáv, Händel Vilmos, 
Hacker Károly. Raab Károly, 
br. Sólymosy Ödön, 

A többi bizottság változatlanul megmarad. 
103 Ezen jegyzőkönyv hitelesítésével 

a kerületi gyűlés a kerületi elnökséget, továbbá a gyűlésnek 
következő tagjait: Wladár Miksa, Gaál Mihály, Maróthy Emil, 
Beniczky Árpád, br. Buttler Ervin, Szontagh Antal, dr. Kos-
saczky Arnold és Krman Lajost bizza meg. 

104. Ezzel a tárgysorozat kimeríttetvén, a ker. gyűlés Nógrád-
vármegye törvényhatóságának s elöljáróinak a megyeházi terem kegyes 
átengedéseért, valamint a balassa-gyarmati ág. hitv. ev. egyházközség 
szives vendéglátásaért hálás köszönetét kifejezi; mire püspök úr buzgó 
imája után a közgyűlés elnökileg berekesztetett. 

Dr. Baltik Frigyes s. k. Laszkáry Gyula s. k. 
püspök. kerületi felügyelő. 

Händel Vilmos s. k. 
kerületi főjegyző. 

Hering Lajos s. k. Sziklai Otto s. k. Korcsek Zsigmond s. k. 
jegyző. jegyző. jegyző. 

Hi t e l e s í t e t t ü k : 

Balassa-Gyarmaton, 1900. augusztus 18-kán. 

Dr. Baltik Frigyes s. k. Laszkáry Gyula s. k. 
püspök. kerületi felügyelő. 

Dr. Kossaczky Arnold s. k. 



III. Függelék. 

Szabályrendelet 

a zsinati törvény 328. §-ában meghatározott rendbüntetési jognak 
miként való gyakorlása iránt. 

1. §. Rendbüntetés alkalmazható, az egyházkerületi elnökséget 
kivéve, az egyházkerület kötelékébe tartozó összes egyházkerületi, 
egyházmegyei, 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 rend-
jébe ütköző oly csekélyebb kötelességszegések esetében, a melyekre 
nézve az egyházi felsőbbség figyelmeztetése vagy rendreutasítása 
sikertelennek 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 ikolák tanárai, 
tanítói és egyébb tisztviselői ellen, az egyházmegyei elnökségnek 
hatáskörébe tartozik. 

bj Az egyházkerületi elnökséget kivéve, a többi egyházkerületi 
tisztviselők, az egyházmegyei elnökség, s az egyházkerületben levő 
felsőbb leányiskolák, tanítóképző intézetek, közép- és felsőiskolák 
tanárai, tanítói s többi tisztviselői ellen, az egyházkerületi elnökségnek 
hatáskörébe tartozik. 

3. §. Ha az egyházmegyei elnökség valamely szükségesnek 
mutatkozó s a 2. §. aj pontja szerint az ő illetőségéhez tartozó eset-
ben az egyházkerületi elnökség figyelmeztetésére s általa kitűzendő 
záros határidő alatt sem alkalmazna rendbüntetést: akkor ezen jog, 
azon felmerült esetre, átszáll az egyházkerületi elnökségre; mely az 
erre vonatkozó eljárás folyamatba tétele után erről az egyházmegyei 
elnökséget 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 
nagyobb mérvéhez képest saját belátása szerint alkalmazza. A pénz-
bírság az egyházi közalaphoz csatoltatik. 

5. §. A rendbüntetés alkalmazásánál következő eljárás követendő: 
aj 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; 
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b) ha az illető elnökség (2., 3. §§.) az ügynek a helyszínén 
leendő megvizsgálását szükségesnek találja, annak foganatosítására 
s panaszlottnak ez úton leendő kihallgatására kiküldöttet rendel; 

c) ha az illető elnökség (2., 3. §§.) az ügy fontosságánál fogva 
szükségesnek tartja, az iratokat véleményadás czéljából az egyház-
megyei, illetőleg egyházkerületi ügyésznek kiadja; 

d) panaszlott nyilatkozatának s esetleg a kiküldött jelentésének 
és az ügyész véleményének beérkezte után, sőt azon esetben is, ha 
panaszlott a kitűzött határidő alatt nyilatkozatát be nem adta vagy meg 
nem jelent, az illetékes elnökség (2., 3. §§.) a rendbüntetés tárgyában 
az iratok alapján, minden további eljárás nélkül érdemileg határoz. 

6. §. Ha a panaszlott rendbüntetéssel sújtatott, a felmerült eljárási 
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 hatá-
rozata ellen panaszlott, a határozat kézbesítésétől számított 15 nap 
alatt, az esperesi hivatal úlján beadandó egyfokú felebbezéssel élhet 
az egyházkerületi elnökséghez, mely ezen ügyben végérvényesen határoz. 

8. §. Az egyházkerületi elnökségnek a 2. §. b) pontja alapján 
rendbüntetést kimondó határozata ellen panaszlott, a határozat kéz-
besítésétől számított 15 nap alatt a püspöki hivatal útján beadandó 
egyfokú 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 kézbesítése, 
a zsinati törvény 434—437. §§-ainak az egyházi vétségeket tárgyazó 
ügyekben alkalmazandó kézbesítési szabályai szerint történik. 

11. Az írásbeli megintés az illető határozatnak panaszlottat tör-
tént kézbesítése által végrehajtottnak tekintetik. A pénzbírság és az 
eljárási költségnek behajtása egyházi közigazgatási úton történik. Ha 
az illető egyházi tisztviselő fizetést élvez, a marasztalási összeg abból 
vonandó le s hajtandó be. Az eljárási költség behajtásánál szükség 
esetén a zsinati törvény 7. §-ában előirt eljárás is igénybe vehető. 

12. Ha a panaszlott a határozat 5. §. meghozatala előtt állásáról 
lemondott, az eljárás azonnal megszüntetendő. 

Laszkávy Gyula, Dr. Baltik Frigyes, 
kerületi felügyelő. püspök. 

Händel Vilmos, 
kerületi főjegyző. 

(P. H.) 
A magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztyén egyház 1899. évi október hó 18v 19. és 

20. napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlése által 75. pont alatt jóváhagyatott azzal, 
hogy a 11. §-ának 6-ik sorában levő »tartandó« szó helyett »hajtandó« olvasandó. 

Kelt Budapesten, 1899. november hó 30-án. 
br. Prónay Dezső, dr. Zsigmondy Jenő, 

egyet, felügyelő. egyet, főjegyző. 

(P. H.) 



III. Függelék. 

Szabályrendelet 

az államhatalom segélyének igénybevétele végett szükséges eljárásról. 

1. §. Az államhatalom segélye s eljárása az E. A. 6., 7. és 440. 
§-ban felsorolt esetekben vehető igénybe. 

2. §. Az államhatalom segélye s elj arasa igénybevételének módo-
zataira nézve az egyház közegei a következő utasítással láttatnak el 

3. §. Azon egyháztagoknak, kik az E. A. 6., 245., 246., 247., 
250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 258., 259., 260., 262., 263, 
264., 266. §§-ai szerint reájok kirótt, illetőleg általuk felajánlott adókat 
és járulékokat a kitűzött határidőre, melyről előre értesítve voltak, be 
nem szolgáltatták: az egyháztanács vagy az egyházközségi közgyűlés, 
a hátrálék törlesztésére ujabb határidőt tűz ki (E. A. 268. §.), egy-
szersmind értesíti őket, hogyha a kitűzött ujabb határidőre sem fizetik 
le tartozásukat, ez végrehajtás utján fog tőlük behajtatni, a végrehajtás 
költségeivel együtt. 

4. §. Az újabb határidő eredmény nélküli lejártával megkeresi az 
egyházközség elnöksége, a gondnok illetőleg a pénzkezelők által esz-
közölt kimutatás alapján (E. A. 253. §.) a községi vagy városi elöl-
járóságot törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácsú váro-
sokban a polgármestert (E. A. 8. §.) a hátrálékos felek tartozásainak 
és járulékainak végrehajtás útján leendő behajtása iránt. A megkere-
sésben ki kell az elnökségnek emelnie, hogy a becsatolt kimutatásban 
megnevezett és a felsorolt összegekkel hátrálékban levő egyháztagok-
nak, tartozásuk lefizetésére egy második határidő is ki volt tűzve, 
azon figyelmeztetéssel: hogyha ezen második határidőre sem fizetik le 
tartozásukat, az végrehajtás útján fog tőlük behajtatni a végrehajtási 
költségekkel együtt. 

5. §. Ha valaki egyházközségi közmunkára volt szabályszerűen 
kirendelve; de ezen szolgálmányi kötelezettségének, alapos oknélkül, 
nem tesz eleget, sem pedig megfelelő munkaerőt nem állít a maga 
helyére, sem szolgálmányát meg nem váltotta: akkor terhére az egy-
házközségi gondnok (kezelő) pénzen teljesítteti a szolgálmányt. 

Ezen költség az adóstól a 3. s 4. §-ban körülírt eljárással haj-
tatik be. 

6. §. Azon járulékok, melyekkel az E. A. 6. §. c) és 306. §. a) 
szerint a javadalmazott egyházi tisztviselők az egyház és intézményei 
javára tartoznak, első sorban a tisztviselők javadalmából vonandók le 
s csak ha ez akadályokba ütközött, veendő igénybe a polgári hatóság 
segélye és eljárása. 
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7. §. Lelkész vagy tanító, javadalmának és az egyházi viszonyból 
folyó követeléseinek behajtása végett, nem fordulhat közvetlenül a 
világi hatósághoz, csak a 3., 4., 5., §§-ban körülírt módon vagy az 
egyházmegyei elnökség közbenjárásával. 

8. §. A javadalmas egyházi tisztviselők panasza esetén köteles az 
egyházmegyei elnökség késedelem nélkül eljárni. 

9. §. Az egyházmegyei elnökség, azon hátrálékos javadalom és 
a szolgálmány, illetve pénzértékének kiszolgáltatására, melylyel az 
egyházközség lelkészének, tanítójának tartozik, valamint azon tarto-
zások beszolgáltatására, melyekkel az egyházközség az egyházmegyei 
vagy az egyházkerületi pénztáraknál van hátralékban, az egyházközségi 
gondnokát oly figyelmeztetéssel szólítja fel, hogy, ha az elnökség által 
kitűzött határnapig nem igazolja a tartozás lefizetését, a végrehajtás 
ellene fog kéretni. 

10. §. A gondnokhoz intézett felhívással kapcsolatban, az egyház-
megyei elnökség azt adja tudomására, hogy azon esetben, ha a kitű-
zött határnapig megjelöli, az egyház (illetve iskolai) szükségletek fede-
zésére és egyházszolgálmányok teljesítésére egyénenként kirótt egyházi 
(s iskolai) adóról, járulékokról és egyházi szolgálmányokról pontosan 
vezetett nyilvántartás alapján, — az adósokat és ha kimutatja min-
den egyes adósnak tartozását, — mely jogérvényre emelkedett 
határozattal rovatott ki reá, — és ha ezen megjelölésen és kimuta-
táson kívül beigazolja azt is, hogy az adósoknak a tartozás lefizetésére 
kitűzött két határidő eredmény nélkül elmúlt (3. §.): akkor a végre-
hajtás nem ő ellene, hanem az egyes adósok ellen fog intéztetni. 

11. §. Ha a gondnoknak kitűzött határidő lejárt a nélkül, hogy 
a felhívásnak (9., 10. §§.) megfelelt volna: úgy az egyházmegyei elnök-
ség megkeresi az illetékes polgári hatóságot, hogy a tartozást és járu-
lékait végrehajtás útján a gondnoktól szedje be. 

Megkereső átiratában meg kell azonban említenie, hogy az egyház-
községi gondnok hivatalánál fogva kötelezve van a tartozás kiszolgál-
tatására s hogy ebbeli kötelességének teljesítésére oly megintéssel szó-
líttatott fel, miszerint ha a kitűzött — most már lejárt — határnapig 
a felhívásnak nem tesz eleget, vagy ha a tartozás kiszolgáltatását nem 
igazolja, a végrehajtás ellene fog intéztetni. 

12. §. Ha a gondnok a kitűzött határidőn belül megjelölte az 
egyházi (illetve iskolai) szükségletek fedezésére egyénenként kirótt 
egyházi (illetve iskolai) adóról, járulékokról és szolgálmányokról pon-
tosan vezetett nyilvántartás alapján az adósokat és minden egyes 
adósnak tartozását, mely jogerős határozattal rovatott ki az illetőre 
és ha ezen megjelölésen kívül kimutatja, hogy az adósoknak tartozása 
lefizetésére kitűzött két határidő eredménytelenül lejárt (10. §.): akkor 
az egyházmegyei elnökség az iránt keresi meg az illetékes polgári 
hatóságot, hogy ezen becsatolt okmány alapján az egyes adósoktól 
hajtsa be a tartozást és járulékait. 

13. §. Midőn az E. A. 7. és 440. §-ai által megjelölt esetekben 
veendő igénybe az államhatalom segélye és eljárása, a polgári ható-



ságot az E. A. 8. és 440. §§-aiban körülírt módon, azon egyház-
hatóság közege keresi meg, mely a határozat foganatosítását, illetőleg 
az ítélet végrehajtását eszközölni hivatva van. 

Laszkáry Gyula, Dr. Baltik Frigyes, 
ker. felügyelő. püspök. 

Händel Vilmos, 
egyh főjegyző. 

(P. H.) 

Jelen szabályrendeletei a magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyház 1899. évi október 
hó 18, 19. és '20. napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlése jegyzőkönyvének 74. pont-
jában foglalt határozatával jóváhagyta. 

Budapesten, 1899. évi november hó 30-án. 

Br. Prónay Dezső, Dr. Zsiymondy Jenő, 
egyet , felügyelő. egyet, főjegyző. 

(P. H.) 



I I I . F ü g g e l é k . 

Jegyzőkönyv, 
mely felvétetett Balassa-Gyarmaton 1900. évi augusztus hó 14-én, 
a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületi gyámintézetnek Laszkáry 
Gyula kerületi felügyelő', helyettes világi elnök és Raab Károly egy-

házi elnök vezetése mellett megtartott közgyűlésében. 

Tárgyak: 
1. Raab Károly egyházi elnök buzgó imája után Laszkáry Gyula 

helyettes világi elnök üdvözli az egyházmegyei gyámintézetek megje-
lent képviselőit s a közgyűlést megnyitotta. 

2. Raab Károly egyházi elnök felolvassa évi jelentését, mely alább 
következik: 

Mélyen tisztelt gyámintézeti közgyűlés! 
Legyenek szívből üdvözölve, midőn ismét összegyülekeztünk, hogy 

a szeretet egy évi munkájáról beszámoljunk. 
Buzgólkodásunk nem volt hiábavaló, az eredmény végösszegében 

56 kor. 61 fillérrel nagyobb, mint a megelőző évben. 
Visszapillantva az elmúlt évre, illik mindenekelőtt megemlékeznünk 

azon változásról, mely az áldott Gusztáv Ádolf-egylet vezetésében be-
következett. Dr. Fricke, ezen egyletnek sok éven át lelkes elnöke, 
visszavonult s helyét Dr. Pank foglalta el. Áldjuk a lelépőt s emlékét 
hálás szívvel megőrizzük; mert sok ezer frt jutott elnöksége alatt 
szegény egyházainknak; de örömmel üdvözöljük az új elnököt is azon 
megnyugtató tudatban, hogy magyarhoni ev. egyházunk egy melegkeblű 
barátia foglalta el e díszes helyet. Azon meleg válasz, melyet egyet, 
elnökünk üdvözlésére küldött, feljogosít, hogy jó reménynyel nézzünk 
a jövőbe. Örülünk nemcsak annak, hogy kérelmeink benne velünk 
érző szívre fognak találni, hanem még inkább annak, hogy ő vizsgálja 
a lelkeket s nem hajlandó minden, nem mindig jóakaró informácziók-
nak rólunk hitelt adni. A visszalépő agg munkásnak tegye az Űr 
édessé az élet estéjét, az új elnököt erősítse a szeretet munkájában 
még igen számos esztendőre! 

Magyarhoni egyet, gyámintézetünk Ihász Lajosban, a dunántúli 
volt kerületi elnökben, ki kerületi felügyelővé lett megválasztva, egy 
lelkes munkást veszített; de tulajdonképpen nem veszítette el: meg-
ígérte, hogy ezentúl is barátja és gyámolítója lesz szent ügyünknek. 
A tavalyi szarvasi közgyűlésben a tiszai kerületi gyámintézet élén új 
elnököt üdvözölhettünk Radvány Istvánban, ki nagy érdeklődéssel 
látott új munkájához. Isten segítse őt új működési körében! 

Trencsénben be van iktatva az új ehm. elnökség: Zay Miklós 
gróf mint felügyelő, Krizsán Zsigmond mint esperes. Ők képezik az 
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körünkben 
érdekében! 

Pontos s 
Úr sok évi 
üdvözöljük 

a kerület 

210 kor. 63 fillért: 
523 
336 
347 
731 
119 

1260 
1594 

200 
223 

29 
42 
76 
59 
32 
68 
72 

26 

többet 
kevesebbet 

J8 
többet 

ehm. gyámintézet elnökségét is. Üdvözöljük őket szeretettel 
s kérjük, hogy velünk kezet kézben működjenek szegényeink 
Nógrádban az ehm. pénztáros, Biszkup Béla leköszönt, 
buzgó munkást vesztettünk el benne; fizesse meg neki az 
derék munkáját! Utódját, Mihalovics Samu béri lelkészt, 
új munkakörében! 

A gyűjtés eredménye 5547 kor. 67 fillér, eltekintve 
bevételétől, melyet még nem tudok. 

Gyűjtött pedig: 
A kerület . 
Bars . . . 
F. Komárom 
Hont . . 
Moson . 
Nógrád . . 
Nyitra . . 
Pozsony m. 
Pozsony város 
Pozsonyi lyc. 
Trencsén . 

Összesen: 5547 kor. 67 fillért; 56 kor. 61 fillérrel többet 
Barsban gyűjtött mind az öt egyház Farnad filiával is; F. Komá-

romban mind a 12 egyház, Kethely filia és Tata-Tóváros szórvány és 
a székesfv. nőegylet; Hontban mind a 32 anyaegyház és 15 filia; 
Mosonban mind a 7 egyház és külön M.-Óvár és Oroszvár filiák; 
Nógrád 46 anyaegyháza közül hiányzik Csehbrézó, F.-Tiszovnik és 
Szenna, ellenben 28 filia vett részt a gyűjtésben; Nyitrában 25 egyház 
közül hiányzik Bodfalu, Kosariszko, Nagy-Prietrzs és Turoluka; Krajna 
és Salgó házakban is gyűjtött, az utóbbi az iskolában is, a többi egy-
ház csak offertoriummal számol be. Pozsony megyében mind a 17 
egyház megint szépen adakozott; a pozsonyvárosi ehm.-ben Récse 
ismét hiányzik; elmaradását most tán a lelkészváltozással mentjük ki; 
Trencsén 15 egyháza közül egy sem hiányzik; de a jelentésből ki nem 
veszem, házankénti gyűjtéssel vagy offertoriummal járult-e a gyűjtéshez? 

Iskolai gyűjtések voltak: 

18 kor. 
112 » 

31 » 
21 » 
32 » 

4 » 
125 » 

29 » 
— » 

26 » 

99 fillérrel 
11 
58 
50 
79 
62 
56 » 
72 
— ' » 

56 

kevesebbet 

többet 

Barsban . 2 iskolában 29 kor. 54 fillér, 
F. Komárom 4 » 7 » 84 » 
Hont . . . . 40 » 58 » 50 » 
Moson . . . 4 » 18 46 » 
Nógrád . . . 37 » 44 » 08 » 
N y i t r a . . . . 1 » 2 » — » 

Pozsony m. . 8 » 63 » 90 » 
Pozsony város . 6 i 130 » 68 » 
Trencsén. . — » — » — » 

Összesen: 102 iskolában 355 kor. — fillér; tehát a 
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sok buzdítás és kérelem daczára 4 kor. 54 fillérrel kevesebb, mint 
tavaly; a mi elszomorító. 

Templomi perzselyek vannak: 
Bars . . . 3 egyházában eredmény 15 24 — 4-78) 
F. Komárom 11 » 42-58 — 10-88) 
Hont . . 3 13-42 - 11-24) 
Moson . . 9 56-92 + 24-36) 
Nógrád . . 21 62-99 + 06-25) 
Nyitra . . 1 —•60 4- —-20) 
Pozsony m. 15 251-48 + 39-42) 
Pozsony város — » » — • — 

— • — ) 

Trencsén . — » » — • — 

Összesen 63 egyházban; eredmény 443 23 + 43.33). 
Az egyházak két harmadában még mindig nincs gyámíntézeti 

perzsely; de örömmel konstatálom a 43 kor. 33 fillér szaporodást e 
czimen. 

Mint egyes jóltevők megemlítendők Barsban Medveczky Otto 6 
koronával; Nógrádban Beniczky Árpád ehm. felügyelő 20 kor., Buttler 
Ervin báró ehm. gyámintézeti elnök 20 kor., Okolicsánvi Gyula, a 
losonczi nőegylet és a losonczi takarék- és hitelbank 10—10 kor., a 
b.-gyarmali iparos ifjak egylete 8 kor., Rachler Ferencz 7 kor., Szemere 
Béla, Battik Lajos és a nógrádm. népbank 4—4 koronával és számosan 
2—2 koronával; Pozsonyban az ifjak szövetkezete 22 kor. 30 fill. 

Ifjúsági egyletünk kettő van: a pozsonyi, mely 270 koronát 
gyűjtött s abból 200 koronát osztott szét, a kőszegi Erzsébet-alap-
nak 40, külmissióra 20, a pozsonyi diakkonissaintézetnek 20, az 
ózdi missióegyháznak 20, a szabadkainak 20, a szakadátinak 20, a 
Theologusok Otthonának 10, 50 koronát pedig szabályszerűen a köz-
pontba küldött. Tőkéje 261 korona. A második a selmeczbányai 
Gusztáv Ádolf-egylet, illetve bibliai egyesület, mely nemcsak hogy 
380 kor. 20 fillért gyűjtött, de rendes havi üléseket is tartott; hol az 
erre önként vállalkozók vallásos és hazafias tárgyú szavalatokat és 
felolvasásokat tartottak. A gyűjtött pénzből adtak Erzsébet királyné 
szobrára 20, a lýceum imaterme számára szerzendő Krisztus képre 
ismét 60, a pozsonyi Theologusok Otthonának 40 koronát; 24 koronán 
szerzett 3 díszkötésű bibliát ezidén is az egyet, gyámintézet íendelke-
zésére bocsátottak; gyámolították a selmeczbányai szegény konfirman-
dusokat 60 kor.-val, Breznyik-síremlékre 20 koronát adtak, 9 egyházba 
egyenként 12—13 koronáért bibliákat és egyéb vallásos könyveket 
küldtek, végre saját buzgóbb tagjait is megjutalmazta az egylet 60 
kor. értékben. A körmöczbányai áll. főreáliskola ev. növendékei ezidén 
is szintén 14 kor. 20 fillért gyűjtöttek. A b-gyarmati iparos ifjak 
egylete 8 koronával járult a gyűjtéshez; a pozsonyi ifjak szövetkezete 
22 kor. 30 fillérrel. Ápoljuk ezen tért is, nem éppen azért, hogy innen 
is gyűjtünk, hanem hogy az ifjakban is az egyház iránti szeretetet 
és áldozatkészséget fejleszszük. Nőegyletünk csak egy van, Székes-
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fehérvárott, mely 40 koronát gyűjtött s azt az egyház gyűjtésével be-
szolgáltatta. A losonczi nőegylet, mely szervi összeköttetésben velünk 
nem áll, 10 koronával járult az ez idei gyűjtéshez. Ehm. offertoriumot 
nem szolgáltatott be Hont, Moson és Nyitra. Hontban és Nyitrában 
ilyen nem is tartatott; a mosoniak a kerületi leányiskolára szánták. 
Nem jelentik, hogy mennyi az? a czél is szabályellenes, mert azt a 
nagy szeretetadományra kellett volna adni; különben igy is szent czélra 
megy. Trencsén ehm. offertoriumát (60 kor. 42 fii.) szabad rendelke-
zésre küldte be; én azonban a szeretetadomány rovatába helyeztem át. 
Nyitra és Trencsén csak offertoriumokból gyűjtöttek; de azért az egy 
harmad felett rendelkeztek. A Leopoldiánumra nem adott F. 'Komárom, 
Moson, Nyitra és Pozsony város, mint ehm.; Trencsén a tőke kamat-
jaival nem számol be, stb. Mindez szabályellenes. Viszonyítva a lélek-
számot az elért erdeményhez, esik Pozsony városban, mint ehm.-ben 
egy lélekre 18, Pozsony megyében 8, Barsban 6*8, F. Komáromban 
5 5, Mosonban 4'4, Nógrádban P5, Hontban 1*4, Trencsénben 1, 
Nyitrában 0'2 fii. Átlag a kerületben 2 8 fii. (a kerület bevétele nélkül). 
Ötven koronán felül sok egyház gyűjtött; de azok puszta felsorolásával 
semmit sem nyernénk. Az év folyamán bátor voltam buzdításul az 
egyházak sorrendjét, a lélekszámot viszonyítva az eredményhez száza-
lékokban kiszámítva szétküldeni; ilyen kiszámításra most nem értem 
rá, de a sorrend aligha változott nagyon; legelöl minden bizonnyal 
ismét Modor jár; mert járuléka tavalyi 23-08 krajczárról 47-9 fillérre 
emelkedett. 

A befolyt 5547 kor. 67 fillérből érkezett szabad rendelkezésre 
2389 kor. 99 fii.; (+ 1821); határozott czélokra, még pedig: egyet, 
tőkére 17 72, Leopoldianumra 187-58, szeretetadományra 687*79, 
(— 49*37), G. A egyletre 98"96, egyházak és intézetek számára 127 
korona. Az egyházközségek és ehm.-k közvetlenül kiosztottak 1881 35, 
költség volt 114-58, tőkésítettek 36 70. 

A G. A. egylettől kapott kerületünkben márcziusban: Csákvár 118, 
Derzsenye 118, Fakó-Vezekény 206 53, Oroszvár 29-50, Duna-Szerda-
hely 424'82, Székesfehérvár 177, Szécsény 29 50, a trencsénm. leik. 
özv.-árva-intézet 59, Salgó 177, Málnapatak 118, laázi egyház 365'80, 
iskola 3540, lelkész 11 80, özv. Schnittáné 59, Bát 70 80, Losoncz 
129"80, összesen 2129 95. Ugvanattól a központból érkezett juniusban: 
Csabdinak 236 41, Duna-Szerdahelynek 236 41, Bátnak 354 61, Lo-
soncznak 236-41, Salgónak 236*41, Zsolnának 236*41, összesen 1536 66. 
— A G. A. egylettől tehát kaptak egyházaink a gyámintézet útján 
3668 kor. 61 fillért, 1131 kor. 12 fillérrel többet, mint az előző év-
ben. Minden bizonynyal hálával fogadták ezen tekintélyes segélyeket! 

A közalapból kapott a gyámintézet útján: Komárom 200, Bát 200, 
A.-Bodony 200, Guta 200, Hrachovistye 200, Puszta-Födémes 200 és 
Zsolna 128-25, összesen 1328 kor. 50 fillért. 

Kérvény beadatott a kerületi gyámintézethez 37, az egyetemeshez 
33, a G. A. egylethez 28, összesen 98, 7-tel kevesebb, mint tavaly. 
Csernák Zsuzsana özvegy azonkívül kéri a Palló-féle segélyt. 
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A nagy szeretetadományt kérik: Ipolyságh, B.-Gyarmat, Hracho-
vistye s Zsolna; a 400 frtot vagy a Leopoldianumot: Nemes-Koszto-
lány, Csabdi, Derzsenye, Csánk, N.-Libercse, Szécsény, Sur.-Terény, 
Guta, Új-Lehota (Nyitra-Szerdahely filiája), ez a Leopoldianumot is, — 
és Púchó. 

A G. A. egylethez folyamodók: 1. olyanok, melyek segélyezési 
tervbe fel vannak véve: Nemes-Kosztolány, Székesfehérvár, Bát. Der-
zsenye, Oroszvár, Guta, Málnapatak, Szécsény, Salgó, Duna-Szerda-
hely, Puszta-Födémes, kerül, leányiskola, Laáz, Zsolna. Guta, Kethely, 
Málnapatak, a kerül, leányiskola, s Puszta-Födémes most lettek a 
segélyezési tervbe felvéve, 2. oly egyházak, melyek szoktak folyamodni; 
de eddig tekintetbe nem vétettek: F.-Ozor, Szúlyó, Ksinna és Púchó, 
3. olyanok, melyek tavaly először folyamodtak; de a segélyezési ter-
vezetbe nem kerültek: Agárd, N.-Libercse, Hrachovistye és K.-Sztankócz, 
4. ujak: Érzsekújvár, K.-Csalomia, Ipolyságh, B.-Gyarmat, Heréd, Új-
Lehota; azon kívül Csernák Zsuzsanna lelkészözvegy. 

A segélyezési tervezetbe végre felvett Kethely, úgy szintén Tren-
csén, valamint az évek óta bennlevő Csabdi, Csákvár s Fakó-Vezekény 
nem adtak be Berichteket. Köszönöm a figyelmet, melyet igénybe 
venni bátorkodtam. Az Úr legyen velünk s áldja törekvésünket! 

A jelentést a közgyűlés tudomásul vette. 
3. Baab Károly, egyházi elnököt azon alkalomból, hogy őt a királyi 

kegy a Ferencz József-rend lovagkeresztjével felékesítette, 
a közgyűlés melegen üdvözölte. 

4. Az elnökség bemutatta a számvizsgáló bizottságnak a pénztár 
megvizsgálására vonatkozó jegyzőkönyvét, mely szerint a kerületi gyám-
intézet bevétele 1730 kor. 72 fillér, kiadása pedig 1728 kor. 06 fillér 
és így a pénztári maradvány 2 kor. 66 fillér volt; a számadások rend-
ben vannak. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, a pénztárosnak 
a felmentvényt megadta. 

5. Az egyházi elnök bejelentette, hogy a kőszegi leányiskolánál 
létesített Erzsébet-alapról egyházkerületünk egyházai és egyházmegyéi 
is megemlékeztek; de adományaikat a püspöki hivatalhoz küldötték be. 

Tudomásul szolgál. 
6. Olvastatott a kerületi gyámintézeti bizottmány ülésének jegyző-

könyve, melyben a következő javaslatok foglaltatnak: 
a) a nagy szeretetadomány elnyerésére a balassa-gyarmati egy-

házközség és az ipolysághi missió ajánltassék; 
b) a Leopoldianum elnyerésére a Krajnához tartozó Hrachovistye, 

Zsolna, Bát és Új-Lehota hozassanak javaslatba; 
c) a 400 frtos szeretetadomány elnyerésére Guta ajánltassék; 
d) a szabad rendelkezés czimén befolyt 2389 kor. 99 fillér vagyis 

kerekszámra kiegészített 2390 kor. szolgáltassák be a központba, 100 
korona számoltassák el a Leopoldianum javára, 100 korona pedig az 
elnök útiköltsége czimén; a fenmaradt 995 korona pedig osztassék 
fel a következőképpen: Léva, Szend, Hodrusbánya, Oroszvár, Bánk. 
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Luka, Ligetfalu, Taksony és Púchó kapjanak 100—100 koronát, Érsek-
újvárľ60 s a morvaországi Znaim 35 koronát. 

A közgyűlés a bizottmány javaslatának minden pontját 
elfogadta s határozattá emelte. 

7. Az egyetemes gyámintézeti közgyűléshez e közgyűlés határo-
zata folytán a következő egyházak terjesztetnek fel segélyezés végett: 
Nemes-Kosztolány, Tata-Tóváros, Ipolyságh, Fehérkut, Oroszvár, Málna-
pataka, Nagy-Libercse, Luka-Kis-Modró, Grinád, Főrév és Felső-Ozor. 

8. Az elnökség bemutatja Léva, Kethely és Agárd egyházaknak 
a múlt évben nyert adományra vonatkozó köszönő iratait. 

Tudomásul szolgál azzal a hozzáadással, hogy a kerü-
leti gyámintézet a köszönő iratokat, melyek a gyámintézetet 
az adott segély hovafordítása felöl is tájékoztatják, a többi 
segélyezett egyházaktól is elvárja. 

9. A G. A. egylethez intézett kérvényekre vonatkozólag a köz-
gyűlés azt határozza, hogy a mely egyházak kérvényei már a múlt-
ban felterjesztettek, azokéi terjesztessenek fel most is; az újonnan be-
érkezett kérvények elbírálását pedig, minők Érsekújvár, K.-Csalomia, 
Ipolyságh, B.-Gyarmat, Heréd és Új-Lehota egyházaké, illetőleg missiói 
pontoké, a-közgyűlés az egyetemes gyámintézeti közgyűlésre bizza. 

10. Szent edényekért N.-Libercse, Guta és Bruck-Újfalu kérvé-
nyeztek. 

Kérvényeik pártolólag felterjesztetnek. 
11. Az elnökség bemutatja az egyetemes gyámintézeti elnökség-

nek meghívóját, mely szerint az egyetemes gyámintézeti közgyűlés 
Balassa-Gyarmaton október hó 6. és 7. napjain fog megtartatni. 

A közgyűlés megbízza az egyházmegyei gyámintézetek 
elnökségeit, hogy ezen közgyűlésen kerületi gyámintézetün-
ket képviseljék. 

12. Az egyetemes gyámintézet egyházi elnökétől érkezett azon 
javaslatot, mely szerint a G. A. egylethez intézet kérvények közül: 
AJ Ajánlandók: I. Egyszeri segélyezésre: 1. Elemi csapás által sújtott 
egyházak, 2. Nagyobb építkezés előtt álló egyházak, II. Ideigtartó se-
gélyre: 3. Nagy adóssággal küzdő egyházak, III. Állandó segélyre: 4. 
Pusztuló egyházak, 5. Diasporák és missiói pontok, 6. Tanítóképzők, 
kerületi leányiskolák, theol. Otthonok, diakonissa-intézetek, BJ Eluta-
sítandók: 1. Kisebb javításokat és beruházásokat eszközlő egyházak, 
a G. E. szabályzata alapján, 2. Tanító- és lelkészfizetés kiegészítéseért 
folyamodó egyházak, a mennyiben az állami segélyt igénybe vehetik. 

A javaslathoz a közgyűlés hozzájárul s annak elfoga-
dását az egyetemes gyámintézeti közgyűlésnek ajánlja. 

13. A közgyűlés elhatározta, hogy a ker. gyámintézet a létesítendő 
ker. leányiskolánál Erzsébetalapot létesít s az egyházközségi és egyház-
megyei gyámintézeteket felhívja, hogy e nemes czélra adakozzanak. 

14. Az elnökség bejelenti, hogy a gyámintézeti istentisztelet alkal-
mával begyült offertorium 112 kor. 43 fillért tesz ki. 

Tudomásul szolgál. 
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15. A közgyűlés a gyámintézeti istentisztelet szónokainak, neve-
zetesen Wladár Miksa nógrádi föesperesnek és Hrk János nógrádi 
alesperesnek, továbbá a közreműködő énekkarnak, valamint a szere-
tetadományt gyűjtő úrhölgyeknek, 

köszönetet szavazott. 
16. Örömmel vett tudomást a közgyűlés Ivánka Zsigmondnak az 

ipolysághi missió javára tett 1000 koronás szép alapítványáról. 
17. A Pallóiánumra vonatkozólag a közgyűlés határozata ez: 

hogy ezen segély Csernák Zsuzsanna s a még esetleg jelent-
kező nyug. lelkészözvegyek közt az elnökség által lesz elosz-
tandó; esetleg teljes összegében az egyetlen kérvényezőnek 
kiadandó. 

Több tárgy nem lévén, Raab Károly egyházi elnök a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Hollerung Károly és Laszkáry Pál közgyűlési tagokat fel-
kérte s a közgyűlést buzgó imával berekesztette. 

Kmf. Jegyezte 

Laszkáry Bál s k. Raab Károly s. k. Bämly Endre s. k. 
h. vil. elnök. egyh. elnök. ker. gyámint jegyző. 

Hitelesítették: 

Laszkáry JPál s. k. Hollerung Károly s. k. 
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