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A D U N Á 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 

JEGYZÖKÖNYVE, 
MELY POZSONYBAN 1901. AUGUSZTUS 28. ÉS 29. NAPJAIN 

m é l t ó s á g o s s főt iszteletű dr. BALTIK FRIGYES p ü s p ö k és mé l tóságos LASZKARY GYULA 
ker . f e lügye lő tá r se lnöklése me l l e t t m e g t a r t a t o t t . 

Jelen voltak: 

Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
a) Az egyházkerületi törvényszék birái: Wladár Miksa, Frenyó 

Gyula, dr. Samarjay Emil, Riesz Károly, Fürst János, dr. Tomasso-
vics Ferencz, Hacker Károly, Hörk József, Biszkup Lajos. 

bj Egyházkerületi jegyzők: Händel Vilmos, Hering Lajos, Kor-
csek Zsigmond, Sziklay Ottó. 

c) Egyházkerületi pénztáros: Günther M. V. 
d) » ügyész: Bende Gyula. 
ej » számvevő: Kalenda János. 
f ) » ellenőr: Stelczer Endre. 
g) » levéltáros: Korcsek Zsigmond. 

2. Hivataluknál fogva, mint egyházm. tisztviselők: 
a) A barsi egyházmegyéből: Raab Károly, esperes. 
b) A fehérkomáromi egyházmegyéből: Hering Lajos, esperes. 
c) A honti egyházmegyéből: Händel Vilmos, esperes. 
d) A mosoni egyházmegyéből: Ringbauer Gusztáv, esperes. 
e) A nyitrai egyházmegyéből: Moczkó János, esperes. 
f ) A nógrádi egyházmegyéből: Wladár Miksa, esperes. 

g) A pozsonymegyei egyházmegyéből: Hollerung Károly, esp. 
h) A pozsoiryvárosi egyházmegyéből: Trsztyénszky Ferencz, esp. 
i) A trencséni esperességből: Krizsan Zsigmond, esperes. 

3. Az iskolák képviselői: 
a) Theolog. akadémia: dr. Masznyik Endre, igazgató. 
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b) Pozsonyi Lýceum: Günther Vilmos, felügyelő; Markusovszky 
Sámuel, igazgató. 

c) Selmeczbánvai Lýceum: Farbaky István, felügyelő; Jezsovics 
Károly, igazgató. 

4. Választás alapján: 
a) A barsi egyházmegyéből, megbízó levéllel: Kosztolányi Aurél, 

Sárkány Dezső; igazolványnyal: Bodó János, Bándy Endre. 
b) A fehérkomáromi egyházmegyéből, megbízó levéllel: dr. Kéler 

Zoltán, Holko Mihály, Nehiba Lajos; igazolványnyal: Kovács Sándor, 
Belák Géza. 

c) A n.-honti egyházmegyéből, megbízó levéllel: Hrencsik Károly, 
Bújna Márton, Krupecz István, Greguss Gyula, Farbaky István, Švehla 
Gyula; igazolványnyal: Sobó Jenő, Schulpe Alfonz, Hornyacsek István. 

d) A mosoni egyházmegyéből, megbízó levéllel: Ulicsny Endre, 
Hacker Károly; igazolványnyal: Wenk Károly, Halvax János. 

e) A nyitrai egyházmegyéből, megbízó levéllel: Csulik Lajos, 
Szekerka Pál, Bodiczky Mihály, dr. Markovics Gyula, Kulisek Miloszláv. 

f ) A nógrádi egyházmegyéből, megbizó levéllel: Szontágh Pál, 
dr. Pulszky Ágost, Okolicsányi Gyula, Biszkup Béla, Gaál Mihály, Wladár 
Viktor, Simonides János; igazolványnyal: Ruttkay Sándor. 

g) A pozsonymegyei egyházmegyéből, megbizó levéllel: Farkas 
Géza, Krahulecz Aladár; igazolványnyal: Schárbert Ármin, Schleiffer 
Károly, Schönwieszner Kálmán, Ullreich Oszkár, Krüger Ede. 

h) A pozsonyvárosi egyházmegyéből, megbizó levéllel: Fürst 
János, dr. Dobrovits Mátyás; igazolványnyal: Ebner Gusztáv, Schmidt 
K. J., Schulze Ottó, Stromp László, Raffay Sándor, Hacker Károly, Beck 
Vimos, Stelczer Endre, dr. Pirkel Kristóf, Heim Károly, Kesztler Tiva-
dar, Frühwirth Samu. 

i) A trencséni egyházmegyéből, megbizó levéllel: Bálent István, 
Pelikán János, Bangya Gusztáv, dr. Kohut Milán; igazolványnyal: — 

j) A tanítók választott képviselői: Frühwirth Samu, pozsonyvá-
rosi, Tim Károly, récsei tanító; s több vendég. 

A gyűlés. 

1. 1. Buzgó istentisztelet után, melyet Biesz Károly zay-ugróczi lel-
kész végzett, a közgyűlés tagjai felvonultak az uj lýceum tornatermébe, 
a hol dr. Baltik Frigyes püspök úr áhítatos imája után, Laszkáry 
Gyula felügyelő úr a gyűlést a következő beszéddel nyitotta meg: 

Méltóságos és főt. kerületi gyűlés! 
Az imént bezárt egyházi év meglehetősen normális viszonyok közt 

folyt le s alig történt oly esemény ez alatt, mely egyházi életünkbe 
mélyebben vágna be. 

1. A kongrua törvény teljesen életbe lépett, s a magas kormány 
ennek alapján rendesen utalja ki a kerület elnökségének kezéhez azon 
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összegeket, melyek hivatva vannak legszegényebb lelkészi állásainkon 1, 
segíteni, s melyeket lelkészeink idejére vesznek kézhez, — így alapos 
a reményünk, hogy a mint a törvény elrendeli, ezen javadalmazás fo-
kozatosan fel fog emeltetni azon magasságra, melyet ezen törvény 
számunkra biztosit. 

2. Ezt azonban koránt sem tekinthetjük az 1848. XX-ik t.-czikk 
életbeléptetésének, s azért azt szorgalmazni ismét egyik feladata lesz 
egyházegyetemünknek, hogy a mint az állam pénzügyei azt megengedik, 
egyházunkat a törvény értelmében azt megillető javadalmazásban ré-
szesítse. 

3. Az 1868. L1II. t.-c.z. hatályon kivül helyezése, mely a vegyes 
házasságokból származó gyermekek vallásáról intézkedett, behozván 
ismét a reversalisok idejét, a statistikai adatok tanúsága szerint nagy 
hátrányunkra van; az ily kötéseknél a gazdag és hatalmas katholikus 
egyházzal természetesen mi nem versenyezhetünk s mi húzzuk a rö-
videbbet; ezzel szemben nincs más fegyverünk, mint a lelkészi gondo-
zásnak, a kura pastoralisnak fokozottabb gyakorlása; mit részemről 
nem győzök eléggé lelkére kötni lelkészeinknek. 

4. Ez évben ismét oly vádak emeltettek egyházunk ellen, melye-
ket képtelenségüknél fogva szó nélkül hagynék, ha nem mondattak 
volna azok a képviselő házban is el, mi által azokat, kik az itteni 
állapotokat nem ismerik, tévútra vezethetik. Az állíttatott, hogy ha-
zánk felvidékén felburjánozott a most ismét erősebb mértékben mu-
tatkozó haza- és nemzet-elleni izgatás, az úgy nevezett panslavizmus, 
a mi egyházunkban van otthon, a mi lelkészeink és tanítóink által 
terjesztetik s így a mi egyházunk képezi talaját ennek a hazaellenes 
izgatásnak. 

ÍJ. Hát én ismerem hazánk felső megyéit s tudom, hogy vannak 
ott lelketlen izgatók, kik a hazafias tót népet igyekeznek a panslaviz-
musnak megnyerni, s fájdalom be kell vallanom, hogy vannak ilyenek 
egyházunk férfiai között is; de ép úgy vannak a katholikus, sőt nagy 
számmal a keleti egyház hivei között is s ezt a hazafiatlan működést 
általában nem lehet a mi egyházunkra hárítani, ezt a vádat innen 
e helyről kereken visszautasítom. 

6. Az ág. hitv. evang. egyház a maga egészében minden időben 
azonosította magát a magyar haza és nemzet érdekével, annak ügyét 
úgy a kulturális, mint a hazafias téren hűségesen szolgálta; erről fényes 
tanúságot tesznek a történet lapjai, szolgálja ezt most is s erős meg-
győződésem, hogy lankadatlan buzgalommal teendi azt a jövőben is 
s a tényekről az ilyen alaptalan vádak le fognak pattanni. 

7. Egy nagy veszteségről kell itt megemlékeznem, mely ez évben 
hazánkat, valamint a testvér református egyházat érte Szilágyi Dezső 
halálával; oly veszteség ez, mely főleg most, midőn a materialismus 
korát éljük, oly veszteség egy ily önzetlen nagy tehetségű s törhetlen 
jellemű államíérfiunak elhunyta, hogy alig pótolható ürt hágy maga után, 
s én indítványozom, hogy a veszteség felett érzett fájdalmunknak jegyző-
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1—4. könyvileg adjunk hangot s erről a testvér református egyházat, mely 
egyik főgondnokát vesztette el — értesítsük. 

Ezzel szívesen üdvözölvén az esperességek oly szép számmal egy-
begyűlt képviselőit és kiküldötteit a kerületi gyűlést ezennel megnyitom. 

Ezen nagyszabású megnyitót, mely kerületünk érzel-
meit oly találóan fejezi ki, a közgyűlés osztatlan tetszéssel 
és figyelemmel hallgatta s annak jegyzőkönyvünkbe egész 
terjedelmében leendő felvételét elhatározta. 

2. Püspök úr bemutatja a nagym. m. kir. vallás és közokt. ügyi 
minister 3897. ein. sz. a. kelt leiratát, válaszul kerületünk ama hódo-
latteljes feliratára, melylyel ő Felségét, koronás királyunkat 70-dik 
születésnapja alkalmából alázalosan üdvözöltük. A leirat a következő: 

Méltóságos Püspök Úr! 
Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége 70-ik születésnapja alkal-

mából a Méltóságod részéről bemutatóit szerencsekivánatokért és üd-
vözletért legmagasabb köszönetét méltóztatott nyilvánítani. 

Miről van szerencsém Méltóságodat tudomásvétel végett tiszte-
letteljesen értesíteni. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1900. október hó 3-án. 

Wlassics s. k. 

Ő Felségének ezen legmagasabb köszönete hódolattal 
tudomásul vétetik s egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe fog-
laltatik. 

3. A püspök úr kegyeletes szavakban emlékezik meg Szilágyi 
Dezső, volt igazságügyi minister s a dunamelléki ev. ref. testvéregyház-
kerület főgondnokának gyászos elhunytáról. 

A ker. gyűlés mély megilletődéssel veszi tudomásul a 
nagy államférfiú s a magyarhoni protestáns társadalom ezen 
kimagasló alakjának megrendítő halálát, az elhűnytnak em-
lékét jegyzőkönyvileg megörökíti s részvétnyilatkozatát az 
elárvult egyházkerületnek megküldeni határozza. 

4. Püspök úr felolvassa következő évi jelentését: 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
A lefolyt közigazgatási évnek jellegét Pál apostol a Kolossebeliekhez 

írt levelének 3 része 15 versében találom. A sz. lélek működése leg-
szebb adományának jeleit vélem találni gyülekezeteinkben abban, hogy 
követték a nagy apostol intő szavát, a ki mondja: »és az Istennek 
békessége uralkodjék a ti szivetekben, melyre hivattatok is egy testbe; 
és legyetek kedvesek.« A munkát folytathattuk, mert békesség ural-
kodott egyházainkban; felette volt a békesség minden értelemnek; 
azért is erősségül lett a mi sziveinknek és elméinknek. Emeljük tehát 
kezeinket ezen szent helyen és áldjuk az Urat. Igen áldjuk és dicsér-
jük őt, mert elhatalmazott mi rajtunk az ő irgalmassága. Kérjük az 
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ő szent nevét, hogy a mi egyházkerületünkben kiki legyen tudatában 4. 
annak, hogy egy testbe hivattattunk Isten szent országának terjeszté-
sére. Annál is inkább, mert még igen sokan vannak köztünk, a kik 
egyházi ügyeinket tekintve a piaczon hivalkodva állanak. Pedig, ha 
mikor, úgy bizony most az aratni való sok az Úr mezején, de az 
arató kevés. Az idők gonoszak: az egyháznak szüksége van, főkép 
most, hogy minden munkás, ott álljon az Úr szőlőjében és végezze 
tisztét, tartsa meg, mentse meg az apák örökségét. Nincs tagadás 
benne: az idők nem kedveznek az evangelikus egyháznak, ellenünk a 
régi ellenség, s közöttünk sajnos nem egy, a ki sem hideg, sem meleg. 
Ennek jeleit láthatjuk p. o. a vegyes házasságok megkötésénél, a hol 
— a számok beszélnek, az evangelikus egyház legtöbbet veszít. Azért 
is kell, hogy mint Sionnak őrei, a védő munka képességének első fel-
tételét magunk közt megőrizzük, s ez az apostolnak intése, hogy a 
békesség uralkodjék a mi sziveinkben, hogy mi — s ezt a békesség 
előfeltételének jelzi az apostol (Kolossebel. 3. 13.): »elsziveljük egy-
mást, megbocsátván egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza 
van. Tudván, hogy miképen a Krisztus is megbocsátott nekünk, azon-
képen mi is.« Ez kérelmem is, annál inkább, mert az időknek ama 
jeleit is látom, hogy ezen mi békességünk nem mindenkinek kedves. 
Mi azonban senkinek kedvéért Korinthusba nem megyünk, mi Isten 
mellett munkálódó szolgák vagyunk, Istennek majorsága. Versengések 
és visszavonások Isten házába nem tartoznak. Itt egyre szükségünk 
van, hogy minden ember hívnek találtassák. A többi Isten kegyelmé-
től és áldásától függ. 

S mind ennek következtében én is gyarló jelentésemben csak arról 
tartozom felelettel, hogy adjak számot mult évi sáfárkodásomról, sáfár-
kodásunkról. 

Először is azonban alattvalói hódolattal iktatom, hogy egyház-
kerületünk összes egyházaiban m. é. aug. 18-án ünnepélyes hálaadó 
istenitiszteletek tartattak ő Felsége dicsőségesen uralkodó, apostoli kirá-
lyunk élete 70-dik évének fordulóján s könyörgések történtek a kegye-
lem Istenéhez, hogy hazánk s egyházunk felvirágoztatására felséges 
uralkodónkat tartsa, óvja. áldja. Továbbá szivem belső örömével van 
szerencsém tudomására hozni a főtiszteletű kerületi gyűlésnek, hogy 
Ő felsége legkegyelmesebb királyunk, m. é. egyházkerületi gyűlési 
hódoló felterjesztésünkre legmagasabb köszönetét kerületünknek kife-
jezni méltóztatott. Hasonlóképen kedves kötelességemnek tartom e 
helyütt is megemlíteni, hogy a király Ő felségének legfelsőbb elhatá-
rozásából kerületünk lelkészi karának dísze: Schuh Ágost, gálosi, érde-
mekben őszült lelkész, s a mosoni esperességnek forrón szeretet ki-
érdemült esperese megkapta, a Ferencz József rend lovagkeresztjét.' 

Végül megjegyzem, hogy Felséges urunk a gutái tűzkárosult egyház-
nak 200 koronát legkegyelmesebben adományozott. 

Mind erre imaszerű fohászban emeljük sziveinket a kegyelem Iste-
néhez, ajánljuk oltalmába Felséges urunk királyunk drága életét, és 
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alattvalói hódolattal s hazafias örömmel teljes szívvel mondjuk az ősi 
szózatot: Éljen a király! 

Irodám első kötelességének tartotta, a mult évi ker. gyűlés hatá-
rozata szerint, hogy az egyházkerület nevében forró hálánkat tolmá-
csolja nagynevű jóltevőnknek Csemez Miklós úr atyánkfiának, azon 
nagy adományokért, a melyeket mult évben, emelendő kerületi taninté-
zeteinknek adományozott; áldja és tartsa őt egyházunknak a kegyelem 
Ura, hogy lássa áldozatának gyümölcsét. 

Ezek után örömmel jelzem, hogy hála az Úrnak, a mi legszegényebb 
kerületünk is, a melynek eddig széles magyar hazánkban egy talpa-
latnyi földje, egy tan — vagy intézete sem volt, sorakozott, a többi 
e tekintetben szerencsésebb testvérkerületek közé, a mennyiben Modor 
városában ez évben szereztük meg ama telket, a melyen kerületünk 
Hollerung Károly esperes és Günther M. Vilmos buzgó közreműködése 
mellett, leányiskoláját már építi. Mind erről a jelen kerületi gyűlésen az 
illelő pontnál kimerítő jelentés fog tétetni. A ker. elnökség kötelessé-
géhez csak az tartozott, hogy megtartottuk november és márczius ha-
vában, azon üléseket és megtettük azon lépéseket, hogy a buzgó és 
szorgalmas építési bizottság a ker. leányiskola otthonának létesítését 
megkezdhette. Örömünk csak ama nehéz gond által lett ellensúlyozva, 
hogy az éppen úgy szükséges tanítóképzőintézetre vonatkozólag, minden 
fáradozásunk daczára a ker. elnökség kézzel fogható eredményt beje-
lenteni még nem képes. Gyülekezeteink, esperességeink eddig nagyobb 
áldozatokat nem hozlak. Elszegényedtünk! Bízzunk a jó Istenben, hogy 
a jövő év jobb eredményt mutat. »Jobb adni, hogy nem venni:« kell, 
hogy az Űr ezen beszédéről (Ap cs. 20. 35.) megemlékezzünk, ezen 
intézeteink alkotásánál. Azonban itt hálát adunk a jó Istennek, hogy 
a selmeczbányai lyceummal egybekapcsolt tanítóképző fennállása, 
bár csak bizonyos időtartamra, biztosítva van egyházunk javára. 

Örömmel jelzem továbbá, hogy egyházkerületünk terén oly alko-
tással találkozunk, a mely hálára kötelez minket a nemes pozsonyi 
egyház irányában, a melynek hajlékában vagyunk. Értem ama fényes 
internátust, a melyet érdemekben gazdag s tevékeny felügyelőjének 
Günther M. Vilmos úrnak kezdeményezésére, ezen hatalmas gyülekezet 
a lýceum díszes palotájához csatolt. A gyűlés folyama alatt ugyan 
lesz alkalmunk ezen intézetről bővebb tájékoztatást nyerni, én e helyütt 
csak azt jegyzem meg, hogy a történelem tanúbizonysága szerint a 
contrareformátió szomorú napjaiban elvesztettük első családjaink 
fiatalságának java részét. Adja Isten, hogy a nemes pozsonyvárosi 
egyház által kezdeményezett, evangelikus internátus-intézmény adja 
vissza evang. egyházunknak mai nehéz napjaiban fiatalságunk hitben 
erős maradványait! 

Az egyetemes gyűlés által elrendelt, a kereszténység hazánkba 
való behozatalának kilencz százados emlékét, egybekötve, a századvég 
ünnepélyével egyházaink megtartották. 

Hasonlóképpen iskoláinkban, a reformátió emléke kegyelettel lett 
megtartva. 
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Egyházkerületünkben, nevezetesen itt Pozsonyban, az illustris 4. 
protestáns irodalmi társaság szeptember havában tartotta évi gyűlését; 
október elején pedig Balassa-Gyarmaton, az egyetemes gyámintézet 
és a Luthertársaság gyűlésezett. 

Látom annak jeleit, hogy mindezen ünnepélyek és ülések egyhá-
zainkban a hitélet fejlesztésére áldásosán hatottak. 

November havában jelen voltam itt Pozsonyban ama lelkészi 
értekezleten, a hol a pozsonyvárosi, pozsonymegyei és mosoni esperes-
ségek együttesen a theol. akadémia tanári karával, a lelkész pásztor-
kodás és a theol. irodalom kérdéseiben nemes versenyt futnak. Adja 
Isten, hogy ily jól szervezett lelkészi értekezletekkel mindenütt talál-
kozzunk, a mint, hála Istennek, tudtommal már minden esperessé-
günkben létesültek is. 

Örömmel töltötte el szivemet, hogy evang. egyházunk viruló 
idejében oly nevezetes ponton, mint Szered, most junius 16-án az 
ottani kisszámú buzgó híveink által szerzett házban imatermet szen-
telhettem fel. »Ama valami kevés, a mi azon vidéken maradt nekünk, 
lelje ezen hajlékban az evangéliom vigaszát.« 

Főfeladatomnak tartottam azonban a mult közigazgatási évben 
is az egyházak látogatását, a kanonika visitatió munkáját. 

Kezdetét vette a látogatás f. é. április 11-én a pozsonyvárosi 
anyaegyházhoz tartozó Ligetfalu leányegyházban. Ezen kis gyülekezet-
nek fontos missiója van. E helyütt kell, hogy gondoskodjunk az ott 
napról-napra nagyobb számban letelepedő evang. munkásokról s főkép 
gyermekekről. Ezen szempontból kitűnő szolgálatokat tesz egyházunk-
nak ottani iskolánk; tanterme azonban átépítendő, mert szűk és ala-
csony. De ezt a szegény kisded nyáj saját erejéből nem teheti, úgy 
is még az iskolaépületért adós 600 koronával. Szerencsésnek azonban 
mondható ezen hitközség, hogy a nemes pozsonyvárosi egyháznak 
filiája; az anya gondját viseli leányának, tőle adót nem szed s a nt. 
pozsonyi lelkészi kar atyai szeretettel és buzgósággal vezeti ügyeit; 
és még hozzá tevékeny, szorgalmas tanítója is van. Ezen leányegyház 
méltó, hogy iskolatermének átépítésénél közsegélyben részesüljön. 

Ezután apríl 12-én meglátogattam Főrév leányegyházat. Erős, jól 
rendezett gyülekezet, szép iskolával, két tanítóval. Iskolaépítés után 
fenmaradt még ugyan nagyobb adóssága s e czímen segélyre érde-
mes is, de a pozsonyvárosi anyaegyház bölcs gondozása alatt további 
felvirulása biztosítva van; adja Isten, hogy a közel jövőben anyaegy-
ház legyen; egyelőre pedig iskolaterme istentiszteletekre berendeztessék. 

Április 14-én megfordultam Récse egyházában. Életképes egyház, 
két iskolával; a lelkésznek fizetését rendezvén, megszűnt kongruás 
egyház lenni. Az uj egyházi elnökség erélyesen hozzáfogott az egyház 
ügyeinek rendezéséhez; kell is, mert elég volt a mult idők viszályai-
ból és a belső vallásos életnek fejlesztése nagyon is kívánatos. 

Folytatólag a pozsonymegyei esperesség némely egyházaiban tar-
tottam a visitátiót. 



10 

Április 21. a Gurab-Csataji egyházban. Úgy Gurabon, mint Csatajon 
jó iskolája van az egyháznak. Népe vallását szereti, az egyház czél-
jaira áldozni tud; szervezendő azonban hitéletének fejlesztése. 

Április 22-én voltam Pusztafödémesen. Kis, szegény szórvány-
egyház, de fontos missiói pont. Népe törekvő. Új, szép paplakot új 
iskolateremmel találtam; az érdem itt Hollerung Károly buzgó főespe-
resé, a ki kezet fogva az önmegtagadásban példás lelkészszel, lehetővé 
tette ezen kies otthonnak létesítését. Kell, hogy közegyházunk ezen 
missiói lelkészi állással bíró kis szórványegyházat segélyezze, főkép a 
szórványokban adandó hitoktatás szempontjából. 

Április 23-án a felső-szelíi egyházban időztem. Jól rendezett, jól 
kormányzott egyház. Az anyaegyházban 3 tanítója van; Taksony 
leányegyháza éppen iskolát épített. Örült lelkem, hogy az előbbi bel-
viszályok legyőzése után, most már a hitélet fejlesztése is szépen 
megindult. Isten adja szent segedelmét buzgó lelkészének. 

Április 24-én meglátogattam az alsó-szelíi egyházat. Jól vezetett, 
adakozásban kiváló egyház; iskoláinak rendezése most megindult. 
Fáradhatlan lelkésze önmegtagadással fáradozik a hitéletet gátló tünetek 
legyőzésén, a melyek ott társadalmilag észleltetnek. 

Április 25-én a kisded kajali leányegyházban tartottam az isten-
tiszteletet. Szép, új temploma, jó karban levő iskolája Csemez Miklós 
nemes áldozatkész tagja áldozatkészségének szép bizonyítéka. Mint 
fontos missiói pont kiválóan figyelembe veendő. 

Április 26-án kedves Bethánia-napom vala Misérden, a buzgó 
lelkésze által jól vezetett és példásan rendezett egyházban, a melynek 
anyagi viszonyai és jó iskolája mind arra mutat, hogy életképes. 
Sajnos, hogy társadalmi viszonyok következtében lélekszáma apad. 

Április 27-én ünnepélyes visitátió folyt le Somorján, a hol a város 
nemes közönsége hitfelekezeti különbség nélkül az ev. gyülekezettel 
kezet fogott, hogy a látogatási actus méltó képet nyerjen. Találtam itt 
rendezett anyagi viszonyok közt levő egyházat, templomát, iskoláit 
rendben találtam. A nyugalomba vonult Ritter Károly testvérünk 
örökségét a fiatal helyettes lelkész szorgalommal gondozza. Itt is csak 
azon tünet nem kedvező, hogy az evangélikusok lélekszáma apad. 

Április 28-án időztem a duna-szerdahelyi egyházban, a hol szin-
tén a különböző hitfelekezetek a testvéri egyetértésnek és felebaráti 
szeretetnek szép példáját mutatták be. Maga a kis egyház pedig a 
mely eddig a közegyházban csak az erőtlenség czímén ismeretes volt, 
bemutatta szép új épületeit, jó rendben vezetett és jó karban levő 
háztartását; mindez gyümölcs, a belviszályok megszűnte után meg-
termett ott, a hol mostan áldással működő lelkésze fejleszti a hitéletet. 
Megjegyzendő, hogy itt a lelkészi irodát oly rendben találtam, a 
mely ritkítja párját. 

Rövid szünet után a visitátiót a trencséni esperesség egynehány 
egyházában folytattam. 

Először Zay-Ugróczon, a hova május 4-én érkeztem és a jegyző-
könyvet tárgyaltam; május 5-én a szent helyen az ünnepélyes actust 
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megejtettem, 6-án a jegyzőkönyvet kihirdettem. Mindezen idő alatt a 4. 
visitátionális bizottsággal együtt a nemes Zay grófi család vendége 
voltam, a mely főúri családnak keresztény szívű jóságos úrnője 
személyes áldozatkész közreműködésével a visitátió fényét emelte s 
ezen actus Zay-Ugróczon az összes lakosság ünnep-napja volt. Meg-
győződtem, hogy evang. egyházunk nehéz napjainak emlékét, gazdag 
levéltárában őrző gróf úr, történelmi dolgozataival napfényre hozni 
törekszik; egyetlen fiát tudományos és hitbuzgó evang. theologus által 
ősei evang. hitében nevelteti; összes működését a felügyelői vezetésére 
bízott úgy zay-ugróczi, valamint egynehány más uradalmi területen 
lévő egyházaink javára áldozatkészségesen irányítja; ebből kifolyólag 
örömmel is jelezhetem, hogy a zay-ugróczi egyházat példás rendben 
találtam s azt mintaegyháznak nevezem. Háztartása rendezett; láttam, 
hogy a gróf úr saját nemes elhatározásából, mondjuk a terhek felét 
viseli, mihez járul a buzgó fáradhatlan lelkésznek apostoli lelki pász-
torkodása és vezetése az anyában és a leányegyházakban, a jól ren-
dezett iskolákban és az irodában. Egy községben Miczgóczon hiányzik 
még iskola, a mely alapítandó lenne. 

Május 7-én a ksinnai egyházat visitáltam. Szegény, de áldozatkész 
népet találtam, a mely templomát és iskoláját szépen rendezte; még 
új lelkészi laknak a felállítása szükséges. Dicséretre méltó a hívek 
azon törekvése, hogy egyházi szükségleteiknek biztosítására alapot 
gyűjtenek, a napi tehernek hordozása mellett. Vajha ily irányban a 
mozgalom összes egyházainkban megindulna és egyházaink roskadozó 
háztartása alapok által biztosíttatnék. A hol ezen kis egyháznak segéd-
kezet kellenne nyújtani, ez az iskola-ügy; két tanterme zsúfolt, a közel 
Závadán okvetlenül iskola építendő. Hiszem, hogy tevékeny lelkészé-
nek ez sikerülni fog. 

Május 8-án megejtetett a visitátió a felső-ozori egyházban. Ezen 
régi, fényes múltú egyházunkat szerény, kis, missiói jelleggel bíró gyü-
lekezetnek találtam. Szerény, hithű népe azonban, a melyből még 
valami fenmaradt nekünk, a midőn a hatalmas úri családok meg-
szűntek már ott létezni, nem hivalkodott az egyház mezején; az utolsó 
kanonika visitátió után összes egyházi épületeit szépen javíttatta, sőt 
még telkeket is szerzett; az adakozók sora díszíti az egyház jegyző-
könyveit, s hiszem, hogy a munkás lelkész, a ki új buzgó felügyelő-
ben Pfitzner Sándor úrban erős társelnököt nyert, a szórványok hit-
oktatásának végleges berendezését Isten segedelmével keresztül is viszi. 

Május 9-én, a podluzsányi egyházat visitáltam. 
Örömmel vettem tudomásul, hogy ezen anyaegyház Nagy-Szlatina 

filiáját egyetemben még öt fiókegyházzal, önállósítás czéljából kötelé-
kéből elbocsátotta. Továbbá örömmel jegyzem, hogy gróf Zay Miklós 
úr uradalmának ezen pontján is áldozatkészségesen az egyház felvi-
rágoztatását szivén hordja; ellenben fájós szívvel láttam, hogy az 
egyház mostani lelkészén súlyos betegség tünetei észlelhetők, miért is 
a lelkipásztorkodás fogyatékos. Tekintettel a lelkész nagy számú kis-
korú családjára, úgy intézkedtem, hogy a lelkészt egy év tartamára 
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hivatalos teendőitől felmentettem s felhívtam az egyházat, hogy ezen 
időre helyettes lelkész állíttassék a lelkészi hivatal teendőinek ellátá-
sára. Mivelhogy azonban nemcsak a lelkész, de az egyház is szegény, 
az egyetemes felügyelő úrhoz fordultam, hogy azon kongrua átalányból, 
a mely legújabban a miniszter úr által az egyetemes egyház rendel-
kezésére bocsáttatott oly czélból, hogy főkép a beteges, a kongrua 
jótéteményét élvező lelkészek mellé segédek alkalmaztassanak, adassék 
a podluzsányi lelkészi állás ideiglenes ellátására a maximális segély s 
mert az egyetemes felügyelő úr elnöklete alatt megtartott ker. elnök-
ségek értekezlete ezt méltányosnak találta, az egyetemes felügyelő úr 
500 koronát utalványozott a podluzsányi kisegítő lelkész javára. Sajnos, 
hogy több hónapokon át hiába kerestem helyettest Podluzsányba; kevés 
a munkás, kevés a theologus. S ha kikerül is egy theologus, a püspök 
felelte nem rendelkezik, megy a hova akar; elmegy segédlelkészi állá-
sáról is újból theologusnak Némethonba. Ama üdvös intézmény, hogy 
a püspök a helyettesítésről gondoskodik, meddő; mert senki fia felett 
nem rendelkezik és találja is a helyettest, hova helyezze el, a midőn 
a helyettesítésnek vége szakad ? Itt, valljuk be, hézag van alkotmá-
nyunkban. Podluzsányban a helyettesítést a szomszéd lelkészek ideig-
lenesen végzik; a nép pedig áldozathozatalra nem lévén hajlandó, egy-
szerűen beteges lelkészük eltávolítását és új lelkész választását kéri. 
Első feladatom lesz a ker. gyűlés után, hogy az esperességgel kezet 
fogva, ezen szomorú állapotot orvosoljuk. 

Elismeréssel adózom Pfitzner Sándor úrnak; mert a podluzsányi 
egyház tanterme rozzant és elégtelen, egyik épületében két szobát 
iskolai czélokra nagylelkűen az egyház rendelkezésére bocsátotta. 
Különben az egyház buzgó felügyelője mindent megtesz, hogy az egy-
ház háztartásában hiányt ne szenvedjen. 

Dezser leányegyházában rendes iskola szervezendő. Az anya-
egyházban tevékeny tanító vezetése mellett a tanítás eredménye jó. 

A nagy-szlatinai új anyaegyházban május 10-én végeztem hiva-
talos teendőimet. Örömmel láttam, hogy az egyház temploma rendben 
van, iskolájában a lelkész mellett egy újonnan meghívott tanító is 
működik, — hogy a kis szegény gyülekezet éppen megkezdte annak 
építését, a mije még nem volt, t. i. a lelkészi laknak, a gróf Zay 
Miklós állal adományozott telken, s magánál a szépen lefolyt visitatiónál 
is megható ünnepély volt, a midőn szép májusi napon, szabad ég 
alatt, a vallásos nép buzgó éneklése mellett végezhettem a lelkészi 
lak alapkő-letételének szertartását. Sajnos, hogy a miről a mult évi 
ker. gyűlés is tanúskodik, a már önálló egyház, az egyházi fórumok 
által annak még nincs kijelentve. Minek következtében a nagy-szlatínai 
lelkész, a kinek összes jövedelme 814 korona, nagyon szenved; mert 
a minisztérium elutasította Nagy-Szlatinát kérelmével azért, mert az 
akták szerint még nem önálló. Ezen fő tiszteletű gyűlés nemes felada-
tához tartozik, hogy ezen önállósítást hirdesse ki; különben Nagy-
Szlatinán szenvedni fog nemcsak a lelkész, hanem maga a nyáj, a 
mennyiben egyik lelkésze már elment, a másik csak ker. megtagadás-
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sal végezheti, a mint végzi is nemes tisztét. Azon nagy áldozatok mellett, 
melyeket hoz ezen kis nyáj, hogy Sión hegyét megőrizze, érdemes a 
kerület, a közalap és jótékeny intézeteink segélyére, annál is inkább 
érdemes; mert ezen egyház az ottani végponton és határon a szórvá-
nyokban fontos missiói pontnak tekintendő; a mit felismertek német-
honi evang. köreink s ezen missiói lelkészi állást a Gotteskasten egylet 
évi adományaival segélyezi is. 

Ezután sürgős irodai teendőim elvégeztével, a midőn előbb május 
14-én Nemes-Podhragyon Osztroluczky Géza főispán úr főúri házában 
a trencséni esperesség vezető köreinek élén megköszöntem személye-
sen ő méltóságának, hogy a dunáninneni egyházkerületi tiszteletbeli 
főjegyzői tisztséget elvállalni, és ezen kanonika visitatió tartama alatt, 
Zay-Ugróczon a hivatalos actuson személyesen résztvenni szives volt, 
a kanonika visitatiót folytattam Púchó egyházában, 

Púchónak a reformatio korszakában szép a múltja. Az üldözések 
idejében áldott az emléke; de a jelen anyagias korban is, a hol küz-
dünk a közöny ellen, fontos a missiója, a mennyiben, ha városi jel-
legétől eltekintünk, több községének nagy szórványában az evangeli-
zatió nagy feladatát teljesíti. Ezen anyaegyház fontosságát is felismerte 
a nemes Guszláv Adolf egylet. Az ő segélyével Púchón oly ékes 
templom épült, a melynek párját szegény magyarhoni egyházainkban 
egyhamar nem találjuk. A legujabbi időkben nagy áldozatokkal épí-
tett szép új iskolát; a mi még építendő, az a lelkészi lak, a mely 
elégleien és egészségtelen. Szép az ottani tevékeny lelkésztől, hogy 
saját maga hajlékát önmegtagadással utolsónak hagyta; de ezen épü-
letnek az átépítése sürgős szükség. Tekintve azonban, hogy az egyház 
előbbi építései czimén még 14804 korona 88 fillér-rel adós, megér-
demli ezen egyház, hogy segélyeztessék, annál inkább, mert több köz-
ségben, iskolát építeni hivatalos. A mit fájós szívvel említek, sajnos, 
hogy a hitélet fejlesztése nagyon is szükséges; mert több uralkodó 
bűnnek aggasztó jeleit észleltem. 

A zárjecsi egyházat május 17-én látogattam meg. Az egyház nem 
hivalkodott, lelkészi lakot és iskolát épített és Vidrna leányegyháza 
szintén új iskolával láttatott el, a hova saját jó elhatározásából az 
egyház buzgó lelkésze gyakrabban kijár, hogy ott istentiszteletet tartson. 
Annak daczára, hogy a tankötelesek iskolamulasztásai gyakoriak, 
még is az egyház hű tanítója szép eredményt mutatott fel. Az egyház 
háztartásának rendezését elrendeltem s hiszem, hogy az egyház tevé-
keny lelkésze ezt is rendbe fogja hozni. 

Laáz egyháza. Itt a kanonika visitatió május 18-án tartatott. A szá-
zados üldözések során ezen határszéli egyházunk kontrareformatiónak 
utolsó martyrja s szenvedett még a XIX. század elején is. Szegény-
ségét tekintve talán utolsó egyháza egyetemes egyházunknak, de hit-
buzgóság tekintetében méltán sorakozik egyházaink első sorába. Áldott 
hű lelkipásztora van, a ki saját elhatározásából önmegtagadással nem 
távozott ezen kis elszéledt nyáj tói s azt apostoli buzgalommal tem-
plomban, iskolában és lelkipásztorkodással mint atya gondozza, saját 
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jó leánygyermekében nemcsak tanítótársát, de orgonistáját ís bírja. 
Megható a kép a nagyszerű, szép templomban, a melyet — szerintem 
elsőt Magyarországon — a nemes Gusztáv Adolf egylet a mult század 
közepén nagy áldozattal épített. Fentartása azonban nagy teher ezen 
szegény, kis nyájra, a melynek nem is volt szüksége, hogy oly nagy 
és díszes templomot nyerjen. Ezen fontos míssiói egyház ügyét aján-
lom az egyházi hatóságok és jótékony intézetek samaritánusi szerete-
tébe, annal is inkább, mert a szórványokban még legalább egy iskola 
volna építendő, a mennyiben 9 nagy szórvány-pont találtatik az egy-
házközség területén. 

Szúlyó egyháza. A visitátió egybekötve az egyház agg lelkésze 
Krizsan János 50 éves papi szolgálatának ünnepélyével — május 19-én 
folyt le. Ezen híres artikuláris egyház most csak rom, szemben nagy 
múltjával, kis sziget a más hiten lévők nagy tengerén, híres hitbuzgó 
egyházat fentartó úri családjainak most már majdnem semmi nyoma. 
Az előtt a hívők seregei mesze vidékről özönlöttek ide hallgatni a 
szent evangeliomot, most a lelkész a kis templomban valami keveset 
lát maga körül abból a mi fenmaradt és főteendője, hogy keletre és 
nyugatra közel és messze községekbe utazzék el temetni, a hol ev. 
ember halt meg. 

De koronánkat itt még is senki el nem veszi, mert a mi megma-
radt, az hű evang. vallásához és agg lelkésze tisztán hirdeti az 
evangéliomot. Nagy akadály a szegénység; az ország kormánya is 
nagylelkűen tanitó-fizetést engedélyezett ezen egyház több fiókkoz-
sége javára; de tanitó nincs, az iskola nem épül, mert a nép 
szegény és csekély számú. »Uram tarts meg, mert elveszünk«! A 
szúlyói visitátiónak szivet-lelket emelő mozzanata volt, a midőn az 
agg lelkész minden előnyről lemondott és az egyház minden akadályt 
elhárított, hogy Zsolna leányegyháza közegyházunk érdekében önálló-
síttassék. 

Szúlyóról Zsolnára mentem s ott a visitátiót május 24-én tar-
tottam meg. Először is kihirdettem a szúlyói egyház határozatát, hogy 
úgy a szúlyói anyaegyház maga, valamint annak lelkésze és jegyző-
könyvbe foglalt nyilatkozattal kántora is, Zsolna és vidékének önálló-
sítását nem ellenzik s azt Isten áldásának óhajtásával elbocsátják. 
Ezután jegyzőkönyvileg intézkedtem mind azon ügyekről, a melyek 
az önállósítás kimondását az esperességnél lehetővé teszik s az egész 
ügyet úgy is a mult évi kerületi gyűlés határozatának következtében 
a trencséni esperesnek adtam át alkotmányos elintézés czéljából, 
hogy ezen főtiszteletű ker. gyűlés az önállósítást helyben hagyhassa. 
Az ügy szerintem úgy is könnyen elintézhető, mert püspöki látogatá-
saimnak elseje 1890. évi október 31-én ugyancsak Zsolnán történt 
meg, a mikor Zsolnát leány egyháznak minősítettük s akkor megálla-
píttatott ama vonal, mely a szúlyói és a zsolnai egyház közt a határt 
jelzi. Ezt most is újból érvényesnek nyilvánította ki Szúlyó és Zsolna. 
E tekintetben tehát hatalmas lépés történt Zsolna jövőjét tekintve, a 
hol ezen vasúti góczponton és erősen fejlődő gyárvárosban ev. egy-
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házra szükségünk van. De sajnos, az egyház kül- és belszervezetét 4. 
tekintve a lefolyt 10 év alatt Zsolnán vajmi kevés történt. A dolgo-
kat úgy találtam, mint 10 év előtt. Bérelt házban lakik a lelkész s 
lakásának egy szobája az imaterem. Igaz, hogy azóta templomra gyűj-
töttek összesen 5527 kor. 17 f.-t.; de ez templom-épitésre kevés, főkép 
ott, a hol templomtelek nincs s annak megvétele Zsolnán igen drága. 
Szerintem az egyházi hatóságoknak együttesen kell közreműködni, 
hogy Zsolnán templomunk legyen. Előbb azonban a lelkészi állást 
biztosítani kell, a mi az önállósítás által történik; mert a kongrua 
összeírásnál a minisztérium törülte Zsolnát, mondván, hogy az csak 
leány egyház; úgy hogy a lelkész csakis a némethonti Gotteskasten 
adományából él. Különben híveink gyűjtenek úgy a városban, mint 
a vidéken szorgalmatosan, istentisztelet rendesen tartatik, a hitoktatás 
folyik, a szórványokban Csaczán az ottani állami iskolák igazgatója 
egyszersmind evang. hitoktató, Bicsiczán iskolát létesítettünk. Sajnos 
azonban, hogy Bicsiczán, a hova személyesen kimentem, tanítót nem 
találtam; a mint jönnek, úgy mennek. Akarom hinni, hogy talán taní-
tónő alkalmazásával, a mint ajánlottam, állandó tanítót kapnak. 

Innét Rajeczre mentem, Szúlyónak leghatalmasabb leány egyházába, 
a hol május 22-én istentiszteletet és aztán gyűlést tartottam. Sajnos, 
az iskolát itt is tanitó nélkül találtam; ott is szüntelenül változnak a 
tanerők. Intézkedtem a tanítói fizetés dolgában, mely ügy, ha a 
minisztériumban kedvezően elintéztetik, a tanitó állása biztosítva lesz. 
Pedig ha valahol úgyRajeczen, a más vallásúak sokasága közt, szük-
ségünk van ev. tanítóra. Ez évben a kath. iskolába járó ev. gyer-
mekeket a zsolnai helyettes lelkész oktatta a vallásban. A mennyiben 
pedig Rajecznek háztartása ügyei nem rendezettek, gyűlést tartottam, 
az egyház könyveit átnéztem s megbíztam az esperességet, hogy a 
számadások átvizsgálása után, a zsinati törvényeknek megfelelő könyv-
vitelt hozzák be s az értékek biztosítása ügyében járjanak el. 

Igen kedves emléket hagyott hátra szivemben Rajecz; a meny-
nyiben ezen minden oldalról elszigetelt kis nyájunk erősen tartja és 
vallj a a tiszta evangéliom szent hitét. 

Végül megemlítem, hogy az egész visitátió tartama alatt mind a két 
vármegyében a közigazgatási hatóságok részéről hivatalos ténykedé-
sem nemes előzékenységgel párosult közreműködésben részesült. Az 
egyházak elöljárói és az esperességek elnökségei és jegyzői pedig 
szívesen viselték velem a nap terhét. Nevezetesen pedig az esperes 
urak, még pedig a pozsonyvárosi egyházmegyében Fürst János alesperes, 
a pozsonymegyeiben Hollerung Károly főesperes és a trencséniben 
Krizsan Zsigmond esperes, teljes készséggel támogatták működésemet. 
Mind ezért az összes visitátionális tényezőknek hálás köszönetet mondok. 

Június havában nem folytathattam az egyházlátogatást, mert 
annak java idejét az iskoláknak szenteltem; nevezetesen június 12. s 
következő napjain jelen voltam a pozsonyi lýceum érettségi vizsgáin; 
junius 24—28 pedig a selmeczbányai lýceum érettségi vizsgáit vezet-
tem, örömmel tapasztaltam, hogy ezen két hatalmas főgymnáziumunk 
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híven teljesíti kötelességét az egyház, a haza és a tudomány érdeké-
ben. Köszönetet mondok a 2 lýceum nemes igazgatójának, a kik 
szívesen kezet fogtak velem, a hol én az egyetemes értekezlet meg-
bízásából intézkedést kértem, hogy a legfelsőbb gymnásiumi osztály 
tanulói buzdíttassanak, miszerint egyházunk érdekében theologiai 
pályára lépjenek. Az intézkedések megtörténtek, eredményt is tudunk 
felmutatni, úgy Selmeczbányán, mint Pozsonyban. 

Végül e helyütt is köszönetet mondok az érettségi vizsgákon 
közreműködött kormány képviselőknek, Fischer Miklós iglói főgymná-
siumi igazgató és Hörk József pozsonyi theol. akadémiai tanár urak-
nak; a kik a törvény követelményeit, a tudomány komolyságával, bölcs 
tapintattal egyesítették eljárásukban. 

Különben a sok hivatalos utazással, bár több ülésen más hiva-
talos teendők miatt meg sem jelenhettem, nagyon is igénybe voltam 
véve, 6 kerületi és 5 egyetemes bizottsági ülésen, 4 (négy) értekezleten, 
2-szer a szórványokban, 3-szor törvényszéki ülésen, 4-szer pedig a 
főrendi házban voltam jelen; eltekintve a többszöri elnöki úttól, főkép 
a kongrua ügyben a minisztériumban. 

Magáról a kongruáról a tárgysorozat folyamán jelentés fog tétetni. 
Ámbár a missiónáriusi állás kétszer is volt üresedésben, még is 

a legszükségesebb diasporai pontokon hatszor fordult meg a missió-
nárius vagy annak helyettese. És a mennyiben a missiókkal ott 
vagyunk most a hol tavai voltunk, miről a mult évi jelentésemben 
részletesen tettem jelentést, szükségtelennek tartom a már mondotta-
kat ismételni; mert sajnos a missiók rendezése előre nem haladott, 
a mennyiben ott bent a missiókban támpontokat nem tudunk találni. 
Úgy látszik, hogy sok helyütt azt várják: majd felülről készen jön 
minden; ebben pedig tévednek, mert a hajlékot Krisztus Urunk sem 
hozta magával sehova, hanem azt kereste és elfogadta. Üdvösnek 
látszik az az eszme nálunk is, hogy missiónáriusok bizonyos helyeken, 
mint istentiszteleti állomásokon, többször forduljanak meg s ott gyűjt-
sék a híveket; mert missiói egyházak alakítására és önálló missiói 
lelkészek alkalmazására még nincs anyagi erőnk; és a kerület csekély 
pénzerejét erre elvonni talán nem tanácsos? Hol a missiókban serényen 
folyik a munka, ez Pőstény; Koehler Edinhard gondnokban apostoli 
buzgóságu munkást birunk. Ajánlottam is a Pőstényben építendő ev. 
templom ügyét egyházaink szeretetébe. 

A mi a szeretetadományokat illeti, azokról teljes képet nem 
nyújthatok; mert sajnos ez évben, az arra szükséges adatokat nem 
vettem minden oldalról, tehát csak töredéket közölhetek, a mely 
kiegészítendő az egyes esperességeknél előforduló adatokból. 

A nemes Gusztáv Adolf egylet a kezemnél levő adatok szerint 
a dunán-inneni egyházkerületben egyes egyházainknak és intézeteink-
nek a gyámintézet révén beküldött: 9653 kor. 94 f.-t.; de tudom, 
hogy némely Gusztáv Adolf főegyletektől, valamint a Gotteskastenből 
közvetlenül érkeznek az adományok, a miről én adatok hiányában 
számszerint jelentést nem tehetek. 
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Kerületi leányiskolánkat illetőleg a nemes Gusztáv Adolf egylet 
legújabban 410 kor. 32 f. adományban részesítette. Jellemző és 
tiszteletre méltó, hogy tudtommal az első adomány a mi kerületi 
leányiskolánkra a Gusztáv Adolf körökből való, a mennyiben az Úrban 
boldogult Bennett úrhölgy hagyományából 295 kor. 10 f.-t kaptunk. 
Általában véve a nemes Gusztáv Adolf egylet működése nálunk áldá-
sos; a hol sebeket kell kötni jelen van. így pl. a tűzkárosult alsó-bodo-
nyi egyház nyomban 500 kor. 22 f.-t adományban részesült; az isko-
lát épitő Balassa-Gyarmat pedig 300 márkában; azon kívül a magyar-
honi egyetemes egyház szűkölködő gyülekezetei számára 500 márka 
(587 kor. 50 f.) lett a Gusztáv Adolf egyleti körökből utalványozva, 
hogy azon összeg ellenében oltári szent edények osztassanak szét, a 
hol annak szüksége fenforog. A dunán-inneni egyházkerületben ostya-
tartót kapott 6 egyház (Bagonya, N.-Kosztolány, Csácsó, Púchó, N.-
Libercse, Banka,) paténát kapott 3 (Bagonya, Bukócz, F -Petény) 
kelyhet kapott 3 (Bagonya, Guta, Banka,) borkannát 2 (A missiónárius 
és F.-Ozor). Jelezhetem, hogy a missiónárius lelkész az összes egyházi 
edényekkel, bibliákkal és énekes könyvekkel el van látva és a missiói 
átalány időközi hányadából hivatalos használatra egy a szent edényekre, 
istentiszteleti könyvekre és papi öltönyre teljesen berendezett, a szük-
séges betétekkel ellátott koffer szereztetett meg 50 kor. 10 f. áron. 

Köszönetet mondok a nógrádi esperességből a leányiskolára át-
adott 35 kor. 50 fii., a szeniczi egyházból 10 kor., a pusztafödémesi 
egyházból 7 kor. 12 fik, a luczini egyházból 2 kor. 15 fii., a ksinnai 
egyházból 4 kor., továbbá érkezett: a felső-petényi egyházból 5 kor. 
20 fii., a pozsonyi egyháztól 500 kor. A többi adományokról a. pénz-
tár elszámol. 

A mult évben Balassa-Gyarmaton ülésező gyámintézet, kerületünk 
egyházainak és intézeteinek igen nagy szeretetadományokat osztott, a 
melyek részletesen a gyámintézeti jegyzőkönyvekben fordulnak elő; 
főösszegük: 8154 kor. 48 fik, hozzájárul még a Palló-féle alapítvány-
ból 150 kor. Az áldott Glósius Artner Karolina-féle alapból dunán-
innen segélyeztettek: Pífkó Gusztáv nyug. lelkész 160 kor.-val és Kor-
csek Rozália lelkész-özvegy 120 kor.-val. A bibliai társulat tekintet 
nélkül az egyházkerületekre a tűzkárosultaknak és szűkölködőknek 50 
új testámentomot küldött. Elismeréssel említem, hogy a nagymélt. val-
lás és közoktatásügyi ministerium hitoktatás czímén Schönwiesner 
Kálmán pozsony-szt-györgyi hitoktatónak 100 kor., Varga Emil baáni 
hitoktatónak 80 kor. tiszteletdíjat állapított meg; mig Timkó György 
b.-gyarmati gymnásiumi vallástanár ez évben 100 kor. tiszteletdíjban 
részesült. 

Mult évi jelentésemben tudomására hoztam a főtiszt, ker. gyűlés-
nek, hogy egyházaink a külmissióra 688 kor. 38 fii. áldoztak (a jegy-
zőkönyvben olvasható 690 kor. 38 fii. nyomdahibák következtében 
téves.) A gyűjtés ez évben is szépen folyt, ámbár egyesek távolmara-
dása miatt az eredmény most kisebb; csak 611 kor. 52 fii. 

Adtak pedig: 
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Körmöczbánya 
Léva 5 + 2 . 
N.-Kosztolány 
F.-Vezekény . 
Farnad . . 
N.-Szelezsény 

Adományok pogánymissióra: 
I. Barsi esperességböl. 

Korona 
14-40 
7-— 
2 12 

. . . . 2 — 
2-— 
1 — 

Korona 
Hegyeshalom 2-64 
Miklósfalu 2-60 
Németjárfalu 240 

II. F.-Komáromi 
Bokod . . . . 
Ondód . . . . 
Tordas 
Gsabdi . . . . 
Oroszlán . . . . 
Szend 
Szák 
Révkomárom . . 
Gyúró 
Székesfehérvár . . 
Veleg 
Csákvár . . . • 

esperességböl. 
. . . . G-36 
. . . . 6— 
. . . . 4 — 
. . . 3-40 
. . . . 3— 
. . . . 240 
. . . . 2-— 
. . . . 2 — 
. . . . 164 
. . . . 1-53 
. . . . 1 — 
• • . . —-60 

III. N.-Honti esperességböl. 
Bát 
F.-Rakoncza 3 84 + 5-95 
Méznevelő L68 + 168 . 
Selmeczbánya I. . . . 
Selmeczbánya II. . . . 
Hodrusbánya 4'44 +2*70 

lelkész 1-30 
F.-Terény 5 + 3 . 
Bagonya 3*50 + 406 
H.-Somos 4 + 3 24 
Béld 3-20 + 310 
Teszér . 
Dacsolam 
Derzsenye 
Zsember 
F.-Almás 
F.-Baka 
Szuhány 
Ledény . 
Csánk . 
Udvarnok 
Börzsöny 
Cseri . 
Lissó 

17-50 
9-79 
336 

12-75 
9-30 

8-44 
8-— 
7-56 
7-24 
6-30 
513 
5 — 
2-— 
2 — 

4*— 
4*— 
3 '60 
3 — 
2-20 
2 — 
511 
3-50 
3 — 

ÍV. Mosoni esperességböl. 
Gálos 13 — 
Levél, egyház . . . . . . 3*82 
Levéli con firmán d u sok . . . 3-— 
Rajka 350 
Zurány 3-— 

V. Nógrádi esperességböl. 
Bér 12-20 
Balassa-Gyarmat 6"78 + 4*30 . 1108 
Lest 4 + 4 8 — 
Nógrádi lelkészi hegyi értekezlet 8-— 
Szent Péter 6-— 
Málnapataka 565 
Ozdin • . 3-50 
Uhorszka 3*— 
Szügy 3-— 
Csehbrézó 2"40 
A.-Esztergály 2"20 
N.-Lam 
Szirák 
Legénd 

2-16 
214 
210 

Dengeleg 2-
Szinobánya 
Vanyarcz 
Ábelova  

2-— 
2 — 
2-— 

A.-Bodony 2-

Turicska 
Agárd 

2--
2--

N.-Szécsény J'™ 
F.-Petény \ \ f> 
Kis-Zellő \ 1 0 

Bánk • 
Nógrád 
Guta v~rf 
Závada — 
Lónyabánya f 
Losoncz £ 4 U 

Salgó-Tarján f T ľ 
Polichno 
Luczin . . . 

VI. Nyitrai esperességböl. 
Holics 7-64 
Trnócz 4*40 
Hluboka 11*60 
Szenicz 4-— 
Felső-Zele 4-— 
Assakürth 2-— 
Nyitra-Szerdahely . . . . 2-— 
Lubina 4 — 
Szulyó 4-— 
Verbó 2'— 
Csácsó L— 
Bukócz —"60 

» Varsik János . . . 1"— 



VII. Pozsonymegyei esperességböl. 
Korona 

Nagy-Szombat 1336 
Bazin, német 12-— 

» tót 11-32 
Modor, német 10-— 
Limbach 8*88 
Grinád 5 — 
Simonovics István 2-— 
Modorkirályfa 470 
Szent-György 4-— 
Felső-Szeli 4 — 
Misérd 3-20 
Somorja 3'12 
Német Gurab Csataj . . . . 2 30 
Alsó-Szeli 2-10 
Pusztafödémes 2'— 

VIII. Pozsonyvárosi esperességböl. 
Pozsonyvárosi egyház . . . 63-40 

Pozsonyi lýceum Bél Mátyás 
egyesülete 

19 

Korona 

2 0 — 

IX. Trencséni esperességböl. 
Trencsén 9*— 
Felső-Ozor 6'40 
Plagányi János 2'— 
Zay-Ugrócz 8'— 

6 — 
4 — 
4 — 
3 — 
2-— 
2 — 

114 
Nemes-Podhragy 2'— 

X. Más kerületből. 
Szepes Béla 2*30 

Ksinna 
Morva-Lieszkó 
Púchó . . . 
Kochanócz 
Laáz . , . 
Nagy-Szlatina 
Zsolna . . . 

A belmissió terén ily eredményt nem vagyunk képesek előmu-
tatni. A mennyire a püspöki hivatalnak tudomására hozattak az ada-
tok, e téren a Luther társaság és a Zpevňik bizottság működése tisz-
teletre méltó, a mennyiben jó valláserkölcsi tartalmú iratokat terjesz-
tenek, és pedig nagyobb részt ingyen. 

Az egyház beléletére vonatkozólag felhívtam az esperességeket, 
hogy az egyház politikai törvények hatásáról nyilatkozzanak Mellék-
lem az egyes esperességekből jött nyilatkozatokat szó szerint. 

Barsi esperesség. 

Káros hatás nem tapasztalható, legfeljebb a vegyes házasságok-
nál. A vegyes vallású jegyesek, kik nem nálunk esküdnek, nálunk 
nem is hirdettetik magukat. A kivonatoknál is érezni már az apadást. 

Fehérkomáromi esperesség. 

Nagyobb panaszra nincs ok. Sőt p. o. Szenden három vegyes 
házaspár kötött egyezséget — javunkra. — Tordason a baptizmus 
kezd hódítani. A stóla mindenütt kevesbedik. 

Mosoni esperesség. 

Eddig káros hatás nem észlelhető. 

Nagyhonti esperesség. 

Az egyház szolgálata minden előforduló esetben igénybe vétetett. 
Csakis a felső-almási hittestvér Koncsek László kívánja a 94-iki tör-
vények revízióját vagy végképeni törlését, mert azok miatt — úgy 
mond — nem lehet az egyházban — szigort alkalmazni. 

4* 
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Nógrádi esperesség. 
Káros befolyás nincs a hivek vallás-erkölcsi életére nézve, de a lel-
készek anyagi viszonyai tekintetében a hivatalos okmányok kiadásánál 
már most is csökkenés mutatkozik. 

Nyitrai esperesség. 
Főképen a vegyes házasságok alkalmával a térítvények vannak 

rosz hatással a vallás-erkölcsi életre nézve. A lelkészek — sokat szen-
vedtek az anyakönyvek államosításával. 

Pozsonymegyei esperesség. 
Semmi rosz hatás nem vehető össze 17 vegyes házasság; 2 a 

gyermekeknek csak ev. vallás-nevelésben állapodott meg, csak r. kath. 
vallás-nevelésben egy sem. 

Pozsonyvárosi esperesség. 
Semmi kedvezőtlen hatás nem észlelhető. 

Trencséni esperesség. 
Kár, hogy ezen nyilatkozatok a czimek szerinti adatokkal nincse-

nek támogatva; mert csak akkor bírhatjuk a teljes képet. Én e téren 
most statistikai adatok felett, sajnos! nem rendelkezem. 

Az egyházmegyében lefolyó peres ügyekre vonatkozólag jelenthe-
tem, miszerint a barsi, honti, nógrádi, pozsonymegyei és városi, to-
vábbá a trencséni esperességben ilyesmi nem fordult elő. A fehér-
komáromi esperességben, Tordason a temető ügyében mult évben a 
politikai községgel kezdett per, még mindig nincs itéletileg befejezve. 
A mosoni esperességben Škrabák Géza, volt hegyeshalmi lelkész el-
leni peres ügy, a nevezettnek elhunytával megszűnt. A nyitrai esperes-
ségben Nehiba Sámuel, volt verbói tanító által, ezen egyház ellen 
hiványából kifolyólag, némely Fizetési követelmények czímén indított 
per folyamatban van. Több jelentés nem érkezett be. 

Változások a hivatalos személyzetben. 

1. Az esperességekben választattak. 
Espereseit: 

Švehla Ferencz, alesperes lett a trencséni egyházmegyében. 

2. A lelkészi karban. 

Meghalt: 
Škrabák Géza, hegyeshalmi lelkész; Vannay László, miavai lelkész. 

Nyugalomba vonultak: 
Ritter Károly, somorjai lelkész; Simko József, nagy-lévárdi lelkész. 
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Lemondtak: 4. 
Bán Miksa, budalehotai lelkész. 

Választattak: 
Holéczy Zsigmond, devicsei lelkész, Felső-Bakára; Schnitze Ottó, 

szepesruszkini lelkész, récsei lelkésznek; Csupkay János, missiónárius 
Alsó-Esztergályra; Margócsy Aladár, missiónárius, Nagy-Szlatinára; 
Dedinszky Aladár, körmöczbányai s.-lelkész Devicsére; Wenk Károly, 
németjárfalvi lelkész Hegyeshalomra; Klinczko Pál, szarvasi s.-lelkész 
Budalehotára; Zimmermann János, mezőberényi s.-lelkész Németjár-
falvára. 

Helyettes lelkész lett: 
Koltay Rezső, Somorján; Zatyko János, uhorszkai segéd-lelkész 

Felső-Esztergályon. 

3. A segédlelkészi karban. 
Meghivattak: Droppa Sámuel, Selmeczbányára; ahonnét el is tá-

vozott; Hildebrand Keresztély, Levélre; Szomora János, Ó-Turára (most 
Körmöczbányán); Švehla Géza, Uhorszkára; Bálent Dániel, Trencsénbe; 
Hajász Lajos, Körmöczbányára; a honnét el is távozott; Alexy Gyula, 
poltári s.-lelkész, Hrussóra ment rendes lelkésznek; Smid István, bö-
ködi s.-lelkész Debreczenbe; Dianiska Frigyes, levéli s.-lelkész Buda-
pestre; Štefánik Igor, Miavára, a honnét távozott is. 

4. Hitoktatók lettek. 
Timkó György, a b.-gyarmati gymnasiumban; Hamrák Béla, theo-

logus, az érsekújvári különféle tanintézeteknél; Stibrányi György, Nyitra-
Pásztón. 

Lemondott: 
Mikolik Árpád, körmöczbányai kántor-katechéta. 

5. Felügyelők. 

Meghalt: 
Fröhlich Tófor, Rajkán. 

Választattak: 
Kovács Sándor, theol. tanár Velegen; Pfitzner Sándor, Felső-

Ozoron és Nagy-Szlatinán; dr. Karsay Béla, Gáloson; dr. Glatz Lajos, 
Miklósfalván; Ivánka László, Béren; Csengey Gyula, Legénden; Ivánka 
István, Teszéren; Berthan János, Udvarnokon; dr. Simko Milos, Laázon. 

6. Tanárok. 
Meghalt: 

König Hugo, lyc. tanár Pozsonyban. 
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Választattak: 
Suhajda Lajos és Breznyik János, rendes tanárokká a selmecz-

bányai lyceumhoz. 

7. Kerületi tisztségek. 
Dr. Tirtsch Gergely, püspöki irodavezető, lelkésznek ment Új-Pa-

zuára; Vitéz Lajos, püspöki irodavezető missiónárius lett. 

8. Tanítók. 
Meghaltak: 

Machnyik István, nyug. tanító, Uhorszkán; Gsiszty József, holicsi 
tanító; Teplicska István és Dorn János, Pozsonyban; Volárik István, 
schweinsbachi tanítók. 

Nyugdíjba mentek: 
Fischer Frigyes, főrévi tanító; Grünwald János, szakolczai tanító. 

Választattak: 
Eltscher Károly és Demeter László, Oroszlántt; Okolicsányi Auguszta, 

Velegen; Feiler János, Ondódon; Rajter Lajos, Csabdin; Taucher Gusz-
táv, Csákvártt; Degendorfer Károly, főrévi tanító, Pozsonyban; Maul 
Károly, bazini tanító, Pozsonyban; Fürst Károly és Stiegler Mátyás, 
Főréven; Müller Kálmán, Récsére; Török János, Taksonyban; Tóth 
Aladár, Alsó-Szeliben: Nógrádi Pál, Salgó-Tarjánban; Veisz János, Szel-
czen; Czirbesz János, Nemesfalvára; Gábor Pál, Zoborra; Danis Pál, 
Hradistye; Elefanti Sándor és Reinhardt Julia, Losonczra; Falvai Já-
nos, Vanyarczra; Plachý Pál, A.-Sztregovára; Csecsetka Sámuel, Po-
lichnóra; Bodiczky Dániel, Száraz-Brezóra; Gilányi Lajos, Bánkra; 
Mayer Gizella, Poltárra; Galáth Gusztáv, Alsó-Esztergályra; Szmetana 
Karolina, Szakolczára; Katala Dániel, Hrachovistyén; Masztis Lajos, 
Podkilaván; Bodinczky Mojmir, Verbón; Kanya Zsuzsanna, Bodfalván; 
Molnár György, Vagyóczon. 

Lemondtak: 
Paulinyi Mihály, Gömöri Mihály, Oroszlántt; Smid István, Boko-

don; Ulreich Gyula, Velegen; Guhr Jakab, Ondódon; Mordia Gusztáv, 
Bitcsiczán; Melicharek János, kopcsáni tanító. 

9. Papi vizsgát tettek. 
Hildebrand Keresztély, Koltay Rezső, Szomora János, Švehla Géza, 

Bálent Dániel. 

10. Ordináltattak. 
Droppa Sámuel, Hildebrand Keresztély, Koltay Rezső, Szomora 

János, Švehla Géza, Bálent Dániel. 
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Mozzanatok. 4. 

Barsi esperesség. 

Körmöczbánya. A lelkész kertjében álló kamrát 280 kor. 21 fii. 
költséggel javítatta, a vízvezeték javítására a lelkészi lakban 84'12, te-
temetőkre 74'55, kisebb javításokra 1670 = 455-18. Alumneumok-
nak 40, kérvényező egyházaknak 60 60, a pozsonyi theologusok — 
»Otthon«-ának 20, a modori leányiskolára 20, a Luther társaságnak 
8 koronát. A magyar konfirmandusok gyűjtöttek az egyházmegyei 
özvegy-árva intézetre 5, a külmissióra: Soltész Emma k. a. J0, Doh-
nányi József 1, Schnabel Emil 1, Kovács M. 1, többre 140 — 1440. 
Körmöcz-Liget 800 kor. költséggel tornyot épített és harangot szerzett. 
Kapott segélyek: A várostól: a rendes évi segélyt pénzben 2600, fában 
216 60, a fenti javításokra 455*18, vallás oktatásért 580 koronát. A 
Szamiecz családtól 2, Bakos-Grajcziar Zsuzsannától 2, Soltész Emma 
k. a.-tól 10, Lamos Zsuzsannától 4, Bisztják Ádámtól 2, Blistyán La-
jos 6, Schindler József 10, Horn Lujza 4, Galantha Gyula 6, Dem-
miany Lajos 4, Mezei János 4. — A hamburgi »Gotteskasten«-bői a 
jánosréti és kékellői vallás-oktatásra 235. Özv. Mátyás Julia hagyo-
mányozott 100 koronát. A torony-alapra, melynek tökéje 3104 05, 
adakoztak: Grajcziar András 3, Nikolay Paula 30, Greisiger Róbert és 
neje 20, Schwarz Alajosné 4, Bakos-Grajcziar Zsuzsanna 2, Soltész 
k. a. 15, Laczko Henrik 4. A perzselybe befolyt az éven át 60 86. 
A lelkész kapott a köz-alapból a felső-tótii vallás-oktatásért 40 kor. 

Léva. Épületek fentartására 525-64, jótékony czélokra 101 "78, 
adósságából 208*80 törlesztett, 42L68 tőkésített, kamat fejében 12135 
fizetett. A várostól 394 60, a Schöller uradalomtól fában 80, a lévai 
takarékpénztártól 60. A növekedő alaphoz adott Rudák Istvánné 10, 
Medveczky Sándor 2, Karafiáth Marius 2, Balbach Andrásné 100, 
Bándy Endre 516. A szegény alaphoz a lévai temetkezési egylet 2. 
Az iskolai épitési alaphoz: Fakó-Vezekény 24'40, a ker. gyámintézet 
100, az egyházmegye 10. Vizsga-jutalmakra Medveczky Sándor 6, 
Bándy Endre 8. Szegény iskolásokra: a barsmegyei népbank 12, az 
évkönyvre begyült 76 57. Az uradalom megmiveltette a lelkész föld-
jeit (érték 21) Leidenfrost Sándor adta az egyházmegyei gyűlés alkal-
mával a fuvart. A lelkész kapott a közalapból 180, a kerülettől 40, 
Kongrua czímén 440*60 koronát. 

Nagy-Szelezsény. Épületek fentartására 92-30. Mint szélvész-ká-
rosult egyház a közalapból 100 koronát. 

Fakó-Vezekény. Javításokra 11P22, levéltári és iskolai szekrény, 
ezüst ostyatartóért 76. Hammerstein Frigyes bárótól 100, a G. A. egy-
lettől 206"53, dr. Kaszaniczky Kálmán felügyelőtől 40 (aranyban), 
Czibula Jánosnétól 20, Buchlovics András gondnoktól 10, Szabatos 
Jánostól 7, Szádovszky Sándortól 7, Pofiak Pétertől 2, Leiszner János-
nétól 1, Fölkér Istvántól 2, a felügyelőtől vizsga-jutalmakra 12. Far-
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4. nad kisebb javításokra 57 48. A községtől 1216, a felügyelőtől vizsga-
jutalmakra 10 koronát. 

Nemes-Kosztol dny. Templom-javításra 90, más rendkívüli költ-
ségre (vizitáció) 60. Az oldenburgi herczegnétől 50, az egyházmegyéi 
gyámintézettől 10, az egyetemestől 100, a hannoverai »Gotteskasten»-tői 
47 02, a G. A. egylettől egy aranyzott ostyatartót, Kosztolányi Auréltól 2 
db. tölgyfát a temető bekerítéséhez. A Jelkész a hamburgi »Gotteskasten«-
bői 58 75, a bajortól 58-75, Kongrua czímén 1899-re 721 07 koronát. 

t 
Fehér-Komáromi esperesség, 

B okod. Az egyház valláserkölcsi képe kielégítő; az istentisztelet 
látogatott; bár a nagy munkaidőben nagyobb buzgóság volna kívána-
tos. Az áldozatkészség emelkedőben van. A templom padlózatának 
betonirozására önkénytes adományokból 597 korona 20 fill. folyt be, 
melyhez Bálint Mihály, gyűl. felügyelő úr 80 koronával járult. Az egy-
ház javára ünnepi jeles napokon 255 korona gyűlt össze. 

Csabdi. A vallás és közoktatásügyi minister 100993. r. végzésé-
vel 472 kor. államsegélyt nyert tanítói fizetése kiegészítésére. Az épü-
letek fen tartása s javítására kiadott 126 kor. 68 fillért. Magtára 67* 
hl. gabona. A Baldácsy alapból építkezésre 100 kor.; a lipcsei G. A. 
egylettől 236 kor. 41 fill. segélyt nyert, a szórványok lelki gondozá-
sára; ismét a meiningeni s münsteri G. A. egyletektől 187 kor. 57 
fillért lelkipásztorkodási alapra; kamatai a szórványokban berendezendő 
istentiszteletek költségeire fordítandók. Az első istentisztelet gyónás- s 
úrvacsora osztással megtartatott Bicskén 1901. junius 9-én. Nagy Dezső 
műegyetemi tanár boldogult neje emlékére 200 koronát tett le a lel-
kész kezeihez, hogy azt egyházi szükségletekre fordítsa. Az egyház 
594 korona 33 fill. költséggel templomába 13 változatú harmoniumot 
szerzett. Erre adakoztak Hoffmann Ede és neje 200, Göllner Károly 
felügyelő 120, Jósa Ernő és neje 20, Horváth Vincze, Czisák Márton, 
Pavalacs István és neje, Flakker Sándor, Gömbös László, Belák Géza, 
Belák Gézáné 10—10; Jósa Ida, Seftsik János, Lődi István és neje, 
br. Gollas Jánosné (Bicske), Tihányi Sándorné 6—6; Gáspár Gyula, 
Bajter Lajos, Szilicsány István, ifj. Szilicsány István, özv. Eörsy Nagy 
Lajosné, Szilicsány Antal, Kalkó István, Majtán János, Pavalacs 
János 5—5; Hegyi Sándor és neje, iíj. Tankó Károlyné, ifj. Seftsik 
János, Henzela Pál. Szombati Zsuzsanna 4—4; iíj. Kalkó István, Lődi 
Ferencz, Szukán István, Szilicsány József, Seftsik Sámuel, Papinét 
Ferenczné, Fekete Istvánné, Újszászi Józsefné, Kantur Mihály 3—3; 
Berger Vilmos, Berger Vilmosné, ifj. Seftsik Samu, ifi. Takács Józsefné, 
Petró Jánosné, Kis Lajosné, Seftsik István, Seftsik Andrásné, Németh 
Dávidné, Fridrik József, Lődi Mihályné, Perlaki Józsefné, ifj. Szilicsány 
István, Mikolics János, özv. Czirák Józsefné, Kovács Gyuláné, Seftsik 
Pál, ifj. Seftsik János 2—2; Tapuskó Jánosné, Valincsek Julianna 1—1 
koronát; összesen 570 korona. Adakoztak még: Belák Géza, Flakker 
Sándor 2—2 koronát; Jósa Ernő a tanítólakra 10 kor. értékben kályhát. 
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Csákvár. Dr. Petőcz Károly felügyelőjének beiktatásakor tartott 4. 
ünnepély fényét nagyban emelte a Budapestről, helyből és a vidékről 
megjelent vendégsereg. Ezen alkalommal a beiktatott felügyelő az egy-
ház szükségleteire 200 kor.; dr. Kéler Zoltán, Kéler Napoleon buda-
pesti műépítész 50—50 koronát ajándékoztak. Az ünnepélyen megje-
lentek a pozsonyi theol. Otthonra, a mindig áldozatkész dr. Kéler 
Zoltán kezdeményezésére 200 koronát gyűjtöttek és adtak át a theol. 
akad. igazgatónak; ez összeg egy csákvári születésű ág. hitv. evang. 
tanuló javára fog alapítványként kezeltetni. Ugyancsak szép ünnepe 
volt az egyháznak 1901. junius 23-án, a mikor új oltárképét püspöki 
megbizásból az esperes adta át rendeltetésének. Az oltárképet, melyet 
a gyülekezet egy áldozatrakész tb. presbytere ajándékozott, Boemm 
Ritta budapesti festőművésznő festette, gyöngyöm kivitelben. A szinte 
nagy értékű és csinos keretet Mirgay Gyula budapesti építész készí-
tette. Az oltárkép felavatásának estéjén hangverseny és vallásos fel-
olvasás volt a szerzendő tanítólak alapja javára. A hangversenyt az 
egyházi énekkar által előadott ének nyitotta meg és zárta be. Hor-
nyánszky Aladár pozsonyi theol, akad. tanár Illés próféta reformátori 
működését ismertette élénk korképben, Kovács Sándor theol. akad. 
tanár pedig • Fészek a zivatarban« czímű gyöngyöm családi jelenetet 
tüntetett fel a viharos XVT-ik századból. Hamrák Béla pozsonyi theo-
logus két költeményt szavalt nagy hatással. Élvezetes volt Mirgay 
Gyuláné (Budapest) énekelőadása, melyet Boemm Ritta festőművésznő 
kisért zongorán. A tanítólak javára, az oltárkép felavatása alkalmával 
befolyt 60 kor. 40 flll. offertoriummal együtt 320 korona jutott, mely 
összeghez özv. Kéler Sándorné úrnő és Horváth Mihály ügyvéd Buda-
pestről 40—40 koronával; Kéler Napoleon műépítész, dr. Tasner Viktor 
ügyvéd (Budapest), Fejérvár városi tanácsa, Tallián Vilmos (Pátka), 
Fromm Teréz úrnő (Csákvár) 20—20 koronával; dr. Stankovics Viktor, 
dr. Petöcz Károly, br. Solymossy Ödön, Hoffmann Ede 10—10 koro-
nával járult. Dr. Kéler Zoltán az ünnepélyre szóló meghívókat és az 
istentisztelet sorrendjét saját költségén 500 példányban kinyomatta. 
Az egyház számadási közgyűlése alkalmával januárius 19-én dr. Kéler 
Zoltán 70 koronát; Mirgay Gyula 80 koronát ajándékoztak a tanító-
lakra. Kéler Napoleon azon tényből kifolyólag, hogy az egyház tb. 
presbvterévé választotta, az egyház szükségleteinek fedezéséhez éven-
kint 10 koronával járul. Az 1901. évi május 27-én az egyházi ének-
kar által rendezett tánczmulatság tiszta jövedelme volt 86 kor. 10 fik, 
mely összegből 60 kor. orgonaalapra, 26 kor. 10 fik az énekkar szük-
ségleteire tőkésíttetett. Az egyház szükségleteire adakoztak még: Turány 
János, özv Hermann Györgyné, Pusztai István 2—2 koronát; Boncz 
János ref. 4 kor.; Jonácsik Rozália 1 kor.; Balogh Aranka és Blanka 
szép selyem oltárterítőt ajándékoztak. Farkas Pálné r. kath. az oltárra 
4 db. viaszgyertyát és díszvirágokat adott. Rosta Juliánná és Bene-
dek Zsófi hajadonok az oltárt művirágokkal ékesítették. A lelkész az 
iskolai könyvtár számára egy 10 kor. értékű szekrényt ajándékozott. 
Az egyház magtára 2320 liter gabonát tartalmaz. A tanító egyházi 
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énnekkart szervezett, mely a sátoros ünnepek alkalmával öszhangza-
tos énekével emelte az istentisztelet magasztosságát. A dunántúli ének-
és zenepártoló egyesület a gyülekezetnek egy Altdörfer-féle choralköny-
vet ajándékozott. 

Gyúró. Néhai Fodor Istvánné, Broskó Juliánná az egyháznak 
40 koronát hagyományozott. Egyházi épületek javítására 92 kor. 92 
fillért fordított; Köhler Albert felügyelő 20 koronát adományozott. Pus-
kás Mária hajadon 4 szál viaszgyertyát ajándékozott az oltárra. 

Ondód. Bár küzdve gyenge termést hozó évekkel és egyébb el-
lenséges elemekkel, mégis csak halad kitűzött czélja felé. Tanúbizony-
ságot tesz arról egyebek között a jókedvű adakozás is, mely ez év-
ben sem lankadt el. Első sorban említendő néh. Litsmeyer Mihályné, 
Illek Zsuzsanna hagyománya a templomra 217 kor. 50 fillérnyi ösz-
szegben. A templom-nagyobbítási alap összege 1901. januárius 1-én 
897 kor. 63 fii. volt; mely összeg azóta ismét szépen gyarapodott. A 
Luther-alap tőkéje 500 kor. Egyéb adakozások: Zecher Juliánná, Ma-
cher Erzsébet, Krebs Éva, Thier Juliánná, Jüllich Mária, Novák Teréz, 
Zechmeister Zsuzsanna, Zéh Mária, Jüllich Teréz hajadonok pünkösd-
kor 30 kor.; özv. Stettner Mátyásné, Tultz András, Löffler Keresztély 
Moorról, Illek István és Illek Katalin Amerikából 20—20 kor ; Farkas 
Mátyás Kisházas 12 kor.; Stettner Mátyás, Tulsz Erzsébet, sz. Farkas, 
fek.-pusztai aratók, özv. Giebitz Pálné gyermekei, Haupt Károly Moor-
ról, Moschberger András 10—10 kor.; Tulsz Mihály törvénybiró 8 kor.; 
Farkas Ádám 108 h. sz. 3 kor. 40 fii. Templom-nagyobbítási alapra: 
Farkas György 81 h. sz. 10 kor.; N. N. 10 kor.; Macher Teréz sz. 
Meidlinger 20 kor.; kisebb összegben 173 kor. Továbbá ajándékoztak: 
Stótz Pál 5 db. gyertyatartót; Krebs Mátyás és neje Farkas Teréz, 
Zechmeister Mária, Illek Istvánné 8—8 db. és özv. Zéh Mártonné 4 
db. oltárgyertyát; özv. Giebitz Pálné gyermekei, Meerkatz János Bécs-
ből 8—8 db. oltárgyertyát s 18—18 db. csillárgyertyát; Kropf Márton 
és Zecher István kalaptartót. Gyámintézetre gyűjtöttek ez évben: Krebs 
Mihály, Meidlinger András, Krebs Ádám 98 h. sz., Moschberger József 
presbyterek 57 kor. 64 fillért; szegény gyülekezeteknek 8 koronát; 
theol. Otthonnra 6 kor. A pozsonyi diakonissza intézet kolporteurje 
április első napjaiban 117 korona értékben adott el gyülekezeti tagok-
nak vallásos iratokat és fali mondásokat. A vizsgálat alkalmával szor-
galmas tanulók jutalmazására Pölöskey Sándor 4 koronát adott. 

Oroszlán. Épületek javítására 29 kor. 10 fii. fordított. Adóssága 
800 kor. A »téli újság« 12 példányban járt. Kadlecsik János szent-
egyházra adott 4 koronát. Néhai Kis Márton szentegyházra hagyomá-
nyozott 60 kor. Legények templomi gyertyára adtak 4 kor. A gazdakö-
zönség templomi gyertyára adott 6 kor. N. N. ifjú legény oltárra 4 
szál viaszgyertyát, csillárba 2 font gyertyát ajándékozott. A község 
szegény tanulók segélyezésére adott 40 koronát. 

Rév-Komárom. A templom múlhatatlanul sürgőssé vált építke-
zéséből fenmaradt terhek miatt kénytelen volt az eddig önkényt fel-
ajánlt adón kivül 6 °/o-os, illetve s vegyes házasságban élőknél 3 %-os 
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adókivetést eszközölni. Az országos gyűjtés első izben 2016 kor. 51 4. 
fillért eredményezett; Falk Ferencz 40 kor.; dr. Baltik Frigyes püspök 
60 kor.; az egyetemes egyházi gyámintézet 200 kor. adományozott; 
Konkoly Thege Kálmánné 60 kor. gyűjtött a templomépítési alapra. 
Az oltáregyesület 2000 koronát juttatott a templom belső díszitésére; 
ezen kivül 2 db. aranybronzból készült díszes csillárt és 11 db. hár-
mas- és 2 db. egyes oldalkargyertyatartót szerzett 1108 kor. értékben; 
miből azonban Koczor Gyula szives volt az őt illető jutalékot 221 k. 
60 fii. az egyesületnek átengedni; úgy hogy ennek tényleges kiadása 
886 kor. 40 fii. volt. Dr. Kéler Zoltán oltári díszbibliát ajándékozott 
50 kor. értékben; néhai Odry Józseíné 300 kor. hagyott végrendeleti-
leg toronyórára, ugyanő, valamint Heubner István viaszgyertyákat 
adtak az Úr oltárára, özv. Osvald Vinczéné 6 kor. értékű gyertyát a 
csillárokba. Az oltáregyesületnek fenállása 5-ik évében 52 rendes és 
13 pártoló tagjától 427 kor. 20 fii. tiszta bevétele volt, úgy, hogy 
összes vagyona 2760 kor. 50 fii. A testvér református egyházzal kö-
zös protestáns nőegylet 9 fi és 4 leány, összesen 13 evang. iskolás 
gyermeket részesített ruhasegítségben és 7 evang. szegénynek 10—10 
kor.; egynek pedig 6 kor. összesen 76 kor. adományt juttatott. 

Szák. A kerületi államsegélyből kapott 50 kor. Adósságából 140 
kor. törlesztett. Theologusok Otthonára 12 kor.; supplikánsoknak 3 
kor. adott. Egyházi épületek javítására 78 kor. 60 fii. fordított. Tan-
szerekre 16 koronát adott. Szomorú Sándorné végrendeletileg 10 kor. 
hagyott a templomra; Isten dicsőségére adakoztak: Kis Mária, Kosarszky 
Ádámné, Mészáros Mihály, Okoncsik Juliánná, Paveszka Teréz 2—2 
kor.; Czechmeister Pál, Drábóczy Erzsébet 4—4 kor.; Szabó József 
10 kor. Több nő és hajadon egy új oltár- és két szószékterítőt aján-
dékozott 32 kor. értékben. Matisz Kálmán konfirmandus 20 gyertyát 
adott a csillárokba. A nőegylet a gyámintézetre 2 kor. adott s az 1900. 
évi számadásait 303 korona 64 fillérrel zárta le. Kéthely leányegyház a 
közalapból 100 koronát; a G. A. egylettől 234 kor. 47 fillért kapott. 
Adósságából 394 kor. törlesztett. Haranglábakat állított 150 kor. érték-
ben, javításokra 40 kor. fordított. Isten dicsőségére adott Trényi János 
gyermekeivel Amerikából 56 kor. A nőegylet pénztári állása 1900. év 
végén 300 korona volt. 

Szend. E kisded, de küzdő egyház általános valláserkölcsi élete 
örvendetes képet nyújt; a hivek kebelében él a protestáns öntudat és 
az egyházhoz való ragaszkodás; bár a nagy munkaidőben a templom-
látogatás nem kielégítő. Kapott az egyház az egyetemes gyámintézet-
től 100 koronát; Világhy Sándorné asszonytól 10 kor.; Günther Ernő 
felügyelőtől 20 kor.; Sárközy Jánosné Isten dicsőségére adott 4 kor.; 
Horváth Ferenczné Nagy-Igmándról a gyülekezeti szegényeknek 4 ko-
ronát és 4 szál viaszgyertyát. Az egyház új temetőhelyet vásárolt 180 
kor. értékben. Templom és paplakjavításra kiadott 150 kor. 94 fillért, 
mérnöki díjakra 16 kor. 20 fillért. Iskolaépületét teljesen újra fedette 
cseréppel, a vályogfalakat megerősíttette téglaoszlopokkal. Ez az épít-
kezés 1565 kor. 20 fillérbe került, melynek fedezésére 1100 kor. köl-
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csön vétetett. Nagy jót tett ez alkalommal Günther Ernő felügyelő, a 
ki a tatai uradalmi téglagyár igazgatóságától 33 % engedményt eszkö-
zölt ki, a szükséges anyagok árából; a mi pénzértékben mintegy 200 
koronát tesz. Az igazgatóság ezáltal az egyház forró háláját érdemelte 
ki. Az ipolysághi templomra 10 kor.; egyébb jótékony czélokra 5 kor. 
42 fii. gyűlt be; vizsgakor a Szebik-Tóth-féle alapítvány kamatai 5 k. 
kiosztattak. Jutalomkönyvekre Strausz József nagybirtokos 4 koronát; 
Anninger Richárd gazdatiszt 2 koronát; a lelkész 4 koronát; Matisz 
Etel a mult évi zárvizsgakor 1 koronát adott. 

Székes-Fej érv ár megünnepelte Procopius Pál felügyelő egyházi 
munkásságának 50-ik évét. Adósságából 393 koronát törlesztett. Pe-
truka Istvánné, Loksa Rozália 100 koronát ajándékozott Isten dicsősé-
gére. A fejérvári 2 takarékpénztár 100 koronát adományozott; épület-
javításra 228 koronát fordított. 

Tor das. Az egyház a Baldácsy alapítványból 100 koronával 
segélyeztetett. A tűzvész által károsult mogyoródi leányegyháznak 6 
koronát küldött, épüteteinek javítására kiadott 141 korona 68 fillért. 
Rendkívüli halotti harangozásból befolyt összesen 74 kor. Isten dicső-
ségére adakoztak: Hanzly testvérek. Tárnokról 10 kor.; Pók Mihály 
és neje 10 kor.; Pintér György és neje Budapestről 10 kor.; Német 
Jánosné végrendeleti hagyatéka 40 kor.; Kreskó Mihály 5 kor.; egy 
családanya Budapestről 10 korona; özv. László Istvánné 4 kor.; két 
leánybarátné 20 kor.; Német Zsuzsanna hajadonleány 10 kor.; biró 
lánya 10 korona; Lőrincz Józsefné Göböly járásból 2 kor.; összesen 
131 korona. Milichovszky István és Német István ifjú legények eske-
téskor 3—2 koronát adtak. Toman Mihály és Lajos, valamint Habán 
István és Habán Sándor 4—4 szál viaszgyertyát adtak 12 kor. értékben. 

Veleg javításokra 290 kor. 40 fillért fordított; Grünfeld Ignácz 
helybeli nagybirtokos iskolai czélokra 40 koronát ajándékozott. 

Mosoni esperesség. 

Gálos. 1901. május 19-kén elhatározta, hogy iskolájában egy har-
madik osztályt szervez s még ez év folyamán megkezdi az iskola-helyi-
ség és tanítólak építését. Adott a gyámintézetre 103'20 kor., egyébb 
czélokra 86-20 kor. 

Hegyeshalom. A tanítók fizetését 250, illetve 170 koronával fel-
emelte. A paplakot javíttatta 951'46 korona költséggel. Adott a gyám-
intézetekre 33'74 kor., egyébb czélokra 50'64 kor. 

Levél. A templom fedelét javíttatta 1100 koronán, belsejét 156 
kor. Saját czéljaira kapott egyes hívektől 189 96 koronát, adott a 
gyámintézetre 44'10 kor., egyébb czélokra 55'42 kor. 

M.-Óvár. Kapott paplakra 100 koronát, hitoktató fizetésére 100 
koronát. Adott a gyámintézetre 28 koronát. 

Miklósfalu. Saját czéljaira gyűjtött 90'30 koronát. Adott a gyám-
intézetre 52'52 koronát, egyébb czélokra 68'40 koronát. 
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Német-Járfalu. Adott a gyámintézetre Oroszvárral együtt 13-44 4. 
koronát, egyébb czélokra 34'40 koronát. 

Oroszvár. Kapott a gyámintézettől 245-80 kor. a Gusztáv Adolf 
egylettől 29'50 koronát. 

Rajka. Gyűjtött saját czéljaira 1434 koronát, gyámintézetre 41 34 
koronát, egyébb czélokra 40'50 koronát. Kapott 200 kor. alapítványt. 

Zurány. Gyűjtött saját czéljaira 24 koronát. Adott a gyáminté-
zetre 30 koronát, egyébb czélokra 70 koronát. 

Nagyhonti esperesség. 
Felső-Álmás a templom, malom, kerítések stb. javítására for-

dított 498 kor. 48 fillért. 
Bagonyán a tanítói pajta fedetett 164 kor. 86 fill. költséggel. 
Felső-Baka templomtornyát bádoggal fedette és villámhárítóval 

szereltette fel 700 kor. 
Bagyan az egyházi épületek javítására fordított 86 kor. 26 fill. 
Báth ugyanazon czélra kiadott 159 kor. 10 fillért. 
Bakabánya az új iskola épületeknél fakerítést állított 600 kor. 

értékben és kisebb javításokra kiadott 150 kor. 
Béld istállók építésére 816 kor., a tanítói laknál eszközölt javí-

tásokra 304 kor. fordított. 
Berencsfalu az egyház gazdasági épületeit javította 163 kor. 

70 fillérrel. 
Börzsöny javításokra kiadott 518 kor. 20 fillért. 
Csánk az egyházi épületek cseréppel való fedésére fordított 4626 

kor. 84 fillért. 
Dacsólam kiadott az egyházi épületek javítására 90 kor. 
Darázsi építkezésre fordított 70 kor. 
Devicse kerítés javítására költött 19 kor. 
Derzsenye javításokra kiadott 786 kor. 44 fillért; Zsember leány-

háza ugyanazon czélra 18 kor. 28 fillért. 
Egyház-Mar óth. — 
Hodrusbánya a paplak és az iskola javítására költött 69 kor. 

66 fillért. 
Ledény templom és iskola javításra fordított 414 kor. 42 fillért. 
Lissó kisebb javításokra kiadott 110 kor. 88 fillért. 
Felső-Rakonczán az egyházi épületek fentartása belekerült 76 

kor. 42 fillérbe. 
Selmeczbányán az épület-fentartás és biztosítás került 1120 

koronába. 
Szuhány az iskola körüli épületek javítására költött 138 kor. 

6 fillért. 
F.-Terény iskola és paplak javítására kiadott 38 kor. 96 fillért. 
Teszér az iskola épületnél eszközölt javításokra fordított 250 kor. 
Udvarnok kisebb javításokra kiadott 10 kor. 
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Az építkezés költsége volt a jelzett egyházakban összesen: 11 999 
kor. 40 fillér. 

Nógrádi esperesség. 
Ábelova. Templomát, tornyát rendbe hozta 900 korona költség-

gel. A kegyadományok egyesek részéről 315 koronára rúgtak. 
Agárd. Új iskolát épít. Dr. Szontagh Antal könyvtári szoba föl-

építésére 138 koronát, gróf Zay Miklós pedig 10 koronátadott; Scitovszky 
János 3 énekes könyvet ajándékozott, a hívek 90 korona értékű csil-
lárt vettek. 

Alsó-Bodony. Tornyát bádoggal fedette be 975 kor. kiadással, a 
parochiális leégett mellék-épületeket 1242 kor. költséggel helyreállította. 
Gusztáv Adolf egylettől 500 kor.; a közalapból 200 kor.; Baldáchy 
alapból 100 kor. kapott; Zpévňík bizottságtól pedig 1 bibliát és 2 
énekes könyvet. Báró Buttler Ervin 600 téglát, Hanzély Gyula felügyelő 
20 kor. és magyar énekes könyvekre 10 kor. adott. Krman Lajos 
lelkész az iskolai növendékeknek 2 kor. adott, Bernáth-féle alapból 
pedig 10 kor. osztatott ki az iskolások közt. 

Balassa-Gyarmat. Az egyház kebelében 1900. évben kerületi 
gyűlés, úgyszintén ker. és egyetemes gyámintézeti és Luthertársasági 
gyűlés is tartatott. Második tanítói állomás alapíttatott. Két tantermű 
és már építés alatt levő iskolaépület javára, a gyámintézet adott 2768 
kor. 42 fillért; a Gusztáv Adolf egylet 300 márkát, a balassa-gyarmati 
takarék s hitelintézet 30 koronát adott. Id. gróf Zichy Nep. János 
10-000 téglát, Bende Gyula 2000 téglát ajándékozott. Az egyház költ-
ség-előirányzata erre: 1069 kor. 58 fill. Egyházépületeit (templomot) 
javította 1506 kor. 84 fill. költséggel. Szegényeknek adott 42 kor. 
tápintézetre 36 kor.; iskolás növendékek közt 57 kor. osztatott szét, 
mely összeghez hozzájárult Szemere Béla és Prónay Pál 10—10 kor.; 
Jeszenszky Jánosné 600 kor. hagyományozott az egyháznak. 

Bánk. Paplakot épített 3400 kor. összeggel, Szontágh Pál a tanító 
részére 6, az iskolás növendékeknek pedig 10 kor. adott, Aul Sán-
dorné 40 kor. értékű szőnyeget ajándékozott. 

Bér. Plachy Gyula ajándékából 20 példány Téli Újság, Ivánka 
László felügyelő a növendékek számára 8 kor. adott; Veres Lajos úr 
fagerendákat ajándékozott, mely adománynyal Kutassá leányegyház 
iskoláját kipadlóztatta. Szent-Iván leánygyülekezetének temploma dülő 
félben van s hatóságilag bezáratott. 

Dengeleg. A lelkész a Téli Újságot 10 példányban járatta, özv. 
Bozó Pálné 5 koronát adott a növendékeknek, Bernáth-féle alapból 
pedig 10 korona jutott az iskolásoknak. 

Felső-Petény. A Gusztáv Adolf egylettől értékes paténát kapott. 
Felső-Tiszovnyik. A hívek 710 koronát gyűjtöttek az egyház 

czéljaira. 
Guta. Uj orgonát csináltatott 1766 kor. kiadással. Ő felségétől 

200 kor. a gyámintézettől 800 kor. kapott; a Gusztáv Adolf egylet-
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tői pedig kelyhet; Hanzély Béla felügyelő a templomra 34 koronát 
gyűjtött. 

Legénd. Tantermét kipadoltatta 64 kor. költséggel. 
Losoncz. Üresedésben levő kántortanítói állását betöltötte s a 

másodtanítói állomást véglegesítette. Nagyobb értékű fekvő vagyont 
szerzett. 

Luczin. Lapujtő leányegyház 100 kor. összeget adott ki épüle-
teinek javítására. 

Maskova. Templomtorony s részben a paplak javítva lett 1100 
kor. összeggel; Dr. Bogdan Tivadar felügyelő 25 korona, özv. Mihalik 
szül. Scholtz Amália 5 korona, gróf Wenckheim Ferencz 70 koronát, 
Velebit Károly 2 korona, Scholtz Andor lelkész 50 korona összeget; 
és 1 szekrényt ajándékozott az egyház részére, a fentebbi czélra. 

Nagy-Kürtös. Mesa Gyuláné a növendékek közt 6 koronát osz-
tott ki. 

Nagy-Lam. A hívek és konfirmandusok 75 kor. 12 fillért kegy-
adományt gyűjtöttek. 

Nagy-Libercse. Paplakra 300. iskolára 400 koronát fordított. 
Nógrád-Szenna. Borosznok leányegyház haranglábat épített s új 

harangot szerzett. 
Pölichno. Templom, paplak és iskola 700 korona költséggel javít-

tattak. 
Poltár. 100 koronát költött javításokra. Amerikába kivándorolt 

5 egyén 1 ezüst borkannát ajándékozott. Kaszács János 14 koronáért 
családkönyvet, Szabó Ferencz körjegyző pedig a tanulók közt 6 kor. 
osztott ki; azonkívül az iskolaalapot 10 koronával gyarapította s ily 
összegnek évenként való fizetésére magát lekötelezte, Sós-Lehota 
leányegyház uj harangra 740 koronát fordított, Zelene leányközség 
500 koronát adott ki imaházra. 

Salgó-Tarján. Uj iskolát épített 8202 kor. költséggel, melyre 
adakoztak: gróf Andrásy Dénes 200 koronát, Jónás Antal aczélgyári 
igazgató 800 koronát, dobsinai és békéscsabai egyházak 20—20 koronát, 
Fabínyi Teofil, Darányi Ignácz, Glück Frigyes, Osgyáni András 10—10 
koronát, b.-gyarmati, zólyomradványi és kolozsvári ág. hitv. ev. és 
karczagi ev. ref. egyházak, báró Ambrózy Géza 4—4 koronát, Krizsan 
Zs. trencséni esperes és még többen 2—2 koronát, a salgótarjáni 
takarékpénztár 43 koronát. 

Sámsonliáza. Épületei javítására 500 koronát adott ki, Okolicsányi 
Gy. az egyháznak 20 koronát, tanulóknak pedig 8 koronát adott; 
Szúpatak leányegyházban az iskolás növendékeknek 4 koronát aján-
dékozott, Mátra-Szőlős fiókegyház a közalapból 50 korona segélyt 
nyert. 

N.-Szécsény. Épületeinek javítására 417 koronát adott; Gusztáv 
Adolf egylettől 29 kor. 50 fillért, Baldácsy alapból 100 koronát kapott, 
orgona-alapra Kminka János 10 koronát, a szécsényi takarékpénztár 
52 koronát, Szabó Károlyné 42 korona értékű keresztelő edényt, 
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Rusznyák Albert 2 gyertyatartót; tanulók részére pedig Foglár Géza 
10 koronát; Gottstag Lajos 5 koronát adományoztak. 

Szirák. gróf Dégenfeld Lajosné 16 koronát osztatott ki a növen-
dékek között, gróf Dégenfeld Lajos úr pedig a szegények számára 
menedékházat épített; a sziráki közönség és a város ellátja a szegé-
nyeket, Bágyon leánygyülekezet tantermét átalakította, új padokat, 
szerzett 100 korona összeggel. 

Szügy. Sztranyavszky Géza, Hanzély Gyula egyházfelügyelők 
20—20 koronában részesítették a tanulókat, a tanító a vallásügyi 
ministeriumtól a magyar nyelv sikeres oktatásáért 100 koronát kapott; 
id. Fáy Albert magyar énekes könyvekre 30 koronát; ribai tanítónak 
pedig Stefánia alapból szintén 30 koronát juttatott. 

Turopolja. A hívek 60, Drottner Pál felügyelő 40 koronát ado-
mányoztak; Veres filiája pedig 5290 korona költséggel iskolát, ima-
házat és tornyot épít. 

Vanyarcz. Rudnai Józsefné 30 űj testámenlomot adott, azon kívül 
adakozásból és alapokból 23 kor. 41 fillért osztott ki a növendé-
kek közt. 

Závada. Templomára 100 koronát fordított. 
* * 

* 

Több egyházból jelentés nem érkezett. 

Nyitrai esperesség 
Assakürt. A paplak és iskolai épület javítására 500 kor. fordított. 
Felső-Bodfalu. A papi kertet 84 kor. költséggel kerítette; Ko-

vacsovics Márton a templomra 10 koronát adott. 
Brezová. Az egyházi épületeket 342 kor. költséggel javította. A 

községi elöljáróság a toronyórára 50 kor.; dr. Friedländer Emil ízr. 
vallású 10 kor.; oltárkerítésre a konfirmandusok és egyesek 120 kor.; 
az egyház az oltárkerítési alapra 590 kor.; az oltár keresztre 320 kor. 
és toronyórára 143 koronát adtak. 

Bukócz. A templom belső felszerelésére egyesek 102 kor. és a 
holicsi egyház 50 kor. ajándékoztak. 

Csácsó. Egyházi épületeit 347 kor. költséggel javitotta. 
Hluboka. A templomra 250 kor.; a paplak javítására 80 kor. s 

más javításokra a paplak és iskolánál 200 kor. fordított. 
Holics. Néhai József volt tanító az iskolának végrendeletileg 200 

kor. hagyott, ugyancsak az iskola a »Segélyző pénztár«-tól 40 kor.; 
a földmives ifjúság mulatságából 40 kor. 22 fii. és P. G.-től 100 kor.; 
az egyház s tisztviselői egyesektől 128 kor. kaptak; a szegény iskolás 
gyermekeknek egyesek 60 kor.; a konfirmandusok a konfirmandus 
alapra 36 koronát offeráltak. 

Kosariszko-Priepaszné. A templom s más épületeinek kijavítá-
sára 8952 korona 85 fillért fordított. 
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Kosztolna. Új tantermet állított s egyházi épületeit 5000 korona 
költséggel javította. 

Krajna. 300 kor. költséggel orgonáját kijavította; 2000 korona 
költséggel második tantermet állított. Hrachovistye az iskola czéljaira 
vett házat s 632 korona költséggel rendbe hozta. 

Lubina. 2340 kor. költséggel új orgonát szerzett. Valencsik János 
az egyházra 10 koronát offerált. 

Pritrzs. A templom és iskola javítására 47 kor. 26 fii.; tanesz-
közökre 39 kor. 73. fii. fordított; a templomra egyesek 21 kor. adtak. 

Szakolcza. A konfirmandusok az oltár-alapra 22 kor.; Vindeck 
Theodor a szegény gyermekek felruházására 20 kor. offeráltak. 

Szenicz. A papi és iskolai épületeken 1076 kor. kiadással javí-
tásokat eszközölt; Vanicsek Krisztina az oltárra két ezüst, 600 kor. 
értékű gyertyatartót; egy Istennél tudva lévő személy a régi oltári 
gyertyatartók kijavítására 30 kor.; néhai Vanicsek Mátyás családja 
az egyházra 50 kor.; néhai Svana Anna családja 20 kor.; a szeniczi 
takarékpénztár szorgalmas tanulóknak könyvekre 40 kor.; a kölcsö-
nös segélyző egyesület 30 kor. adományoztak. Az egyház a szegény 
egyházak közt 205 kor. segélyt osztott ki. 

Szobotist. A haranglábat 140 kor. költséggel rendbe hozta; Be-
rencsváralján 157 kor. harangokra; az anyaegyházban és Berencsvá-
ralján iskolai javításokra 614 kor. 96 fii. fordított. Egyesek egyházi 
czélokra 147 kor. 20 fii. s a konfirmandusok kehelyre 32 kor. 40 fii. 
offeráltak. 

Ó-Tura. Az iskolai épületeket 700 kor. költséggel javította; la-
kadalmakból a templomra s kórházra 45 kor. kapott. 

Turoluka. Egyházi épületeit 360 kor. költséggel javította; a kon-
firmandusok oltári bibliára 11 kor. 54 fii. gyűjtöttek. 

Vág-Újhely. Egyházi épületei javításánál 282 kor. 37 fii. kiadása 
volt. Hrádek 1400 kor. értékben új harangokat szerzett s több mint 
300 kor. költséggel haranglábat épített. Az anyaegyház e czélra 160 
kor. gyűjtött; a melyhez Kuližek Emil egyházi felügyelő 50 kor. járult. 
Rex Pál fiai Budapestről az egyházi alapot 20 kor.; özv. Lénerné 20 
kor.; dr. Markovics Gyula 10 kor. növelték; a Stukovszky testvérek 
200 -200; összesen 600 kor. torony és harang-alapot létesítettek. 

Verbó. 2200 kor. értékben új orgonát szerzett, az iskolai kertet 
120 kor. költséggel bekerítette. Az orgonára Dobrovodszky István 20 
kor. és Michna Antal 20 kor. offeráltak; Gallasz Pál lelkész és Csiszty 
Mihály felügyelő s többen 10—10 kor. adtak e czélra. 

Felső-Zelle. A tanítói lakot 330 kor. költséggel javította. 
Nyitra-Szerdahely. Az egyházi épületek kijavítására 300 koronát 

adott ki; Új-Lehota filia iskolai czélra 5800 kor. értékű házat vett s 
özv. Marovka Katalin a templomra 40 koronát offerált. 

Salgó. Egyházi épületeinek kijavítására 5.1 kor. fordított. Új-Le-
hota, Luka és Modra segélyt kaptak: Miaváról gyűjtés 69 kor. 40 fii.; 
Felső-Zelléről 20 kor. 10 fii.; Csácsóról 29 kor. 40 fii.; Hollerung 
esperestől, mint a »Glocken« czímű lapja gyűjtését 8 kor.; Felső-Du-
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brakáról 5 kor.; Hlubokáról 10 kor.; Holicsról 28 kor.; Szeniczről 
40 kor.; Novomeszky László salgói lelkész Lúkának 10 kor. és a han-
noverai »Gotteskasten« 144 kor. adtak. 

Pőstyénről a következő jelentetik: volt összesen 12 isteni tiszte-
let magyar, tót és német nyelven, 490 résztvevővel. Kommunikáns 
volt 35. A reformátiói emlék-ünnepély először tartatott meg. Az isteni 
tiszteletekre a verbói és vág-újhelyi diasporából is bejártak a hivek. 
A filiának 26 állandó egyháztagja van (szaporodás 12). A kápolna 
építési alap 1900. év végén 8432 kor. 41 fii.; a temetői alap 13 kor. 
35 fii. tett ki. A terem berendezésének értéke 1939 korona. Könyvtár 
értéke 120 kor.; Zedvitz Utz gróf és K. E. ä 2500 összesen 5000 db. 
téglát adományoztak; Krátky József az uj temető körülkerítésénél 
egy falat ingyen felépített. Rump Oszkár és Fichtner János osztrák 
lelkészek mint fürdő.vendégek háromszor végeztek isteni tiszteleteket. 

Pozsonymegyei esperesség. 

Bazin (német). Az ottani Kottmár-féle árvaház egykori növendéke, 
Stromsky Pál magánzó Kolozsvárott, az intézet iránti hálából annak 
1600 koronát ajándékozott. 

Bazin (tót). Luther alapja 3734 korona 32 fillérre növekedett; 
az ifjúsági egyesület tőkéje 54 korona 68 fillér. 

Puszta-Födémes. F. é. április 22-dikén itt lett megtartra m. és 
f. püspök úr által a kanonika visitatió. Ezen alkalomkor gyűjtöttek a 
hívek 181 koronát. Templomtatarozásra fordíttatott 70 korona. Adós-
ságából lett 400 korona törlesztve, úgy hogy az adósság jelenleg 1400 
korona; segélyt kapott az egyház 636 koronát. 

Grinád ünnepelte m. é. nov. 11-dikén fennállásának 25 éves 
emlékét. Létesített harangalapot (97 korona) és tartalékalapot (130 
korona); Gruber Samu és Tenk Samu 50—50 koronát hagyományo-
zott. Az ifjúsági egyesület sajnos! megszűnt. 

GUT ab-CsataJon volt a kanonika visitatió április 21-dikén. Ennek 
emlékére tek. rajecsi Burian Pál főszolgabíró, róm. kath. egy szép 
borkannát az urvacsorához ajándékozott. Hasonlóképen ezen alka-
lomra ajándékozott három istenfélő asszony Plzek Teréz, ingeli 
Kőszegi Mária és Gálik Erzsébet zöld selyem oltár és szószék terítőt. 

Szent-György javítja és csinosítja egyházi épületeit, gyarapítja 
vagyonát és kezd toronyalapot gyűjteni. 

Nagyiévárd lelkipásztor nélkül van. nt. Simko József május 31-én 
letette hivatalát és június 4-én elhagyta a gyülekezetet. 

Limbach épít tornyot és bővíti templomát. A szép harangokat 
melyek ára 2270 forint egyes adakozók adományoztak. Az órát, mely-
nek ára 590 forint volt, adakozásokon megvették. Gyűjtenek csillárra 
és új díszes oltár- és szószék terítőre. Ezen egyház igen nagy áldo-
zatkészség által tűnik ki. Október 31-én lesz itten a toronyavatás és 
a kanonika visitatió. 
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Misérden, volt a kanonika visitátió április 26-dikán. Adakoztak 4. 
a tőke gyarapítására többen 44 koronát. 

Modor (német). A hívek egyházi és iskolai czélokra adakoztak 
900 koronát; a 4000 koronát, melyet az egyház 10 év alatt a leány-
iskola számára kifizetni megigért, egyszerre megadta. A lélekszám az 
utolsó században 670-ről 382-re apadt. 

Modor (tót). Új szép úrvacsora edényeket vett, súlya 5419 gr. 
ára 1380 korona. A Brunovszky-család 400 koronából alapítványt tett, 
melynek kamatjai vallásos könyvek megszerzésére konfirmandusok 
számára fordíttatnak. Ez idén Baltik: »Studine vody žive« czímű 
imakönyv osztatott ki 24 koronáért. Egyházi és iskolai czélokra ada-
koztak a hívek 912 koronát. A Minich-féle alapítvány 2183 koronát 
tesz ki; kamatjai theologusoknak osztatnak ki. 

Modor-Király f a. Adakoztak a hívek 500 koronát; az egyház 1900. 
okt. 28-án ünnepelte templom-felszentelésének 25 éves jubileumát, 
és ezen alkalommal megíratta Neumann tanító által egyházának törté-
netét és ezt 50 kor. tiszteletdíjjal jutalmazta. A lelkész behozta a böjti 
predikácziókat a pénteki estéken. Tatarozásokra 150 koronát fordított. 

Somorja. Az érdemdús lelkész Ritter K. volt esperes nov. l-jén 
nyugalomba vonult; mint helyettes lelkész lett megválasztva Koltay 
Rezső, ki Advent II. vasárnapján hivatalába iktatva lett. Pécs Krisztina 
hajadon 5040 korona becsértékben házat és földet hagyományozott az 
egyháznak, valamint özv. Pammer Jánosné 1600 korona értékben 
szintén házat és földet. A ref. testvéregyházzal egy »prot. önképző-
kör« czimén ifjúsági egylet alakult; április 27-dikén végezte itten a 
püspök úr a kanonika visitátiót. Ezen ünnep alkalmából lett a templom-
udvar csatornázva és parkírozva. 

Alsó-Széli. Özv. Gampert Lajosné szül. Kajos Eszter az új iskola 
építési költségeire 2000 koronát hagyományozott; ugyan ezen czélra 
adott Dora Ferencz és neje 100 koronát; ugyanez a harangalapra 
100 koronát. A kanonika visitátiót itt végezte a püspök úr április 
24-dikén. 

Felső-Szeli. Most tataroztatja templomát 3500 forint költséggel. 
Taksony leányegyház 2300 frtért új iskolaházat vett. Ezen új iskolára 
adakoztak Taksonyban: Mészáros J. és neje 600 koronát; Lénárt K. 
200 koronát; Vigh L. gondnok 200 koronát; április 23-dikán volt itt 
a kanonika visitátió. Ezen alkalomra gyűjtöttek a hívek Felső-Szeliben 
a templom díszítésére 401 koronát. 

Duna-Szerdahely. Poda Pál podafai lakós házát beltelkével és 
összes jogaival 1600 korona értékben hagyományozta az egyháznak. 
Az egyházközség beszerzett 1480 koronáért egy orgonát, melynek fel-
szentelése 1900. aug. 19-dikén történt. Adakoztak a hívek 237 kor.; 
segélyt kapott az egyházközség 781 kor.; adósságot törlesztett 2393 
koronát. A kanonika visitátió tartatott április 28-dikán. 

Nagyszombat. Az egyház telket vett templom-építésre. A Truszik 
Lujza alapítvány befolyt 43447 koronában; ugyancsak Truszik Lujza 
a nőegyletnek 1000 koronát hagyományozott. Az anyaegyház segítsé-

4* 
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gével volt lehetséges Szereden imaházat építeni, melyei m. és f. püspök 
úr június 16-dikán beszentelt. Ezen egyház sok jót tehet alapítványai 
révén; a szegényeknek adott 2200 koronát; árváknak 284 koronát; 
szorgalmas tanulóknak 900 kor.; a kerületi leányiskolára 1000 kor. 

Pozsonyvárosi esperesség. 

Pozsony. Újvárosi népiskoláját 36000 korona költséggel czélsze-
rűen átalakította és berendezte. Egyházi épületeinek tatarozására 
2799'45 koronát költött. Egyházi temetkezési intézetet szervezett 13362 23 
korona befektetéssel. Kapott a diakonissza intézetre egyetemes és espe-
rességi gyámintézettől 180 koronát; az árvaházra a pozsonyi I. takarék-
pénztártól 100 koronát; iparbanktól 20 koronát; a kórházra a városi 
pénztárból 210 kor.; a menedékházra a pozsonyi I. takarékpénztártól 
100 kor.; iparbanktól 20 kor.; a pozsonyi II. takarékpénztártól 40 
kor.; a házi szegények számára az esperességi gyámintezettől 80 
koronát. 

Főrév és Ligetfalu, leányegyházai a kánonszerű egyházlátogatás 
alkalmából iskolaépületeiket rendbe hozták. 

Pécse, papi lakát rendbe hozta és átalakította. 

Trencséni esperesség. 

Beczkó. Iskolai épületét 70 kor. költséggel javítatta. Dr. Stúr 
Károly felügyelő adott e czélra 20 kor. Gyűjtött saját czéljaira 76 
kor. Kálnicz leányegyháza iskolái adósságából törlesztett 600 koronát. 

Morva-Lieszkó. Egyházi épületeit 1000 kor. költséggel javíttatja. 
Gyűjtött saját czéljaira 200 kor. 

Felső-Ozor. Vett szántóföldet 440 kor. Saját czéljaira gyűjtőit 
70 kor. más czélokra 25 kor. 

Nemes-Podhragy. Gazdasági épületét fedette 400 kor. költséggel, 
paplakát fedetni fogja 1900 kor. 

Púchó. Gyűjtött saját czéljaira 160 kor. 4 f. más czélokra 58 
kor. 90 f.; kapott a gyámintézettől 100. kor. 

Kis-Sztankócz. Különféle javításokra költött 300 kor. Gyűjtött 
saját czéljaira 232 kor. 32 f.; más czélokra 44 kor. 38 f.; Szelecz 
leányegyháza uj harangtornyot épített s 106 kg. harangot vett 862 
kor. 20 f.; 15 kg. harangot kapott a nm. ministériumtól. Kapott az 
esperességi gyámintézettől 38 kor 14 f. 

Trencsén. Templomát javíttatja — és tornyát bádoggal fedeti 
2000 kor. költséggel. Szerzett két nagy oltári gyertyatartót 140 kor. 
s egy oltári bibliát 20 kor. Michalecz János polgártól kapott ajándékba 
egy oltári feszületet. Gyűjtött saját czéljaira 700 kor.; más czélokra 
adott 26 kor.; kapott a G. A. egylettől 200 mk. 238 kor. 38 f. 

Nagy-Szlatina. Épít uj paplakot 5700 kor. költséggel. Telket 
kapott gróf Zay Miklós egyházmegyei felügyelőtől. Saját czéljaira 
gyűjtött 3800 kor.; más czélokra adott 4 kor. 
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Szúlyő. Gyűjtött saját czéljaira 12 kor. más czélokra 16 kor. 
Kapott a Baldácsy alapítványból 100 kor. 

Ksínna. Kapott a Baldácsy alapítványból 100 kor. 
Zárjecs, gyűjtött saját czéljaira 83 koronát; Maiina Katalin a 

kan. visitátió alkalmából ajándékozott két oltári porczellán gyergyatartót. 
Zay-Ugróoz. Cserno Anna özvegy a kan. visitáció alkalmából 

ajándékozott egy oltári és egy szószéki teritőt. Gyűjtött más czélokra 
100 koronát. 

Zsolna, gyűjtött magának 55 kor. 86 f.; kapott segélyek czimén 
1365 kor. 56 f. 
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A z e g y h á z a k Az e g y h á z a k 

£ -ctí 
N 
Cfl 

Az egyházmegye é v i p é n z t á r i 
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ó

ss
ág

a 
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ó

ss
ág

 
tö
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es
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és

 

magtára 
építési javítási vettek eladtak segélyt 

kaptak 
£ -ctí 
N 
Cfl neve hpvptplp kiadása marad-

vány hiány 

ab
ó

ss
ág

a 

ad
ó

ss
ág

 
tö

rl
es

zt
és

 

alapít-
ványai gabo-

nában 
kézs-

pénzb. 

építési javítási vettek eladtak segélyt 
kaptak 

-O 
J£p 

marad-
vány hiány 

ab
ó

ss
ág

a 

ad
ó

ss
ág

 
tö

rl
es

zt
és

 

gabo-
nában 

kézs-
pénzb. k ö l t s é g e mely összegben? 

Kor. fii. Kor. f. Kor. f. Kor. f. Kor. f. Kor. f- Kor. f. Hl. liter Kor. f. Kor. f. Kor. f. Kor. f. Kor. f. Kor. f. 

1 Bars  17201 93 15016 62 2185 31 — — 2950 — 208 80 6892 35 61 69 — — 28 60 1099 69 76 — — — 5365 09 

2 Fehér-Komárom . 61726 94 55472 73 6254 21 — — 39929 16 1812 16 51620 40 347 86 — — 8641 94 2440 48 180 — 305 98 2837 14 

3 Hont 96131 43 80588 25 16315 73 709 55 49482 64 8944 94 17937 64 228 40 630 — 6192 29 7365 28 1660 — 2060 — 8222 81 

4 Moson . . . . 69584 50 52705 14 17328 78 449 42 57976 82 13100 — 20084 07 — — 13335 34 — — 3125 66 — 43185 96 175 30 

5 Nógrád . . . . 106193 33 104733 81 6718 38 5258 86 112595 55 6952 60 121989 92 508 9392 164 42 31690 17 17056 99 2881 46 1231 10 13684 97 

6 Nyitra . . . . 196062 28 130618 21 66273 47 829 40 21595 46 10596 08 95305 78 200 54 72 — — 10868 80 18514 87 9127 20 1124 94 2378 60 

7 Pozsony megye . 123848 69 104145 86 19799 74 96 91 83066 40 8494 95 683972 21 1751 33 — — 12487 96 5121 36 7080 — — — 4589 43 

8 Pozsony város . 117784 25 114436 60 3382 41 34 76 7591 88 — 3438226 36 — — — — 130250 — 3984 40 — — — — 32000 — 

9 Trencsén . . . 38856 34 36363 40 3276 25 783 31 40483 46 2150 32548 99 4 96 — — 2048 38 5515 72 620 88 608 — 2565 06 

Összesen 827392 34 694080 62 141534 28 8222 21 415671 37 52259 53 4468577 72 3103 72 14129 76 202208 14 64224 45 21625 54 48515 98 71818 40 
A mul t évi k i m u t a t á s s a l szemben 

növekedés i l l e tve csökkenés 469529 67 465814 56 —7406 32 3691 21 39645 43 
- i 
5859 35 

+ 
1426708 68 — — — — 

+ 
43407 86 

+ | 33091 05 
-
18025 28 

+ 
10515 66 13144 98 



41 

V. Adakozások 1900—1. 
Fo

ly
ó 

sz
ám

 

Az egyházmegye neve 

E g y h á z a k a d ť a k 
Fo

ly
ó 

sz
ám

 

Az egyházmegye neve saját^czéljaikra gyámintézetre egyéb czélokra 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

Az egyházmegye neve 

korona | fii. korona fii. korona fii. 

1 Bars  3009 55 242 67 269 78 
2 Fehér-Komárom 12763 52 508 14 860 90 
B Hont 8838 80 362 66 4638 64 
4 Moson 3293 52 359 40 433 36 
5 Nógrád 20446 63 849 29 827 50 
6 Nvitra 29639 42 131 85 — — 

7 Pozsony megye 15457 24 1323 16 2191 70 
8 Pozsony város 22386 65 1524 30 87 40 
9 Trencsén 1653 61 178 70 570 34 

Összesen — — - — - — — 

VI. Kimutatás az egyházmegyék anyagi viszonyairól 1900. decz. 31-én. 
e 

-CS 
N 
tn SH 

Az egyház-
megye neve 

Bevétel Kiadás Marad-
vány Vagyon Esperességileg kezelt alapítványok 

neve, czélja, összege 
E/2 

Az egyház-
megye neve 

kor. f- kor. f. kor. f. kor. f. 

Esperességileg kezelt alapítványok 
neve, czélja, összege 

1 Bars . . . . 995 89 995 89 — — 616 80 Nincsenek. 

2 F.-Komárom . 890 88 887 02 3 86 1570 55 I. Fischer Kálmán alap folyó kiadásra 
fordíttatnak a kamatok. Értéke 200 k 

II. Tanítói képviselet-alap. A kamatok 
szolgálnak a tanítóknak kerül, gyű-
lésre való költségére. Ért. 99-40 kor. 

3 H o n t . . . . 2177 49 1849 43 244 30 2042 06 Wengericzky alapítvány, mely a papi 
segélyzőhöz tartozik. 

4 Moson . . . 682 71 668 09 14 62 428 gról Zichy Henrik-féle iskolai alapít-
vány. Vagyon 2300 kor. járadék. — 
500 frt 4V8 magy. italmérési kötvény. 
— Takarékpénztári betét 95 korona. 

5 Nógrád . . . 6275 96 6275 20 76 9702 71 1. Bánóczy-féle alap papi özvegyek és 
anyaegyházbeli tanító-özvegyek se-
gélyezésére. Jövedelem: 1892 kor v 
kiadás 1892 kor., maradvány : — Va-
gyona 26393 kor. 83 fillér. 

2. Kuchinka-féle alap: tanítói özvegyek 
és árvák gyámolítására. Jövedelem 
514 kor., kiadás 483'28 kor., marad-
vány 30-72 kor. Vagyon 10030-72 kor. 

6i Nyitra . . . 20090 67 3003 90 17086 77 17086 77 Salgói lelkész-fentartó alapítvány. Uj-
lehotai alapi tvány: kiadatott a leány-
egyháznak házvételre. Sághi alapít-
vány tesz 566-17 kor., Jozeffy-féle 
alapítvány pedig 455 kor. 84 fillért. 

7 Pozsony m. . 2056 94 1991 40 65 54 7679 80 1. Dunaszerdahelyi lelkész fizetésjavi-
tási alap 1657-44 kor. 2. Bethania 
a lap: betegségből vagy munkaelcsi-
gázásból üdülő lelkészek számára 
olcsó ellátású nyaralót szándékozik 
felállítani a modori erdőben. Jelen 
állása 5593-29 kor. 3. Diaspora alap 
a szórványból anyaegyházba confir-
mandusi oktatás végett bevonuló gyer-
mek eltartási költségét lehetőleg fe-
dezni czélzó alap. Jelen állása 899 
kor. 38 fillér. 

Átvitel 33150 54 15670 93 17416 05 39096 69 
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s 
N cn Az egyház-

megye neve 
Bavétel Kiadás Marad-

vány Vagyon Esperességileg kezelt alapítványok 
neve, czélja, összege 

cn 
Az egyház-
megye neve 

kor. f. kor. f. kor. f. kor. f. 

Esperességileg kezelt alapítványok 
neve, czélja, összege 

8 
Áthozat 

Pozsony város 
33150 

550 
54 15670 

550 
93 17416 05 39096 6!) 

Nincsenek. 

9 Trencsén . . 1769 50 1676 78 92 72 

• 

1. Dohnányi alapítvány az ozori leik. és 
tanítói fizetés javí tására 229 4 kor. 
2. Zelko a lap: 1038 57 kor. 3. Bogady 
alap 420 k., 4. Esperességi s.-lelkész 
a lap: 54131 k. 5. Zsolnai iskolai ala-
pitvány 6P80 kor. 6. Felsőbb leány-
iskolái alapítvány 34'65 korona. 

Összesen 35490 04 17897 71 17508 57 39096 69 Az alapítványok összege: 51616 k .44 fii. 

Ezzel jelentésemet lezárom. Dicsérem a jó Istent, a ki segedelmünk 
volt. Benne bizunk, hogy szent egyháza jelen nehéz napjaiban szent 
segedelme velünk lesz. Ámen. 

A ker. gyűlés a nagy gonddal egybeállított jelentést figye-
lemmel s érdeklődéssel meghallgatván, főpasztorának meleg 
köszönetet szavaz s határozza, hogy az ezidei jelentés egész 
terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétessék, jövőre pedig a 
püspöki évi jelentés a ker. gyűlés meghivójával egyidejűleg 
lehetőleg az érdekelteknek megküldessék. 

5. A trencsénmegyei ág. hitv. ev. egyházmegye felolvasott azon 
indítványát, hogy ezen kerület az 1895. évben hozott azon határoza-
tát, mely szerint a kerületi közgyűlés tárgyalási nyelve a magyar, ha-
tályon kivül helyezze és engedje meg, hogy mindenki saját anyanyel-
vén szólhasson, 

a kerületi közgyűlés a napirendről levette. 
6. Olvastatik a nyitrai egyházmegye indítványa, melylyel az eper-

jesi ág. hittanintézeti tanári karnak 12 theologus ellen vezetett vizsgá-
latban tanúsított inquisitorius eljárás miatt, ezen kerület rosszalását fe-
jezze ki és az ellen az egyet, gyűlésen a fegyelmi eljárás megindítá-
sát szorgalmazza, — a pozsonyi theol. akadémia tanárainak és az igaz-
gató bizottságnak eljárását pedig helyeselje, mert az Eperjesről kiuta-
sított és itt felvételt kérő theol. hallgatókat az intézetbe felvette, — vé-
gül hogy igyekezzék e kerület arra hatni, hogy az egyetemes gyűlés 
kezdeményezésére az eperjesi ev. collegium szervezete akként módo-
síttassák, hogy a püspök olyan felügyeletet gyakorolhasson a theol. 
intézet felett, mely lehetetlenné tenné, hogy a theologia hallgatói anya-
nyelvükhöz való ragaszkodásuk miatt üldöztessenek, 

ezzel kapcsolatban olvastatik a trencséni egyházmegye indítványa, 
hogy a kerületi közgyűlés ugyan e végből a pozsonyi theol. tanári 
karnak köszönetét nyilvánítsa, 

végül olvastatik az ugyanezen trencséni egyházmegyei határozat 
ellen Szilvay Gusztáv és társainak felebbezése. 

A kerületi közgyűlés már azért is, mert a hatósága alá 
nem tartozó intézet, jogerejű határozatának birálásába nem 
bocsátkozhatik, ezen indítványok felett napi rendre tér. 
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7. A nyitrai egyházmegye felolvasott azon indítványára, hogy 7—10. 
ezen közgyűlés mondja ki, hogy a nyitrai egyházmegye nyilatkozatát, 
melyben az, Janits Imre országgyűlési képviselőnek az országgyűlésen 
hangoztatott azon vádját — mely szerint a nyitrai ág. evang. espe-
resség lelkészeit és tanitóit, hazánk ellenségeinek bélyegezte, sőt egye-
nesen hazaárulással vádolta, mondván, hogy hazaáruló terveik keresz-
tülvitelére nem átallanak orosz pénzt elfogadni, — a nyitrai esperesség 
visszautasítja s nem igaznak jelenti ki és hazánk iránti szeretetét 
ekkép is tanúsítja, — tudomásul veszi és tudomás végett az egyete-
mes gyűlésre is felterjeszti. 

A kerületi közgyűlés a nyitrai egyházmegyének a haza-
árulás vádja elleni tiltakozását örömmel veszi tudomásul. 

8. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 71. pontjánál az 
egyetemes gyűlés ugyanazon évi s ugyanazon számú, a nagy-geresdi 
mintájára kötött egyességet megerősítő határozata, úgyszintén a f.-
komáromi, pozsonymegyei, nyitrai és a trencséni egyházmegyéknek 
erre vonatkozó indítványai tárgyaltattak. 

A kerületi közgyűlés, tavalyi kérelmének mellőzése fölött 
érzett sajnálattal veszi tudomásul az egyetemes közgyűlés 
fenti határozatát s egyszersmind felkéri az egyetemet, hogy 
jövőben különösen ilyen fontos ügyek elintézésénél, az alsóbb 
egyházi testületek, úgymint az egyházmegyék, sőt az egyház-
községek meghallgatását is ne mellőzze. 

9- Mult évi közgyűlésünk jegyzőkönyvének 7-ik pontja kapcsán 
olvastatott az egyetemes gyűlés 72 pontja, mely szerint a kormány-
hoz az 1848 XX. t. czikk határozmányai végrehajtása iránt intézett 
feliratra, a beadott sürgető felterjesztés daczára, válasz mind ez ideig 
nem érkezett; 

ennek alapján elhatározza a közgyűlés: kerestessék meg az 
iránt az egyetemes gyűlés, hogy ujabb sürgető felterjesztés 
által »zörgessünk« ismételve a kormánynál, követelve az 
1848 XX. t.-czikk határozmányainak végrehajtását minden 
téren, — minden irányban. 

10. A m. é. kerületi gyűlés 7-iki pontjánál az egyetemes gyűlés 
mult évi 72. az 1848. XX. t.-cz. végrehajtását illető pontja és a 
nógrádi, a fehérkomáromi és pozsonyvárosi egyházmegye ugyanezen 
tárgyú határozatai, valamint a pozsonymegyei egyházmegyének a ludo-
viceumi zászlószentelésre vonatkozó indítványa tárgyaltatott. 

A kerületi közgyűlés arra az esetre, ha még netalán a 
f. évi egyetemes gyűlésig sem érkeznék le egyházegyetemünk 
ismételt felterjesztéseire az 1848. XX. t.-cz. végrehajtása 
tárgyában megnyugtató és teljesen kielégítő kormány válasz, 
— felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a követelő szük-
ségre és nevezetesen az egyházunkat már-már fenyegetőleg 
támadó ellenséges áramlatokra való tekintettel és figyelem-
mel arra, hogy majd minden téren és állami intézményeink-
ben, így a hadseregben is, valamint a külsőségekben is, így 
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11—13. ünnepélyek, legközelébb a ludovíceumi zászlószentelés alkal-
mával, az ünnepség vallásos részében evang. egyházainkat 
mellőzik, — ismételve erélyesen szorgalmazza a nevezett 
törvényczikkben egyházunk teljes jogegyenlőségét, és egyházi 
szükségleteink fedezését illetőleg bírt országos Ígéretnek 
haladéktalan beváltását. 

11. Püspök úr bemutatja a nagym. m. kir. vallás és közokt. 
minister úr által a lelkészi fizetések kiegészítésére kiutalványozott 
összegekről egybeállított következő kimutatást: 

Kongruautalványosás. 
12. 1. Vall. és közokt. minister úr 1900. évi márczius hó 30-án 

25069 sz. a. k. rendeletével utalványozott az 1899. évre 
19182 kor. 04 f. Ebből utalványozása folytán kifizettetett: 55 esetben 
12060 kor. 47 fillér. 

2. Vall. és közokt. minister úr 1900. évi deczember 12-én 94590 
sz. rendeletével utalványozott az 1900. évre 11614 kor. 96 
f. Ebből utalványozása folytán kifizettetett: 39 esetben 11597 kor 
69 fillér. 

3. Vall. és közokt. minister úr 1901 évi márczius 19-én 20072 
sz. a. rendeletével utalványozott pótlólag az 1900. évre 532 
kor. Ebből utalványozása folytán kifizettetett: 5 esetben 532 kor. 

4. Vall. és közokt. minister úr 1901. évi márczius 28-án 20516 sz. a. 
k. rendeletével utalványozott az 1901. év I. negyedére 3076 kor. 55 fii. 
Ebből utalványozása folytán kifizettetett 41 esetben 3071 kor. 93 fii. 

5. Vall. és közokt. minister úr 1901. évi június 28-án 45616 
sz. a. k. rendeletével kiutalványozott 1901. évi II—IV. évnegyedekre 
9216 kor, 63 f. Ebből utalványozása folytán kifizettetett: 42 esetben 
a fenti összegen felül még 1 kor. 76 fillér. 

Ezen kimutatás tudomásul vétetik s jegyzőkönyvbe fog-
laltatni rendeltetik. 

13. Beterjesztettek a nrn. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis-
teriumnak vegyes tartalmú rendeletei, szám szerint 53. melyeknek kelte, 
száma és tartalma a következő: 
1900. máj. 17. 32661. sz. Guta ő Felségétől 200 kor. adományt kapott. 
1900. jul. 26. 43604. » Kubicsek-féle anyakönyvi kiigazításról. 
1900. aug. 27. 3433. » Hazai származású papirneműek beszerzéséről. 
1900. » 30. 49175. » Égerer-Szepsi anyakönyvi helyesbítésről. 
1900. szep. 7. 58553. » Hrabniczky, helyesen Halabríu anyakönyvi kiigazí-

tásról. 
1900. » 11. 60343. » Buncsák-Hornák-féle gyermek tör vény esítéséről. 
1900. » 22. 3704. » »Brehm's Thierleben« czímű munka magyar fordítása 

ajánltatik. 
1900. » 22. 64823. » Angermayer Frigyes-féle anyakönyvi kiigazításról. 
1900. » 23. 23473. » Egyházi erdőkre vonatkozó intézkedésről. 
1900. » 25. 64824. » Az izraeliták törvény szerinti áttéréséről. 
1900. okt. 30. 73503. » Megállapíttatik, hogy a Buncsák-Hornyák törvényesített 

gyermek még is csak törvénytelen. 
1900. nov. 1. 4312. » A néptanítók népszámlálási teendőiről. 



1900. nov. 1. 4312. sz. A tanítók népszámlálási ügyköréről. 
1900. » 6. 73505. » A Borszuk-féle anyakönyvi kiigazításról. 
1900. » 7. 82266. » Gábel Gyula tanító »Erzsébet« czímű emlékkönyve 

ajánltatik. 
1900. » 21. 2175. » A felterjesztések felzeti tárgy-kivonattal látandók el. 
1900. » 21. 83614. » Ziegler gyermek törvényesítéséről. 
1900. » 22. 84534. » Megengedtetik, hogy a gyekési állami elemi iskolában 

istentiszteletek tartathassanak. 
1900. » 22. 81294. » Fischer Miklós a selmeczbányai deczemberi érettségi 

vizsgára kormány képviselőnek kiküldetik. 
1900. » 24. 83378. » Strbik-Steberl gyermek törvényesítéséről. 
1900. decz. 6. 87267. » Seidl-Meittner gyermek törvényesítéséről. 
1900. » 22. 93716. » Magyar viseletek története ajánltatik. 
1901. jan. 9. 97758. » A tábori lelkészeknek a cs. és kir. közös hadsereghez 

való kinevezéséről. 
1901. » 18. 2377. » Takács Ágoston Schmidt lelkész elleni panasza el-

utasíttatik. 
1901. » 23. 98026. » Greguss lelkész katonai lelkészségéről. 
1901. » 26. 3034. » A Kucsek-Rus-féle gyermek törvényesítéséről. 
1901. » 26. 3033. » A Zijch-Vaczula-féle gyermek anyakönyvi kiigazításáról. 
1901. » 27. 4348. » A vakok műhelyei, illetve iparczikkei ajánltatnak. 
1901. » 28. 3179. » A Mizerák gyermek, Oszlejre igazítandó ki. 

76144 
1901. febr. 2. 96225. » A Havlik név tévedésből Havlicseknek íratott a ^ ^ 

1900 
sz. rendeletben. 

1901. » 4. 40560. » Eötvös József műveinek uj kiadása a népoktatási in-
tézeteknek ajánltatik. 

1901. » 6. 3469. » Koczy-Kaplan gyermek törvényesítéséről. 
1901. » 8. 572. » Schuh Ágost gálosi lelkész legfelsőbb kitüntetéséről. 
1901. » 13. 90647. » Bodnár András nyugdíjaztatásáról. 
1901. » 14. 219. » A m. kir. kormány 1899. évi működéséről és statis-

tikai évkönyvről. 
1901. márc. 1. 92397. » A »Magyarország Madarai, különös tekintettel gazda-

sági jelentőségünkre« czímű mű ajánltatik. 
1901. » 18. 99582. » A gyógyszerészek latin vizsgájáról. 
1901. » 31. 21104. » A baáni áll. elemi iskolánál működő ág. hitv. ev. hit-

oktató tisztelet-díjának felemeléséről. 
1901. ápr. 17. 20980. » Schmelczer Zsuzsanna törvényesítéséről. 
1901. » 19. 27981. » Az első segítség-nyújtás ismereteinek a tanítók közt 

való terjesztéséről. 
1901. » 24. 18666. » Némely tanszerekről. 
1901. » 30. 25013. » Első segítség nyújtásról. 
1901. máj. 21. 1888. » A Riszka Ferencz »Erzsébet királyné Gödöllőn 1867— 

1891.« czímű műve ajánltatik. 
1901. » 24. 35247. » A Leitner-Gselmann gyermek törvényesítéséről. 
1901. » 29.34415. » A pozsonymegyei ág. hitv. ev. esperességi tanítói egye-

sület alapszabályzata jóváhagyatik. 
1901. jun. 18. 40144. » A fogyatékosok és siketnémák ügyének, a lelkészek 

és tanítók általi előmozdításáról. 
1901. » 21. 36255. » A Háden-féle gyermek törvényesítéséről. 
1901. jul. 18. 48094. » A Balázs János gyermeke törvényesítéséről. 
1901. » 17. 47228. » A védkötelesek helyes összeírása czéljából a feleke-

zeti anyakönyv-vezetők által kiszolgáltatandó anya-
könyvi adatok tárgyában. 

1901. » 20. 50377. » A Chropuvko János gyermek törvényesítéséről. 
1901. » 26. 52004. » Tanszerek szabadon külön czégeknél bevásárolhatok. 
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1901. aug. 2. 44974. » Nagy Mihály gyermek törvényesitése. 
1901. » 5. 48111. » Kropf Hradusny gyermek keresztelési okmányának 

kiigazításáról. 
Tudomásul vétetnek. 

14. Beterjesztettek a nm. vallás és közoktatásügyi ministeriumnak 
a középiskolákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 32., melyeknek 
kelte és száma a következő: 
1900. aug. 9. 50955. sz. A tanulók párizsi útjáról. 

Zollner Jenő a közép-iskolákból való kizáratásáról. 
Madarász Lajos tanuló kérvényével elutasíttatik. 
Kormányképviselők kiküldetéséről Pozsonyba és 
Selmeczbányára. 
Tyukos János pozsonyi r. k. hitoktatónak elfogadtatik. 
Michnay Gyula tornatanító folyamodványáról. 
Töttössy Béla kiegészítő érettségi vizsgája engedélye-
zéséről. 
Stern Simon érettségi vizsgájáról. 
Pozsonyi r. kath. katecheták fizetéséről. 
Davidovics Ferencz érettségi bizonyítvány hamisítá-
sairól. 
A selmeczbányai ág. hitv. ev. főgymnasium tanárai-
nak lakáspénzéről. 
A nagy-szombati hitoktató állami segélyéről. 
A torna-versenyről. 
Győrik Márton pozsonyi főgymnasiumi tanár 1. szol-
gálati évéről. 
Schönwizner Kálmán hitoktatói tisztelet-díjáról. 
Király Ernő, Hlavacsek András és Becker Nándor 
selmeczbányai tanárok nyugdíj-igényéről. 
Orsz. tornaversenyről. 
A selmeczbányai lýceum számadásáról. 
Holéczy Pál vizsgájáról. 
Karesz József vizsgájáról. 
A mosztari gymnasiumok bizonyítványainak Magyar-
országon való érvényességéről. 
Az 1901. évi érettségi vizsgálatokon való kormány 
képviselet tárgyában. 
Művelődés-történelmi tanfolyam nyitásáról közép 
iskolai tanárok részére. 
A játék-délutánok tantervéről. 
Lincz Dezső és Szentimrey István az országos összes 
középiskoláiból való kizáratásáról. 
Bátor Imre érettségi vizsgájáról. 
A selmeczbányai lýceum r. kath. hitoktatójának ju-
talom díjáról. 
Takács Marczellián a pozsonyi lýceum r. kath. hit-
oktatójáúl elfogadtatik. 
A középiskolák tanulóinál, ha kilencz évök betölté-
sével léptek az I-ső osztályba, az érettségi vizsgálat-
nál, akkor engedélyért való folyamodvány felesleges. 
Breznyik János a selmeczbányai lyceumba tanárrá 
neveztetett ki. 
Hadén Sándor pozsonyi lyc. tanulónak megengedte-
tik az osztály-összevonási vizsga. 

1900. » 10. 35723. 
1900. szept. 5. 60677. 
1900. okt. 11. 73546. 

1900. » 13. 75235. 
1900. » 30. 78642. 
1900. decz. 1. 89829. 

1900. » 14. 94234. 
1900. » 19. 80521. 
1900. » 31. 97284. 

1901. Í an. 23. 87284. 

1901. » 26. 3507. 
1901. » 31. 7471. 
1901. febr. 4. 6609. 

1901. » 23. 95638. 
1901. márcz. 5. 11700. 

1901. » 18. 19134. 
1901. » 20. 81293. 
1901. » 26. 20404. 
1901. » 31. 21480. 
1901. ápr. 10. 23554. 

1901. máj. 2. 30846. 

1901. » 6. 29275. 

1901. j un. 11. 30603. 
1901. » 12. 30903. 

1901. » 12. 39885. 
1901. » 21. 37374. 

1901. » 24. 22454. 

1901, jul. 9. 45408. 

1901. « 24. 51692. 

1901. » 26. 48352. 
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1901. jul. 26. 48351. » Scharbert Frigyes pozsonyi lyc. tanulónak megen- 15 17. 
gedtetik az osztályösszevonási vizsga. 

Tudomásul vétetnek. 
15. Beterjesztettek a nm. vallás és közoktatásügyi ministerium-

nak tanítói év-ötödös korpótiékot engedélyező rendeletei, szám szerint 
14, melyeknek kelte és száma a következő: 
1900. aug. 10. 49062. sz. Felső-szelii tanítói évötödös korpótlékról. 
1900. » 17. 47473. » Egyház-maróthi tanítói évötödös korpótlékról. 
1900. » 17. 53714. » Kis-zellői 
1900. » 17. 47477. » Nyitra-szerdahelyi » » » » 
1900. szept. 27. 46626. » Csalli 
1900. nov. 2. 77306. » Farnadi 
1900. » 7. 70156. » Zsittvai 
1901. jan. 3. 91565. » Felső-palojtai 
1901. » 12. 88045 » Szuhányi 
1901. márcz. 2. 8012. » Vanyarczi » » » » 
1901. ápr. 24. 27700. » Össödi 
1901. máj. 23. 31272. » Hegyeshalmi 
1901. jun. 5. 38325. » Nemesfalvi 
1901. » 22. 8008. » Alsó-sztregovai 

Tudomásul vétetnek. 
16. Beterjesztettek a nm. vallás és közoktatásügyi ministerium-

nak a tanítói fizetéseknek kiegészítése tárgyában kibocsátott rendele-
tei, szám szerint 25, melyeknek kelte és száma a következő: 
1900. aug. 24. 50378. sz. Taksonyi tanítói fizetés-kiegészítésről. 
1900. » 29. 43522. » Nagyfalui » » » 
1900. szept. 16. 59870. » Salgó-tarjáni tanítói fizetés-kiegészítésről. 
1900. » 21. 64059. » Felső-szelii » » » 
1900. okt. 31. 73531. » Felső-dacsolami » » » 
1900. nov. 16. 80189. » Oroszlányi » » » 
1900. decz 15. 68819. » Taksonyi » » » 
1900. » 21. 90360. » Hrachovistyei » » » 
1901. jan. 7. 98127. » Csabdii » » » 
1901. » 9. 96829. » Vagyóczi » » » 
1901. » 24. 78687. » Irtványosi » » » 
1901. febr. 5. 96963. » Omasztinai » » » 
1901. » 20. 6659. » Nógrádi » » » 
1901. » 21. 98128. » Ondódi » » » 
1901. márcz. 2. 8003. » Soltári » » » 
1901. » 9. 98904. » Velegi » » » 
1901. » 13. 1393. » ípoly-szakállosi » » » 
1901. » 22. 16976. » Selmecz-bankai » » » 
1901. ápr. 13. 20611. » Oroszlányi » » » 
1901. » 20. 21131. » Össödi » » » 
1901. máj. 4. 11986. » Gsákvári » » » 
1901. » 29. 33596. » Nemesfalvi » » » 
1901. jun. 23. 23791. » B ácsfalusi » » » 
1901. jul. 19. 41423. » Rajeczi » » » 
1901. aug. 13. 53544. » B.-gyarmati » » » 

Tudomásul szolgálnak. 
17. Beterjesztettek a nm. vallás és közoktatásügyi ministerium-

nak a tanítók vizsgájára vonatkozó rendeletei, szám szerint 12, me-
lyeknek kelte és száma a következő: 



48 

17—18 1900. jan. 6. 63278. sz. Haáz Károly vizsgájáról. 
1900. márcz. 3. 14228. » Szirotka Sámuel 
1900. ápr. 25. 28272. » Hatala Sámuel 
1901. jan. 11. 89. » Csecsetka Sándor » 
1901. jul. 4. 43216. » Rédly Emma 
1901. » 4. 43210. » Dimák Emilia 
1001. » 4. 43209. » Fizély Adél 
1901. » 4. 43208. » Lacziak Olga 
1901. » 4. 43211. » Fiedler Alexa 
1901. » 4. 43212. » Clement Ottilia 
1901. » 4. 43214. » Zalányi Ágnes 
1901. » 4. 43207. » Micsinay Margit 

Tudomásul vétetnek. 
18. Beterjesztettek a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis-

teriumnak a lelkészi fizetések kiegészitésére vonatkozó rendeletei, szám-
szerint: 168, melyeknek kelte és száma a következő: 

I. Barsi esperességben. 
1. Nemes-Kosztolány 1900. szept,. 3. 5536 sz. 

» 1900. nov. 3. 79470 
1900 nov. 24. 89459 
1900. decz. 22. 94233 

A tiszta jövedelem megállapítva: 478 korona 93 
2. Nagy-Szelezsény 1900. szept. 7. 63461 sz. 

1900. nov. 24. 85633 > 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1326 korona 20 

3. Léva 1900. szept. 3. 
1900. nov. 21. 

A tiszta jövedelem megállapítva 
4. Fakó-Vezekény 1900. aug. 30. 

1900. nov. 24. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1052 korona 88 

II. F.-komáromi esperességben. 
5. Bokod 1900. szept. 7. 63648 sz. 

1900. okt. 26. 76145 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1077 korona 93 fillér. 

6. Csabdi 1900. szept. 3. 20076 sz. 
1900. nov. 24. 82881 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 279 korona 34 fillér. 
7. Csákvár 1900. szept. 3. 95474 sz. 

1900. nov. 24. 86395 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 571 korona 83 fillér. 

8. Gyúró 1900. aug. 30. 63487 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 732 korona 96 fillér. 

9. Ondód 1900. szept. 7. 63466 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1052 korona 14 fillér. 

10. Oroszlán 1900. szept. 7. 63693 sz. 
1900. nov. 13. 80522 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1504 korona 88 fillér. 

10644 sz. 
80519 » 
756 korona 04 

63483 sz. 
82148 » 

fillér. 

fillér. 

fillér. 

fillér. 
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11. Rév-Komárom 1900. aug. 30. 63531 sz. 18. 
A tiszta jövedelem megállapítva : 1691 korona 20 fillér. 

12. Szák 1900. aug. 30. 63535 sz. 
1900. nov. 28. 83207 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 601 korona 67 fillér. 
13. Szend 1900. aug. 30. 63537 sz. 

1900 nov. 24. 83205 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 188 korona 19 fillér. 

14. Székesfehérvár 1900. aug. 30. 63536 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1084 korona. 

15. Tordas 1900. aug. 29. 62894 sz. 
1900. okt. 16. 73506 » 
1900. decz. 22. 91552 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 772 korona 50 fillér. 
16. Veleg ' 1900. aug. 30. 63562 sz. 

1900. nov. 24. 83206 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 811 korona 80 fillér. 

ITT. Nagyhonti esperességben. 
17. Udvarnok 1900. aug. 30. 96117 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1076 korona 79 fillér. 
18. Teszér 1900. aug. 30. 98444 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1205 korona 37 fillér. 
19. Szuhány 1900. aug. 21. 57174 sz. 

1900. okt. 9. 72086 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1141 korona. 

20. Százd 1900. szept. 7. 63702 sz. 
1900. nov. 3. 80148 > 

A tiszta jövedelem megállapítva: 987 korona 92 fillér. 
21. Lissó 1900. szept. 7. 63661 sz. 

1900. okt. 26. 66142 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1500 korona 49 fillér. 

22. Ledény 1900. szept. 4. 64900 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1374 korona 54 fillér. 

23. Közép-Palojta 1900. szept. 3. 20077 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1212 korona 46 fillér. 

24. Kis-Csalomja 1900. aug. 16. 63588 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 722 korona 45 fillér. 

25. Hont-Somos 1900. szept. 11. 63653 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1314 korona 50 fillér. 

26. Hodrusbánya 1900. aug. 8. 63209 sz. 
1900. okt. 16. 72867 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1459 korona 70 fillér. 
27. Hársas-Terény 1900. júl. 28. 55683 sz. 

1900. nov. 3. 77308 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1535 korona 38 fillér. 

4 



28. 

29 

30. 

31 

32. 

33. 

34. 

35 
36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Felső-Rakoncza 1900. aug. 30. 63485 sz. 
1900. okt. 25. 76634 » 
1900. nov. 24. 89142 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 945 korona 33 fillér. 
Felső-Almás ' 1900. aug. 15. 63586 sz. 

1900. okt. 5. 68881 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1291 korona 14 fillér. 

Egyház-Maróth 1900. aug. 30. 63482 sz. 
1900. nov. 3. 76991 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1308 korona 88 fillér. 
Devicse 1900. aug. 16. 63590 sz. 

1900. okt. 10. 71773 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1139 korona 55 fillér. 

Derzsenye 1900. szept. 4. 63210 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1265 korona 78 fillér. 

Darázsi 1900. aug. 14. 63211 sz. 
1900. okt. 10. 71513 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1096 korona 13 fillér. 
Cseri 1900. szept. 3. 59380 sz. 

1900. okt. 26. 76141 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1353 korona 80 fillér. 

Csali 1900. szept. 3. 63589 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1392 korona 52 fillér. 

Béld 1900. aug. 14. 63206 sz. 
1900. okt. 26. 76146 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1272 korona 66 fillér. 
Berencsfalu ' 1900. szept. 3. 6306 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1129 korona 43 fillér. 
Bagyan 1900. szept. 3. 63587 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1059 korona 47 fillér. 
Bagonya 1900. aug. 15. 63585 sz. 

1900. okt. 16. 71772 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1273 korona 50 fillér. 

Alsó-Fehérkút 1900. aug. 14. 63208 sz. 
1900 okt. 26. 76140 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1236 korona 34 fillér. 

IV. Nógrádi esperességben. 
Szügy 1900. aug. 30. 66286 sz. 

1900. nov. 2. 82593 » 
1900. decz. 12. 90603 » 
1901. febr. 21. 14496 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1329 korona. 
Losoncz 1900. szept. 3. 66270 sz. 

1900. decz. 12. 90605 > 
1901. febr. 4. 9243 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1272 korona 18 fillér. 
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43. Luczin 1900. szept. 3. 66265 sz. 
1900. nov. 24. 86392 » 
1900. decz. 29. 98183 » 

A tiszta jövedelem megállapítva 1109 korona: 77 fillér. 
44. Ozdin ' 1900. szept. 3. 66262 sz. 

1900. nov. 13. 80523 » 
1900 decz. 28. 94255 » 
1901. febr. 7. 3815 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1227 korona 42 fillér. 
45. Bánk 1900. szept. 11. 63647 sz. 

1900. decz. 22. 90828 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1191 korona 88 fillér. 

46. Alsó-Bodony 1900. szept. 4. 25461 sz. 
» 1900. okt. 9. 72447 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 738 korona 18 fillér. 
47. Budalehota 1900. szept. 3. 59378 sz. 

1900. nov. 3. 70480 » 
1900. decz. 31. 96099 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1167 korona 23 fillér. 
1901. júl. 31. 46259 » 

Klinczko Pál lelkésznek utalvánvozva. 
48. Cseh-Brézó 1900. szept. 3. 66285 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1464 korona. 
49. Dobrocs 1900. szept. 3. 78460 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 2540 korona 88 fillér. 
50. F.-Petény 1900. aug. 30. 66274 sz. 

» 1900. nov. 24. 86394 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1367 korona 84 fillér. 

51. F.-Sztregova 1900. szept. 3. 66273 sz. 
1900. nov. 2. 80146 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1429 korona 84 fillér. 
52. Kis-Zellő 1900. szept. 3. 66276 sz. 

» » 1900. nov. 2. 79186 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1424 korona 30 fillér. 

53. Legénd 1900. szept. 3. 66269 sz. 
1900. nov. 24. 86393 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1273 korona 08 fillér. 
54. Nagy-Szécsény 1900. szept. 3. 66278 sz. 

1900. nov. 22. 79482 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 957 korona 50 fillér. 

55. Polichno 1900. szept. 3. 66282 sz. 
1900. nov. 3. 79187 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1224 korona 54 fillér. 
56. Surány 1900. aug. 30. 66281 sz. 

1900. okt. 12. 72138 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 997 korona 10 fillér. 

4* 
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18. 57. Turicska 1900. aug. 29. 
1900. okt. 26. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 
58. Závada 1900. aug. 30. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 

59 

62 

63 

64 

68 

71 

66264 sz. 
76144 » 

1095 korona 82 fillér. 
88451 sz. 

1516 korona 20 fillér. 

V. Nyitrai esperességben. 
1900. jun. 28. 55684 sz. 

68882 » 
95703 » 
902 korona 16 fillér. 

41051 sz. 

F.-Zelle 
1900. okt. 16. 
1901. jan. 8. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 
60. Assakürt 1900. szept. 3. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1161 korona 05 fillér. 
61. Bodfalva 1900. aug. 30. 66253 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1265 korona 16 fillér. 
Bukócz 1900. szept. 3. 66250 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 835 korona 83 fillér. 
Csácsó 1900. szept. 3. 66251 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1228 korona 81 fillér. 
Csasztkó ' 1900. szept. 3. 66252 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 880 korona 67 fillér. 
65. Holics 1900. aug. 30. 96116 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1353 korona 50 fillér. 
66. Hluboka 1900. szept. 3. 82201 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1261 korona 81 fillér. 
67. Kos.-Priepaszne 1900. szept. 7. 63454 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1041 korona 60 fillér. 
Nagy-Prítrzsd 1900. szept. 3. 84457 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1300 korona 44 fillér. 
69. Szakolcza 1900. jul. 28. 55681 sz. 

1900. szept. 5. 62629 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1502 korona 96 fillér. 

70. Szobotist 1900. aug. 30. 66256 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1364 korona 32 fillér. 

Salgó 1900. aug. 30. 23859 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 753 korona. 

72. Turolúka 1900. aug. 30. 20075 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1214 korona 61 fillér. 

73. Vág-Ujhely 1900. aug. 30. 66257 sz. 
1900. decz. 12. 90604 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1059 korona. 
74. Verbó 1900. aug. 30. 26651 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1245 korona 13 fillér. 
75. Nyitra-Szerdahely 1900. jul. 28. 55680 sz. 

» 1900. szept. 10. 64109 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1137 korona 46 fillér. 



53 

VI. Pozsonymegyei esperességben. 
76. Nagy-Lévárd 1900. szept. 3. 66277 sz. 

1900. nov. 13. 77611 » 
1900. decz. 31. 93570 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1165 korona 58 fillér. 
77. Alsó-Szeli 1900. szept. 3. 66275 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1292 korona 14 fillér. 
78. Duna-Szerdahely 1900. szept. 3. 1676 sz. 

1900. okt. 2. 68524 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1044 korona 70 fillér. 

79. Grinád 1900. aug. 30. 66267 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1369 korona 31 fillér. 

80. Misérd ' 1900. szept. 4. 66280 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1468 korona 30 fillér. 

81. P.-Födémes 1900. szept. 3. 66272 sz. 
1900. okt. 16. 73741 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 906 korona 26 fillér. 

VII. Pozsonyvárosi esperességben. 
82. Récse 1900. aug. 30. 63529 sz. 

1900. okt. 26. 77612 » 
1901. jul. 15. 40153 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1209 korona 28 fillér. 
A kongrua megszűnt. 

VIII. Trencséni esperességben. 
83. Szúlyó 1900. aug. 30. 66268 sz. 

1900. okt. 16. 73507 » 
1900. decz. 15. 90827 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 854 korona 30 fillér. 
84. Zárjecs 1900. szept. 3. 66258 sz. 

1900. nov. 3. 79481 > 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1403 korona 94 fillér. 

85. Púc.hó 1900. aug. 30. 66288 sz. 
1900. okt. 5. 70514 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 964 korona 58 fillér. 
86. Podluzsán 1900. szept. 3. 66263 sz. 

1900. okt. 26. 74768 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 950 korona 83 fillér. 

87. Nemes-Podhragy 1900. szept. 3. 16011 sz. 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1159 korona 20 fillér. 

88. Laáz 1900. szept. 3. 66279 sz. 
1900. okt. 10. 72087 » 
1900. nov. 15. 81648 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 605 korona 25 fillér. 
89. Ksinna 1900. szept. 3. 66284 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 914 korona 10 fillér. 
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18—19. 90. N.-Szlatina 1900. szept. 3. 66260 sz. 
1900. okt. 13. 73504- » 

A tiszta jövedelem nincs megállapítva. 
91. Kis-Sztankócz 1900. szept. 3. 26652 sz. 

A tiszta jövedelem megállapítva: 1569 korona 
92. F.-Ozor 1900. szept. 3. 66283 sz. 

1900. okt. 27. 76635 » 
1900. nov. 24. 89458 » 

A tiszta jövedelem megállapítva: 693 korona 
93. Beczkó 1900. szept. 3. 66261 sz. 

1900. okt. 16. 72607 » 
A tiszta jövedelem megállapítva: 1282 korona 
Tudomásul szolgálnak. 

.j ~ 30353. számhoz. 
V. M. 1901. 

Utalványozási eljárás. 
Az 1898. évi XIV. t.-czikk alapján járó jövedelem-kiegészitési 

összegekre vonatkozólag. 
1. A jövedelem-kiegészitési összegek az egyházi főhatóságok kezeihez 

fognak kiutalványoztatni és pedig az ág. hitv. evang. és az ev. ref.-nál, 
az egyes egyházkerület, az unitáriusoknál az egyház, a görög kel. 
szerb és románoknál az egyes egyházmegye összes lelkészei számára 
egy összegben, az illető főhatóság székhelyén lévő m. kir. adóhivatalnál. 

2. Az illető m. kir. adóhivatal az ág. hitv. ev. és az ev. ref. 
egyházkerületek, valamint az unitárius egyház részére utalványozott 
összegeket a püspök és világi felügyelője, illetőleg a püspök és gond-
noka, együttes aláírásával ellátott, a gör. kel. szerb és gör. kel. román 
egyház hazánk részére utalványozott összegeket a püspök és az egy-
házmegye pénztárnoka s ellenőre együttes aláírásával ellátott bélyeg-
telen hivatalos nyugták ellenében fogja számadás kötelezettsége mellett 
kifizetni. 

3. Az utalványozás előleges félévi részletekben és pedig január 
és július hó folyamán fog megtörténni. 

4. Az utalványozással egyidejűleg a) a lelkészség székhelyét, b) 
az igényjogosult lelkészek nevét, c) a lelkészt megillető kiegészítési 
összeget feltüntető jegyzék, fog a pénz felvételére jogosult egyházi 
főhatóságnak megküldetni. 

5. Az egyházi főhatóság az egyes lelkészeknek a jegyzékben fel-
tüntetett összegeket, a lelkész által kiállítandó és szabályszerűen 
bélyegeit nyugta ellenében fizeti ki. 

6. A lelkész által kiállítandó nyugta szövegében kifejezésre juttatandó 
azon körülmény, hogy a felvett összeg az 1898. évi XIV. t.-cz. értel-
mében járó jövedelem kiegészitésére szolgál. 

7. A jövedelem-kiegészitési összeg a lelkészeket csak azon nap-
tól kezdve, melyen állomásukat elfoglalták, — azon napig illeti meg, 
melyen állomásukról eltávoztak. 

52 fillér. 

50 fillér. 

15 fillér. 
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A lelkész elhalálozása esetéhen azonban, a részére még életében 19—20. 
kifizetett jövedelem-kiegészítési összeg a lelkész özvegyétől illetőleg 
kiskorú gyermekeitől vissza nem fog követeltetni. 

8. Az egyházi főhatóság részére megküldendő jegyzékben szám-
jelzett összeg a lelkész részére teljes összegben fizetendő ki. 

9. Megengedem azonban, hogy az országos gyámintézeti, az egy-
házkerületi gyámintézeti, az egyházmegyei gyámintézeti járulékot, vala-
mint a gör. kel. román egyházban a püspöki sidoxiát és esperes 
bért, az egyházi főhatóságok visszatartsák, illetőleg közvetlenül jut-
tassák rendeltetési helyükre; de csakis azon összegben, a melyet ily 
czímeken megállapítottam, megjegyezvén azt is, hogy a jövedelem-
kiegészitési összegek kifizetésekor, az említett járulék-összegekből csak 
az illető utalványozási félévre esedékes részletösszegek tarthatók vissza. 

10. A lelkészek részére kifizetett összegekről szóló nyugták, az 
egyházi főhatóság szabályszerű számadása kíséretében, egyszerre s 
legkésőbb a megtörtént utalványozást követő három hó alatt lesznek 
hozzám felterjesztendők. 

11. Az 1900. évi deczember hó 20-án 95722 sz. alatt kelt 
külön intézkedés hatálya érintetlen marad. 

12. Mig az izraelita vallásúak az államhoz való viszonya végle-
gesen szabályozva nem lesz, addig ezen vallás felekezet rabbijai részére 
megállapított jövedelem-kiegészitésí összegeket, az illetékes m. kir. 
adóhivatal fogja az illető rabbinak szabályszerűen bélyegeit és a járási 
főszolgabíró által láttamozott nyugtája ellenében kifizetni. 

Kelt Budapesten, 1901. évi május hó 25-én. 
Tudomásul vétetik. 

20. Olvastatott a nm. m. kir. minister úrnak a kongruás lelkészek 
részére, segédlelkészek fizetése czímén engedélyezett általányról szóló 
rendelete. 
95722. szám. 

Az 1898. évi XIV-ik t.-cz. és az 1898. évi október hó 24-én 
4433. ein. sz. a. kiadott rendelet szellemének felel meg, ha figyelembe 
vétetnek azon segédlelkészi alkalmazások is, midőn betegség, vagy 
más okból munkaképtelen lelkészek mellé, kell az ok megszűntéig 
segédlelkészeket az illetékes egyházhatóságnak intézményszerüleg 
alkalmazni, valamint a hol a lelkész a javadalom egy részének élve-
zetével nyugdíjaztatván, az uj lelkész a nyugdíjazott haláláig nem jut 
a teljes javadalom élvezetéhez, végre ha figyelembe vétetik azon körül-
mény is, hogy lelkészi özvegyek az u. n. kegyelmi időre saját költsé-
gükön kötelesek a helyettes, illetőleg a segédlelkészekről gondoskodni. 

Méltányolva az e részben számos oldalról felhozott és valóban 
a törvény szellemének teljesen megfelelő kívánságokat, hajlandó vagyok 
az 1898. évi XIV. t.-cz.-kel és az idézett 1898. évi 4433. ein. számú 
rendelettel összhangban álló alakban a következő intézkedéseket tenni. 

Ugyanis viszonyítva a jövedelem-kiegészítésre jogosult lelkészi 
állások számához s figyelembe véve a még felmerülhető szükségletet 
is, a jelzett czélra 16 segédlelkészi állás legmagasabb állami javadal-
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20—21. mának megfelelő évi nyolczezer (8000) korona átalány összeget bocsátok 
az ág. hitv. ev. egyház rendelkezésére, mely összeget az egyetemes 
gyűlés lesz hivatva az egyházkerületek közt felosztani. 

Ezen átalány-összeg csak az 1898. évi XIV.-ik t.-cz. szerint, 
jövedelem-kiegészitésre jogosult lelkészi állomásoknál hasznátható fel 
és pedig csak az egyházközségben állandóan szervezett segédlelkészi 
állomáson, továbbá betegség vagy más okból munkaképtelen lelkészek 
mellé, az illetékes egyházhatóság által intézményszerüleg alkalmazott, 
valamint a lelkészi özvegyek által tartandó segédlelkészek dij azasara 
s oly lelkészek kárpótlására fordítható, kik az egész lelkészi javadal-
mat azért nem élvezhetik, mivel elődjük a javadalom egy részére 
való jogosultsággal szabályszerűen nyugdíjaztatott. 

Egy-egy segédlelkészre, illetőleg lelkészre évi ötszáz (500) koro-
nánál, illetőleg annak a megfelelő időszakra eső részénél több, föl nem 
számítható. 

Ezen átalány-összegről hozzám minden év végével okmányolt 
számadás mutatandó be; az esetleges maradványösszeg pedig, ugyan-
ezen czélra, a jövő évre átvihető. 

Minthogy pedig ezen átalány-összeget a másolatban idezárt rende-
letemmel a budapesti IX-ik ker. m. kir. állampénztárnál a f. 1900. 
évre egyidejűleg utalványoztam, a f. évben e czímen felmerült szük-
séglet, ezen átalány-összegből fedezendő; a mult 1899. évben pedig, az 
ideiglenes jövedelmi kiegészítés során e czímen már kifizetett összegeket, 
hajlandó vagyok az illetők nyugtájával elszámoltnak tekinteni. 

Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest. 1900. deczember hó 20-án. 

Wlassics s. k. 
E rendeletre vonatkozólag a ker. gyűlés kimondja, 

hogy azon lelkészek, kik segédeik fizetéskiegészitésére jog-
igényt formálnak; ebbeli kérvényeiket püspök úrhoz 

szeptember hó végéig nyújtsák be. 

21. Bemutattatik a lelkészi kongrua összeírása. 
I. 1 2 0 0 k o r o n á i g k i e g é s z í t e t t f i z e t é s . 

Fo
ly

ó 
sz

. 

Az egyház neve 
Tiszta 

jövede-
lem 

Kiegészítés 
1200 koronáig Jegyzet 

Fo
ly

ó 
sz

. 

Az egyház neve 
kor fii. korona fii. 

Jegyzet 

1 Szend 188 19 1011 81 
2 Csabdi 279 34 920 66 
3 Nemes-Kosztolány . . 478 93 721 07 
4 Csákvár 571 83 628 17 
5 Szák 601 67 598 33 
6 Laáz 605 25 594 75 
7 Felső-Ozor . . . . 693 50 506 50 
8 Kis-Csalomja . . . 722 45 477 55 
9 Gyúró 732 96 467 04 

10 Alsó-Bodony . . . . 738 18 461 82 
11 Salgó 753 447 
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Fo
ly

ó 
sz

. 

Az egyház neve 
Tiszta 

jövede-
lem 

Kiegészítés 
1200 koronáig Jegyzet 

Fo
ly

ó 
sz

. 

Az egyház neve 
kor. fii. korona fii. 

Jegyzet 

12 Léva 756 04 443 96 
13 Tordas 772 50 427 50 
14 Veleg 811 80 388 20 
15 Nagy-Szlatina . . . 814 — Még nem vétetett fel. 
16 Bukócz 835 83 — Kiegészítést nem kér. 
17 Szúlyó 854 30 345 70 
18 Csasztkó 880 67 — Kiegészítést nem kér. 
19 Felső-Zelle . . . . 903 16 296 84 
20 Pusztafödémes . . . 906 26 293 74 
21 Ksinna 914 10 285 90 
22 Felső-Rakoncza . . . 945 33 254 67 
23 Podluzsán . . . . 950 83 249 17 
24 Szécsény 957 50 242 50 
25 Púchó 964 58 235 42 
26 Százd 987 92 212 08 
27 Surány-Terény . 997 10 202 90 
28 Kosariszko-Priepaszné 1041 60 — Kiegészítést nem kér. 
29 Duna-Szerdahely . . 1044 70 155 30 
30 Ondód 1052 14 147 86 
31 Fakó-Vezekény . . . 1052 88 147 12 
32 Vágujhely 1059 — ! — Kiegészítést nem kér. 
33 Ragyán 1059 47 140 53 
34 Udvarnok 1076 79 123 21 
35 Bokod . . . . . . 1077 93 122 07 
36 Székesfehérvár . 1084 — 116 
37 Turicska 1095 82 104 18 
38 Darázsi 1096 13 103 87 
39 Luczin 1109 77 90 23 
40 Berencsfalu . . . . 1129 43 70 57 
41 Nyitra-Szerdahely . . 1137 46 62 54 
42 Deviese 1139 55 60 45 
43 Szuhány 1141 59 — 

44 Nemes-Podhragy . . 1159 20 — 
Nem kér kiegészítést. 

45 Assakürt . . . . . 1161 05 38 951 
46 Nagy-Lévárd . . . . 1165 58 34 42 
47 Buda-Lehola . . . 1167 23 — — Az új lelkész kiegészítésért jelentkezett. 
48 Bánk 1191 88 8 12 

II. 1200 koronán felüli és 1600 koronán alóli fizetés. 
N m Lelkészi 

-O 
> - Az egyház neve jövedelem Jegyzet 

korona fillér 

l Teszér . . . . . 1205 37 
2 Közép-Palojta . . . 1212 46 
3 Turolúka 1214 61 
4 Polichno 1224 54 p' 0 Ozdin . . . . . 1227 42 
6 Gsácsó 1228 81 Kiegészítést nem kér. 
7 Alsó-Fehérkút . . . 1236 34 
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si 
CO Lelkészi 
-o 
á t Az egyház neve jövedelem Jegyzet 
o 
ta korona fillér 

8 Verbó 1245 13 
9 Hluboka 1261 81 

10 Bodfalu 1265 16 
11 Derzsenye 1265 78 
12 Losoncz . . . . 1272 18 
13 Béld 1272 66 
14 Legénd 1273 08 
15 Bagonya 1273 50 
16 Beczkó 1282 15 Még nem vétetett fel. 
17 Zsolna . . . . . . 1286 — 

Még nem vétetett fel. 

18 Felső-Almás . . . . 1291 14 
19 Alsó-Szeli . . . . . 1292 14 
20 Pritrzs 1300 44 
21 Egyház-Marót . . 1308 88 
22 Hont-Somos . . . 1314 50 
23 Nagy-Szelezsény . . 1326 20 
24 Szügy 1329 — 

25 Holics . . . . . 1353 50 
26 Cseri 1359 80 
27 Szobotist 1364 32 Kiegészítést nem kér 

28 Felső-Petény . . . . 1367 84 
29 Gr i nád 1369 31 
30 Ledény 1374 50 
31 Csali 1392 52 
32 Zárjecs 1403 94 Nem kér kiegészítést. 

33 Felső-Tiszovnyik 1410 — Esperességi megállapítás szerint. 
34 Kis-Zellő 1424 30 
35 Felső-Sztregova. . . 1429 84 
36 Hodrusbánya . . . 1459 70 
37 Csehbrézó . . 1464 — 

38 Misérd 1468 30 
39 Lissó 1500 49 
40 Szakolcza 1502 96 
41 Oroszlán 1504 88 
42 Závada  1516 20 Nem kér kiegészítést. 

43 Felső-Terény . . . 1535 38 
44 Kis-Sztankócz . . . 1569 52 

III. 1600 koronán felüli fizetés. 
SJ ifi Lelkészi 

-o Az egyház neve jövedelem Jegyzet 
ta korona fillér 

1 Bát 1600 40 
2 •Sámsonháza . . . 1600 48 
3 Nagy-Libercse . . . 1600 76 
4 Récse 1608 — 

5 Ó-Tura 1609 80 
6 Nagy-Lam . . . . 1612 44 
7 Modor-Királyfa . . . 1623 — 
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Fo
ly

ó 
sz

. 

Az egyház neve 
Lelkészi 

jövedelem Jegyzet 

Fo
ly

ó 
sz

. 

roronaj fillér 

Jegyzet 

8 Kochanócz . . . . 1628 
9 Limbach  1641 74 

10 Zay-Ugrúcz . . . . 1656 1 
11 Dengeleg . . . . 1664 
12 Lubina  1671 22 
13 Szent György . . . 1681 27 

i 14 Szirák 1683 94 
15 Rév-Komárom . . . 1691 
16 Morva-Lieszkó . . . 1716 
17 Málnapataka . . . . 1729 03 
18 Nógrád-Szenna . . . 1758 60 
19 Lest . . . . . . 1761 64 
20 Lónyabánya . . . 1765 — 

21 Börzsöny 1771 76 
22 Dobrocs . . . . . 1786 — 

23 Szinobánya . . - • 1788 31 
24 Verbócz . . . . . 1795 20 
25 Rajka . . . 1806 41 
26 Szenicz . . . . . 1820 04 
27 Miava . . . . . . 1837 99 
28 Németjárfalu . . . . 1844 03 
29 Körmöczbánya • . 1866 50 
30 Nagy-Kürtös . . . . 1868 — 

31 Bér . . . . . 1907 93 
32 Gurab-Csataj • . 1944 — 

33 Alsó-Sztregova 1950 11 
34 Trencsén 1968 01 
35 Somorja 1976 02 
36 Turopolya 1983 — 

37 Kálnó-Garáb . . . . 1993 — 

38 Miklósfaíva . . . . 2008 40 
39 Zurány 2024 — 

40 Brezová  2039 52 
41 Kosztolna 2061 26 
42 Csánk . 2065 80 
43 Bakabánya . . . . 2078 72 
44 Agárd 2085 48 
45 Bazin, tót . . . . 2145 65 
46 Bazin, német . . . 2183 27 
47 Maskova 2243 06 
48 Salgó-Tarján . . . 2265 44 
49 Felső-Szeli . . . . 2322 16 
50 Selmeczbánya, német 2324 26 
51 Dacsolam 2326 76 
52 Krajna 2345 27 
53 Alsó-Esztergái y . . . 2372 21 
54 Selmeczbánya, tót . . 2376 40 
55 H e g y e s h a l o m . . . . i 2439 10 
56 Vanyarcz 2493 68 
57 Felső-Baka . . . . 2497 82 
58 Modor, német . . 

II 
2511 08 

i 
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21—23. N 
CO Lelkészi 

• O > * Az egyház neve jövedelem Jegyzet 
fa korona fillér 

59 Modor, tót . . . . 2524 14 
60 Losoncz-Tamási . . 254-8 98 
61 Poltár 2607 — 

62 Gálos 2633 38 
63 Levél 2663 12 
64 Szent Péter . . . . 2727 36 
65 Nagy-Szombat . . . 2858 12 
66 Ábelova  2872 28 
67 Uhorszka . . . . 2955 02 
68 Balassa-Gyarmat . . 2968 38 
69 Guta 3027 98 
70 Pozsony I 3652 33 
71 IL . . . 3652 33 
72 III  3652 33 
73 IV 3652 33 

Ezen kimutatás egész terjedelmében jegyzőkönybe vé-
tetni rendeltetik. 

22. Beterjesztettek a nm. vallás és közoktatásügyi ministerium 
által leiratilag közétett pályázatok, szám szerint 10, melyeknek kelte 
és száma a következő: 
1900. nov. 21. 87878. sz. A magyar határőrvidéki ösztöndíjakról. 
1900. » 30. 90019. » A Mária Terézia ösztöndíjakról. 
1901. márcz. 8. 15940. » A fiumei cs. és kir. hadi tengerészeti akadémián be-

töltendő alapítványi helyekről. 
» 11. 16953. » A közös hadsereg katonai nevelő és képző intézetek-

ben betöltendő alapítványi és fizetéses helyekről. 
» 12. 16954. » A közös hadsereg katonai nevelő és képző-intézetei-

ben betöltendő alapítványi helyekről. 
» 16. 18233. » Am. kir. honvéd főreál-iskolában és a" honvéd Ludo-

vika akadémiában betöltendő helyekről. 
» 30. 19537. » A cs. és kir. közös hadseregbeli hadapród-iskolákba 

való felvételről. 
1901. ápr. 1. 19364. » A cs. és kir. közös hadseregbeli hadapród-iskolákba 

díjmentes helyekre való felvételről. 
1901. » 26. 28525. » A m. kir. honvéd hadapród-iskolákban betöltendő 

helyekről. 
1901. jun. 7. 31685. » A tengerészeti intézetekben betöltendő helyekről. 

Tudomásul vétetnek. 
23. Köztudomásra hozatal tekintetéből a ker. gyűlés a következő 

ministeri rendeleteknek szószerinti beiktatásába ker. jegyzőkönyvbe 
elrendeli: 

a) Az egyházi erdőkre vonatkozó intézkedésről. 
A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministertől. 

23473. szám. 

A m. kir. földmíyelésügyi minister úr m. évi június hó 9-én 
30738. sz. a. kelt átiratával közölte volt, hogy a volt úrbéresek részére 
az úrbéri rendezésből kifolyólag, erdőilletőségük fejében kihasított s az 

1901. 

1901. 

1901. 

1901. 
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1871. 53 t.-cz. 2. és 3. §-ainak határozmányaihoz képest teljes tulaj-
doni és szabad rendelkezési joggal; de ugyanazon törvény 25 §. szerint 
az erdőkre nézve, az erdészeti rendszabályok betartásánakk ötelezett-
ségével bírt területeket elidegeníteni igyekeznek. 

Mivel pedig a volt úrbéri közös erdőben az egyházközségek lel-
készi, egyházi és felekezeti tanitók járandóságai ben foglaltatnak, kéri, 
hogy az említett személyek vagyonátruházási jogügyleteinek jóváha-
gyására hivatott hatóságok részemről megkerestessenek az iránt, hogy 
a volt úrbéresek közös erdeinek elidegenítésénél, annak jóváhagyását 
csakis a m. kir. földmívelésügyi minister úr hozzájárulásának kiesz-
közlése után adják meg. 

Az 1871. évi 53 t.-cz. 31. §-hoz képest a községbeli lelkészek 
részére valláskülönbség nélkül, valamint a községbeli felekezeti tanitók 
számára törvényszerüleg; az egyházközségek, felekezeti iskolák, egyéb 
egyházi, azaz felekezeti czélokra pedig egyességileg biztosítandó erdő-
illetmények elidegenítése, csakis az illetékes egyházi főhatóság hozzá-
járulásával történhetik. 

Figyelembe véve az erdőgazdasági tekinteteket, részemről is hozzá-
járulok a m. kir. földmívelésügyi minister úr óhajához, hogy ez által 
a volt úrbéri erdőilletményeknek az erdőtörvény kijátszására irányuló 
szándékkal czélzott elidegenítési esetei, a lehetőségig korlátoztassanak; 
van szerencsém ennélfogva az egyházi főhatóságot tiszteletteljesen 
felkérni, hogy a volt úrbéresek közös erdeinek elidegenítését, ennek 
jóváhagyását csakis a m. kir. földmívelésügyi minister úr hozzájáru-
lásának kieszközlése után, méltóztassanak megadni. 

Budapest, 1900. szeptember hó 23-án. 
Wlassics Gyula. 

b) A zsidók áttérésére vonatkozó ministeri intézkedések. 
Magyar királyi vallás és közoktatásügyi minister. 

64824. szám. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök úr! 
Beblavy Pál szobotisti ág. hitv. ev. lelkész beadványa folytán 

f. hó l-jén 2903. és 5-én 2937. sz. a. kelt felterjesztéseiben azt a 
kérdést méltóztatott tárgyalni, vájjon a megkeresztelt izraeliták részére 
a keresztelési bizonyítvány, az 1890. évi 3565. illetve 14962. sz. a. 
kelt itteni rendeletekre való figyelemmel, kiállítható s kiadható-e előbb, 
mintsem az izraelita anyakönyvvezető a megkeresztelés megtörténtéről 
értesült s ennek tudomásul vételét megfelelő módon igazolta? 

Szives tudomás és megfelelő intézkedés végett van szerencsém 
Méltóságodat értesíteni, hogy a fenforgó esetben Méltóságod a 2937. 
sz. a. kelt jelentésében jelzett módon egyházi szempontból helyesen 
méltóztatott eljárni; mégis meg kell még jegyeznem, hogy az egyház 
politikai törvények életbe lépte után, már különbséget kell tenni a 
keresztelés és törvény szerinti áttérés közt. 
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A keresztelés ténye immár az állam előtt kizárólag csak egyházi 
funkczió, ehhez képest tehát annak megtörténtéről az egyház saját 
czéljaira korlátlanul adhat ki bizonyítványokat. 

Minthogy azonban a keresztelés mégsem szükségképpen törvény-
szerinti áttérés is, csak az áttérés az, a melynek alapján valakinek 
vallási hovatartozása megállapítható, nyilvánvaló, hogy a megkeresztelt 
izraelita az 1895. XLII. t.-cz. 1. §-a értelmében, az ág. hitv. ev. 
vagy más törvényesen bevett vallásra szabályszerint áttértnek csak 
akkor fog tekintetni, ha az áttérésnél az 1895. XLIII. t.-cz. 22. §-a, 
illetve az 1868 LIII. t.-cz. 1—8. §. megszabott alakszerűségek betartatnak. 

Budapest, 1900. szeptember 25-én. 
A miniszter meghagyásából 

Gömöry Oszkár, 
ministeri tanácsos. 

c) Tábori lelkészek kinevezéséről. 
A magy. kir. vallás és közoktatási ministertől. 

97758. 
1900. s z a m 

Rendelet 
a bevett vagy törvényesen elismert vallásfelekezetek papjelöltjei és 
papnövendékeinek (rabbijelöltek és rabbinövendékeknek) védkötelességi 
kedvezményét megállapító viszonyok igazolása körül követendő eljárás 

tárgyában. 

Tudomásomra jutott, hogy a papnövendékek és papjelöltek ked-
vezményét megállapító viszonyok igazolásakor, egy honvéd-kiegészitő 
parancsnokság hosszas nyomozás után kiderítette, hogy egy a hon-
védség póttarlalékába tartozó s az 1889. évi VI. törvényczikk (véd-
törvény) 31. §-a szerinti kedvezményben részesült póttartalékos, a cs. 
és kir. közös hadsereg tényleges állományában II. osztályú segéd-
lelkészszé kineveztetett; mert az illető egyházi főhatóság sem javas-
latában, sem pedig az illető lelkész származási és szolgálati leírásá-
ban, honvéd-póttartalékos viszonyát nem említette fel, minek folytán 
a magy. kir. honvédelmi minister úr hozzájárulása és az illetőnek 
áthelyezése kikérve nem lett. 

Hasonló esetek ismétlődésének elkerülése végett figyelembe aján-
lom azt a körülményt, hogy a cs. és kir. közös hadsereghez tábori 
lelkészszé való kinevezésre vonatkozó javaslatokban, az illetőknek 
netalán a m. kir. honvédséghez való tartozósága mindenkor fölemlí-
tendő. 

Budapesten, 1901. január hó 9-én. 
Wlassics Gyula. 

d) A védkötelesek helyes összeírása czéljából felekezeti anyakönyv-
vezetők által kiszolgáltatandó anyakönyvi adatok tárgyában. 
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A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministertől. 
47228. , 
1901. s z a m 

A véd erőről szóló 1889. évi VI. t.-cz. 36. §-a az anyakönyv-
vezető lelkészeknek kötelességévé teszi, hogy a hatóságoknak az 
ujonczállítás végrehajtására vonatkozó, mindennemű hivatalos eljárá-
saikban segédkezet nyújtsanak s az állítási lajstromokhoz tőlük kíván-
tató segédokmányok valódiságáért őket felelőssé teszi; a védtörvény 
utasítás I. része 15. §-ának 1 — 3 pontjai (1889. R. T. I. 378.) pedig 
elrendelik, hogy az anyakönyvvezető lelkészek kötelesek évenként a 
keresztelési, illetőleg halálozási anyakönyveket átvizsgálni, azokból a 
meghatározott mintájú kivonatokat elkészíteni s az egy évben szüle-
tett védkötelezettekről szerkesztett kivonatokba, az e czélra szánt rovat 
alatt, az elhalálozást is, a halotti anyakönyvekből, azoknak az illető 
születési évtől kezdve az anyakönyvi kivonatok átadása napjáig, 
illetve az 1895. évi szeptember hó 30-ig (a midőn a közhitelességű 
felekezeti anyakönyvek lezárattak) való átvizsgálás után pontosan 
bejegyezni. 

Tapasztaltatott azonban, hogy a felekezeti anyakönyvvezetők 
nagy része, a halálozási anyakönyveket csak felületesen, vagy egyál-
talán át nem vizsgálj a s az elhalálozás adatait a halálozási anyakönyv 
alapján, az egy évben született védkötelesekről szerkesztett kivonatba 
csak akkor jegyzi be, ha az állíttatik, hogy az illető elhalt. De ha 
vannak, a kik mondják, hogy az illető él, a halálozási anyakönyveket 
meg sem nézi; a minek a következménye az, hogy a születési köz-
ségben gyermekkorban elhalt egyéneknek, a halálozási anyakönyvbe is 
bevezetett elhalálozása, az egy évben szülöttekről szerkesztett kivonatba 
be nem jegyeztetik; ezek ott mint élők szerepelnek; mert az illető köz-
ségben más náluk jóval fiatalabb hasonló nevű egyének (rendesen a 
hasonló névre keresztelt ifjabbik fivér) élnek és így azután az elhalt 
egyének az állítási lajstromokba is felvétetvén, nevük alatt és helyettük 
törvényellenesen a jóval fiatalabb más hasonló nevű egyén állíttatik 
a sorozó bizottság elé és soroztatik be törvényellenesen. A mi ha 
kiderül, a törvényellenes besorozások megsemmisítése és az állítási 
lajstromok kiigazítása igen sok szükségtelen munkát okoz. 

A felekezeti anyakönyvvezetőknek fentebb előadott felületes eljá-
rása, különösen azóta öltött nagyobb mérvet, a mióta az állami anya-
könyvek vezetése lépett életbe. 

Van szerencsém ennélfogva a ft. egyházi főhatóságot kérni, hogy 
az egyházi főhatósága alá tartozó felekezeti anyakönyvvezető lelkésze-
ket utasítani méltóztassék, hogy a védtörvény 36. §-ában, illetve a 
védtörvényi utasítás I. része 15. §-ának 1—3 pontjaiban eléjük sza-
bott kötelességüket pontosan teljesítsék, jelesen az összes halálozási 
anyakönyveket pontosan vizsgálják át s az elhalálozási eseteket a 
védtörvényi utasításban megállapított I. minta szerinti kivonat 4 rova-
tába pontosan jegyezzék be, s ne elégedjenek meg ezen segédokmá-
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24—26. nyok készítésénél a községi elöljárók, vagy más személyek azon 
állításával, hogy az illető védköteles korban álló egyén életben van. 

Budapesten, 1901. évi július hó 17-én. 
A minister helyett 

Zsilinszky, 
államtitkár. 

24. Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének f. évi július 
20-kán Ácsán, illetve július 24-én B.-Gyarmaton kelt, s a f. 1901. évi 
november hó 13-kán d. e. 10 órakor Budapesten tartandó egyetemes 
gyűlésre szóló meghívó levele, azzal, hogy a gyűlést előkészítő érte-
kezlet november 12-kén esti 6 órakor fog a bpesti evang. egyház 
épületében megtartatni. 

Tudomásul szolgál s az E. A. 148. §-a értelmében az 
egyet, gyűlésre kerületünk képviseletében kiküldetnek: 

a) Megbízó levéllel: Szontágh Pál, Kosztolányi Sándor, 
br. Sólymosy Ödön, Beniczky Árpád, Ivánka László, Pulszky 
Ágost, Farbaky István, gr. Zay Miklós, Günther M. Vilmos, 
Raab Károly, Hering Lajos, Wladár Miksa, Ringbauer Gusztáv, 
Hollerung Károly, Krupecz István, Mocko János, Fürst 
János, Krizsán Zsigmond, Markusovszky Sámuel, Jezsovits 
Károly. 

bj Igazolványnyal: br. Buttler Ervin, Szontágh Antal, 
Osztroluczky Géza, Hörk József, Sziklay Ottó, Okolicsányi 
Gyula, dr. Kéler Zoltán, Szilvay Gusztáv, dr. Dobrovits 
Mátyás, Švehla Gyula, Sobó Jenő, Veres Ernő, Schleiffer 
Károly, Bándy Endre, Biszkup Béla, Maróthy Emil, Gaal 
Mihály, Fuchs János, Kovács Sándor, Stromp László, Frenyó 
Gyula, Jánosy Lajos, Wladár Viktor. 

25. A szabályrendeleti bizottság elnöke jelenti, hogy az »egyház-
kerületi háztartásról« szóló szabályrendeleti javaslat függőben tartatik. 

Tudomásul szolgál. 
26. A m. é. közgyűlés jegyzőkönyvének 20 pontja értelmében 

»az anya-, leány- és fiókegyház« községek megalakulásáról, illető-
leg átalakulásáról szóló szabályrendeleti javaslat, az egyetemes gyűlés 
által m. é. jegyzőkönyvének 90-ik pontjában jóváhagyatván, továbbá 
a m . é. közgyűlés jegyzőkönyvének 21 pontja értelmében, a lelké-
szek alkalmazásáról szóló szabályrendeleti javaslat, az egyet, gyűlés 
jegyzőkönyvének 86 pontjában — s az »egyházkerületi levéltárról« 
szóló szabályrendeleti javaslat, az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
94 pontjában határozatilag jóváhagyatván, 

ezzel kihirdetve, jogérvénybe lépnek. A közgyűlés elhatározza 
egyszersmind, hogy e kihirdetett szabályrendeletek mint a 
jegyzőkönyv függelékei nyomatassanak ki s a külön lenyomat 
a már eddig megjelent s megerősített, kerületünkre tartozó 
szabályrendeletekkel összegyűjtetvén, egy külön füzetbe adas-
sék ki, a kerületi főjegyző által; a lelkész-választásról 
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szóló szabályrendelet pedig mint önálló füzet minden egy- 27. 
házközségbe a megfelelő szükséges példányokban küldes-
sék meg. (L II., III., IV. sz. függelék.) 

27. A mult évi egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 99. pontja kapcsán 
a szabályrendelet-készitő bizottság beterjeszti és elfogadásra ajánlja 
a következő, Günther M. Vilmos kir. pénztáros által készített szabály-
rendeleti javaslatot: 

Szabályrendelet 
a kerületi tőkevagyon gyümölcsözőleg való elhelyezéséről. 

A kerületi tőkevagyon elhelyezésének tárgyát képezi, illetőleg 
képezheti: 

a) kölcsönök engedélyezése ingatlan birtokra és házakra; 
b) magyar állami kötvények és záloglevelek beszerzése; 
c) a készpénzek takarékpénztárakban vagy más megbízható 

pénzintézetekben gyümölcsöző elhelyezése. 
1. §. A kerületi pénztár kölcsönöket ad városi házakra és tel-

kekre, továbbá nyilvános telekkönyvben bevezetett földbirtokra. Erdők 
vagy szőllők, mint egyedüli jelzálog, kölcsön alapját nem képezhetik. 

2. §. Kölcsön csak az esetben engedélyezhető, ha jelzálog által 
teljesen biztosíttatik. 

A fedezet teljesnek csak akkor tekintetik, ha a jelzálog értéke a 
kölcsöntőke és netán előző telekkönyvi tehertételek összegének legalább 
kétszeresét képezi. 

A jelzálogul felajánlott ingatlanok értékét, telekkönyvi kivonatok, 
bírvallomások, katasteri jövedelmi — kimulatások, adókönyvek, szemle, 
esetleges becslések s egyéb adatok segélyével, a pénzügyi bizottság a 
kerületi ügyész meghallgatásával határozza meg. 

Épületekre csak akkor lehet kölcsönt adni, ha azok egy a ker. 
pénzügyi bizottság által nem kifogásolt intézetnél tűzkár ellen bizto-
sítva vannak. 

3. §. Üzérkedésre értékpapírokat venni és eladni meg nem enged-
hető. Értékpapírok csakis tőkeelhelyezésre vásároltathatnak és pedig 
olyan magyar állami kötvények és zálog-levelek, melyek az állam 
részéről óvadék gyanánt elfogadtatnak. 

A beszerzendő értékpapírok megnevezése a pénzügyi bizottság 
feladata. 

4. §. A kerületi készpénz-vagyon teljesen megbízható pénzinté-
zetbe helyezhető csak el. 

A pénzügyi bizottság, a helyi viszonyokat néha jobban ismerő 
ker. pénztáros és ker. ellenőr meghallgatásával határozza meg, hogy 
a kerületi készpénz-vagyon, habár csak átmenetileg is, melyik taka-
rékpénztárba vagy bankba helyezhető el? 

Ezen szabályrendeletet a közgyűlés változatlanul elfo-
gadja s az egyetemes gyűléshez felterjeszti. 

41 
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28. Olvastatott a dunáninneni egyházkerület tanügyi bizottságá-
nak Biszkup Béla kerületi tanügyi előadó által szerkesztett következő 
jelentése: 

I. A népiskolákról. 
I. Tanköteles gyermek volt: 

6—12 éves 13 —15 éves 6 —15 éves 
'fiu leány összes. fiu leány összes. 'fiu leány összes. 

Barsban. . . . 169 153 322 94 78 172 263 231 494 
F.-Komáromban . 470 448 918 192 190 382 662 638 1300 
Hontban . . . 1015 1037 2052 399 440 839 1414 1477 2891 
Mosonban . . . 504 530 1034 222 207 429 726 737 1463 
Nógrádban . . 2686 2659 5345 1069 1119 2188 3755 3778 7533 
Nyitrában . . . 3221 3205 6426 1332 1297 2629 4553 4502 9055 
Pozsony megy. . 947 950 1897 397 403 800 1344 1353 2697 
Pozsony városb. . 558 442 1000 295 219 514 853 661 1514 
Trencsénben . . 1200 1268 2468 478 475 953 1678 1743 3421 

Összesen: 10770 10692 21462 4478 4428 8906 15248 15120 30368 
—262 —335 +137 + 1 7 3 —162 

A tankötelesek számát a lélekszámhoz viszonyítva esik: 
fi —12 év 13-15 , év 

Barsban . . 2957 lélekre 494 tk. vagyis 16 9% még pedig 109% 60°/, 
F.-Komárom . 6781 » 1300 » 19-2 » » 13-5 » 5-7 » 
Hontban . 22048 » 2891 » 13 1 » » 9-3 » 38 » 
Mosonban 7741 » 1463 » 18 8» » » 13-2 » 5-6 » 
Nógrádban 49488 » 7533 » 153» » 10-8 » 4-5 » 
Nyitrában . . 54644 » 9055 » 16*5 » » » 11-7 » 4-8 » 
Pozsonyra. 15397 » 2697 » 17-5 » » 12-3» 5-2 » 
Pozsonyv. . . 9781 » 1514 » 145 » » 9-4 » 5 1 » 
Trencsénben . 20893 » 3421 » 16'8 » » 123 » 4-5 » 

Összesen: 189733 lélekre 30368 "tk. vagyis 16 6% még pedig 120% 4-6% 
+ 6655 » —162 » —01 » 

A lélekszám tavaly óta, a kimutatások szerint, 6655-tel gyarapo-
dott. Magában Nyitrában 5508-czal. (A mult évi nagy apadást gazdagon 
kipótolta.) A tankötelesek 162-vel történt apadása mellett az átlagos 
viszonyszám: 16 6 %. Ezt leginkább felülhaladta (18-8) most is Fehér-
Komárom, legjobban elmaradt attól ezidén is Hont (131). 



2. Iskolába járt. 

H e l 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 
Egyház 

g y 

megye 
e lemibe i smé t lőbe id. e lemibe id. i smét lőbe felső v. polgári 

iskolába 
magán 

intézetbe 
közép 

iskolába 3 ctí 
> * tí .Ctí m 

• ^ c; N tí M SK cn <n :0 

Bars . . . 64 + 59 = 123 25 + 32 = 57 9 1 + 68 = 159 22 + 11 = 33 3 + 19 = 22 5 + 7 = 12 31 + — = 31 241 196 437 

F.-Komárom. 4 6 9 + 447 = 916 154 + 131 = 285 - + _ = — 3 + 4 = 7 2 + 1 = 3 - + - = — 2 + - = 2 630 583 1213 

Hont . . . 9 4 4 + 957 = 1901 308 + 330 = 638 4 4 + 55 = 99 52 + 52 = 104 5 + 37 = 42 8 + - = 8 28 + — = 28 1389 1431 2820 

Moson . . . 4 9 8 + 526 = 1024 189 + 161 = 350 2 + - = 2 29 + 47 = 76 3 + 2 = 5 - + - = — 4 + - = 4 725 736 1461 

Nógrád . . 2250 + 2202 = 4452 752 + 804 = 1556 157 + 191 = 348 60 + 53 = 113 41 + 52 = 93 2 + 4 = 6 35 + — = 35i 3297 3306 6603 

Nyitra . . . 2717 + 2695 = 5412 506 + 498 —1004 314 + 284 = 598 294 + 216 = 510 18 + 31 = 49 2 + 2 = 4 14 + - = 14' 3865 3726 7591 

Pozsonym. . 711 + 720 = 1431 220 + 249 = 469 229 + 221 = 450 105 + 1 1 5 = 220 42 + 24 = 66 1 + 3 = 4 2 8 + 1 = 29 1336 1333 2669 

Pozsonyv. 5 6 0 + 488 = 1048 72 + 83 = 155 1 8 + 20 = 38 36 + 4 = 40 3 + 27 = 30 — + 30 = 39 164 + — = 164 853 661 1514 

Trencsén . . 1107 + 1160 = 2267 338 = 370 = 708 3 8 + 47 = 85 10 + — = 10 6 + 13 = 19 - + - = — 7 + - = 7 1506 1590 3096 

Összesen: 9320 + 9254=18574 2564 + 2658 = 5222 893 + 886=1779 611 + 502=1113 123 + 206 = 329 18 + 55 = 73 3 1 3 + 1 = 314 13842 13562 27404 

N5 
00 
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Járt tehát iskolába, illetve nem járt a tankötelesekből: 
Barsban . . . 88-4% ( - 0'2°/( >) nem járt 22 + 35 --- 57 azaz ll'6°/( 
F.-Komáromb.. 93-3 » (— 3-8 » ) 32 + 55 = 87 » 6-7 » 
Hontban. . . 97 5 » (— 0-4 » ) 25 + 46 = 71 » 2-5 » 
Mosonban . . 99-8 » (— 0-2 » ) » » 1 + 1 = 2 » 0-2 » 
Nógrádban . . 87-6 » (— o-i» ) » 458 + 472 — 930 » 12-4 » 
Nyitrában . . 83 8 » ( + 0-7 » ) 688 + 776 1464 » 16-2 » 
Pozsonymegy. . 98-9 » (— 0-6 » ) 8 + 20 = 28 » 11 » 
Pozsony vár. 1000 » ( + 3-6 » ) » » f- — — — » o-o» 
Trencsénben 90-5 » ( + 2-8 » ) 172 + 153 = 325 » 9-5 » 

Átlag: 902% ( + 0-4%) nem járt 1406 + 1558 = 2964 azaz 9-8% 
Iskolába tehát minden száz tankötelesből 90'2 járt, nem járt el-

lenben 9 8. Leginkább elmaradt az iskolábajárók átlagszámától —83"8%-
jával — Nyitra, melyhez Nógrád (87"6) és Bars (84-4) sorokoznak, 
mint a melyekben 90%-in alul maradt az átlag; míg a 100° /o-is esz-
ményt — 3 6 javulással — ez idén a pozsonyvárosi egyházmegye 
kimutatása érte el. Feltűnőbb javulás (2'8 °/o) Trencsénben, hanyatlás 
pedig (3'8%) Fehér-Komáromban mutatkozik. 

3. Idegen illetőségű és felekezetű gyermek járt iskoláinkba: 
Barsban 16, F.-Komáromban 79, Hontban 213, Mosonban 13, Nó-
grádban 355, Nyitrában 83, Pozsonymegyében 149, Pozsonyvárosban 
224, Trencsénben 10; összesen 1133, tehát 100-zal több mint tavaly. 

4. Félnapi mulasztás volt: 
Barsban. . . 
F.-Komáromban 
Hontban 
Mosonban . 
Nógrádban . . 
Nyitrában . 

1443 ( + 42) esik átlag egy tanulóra 
8140 (V 1512) » » » 

28869 ( + 2117) > 
12910 (— 1727) » 
33059 (— 4998) > 
89998 (+13024) » 

Pozsonymegyében 23597 ( + 1639) 
Pozsonyvárosban . 28073 ( + 364) 
Trencsénben . . 51484 (— 5010) 

3 
6 

10 
9 
5 

11 
8 

19 
16 

félnap 

Összesen 277573 (4- 3939) esik átlag egy tanulóra 10 félnap 
Mulasztásért bírságoltatott 294 szülő. 
5. Tanító volt: 

képesített nem képes. rendes segéd összesen 

5 ( + 1 ) - ( - 1 ) 5 ( + 1 ) - ( - 1 ) 
17 ( + 1 ) 
44 (—4) 
14 
75 
43 (—4) 

Barsban . 
F.-Komáromban 
Hontban . . 
Mosonban 
Nógrádban . 
Nyitrában 
Pozsonymegyéb. 
Pozsonyvárosban 23 
Trencsénben . . 2 1 

nem képes. 

- ( " I ) 
~ ( " I ) 

4 ( + 3 ) 

25 ( + 1 ) 

(—1) 13 

29 ( + 4 ) 
21 ( + 8 ) 

3 ( - 2 ) 

rendes 

5 ( + 1 ) 
17 
48 ( 
14 
95 ( + 9 ) 
43 (—4) 

( - 1 ) 
( - 2 ) 

1) -

26 
21 
25 ( + 1 ) 

9 ( - 5 ) 
21 (+8) 

2 
2 ( + 2 ) 
9 ( - 2 ) 

5 
17 
48 (—1) 
14 

104 ( + 4 ) 
64 ( + 4 ) 
28 (—1) 
23 
34 (—1) 

Összesen 267 (—6) 70 (+11) 294 ( + 3 ) 
Emelkedést mutat a tanítók összes száma; 

pesítetteké (59-ről 70-re), míg a képesítetteké 6 

43 ( + 2 ) 
különösen 

•tal apadt. 

337 ( + 5 ) 
a nem ké-
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6. Iskola volt: 
egylxázi kôz. v. ŕ l lami 

3 (—1) I 
1 1 — 
52 (+2) -

9 ( + l ) 1 ( + 1 ) 
101 (+1) 3 ( 

57 ( - 1 ) 3 ( 

Barsban . . 
F.-Komáromb. 
Hontban . . 
Mosonban . . 
Nógrádban 
Nyitrában . . 
Pozsonymegyéb. 20 
Pozsonyvárosb. 6 
Trencsénben . 31 ( 

egyh. tu l . 

3 (—1) 
11 
51 

8 
4) 101 (—1) 
1) 47 (—8) 

20 
6 

3) — (—1) 24 ( - 4 ) 

bérelt jó karban rossz karban épitv jav . 

5(+1) -
- 11 
1 47 (—2) 5 (+2) — — 

— 8 — — — 

94 (+1) 7 (—2) 1 
11 (+6) 52 (—4) 16 (+10) 2 

20 (-hl) — (—1) 1 
- 6 — 1 
2 (—4) 23 (—4) 3 (—2) 1 

3 
11 

1 
Összesen 291 (—1) 8 (—5) 271 (—14) 14 (+2) 265 (—7) 31 (+7) 6 23 
Az iskolák száma általában 6-tal, az egyháziaké egygyel apadt. 

A községi vagy állami iskolák — a kimutatásokban — 39 %-val fogy-
tak; ma a 9 egyházmegye területén mindössze is csak 8 szerepel. (?!) 

7. Ezen iskoláknál volt: 
Barsban . . . . 

tanterem 

6 ( + l ) 
tanitólak 

6 ( + 1 ) 
faiskoli 

2 
a testgyak 

2 
orlótér 

Fehér-Komáromban . 17 16 11 5 ( --1) 
Hontban . . . 54 49 (+ 3) 42 ( --3) 18 ( -G ) 

Mosonban . . . . 14 14 6 ( - -2) 2 ( --2) 
Nógrádban . . . 102 100 ( - -1) 71 ( - -2) 17 
Nyitrában . . . . 64 ( + 4 ) 57 (+ -9) 22 ( 4) 9 
Pozsonymegyében 28 ( - 1 ) 24 ( + 1 ) — 1 
Pozsonyvárosban 22 ( + 1 ) 5 1 3 
Trencsénben . 29 ( - 3 ) 27 ( - -8) 13 (+ 4) 4 ( - -6) 

Összesen . . 336 ( + 2) 
8. Taneszközök: 

irótábla fali olv. t . 
7 120(— 14) 18 

19(— 1) 1 8 8 + 23) 46 

298 ( + 5 ) 168 (—7) 61 (—10) 

fali térk. földgömb. 
6 

11 

term.-rajzi 
5 9 + 9) 

2 9 1 + 21) 

t . - taní 
55 
3 2 + 2) 

kö 'e t kv. 
2 3 2 + 64) 
7 0 4 + 11) 

9 8 9 + 8) 1 6 4 + 1 7 ) 3 9 + 2 ) 3 2 7 6 + 1 4 1 ) 1 5 3 + 5 5 9 ) 5 6 1 2 + 2 4 2 3 ) 
9 2 + 18) 3 8 + 7) 7 + 1 ) 1 7 5 + 59) 5 3 + 13) 

1 8 2 + 5 0 ) 1 8 9 2 + 29) 2 6 4 + 5) 6 9 + 2 ) 1 3 9 1 + 1 1 7 ) 146 
6 0 8 + 1 2 7 ) 1 4 3 + 7) 1730(-

7 6 6 + 37) 
3 1 6 4 + 59) 

3678(-(- 9) 1 7 9 + 14) 
3 7 5 + 14) 70i — 4) 

255) 9 9 + 8) 1024(4-231) 1 9 3 + 3 7 ) 3 8 + 3 ) 
4 5 + 2) 3 8 4 + 5) 7 4 + 1 0 ) 1 5 + 3 ) 1436+455) 181(4- 19) 1 8 8 4 + 287) 
3 6 + 2) 6 8 + 10) 4 8 + 4) 7 
4 1 + 2) 4 1 1 + 13) 4 4 + 5) 1 5 + 1 ) 

1 5 5 7 + 75) 
2 4 2 + 84) 

Barsban . . 
F.-Komárom 
Hontban . . 7 4 + 2) 
Mosonban . 26 
Nógrádban . 
Nyitrában . 
Pozsonymb. 
Pozsonyvb. 
Trencsénben 

Összesen 5 2 9 + 5 7 ) 5 1 6 8 + 2 1 3 ) 8 8 9 + 2 7 ) 2 0 7 + 6 ) 11289+600) 1 0 1 2 + 5 3 4 ) 15891 + 3 1 7 7 ) 
Az Írótáblák (főleg Nógrádban), a fali olvasótáblák (főleg Nyitrá-

ban), a termézetrajzi eszközök (főleg Pozsonymegyében), de különösen 
a könyvek (főleg — 2423 kötettel — Hontban) szaporodást mutatnak; 
ellenben a természettani eszközök tetemes apadással szerepelnek. 
(Hontban 559 darabszámnyi ez az apadás.) 

9. Az iskolák vagyona: 
tőke összes 

2046 kor. ( + 60) 
680 » 

18580 
7600 

15433 
2400 

84046 

Barsban . 
F.-Komárom 
Hontban . 
Mosonban 
Nógrádban 
Nyitrában 
Pozsonymb. 
Pozsonyvb. 
Trencsénben 

in-ratlan 

17508 kor. (4- 3220) 
252C0 » 

19554 kor. ( + 3280) 
25880 

192510 
30800 

248858 
54940 
99980 
2350 

36300 

(4-51660) 
( + 2600) 
(+26538) 
(—58912) 
(+278C0) 
( + 350) 101400 
(—34980) 408 

(+5684) 211090 
38400 

(— 1) 264291 
(—2614) 57340 
(+1568? 184026 
( + 200) 103750 
(—6620) 36708 

(+57344) 
( + 2600) 
(+26537) 
(—61526) 
(+29368) 
( + 550) 
(—41600) 

Összesen 708446 kor. (+18276) 232593 kor. (—1723) 941039 kor. (+16553) 
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A vagyon ezidén 6 egyházmegyében gyarapodott. Legnagyobb 
összeggel Hontban (57344 koronával). A kerületbeli összes iskola-va-
gyon azért még is csak 16553 koronával több a tavalyinál; mert 
Trencsénben és még inkább Nyitrában óriási — amott a 40, emitt a 
60 ezret felülmúló vagyon-apadás mutatkozik, azonban remélhetőleg 
csak papiroson. 

10. Az iskolák évi jövedelme: 
ingatl. v. tőkékb. tandíjból állami községi egyházi egyéb összesen 

s e g é ľ y b ő 1 
kcr. kor. kor, kor. kor, kor. kor. kor. 

Barsban . . . 7 8 6 1 0 4 3 2 6 6 9 8 2 8 2 6 2 0 0 4 9 4 0 
Fehér-Komárom 2 0 4 6 4 8 9 6 0 3 9 9 5 5 2 1 9 6 7 9 2 6 8 17517 
Hontban . . . 13960 9 8 8 6 3 3 2 6 8 3 4 4 4 8 2 3 0 6 9 6 2 9 8 8 6 6 2 8 0 
Mosonban 2 1 0 6 3 6 6 8 9 2 1 3 0 0 2 3 5 0 1 3 9 6 2 3 2 2 1 0 0 8 
Nógrádban . . 234-76 7 8 8 17706 1 2 9 0 0 1526 4 2 9 0 5 1 2 9 0 100591 
Nyitrában . . 3 3 7 2 168 1 0 1 7 6 3 1 1 0 4 7 1 4 3 1 9 1 6 1508 5 4 9 6 4 
Pozsonymegyéb. 2 6 3 9 4 3 8 4 3 9 3 5 2 0 7 8 5 6 6 4 1 7 4 3 5 5 3 2 3 6 6 6 7 
Pozsonyvárosban 9 0 4 1 0 8 8 4 8 0 2 0 0 1660 3 7 3 2 4 — 5 1 8 6 2 
Trencsénben 3 1 7 0 2 6 4 2 2 2 4 4 9 4 8 9 7 0 11062 3 3 0 2 2 9 6 8 

Összesen 5 1 6 4 5 11218 5 1 0 3 1 3 5 3 6 5 2 2 5 8 5 1 9 7 8 0 5 7 1 4 8 3 7 6 7 9 7 
+2429 + 5 8 —113 —1817 —3093 +4337 —4084 —2283 
13-70% 3-00% 13-54% 9 38% 6*00% 5250% 1-88% 

A jövedelem 2283 koronával apadt mindössze. Nyitrában (mint-
egy 9) és Trencsénben (mintegy 11 ezer) volna az apadás legnagyobb; 
ellenben Hontban közel 8, Nógrádban több mint 4 ezer koronával 
emelkedett a jövedelem. Forrásaira nézve, az ingatlanokból, némileg 
a tőkékből, de főleg az egyházi segélyekből volna nagyobb ezidén a 
jövedelem; míg egyéb forrásokból csökkent az, s nevezetesen az állami 
segélyekből 1817 koronával. Míg az államsegély tavaly az összjöve-
delemnek 9*80 %-ját képezte, addig most 9 38 %-ját; ellenben az egy-
házi segély tavaly 5103%-ot tett, ezidén 52'50-et tesz ki. Az egyházi 
segély és a tandíj összegét véve számításba, egy-egy lélekre kerületünk-
ben átlag 1 kor. 31 fii. iskola-adó esik; 0 2 fillérrel több mint tavaly. 

11. Az iskolák kiadása: 
r. tanító s.-tanító javítás tanszer egyébre összesen 

Barsban . . . 4 2 7 4 ko r . kor. 6 0 kor. 4 8 kor. 5 5 8 kor. 4 9 4 0 kor. 
F.-Komárom 1494-4 » » 2 0 7 2 » 175 » 3 2 6 » 17517 » 
Hontban . . 58804- » » 4 3 1 2 » 7 1 8 » 2 4 4 6 » 6 6 2 8 0 » 
Mosonban . . 1 9 3 2 4 » » 7 8 6 » 180 » 7 1 8 » 2 1 0 0 8 » 
Nógrádban 974-97 » 1132 » 524- » 2 2 0 » 1 2 1 8 » 1 0 0 5 9 1 » 
Nyitrában . . 3 6 7 2 4 » 5 2 8 2 » 1 0 0 6 4 » 3 8 2 » 2 5 1 2 » 54964- » 
Pozsonymegyéb. 3 0 6 2 2 » 1200 » 1085 » 189 » 3 5 7 1 » 3 6 6 6 7 » 
Pozsonyvárosb. 4 4 5 1 0 » 2 6 0 0 » 2 1 8 0 » 3 4 2 » 2 2 3 0 » 5 1 8 6 2 » 
Trencsénben 2 1 0 4 8 » 1 3 8 0 » 2 6 0 » 8 0 » 2 0 0 » 2 2 9 6 8 » 

Összesen 327747 kor. 11594 kor. 21343 kor. 2334 kor. 13779 kor. 376797 kor. 
—6575 » —306 » +8553 » —186 » —3769 » —2283 » 

Ez évben tehát 2283 koronával kevesebb adatott ki az iskolákra, 
mint tavaly. Az összes kiadás 376797 korona, mely ősszegben a barsi 
egyházmegyéből külön feltüntetett 120 kor. pénztári maradvány is ben-
foglaltatik. A kiadásbeli csökkenés a rendes tanítói fizetéseknél volt a 
legnagyobb, 6575 korona. 
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A kiadásból átlag esik: 
4 iskolára 1 rend. tanítóra 1 s.-tanítóra 1 t inu lóra 

Barsban . . . 1646'66 kor. 854-80 kor. kor. 11-22 kor. 
F.-Komáromban 1592 45 » 879-06 » » 14-43 » 
Hontban . . . 1274 61 » 1255-08 » » 23-50 » 
Mosonban . . 2345-33 » 1380-30 » 9 14-38 » 
Nógrádban . 995-95 9 1026-29 » 125-78 15-23 » 
Nyitrában . . 964-27 » 854-05 » 25157 » 7-24 » 
Pozsonymegyében 1833 35 » 1177 77 » 600 ' - 9 24-21 » 
Pozsonyvárosban 8643-80 * 2119 55 » 1300 — 9 34-25 » 
Trencsénben 740-90 » 841-92 » 153 33 9 7-42 » 
Az egész kerületb. 1299 30 kor. 1114-78 kor 269 63 kor. 13-75 kor. 

A tanítás eredménye: 
Á I t a l á b a n A magyar nyelvben 

joles jó elégség, elégtelen jeles jó elégség, elégtel. 

Barsban . . . 1 1 1 — — 1 
Fehér-Komárom . 5 6 6 — 3 — 2 — 
Hontban „ . . 14 22 5 
Mosonban . . . 11 3 — — 10 4 — — 

Nógrádban . . . 40 32 27 2 31 25 29 
Nyitrában . . . 14 10 7 — 4 12 15 
Pozsonymegyében . 17 7 — — 6 5 3 
Pozsonyvárosban — — — — — - — — — 

Trencsénben . 6 16 1 6 16 1 
Összesen 108 97 46 3 60 62 50 1 

254 " 173 
42 5 3 8 1 18 '2 1 2 35 0 36 0 28 5 0'5°/o 

Az eredmény ezen kimutatása nem pontos; mert az adatok 
hiányosan érkeztek be. Hontból a magyar nyelvre vonatkozókat az 
esp. jegyzőkönyvben nem találtam. Pozsonyváros csak általánosság-
ban jelenti, hogy az eredmény »teljesen kielégítő«. A bentlevő jelen-
tések szerint kerületünk tanítóinak munkája, a mi a tanítást általá-
ban illeti, a lefolyt iskolai évben túlnyomóan jeles és jó eredményű 
volt; elégtelen csak elvétve igen kevés helyen. A magyar nyelv-ta-
nítási eredmény, bár valamivel gyengébb, de szintén megnyugtató. 

Az iskolai szorgalom-időre vonatkozólag ezidén adatok nem 
érkeztek be. Pedig ily adatok nélkül a kerütet m. évi 25./I. számú 
határozatának betartásáról meggyőződni, a 25./2. számút pedig érvé-
nyesíteni nem lehet. 

Tudomásul vétetik. 
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11 A katechetákról és az idegen intézetekbe 

Az iskola jellege és tanítványszáma 
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F .-Komárom 

Hont 

Jánosrét 32 
Kékellő 
F-Tót i || 2 

Léva 
Nemes-Kosztolány . . 
Nagy-Szelezsény . . . 

Áranyos-Maróth . . 
Rév-Komárom 3 
Székesfehérvár ' 4 
Szend-Tata-Tóváros . . . 5 
Bagyan-Gyekés . . . 
Bakabánya 
Báth 
K.-Csalomja-Terbegecz 
Fehérkut-Bátorfalu . . 
E.-Maróth-Apát.Marótb 
H.-Terény-Ipolyság . . 

F.-Rakoncza, Palást, Túr 
Hodrusbánya — Újbánya. 
Selmeczbánya . . . 

M oson 

Nógrád 

Vihnye;Peszerény 
Levél—M.-Óvár . . . 

Moson 
Halászi 

Zurány—Királyhida . 
A.-Bodony—Romhány 
Balassa-Gyarmat . . 
Cseh-Brézó—Zlatno . 
Kálnó—Garáb . . . 
K.-Zellő—Sz.-Kovácsi 
N.-Kürtös—Ebeczk . 

8 

Losoncz 

Apátfalva. . . . 
Fülek 
Mucsiny . . . . 

Málnapatak . . . . 
Maskova—Gács. . . 

1 Salgó-Tarján . . . . 
Inaszó 
Salgó 
Baglyasalja . . . 

Sámsonháza—Pásztó 
Surány—Terény . . 
Nagy-Szécsény . . . 

Dolány 
Szinobánya—Vasgyár 

31 
53 

3 11 

12 
27 

15 

25 

54 
10 

Átvitel 

8 
6 

13 

10 
11 

149 

7 
27 

2 

14 
14 
61 

43 

278 

95 

31 

143 

1 
19 
8 

28 

14 

30 

27 

518 

10 

134 

18 

19 

15 

12 

15 

54 17 

149 
24 
8 

18 

87 2 3165 228 221580 
14 

49 1 16 

23 1 5 
87 1 15 

28 

32 

2 
51 

8 

55 
92 

7 
12 
27 

7 
8 
7 

47 
6 
8 

15 
6 

18 
7' 

37 
2 
3 

14 
14 

131 

54 
10 
8 

193 

31 
8 
6 

143 
13 

149 
24 
8 

18 
32 
11 
12 
43 
14 

5 
10 

3 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
14 
6 
3 

15 
18 
10 

2 
4 
2 
2 
2 
6 
1-5 

0-4 
2 
2 
1 
2 

2 
2 

13 

4 
3 
1 

20 

5 
o-
1 
3 
2 

> 6 
2 
4 
3 
1 
2-5 
2 

80 213-9 

Egyházmegye 

Bars . Körmöczbánya . 

A község neve 

elemi 
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járó ev. növendékek vallás oktatásáról. 

Ki fizeti? Jegyzet 

Raab Károly (részben De-
dinszky A. és Hajász L. 

Raab Károly 
Mikolik Á., később Gruy E v 

elemi isk. és Raab Matild 
elemi iskola tanítónő 

Dedinszky A., majd Hajász 
Lajos, végül Raab Károly 

Dedinszky és Hajász 

Raab Károly 
Bándy Endre, lelkész 
Bázlik Pál 

Sárkány Dezső, lelkész 
Jánossy Lajos, lelkész 
Gáncs Jenő, lelkész 
Konta S., Szabó AI. ref. s.-l 
Fuchs J., bagonyi lelkész 

» » » » 
Szlopovszky Gyula, tanító 
Seffarovszky János, lelkész 
Stúr Pál, lelkész 
Schulcz Samu, lelkész 
Timkó Gy., b -gyarmati s.-

Holuby Vilmos, lelkész 
Gyuris Evelin 
Händel Vilmos, lelkész 
Droppa Soma, s.-lelkész 
Nagy Ilona, tanítónő 
11 Posch Frigyes, lelkész és 
• Hildebrand Keresztély. 
j segéd-lelkész 
Seybold Károly, lelkész 
Krman Lajos, lelkész 
Timkó György, s.-lelkész 

Kalanda János, tanító 
Hrubik István, földmiv. 
Koleszár Lajos, tanító 

Kaszner Ede, vallást. 

Paulinyi Sámuel, áll. tan. 
Greiffenstein István, s.-lel. 
Vitovszky István, egyh. fi 
Petrivaldszky K., all. tan. 
Solcz András, lelkész 
Ruttkay Sándor, lelkész 

» » » 

Szomor Károly, tanító 
Markovics Gusztáv, tanító 
Kiss István, lelkész 
ifj. Szlancsik Pál, lelkész 
Nemes Győző, tanító 
Luppa Lajos, tanító 
Petricz Mihály, tanító 

800 

250 
850 

80 

120 

az állam 

a város 
egyház, város (250) 

a varos 

hamburgi Gotteskasten 

40 közalap 
480 áll. (8001, város (60), tdíj 
268 az egyház 

1C0, 
160 
310 ? 

140 
84-0 

25 
160 
160 
200 

80 

80 

1 
J 445 
) 

125 

500 

60 
80 

1960 

100 

856 
20 

600 
40 
40 

130 

50 
21 

130 
9863 

állam, eseti, község 
állam (a p. isk. ért.) 

város (200). tdíj 
a ref. egyház 

az állam 
» » 
közalap 
az állam 

az állam 

a varos 

10 

a leányegyház 300 
az állam 200, az 
egyházmegye 45 
áll. 40, kerül. 85 

az állam 

a kerület 
az egyház 

egyház, egyházm.,egye-
tem 4—400, állami 760 

a leányegyház 

az egyház 
a város 

a társulatok 

a társulatok 
áll. 75, közalap 55 

a község 
az egyház 

gyámint. segély 

M 

* 6 

41 

400 

200 

400 

200 

3 kilométer 
Az iskola szünetelt. 

Nincs vall. tani tanterem! 

Tanuló nem volt. 
Útiköltségre; 6 kilométer. 
Érs.-uj várra állandó erő kell 
Berend. az áll. jav.int.-ben. 
20km.berend. a szórvány b 
Fuvardíj volna rendezendő. 

Útiköltsége van 
gélyből. 

Rendezendő. 

kerül, se-

800 

200 A költségek fedezésére. 

75 
100 
100 
180 

130 

200 

200 
401 

80 
3665 

Útiköltségre Újfaluba. 
5 kilométer, berendezendő. 
Fizetés rendeztetik. 

Kékkő, Szklabonya, Újfalu 
berendezendő. 

^ A losonczi szórvány 5 pont-
iján lenne még külön s.-lel-
(készi állás szervezésével 
jvall. okt ellátandó. 

3/4 órányira van Maskovát. 
j lnaszó 1 óra; Pálfalván 
IMizserfán és Somosujfalun 
J berend. volna 520 kor. án 
Máraszőllősön berend.200k. 
A szórvány ellátására. 

Állandó segély kellene. 

A hitoktató neve 
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Áthozat 1 4 9 2 7 8 5 1 8 1 3 4 8 7 2 3 1 6 5 2 2 8 2 2 1 5 8 6 8 0 2 1 3 - 9 
Szirák — — 1 2 0 — — — — — — — — 1 2 0 1 1 3 

Selyp 8 8 1 2 

Szarvas—Gede . . . 4 .— 4 1 2 
Szügy—Vadkert . . . . 7 — 7 1 1 

Nyitra . . Assakürt—Nyitra . . . . 8 — — — — — — — 9 — — 1 7 2 2 Nyitra . . 
Hluboka — — 1 6 — — — — — — — — 1 6 1 2 
Holics 3 — 1 4 2 6 
Lubina  — — 1 4 0 — — — — — — — — 1 4 0 2 4 

Hrussó — — 4 0 — — — — — — — — 4 0 1 2 
Miava — — 8 3 — — — — — — — — 8 3 1 4 

Blahó — - — 9 6 — — — — — — 9 6 1 3 
Rudnik — — 9 8 — — — — — — — 9 8 1 3 
O-Miava — — 1 3 2 — — — — — — — — 1 3 2 1 3 
Szvinárky 8 4 8 4 1 3 

Pritrzsd—Jablonicz . . . — 4 2 1 — 2 5 2 6 

• Szakolcza 1 4 4 1 1 2 9 3 6 
Vradist — 2 — — — — — — — — 2 1 — 

Szenicz — — 2 1 3 4 — — — — — — — 5 5 2 6 
Kunó — — 1 9 — — — — — — — 19 1 2 

Szobotist — — 4 2 — 3 2 — — — — — 7 4 2 3 
Berencsváralja . . . — - - 8 7 — — — — — — — - 8 7 1 2 
Ravenszko — — 1 2 — — — — — — — — 1 2 1 2 

O-Tura — — 4 — 4 1 2 
Turoluka — — 1 0 0 — — — — — — — 1 0 0 1 5 
Ny.-Szerdahely—Krencs . — 5 8 — — — — — — — — — 5 8 1 4 

Szeptenczujfalu . . . 2 2 — — — — — — — — — — 2 2 1 0 - 5 
Nagy-Tapolcsány . . — — 3 — — — — — — — — 3 1 1 

Vágujhely — — 9 — — — — 4 — — 1 3 2 3 
» 6 — — — 6 1 2 
Hradek 2 6 — — — — — — — — 2 6 1 — 

Luka  1 2 — — — 1 2 1 — 

Verbó — — 2 8 — — — — — — — 2 8 1 2 
Verbócz — — 2 1 — — — — — — — - 2 1 1 2 

Chvojnicza — — 8 2 — — — — — — — — 8 2 1 2 

F.-Zelle—Galgócz. . . . — — 1 2 — — — — — — — — 1 2 1 2 

Pozsonym. Bazin 1 6 0 — _ — — — ' — 1 6 0 1 8 
Modor — — 5 3 4 — 6 — — — — 3 2 7 7 4 7 

Nagy-Szombat — 14 11 5 3 0 5 1 4 
Pusztafödémes—Diószeg. 1 3 — — — — — — — — — 1 3 1 I 
Somorja — — — 3 1 — 8 — — — — — 3 9 2 5 
Szent-György — — — — — — — - 1 1 — — 1 1 1 2 
F.-Szeli—Galántha . . . *> o — — — — — — — — — 3 1 2 

Pozsony v.. Pozsony 
» 

— — — * 2 2 — 2 6 — — 3 7 — - 8 5 5 11 Pozsony 
» — — — — — — — 1 5 — — 3 3 4 8 2 5 

» _ — _ 2 3 _ 2 3 2 4 
6 2 9 — — — — 3 3 — 6 8 3 6 

» 1 8 — — — — — 2 1 — 3 9 3 5 - 5 
Trencsén . Beczkó — — 1 4 

— — — — — — — — 1 4 1 2 

Felső-Ozor—Baán . . . 1 8 _ _ 1 8 1 2 
Kochanócz-K.-Zsámbokrét — — 3 1 — — — — — — — — 3 1 1 2 
N.-Szlatina—Trebicbava . — 5 2 — 5 2 1 1 

Cserno—Lehota . . . — — 11 — — — — — — — — 1 1 1 1 
Átvitel 2 6 1 5 7 2 1 8 7 9 2 7 8 3 3 1 5 9 2 1 8 2 7 1 2 8 2 9 2 3 8 4 5 1 5 9 3 9 4 - 9 
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A hitoktató neve Ki fizeti? 

9863 
160 az állam 

160 az egyház 
20 a kerület 

185 a közalap 
50 az állam 
70 áll. 40, közalap 

160 az állam 
80 » » 

240 » » 
14" » » 
140 » » 
140 » » 
140 » » 
100 » » 

380 áll. 300, város 

350 az állam 
100 » » 
160 » » 

80 » » 
200 » » • 

60 » » 
100 » » 

50 az egyház 
160 a Steiger-alap 
40 az állam 

140 áll. 100, tandíj 40 

Jegyzet 

Áthozat 
Kuzmányi György, tanító 
Vladár Miksa, lelkész 

Petro L.. bágyoni tanító 
Vladár Viktor, lelkész 
Laczko János, lelkész 
Szekerka Pál, lelkész 
Boor János, lelkész 
Pohánka Gy.. Ország G., t. 
Nippel Gizella, tanítónő 
Valásek Sám., s.-lelkész 
Holly János, tanító 
Honcz Dániel, tanító 
Endrefiy Béla, tanító 
Honéczy Gyula, tanító 
Szloboda Pál, tanító 

Quotidian Gy., lelkész 
a tanulók szülei 
Braxatoris Márton, lelkész 
Bartsch Sándor, tanító 
Beblavy Pál, lelkész 
Buró Imre, tanító 
Gáspár Pál, tanító 
Pavlovics József, tanító 
Sesztina János, tanító 
Szlany Lajos, tanító 
Bogyay Antal, lelkész 

» » » 
Erdélszky Mihály, lelkész 
Kovacsovics Mihály, tanító 
Maszár Pál 
Laczko Márton 
Káply Lajos, isk. igazgató 
Slavik Ádám, lelkész 
Ország Ferencz, tanító 
Stubner Simeon, p. é. tan. 

választás alatt 
Hollerung K., lk. Steinacker 

R., s.-l., Rehiing M., tan. 
AlbrechtG., vallást, n. préd. 
Maschtena József, lelkész 
Koltay Rezső, h. lelkész 
Schönwiszner Kálm., leik. 
Török J., taksonyi tanító 
Ebner Gusztáv, lelkész 
Schmidt K. J., lelkész 

Stromp László, th. tan. 
Korcsek Zs., ny. isk. igaz. 
Schreiner Adolf, tanító 
Bálent István 

Vargha Emil, lelkész 
Krafta Nándor, tanító 
Margócsy Aladár, lelkész 

41 

L 
8665 

300 

100 

200 

150 
100 
100 
180 

1600 
42' 

2400 
100 
220 
100 
20 

860 
200; 

400 
966 
300 
80 

80 
100 
40 
60 

21944 

az állam 

egyház, város 
állam 300, város 60 

az egyház 
közalap, kerül, s 

a város 
évről évre az áll. 

a közalap 
egyház, had. ü. m. (160) 

az állam 

az egyház 
állam, intézet 

intézetek, dynamit-gyár 
állam 60, közalap 

az állam 
» » 
közalap 

a rk. plb. utján az áll 

)10 

100 

1 Selyp 16, Bagyonka Sz. Ge-
I d e ď k l m . Selypre fuvardíj 
['kellene. 
I Apczon még berendezendő. 
22 kilométer távolság. 

Bárányvölgyön a tan. szün 
Szegény tanulóknak köny 
vek kellenének. 

Berendezendő. 

100 ITőkésujfalun, Nemesiczen 
160 ) és Kovarczon ezen felül 
120' j 480 koronán berendezendő 

600 

200 
60 

2 
% 
61 

_ 

100 

240 

160 
100 

6105Ü 

^Csejtén, Mosóczon. Hvor-
) kán, Hradeken, Lukán b 

Bucsányban ber., 6 ref., 1 
unit. is tanúit. 

Távolság 5 kilométer. 

Fuvarra; távolság 4 kim. 
* köztük 15 hadapródisk. 
Az Orsolyáknál is volt 5 

tanítónő képző I. 

Kocsóczon (6 gy.) berend. 
Távolság 5*6 kilométer. 

Brezolubyn (28 gy.) berend 

1 ó. táv. Krasznán berend. 
2 óra távolság. 
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Az iskola jellege és tanítványszáma 
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Áthozat 
Podluzsány—Timorháza . 
Puchó és Lédeczen. . . 

2 6 1 5 7 2 1 8 7 9 
4 1 

2 7 8 3 3 1 5 9 2 1 8 2 7 1 2 8 2 9 2 3 8 4 5 
4 1 

1 5 9 
1 

3 9 4 - 9 
2 

Trencsén 1 1 9 • 11 3 2 4 — — — 1 7 — — 7 5 6 1 0 

Zárjecs—Zboró 
Zay-Ugrócz 

Felső-Nasticz . . . . 
Zsolna 

Csacza . . . . . . . 
11 

— 

V 

2 1 
2 6 

? 

7 — 1 2 

1 5 — 

— 

5 — 

— 4 3 
2 6 
3 1 

3 
1 
5 

5 
2 
7 

Összesen 
1890—1900-ban 

2 8 3 
2 5 1 

5 8 1 
5 7 2 

1 9 8 1 
1 8 7 9 

2 8 8 
2 7 8 

5 7 
3 3 

1 8 6 
1 5 9 

2 
2 

1 8 
1 8 

2 9 3 
2 7 1 

2 8 2 
2 8 2 

9 2 
9 2 

4 0 6 3 
4 4 6 4 

1 7 5 
1 8 3 

4 2 0 - 9 
4 3 7 - 5 

r 

Áttekintés. 
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Bars  37 87 8 35 — 42 — — 64 8 5 286 16 63 3048 8 600 

F.-Komárom . . . 12 84 — 27 — 6 2 3 20 — — 154 18 43 470 10 400 

Hont  10 — 123 4 — 18 — — 6 . 7 — 168 16 26-9 1185 7 200 

Moson  3 — 43 1 — 3 — — 6 — — 56 7 6 570 3 1000 

Nógrád 106 107 464 67 — 18 — — 69 213 17 1061 27 93 4900 13 1865 

Nyitra  77 64 1156 43 4 32 — — 24 — — 1400 40 84-5 3795 12 1460 

Pozsonymegye . . 16 160 5 79 — 14 — — 22 — 37 333 15 39 4860 2 260 

Pozsonyváros . . . — 18 6 22 29 26 — 15 60 54 33 263 15 31-5 2726 — — 

Trencsén  22 61 176 10 24 27 — — 22 — 342 21 34 1760 6 1900 
Összesen 283 581 1981 28c 57 186 2 18 293 282 92, 4063 175 420-9 23314 61 6685 

A katechetákról és az idegen intézeteket látogató ev. növendé-
kek vallásoktatásáról szerkesztett ezen kimutatáshoz F.-Komáromból 
utólag még az a jelentés érkezett, hogy Csabdi, Ondód, Szák és Tordas 
egyházközségek szórványaiban a vallásoktatás még mindig nincsen 
berendezve. A verbói egyházhoz tartozó Pusztavesz leányegyházra 
nézve a lelkész azt a meglepő jelentést teszi, hogy ott az iskola, az 
egyházközség tudta nélkül ev. felekezetiből községivé lett az 1900/1901-
iki tanévben s hogy onnan az adatokhoz, háromszori felszólítás daczára 
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Jegzzet 

Bucsek Gyula, lelkész 

Krizsan Zsigmond, lelkész 

Czigelbrier Károly, tanító 
Riesz Károly, lelkész 

» » » 

Krizsan Miloslav, h. leik. 
Kostyál Béla, isk. igazgató 

2 1 9 4 4 
1 0 0 

7 1 0 

2 0 0 
1 0 0 
2 5 0 

4 0 

az áltam 

áll. 500, egyh., vár. 1— 
100, tdíj 

az állam 
» » 

áll., város 50, közal. 100 
a közalap 

6 1 6105 

2 0 0 

1 0 0 

4 kilométer távolság. 
3—4 gy. vall. okt.-ban nem 

rész. 
Fr.-Teplán és Tepliczen 

berendezendő. 
Hiányos jelentés ézkezett. 
Mjezgóczon berendezendő 

Államsegély, ev. t. kellene. 

2 3 8 1 4 
2 3 5 2 9 

6 1 
7 8 

6 6 8 5 
1 2 9 5 6 

sem juthatott. Tatatóvárban pedig, mint a jelentés mondja, az ottani 
róm. kath. gymnásiumon tanuló 2 gyermekünk a ref. hitoktató által, 
ref. tankönyvek szerint oktattatott. (Valószínűleg hittant nem tanul-
tak; a mennyiben az mégis megtörtént volna, remélnünk kell, hogy 
jövőben a tavaly létrejött egyesség elvei be fognak tartatni). 

A fenti kimutatás szerint külötiben 175 idegen intézetben (tavaly-
hoz képest (— 8) összesen 4063 (— 401) növendéket 420'9 (— 16*6) 
heti órában 23314 (— 215) korona díjazásért oktattak katechetáink. 
(Hogy ezen adatok mindenike némi csökkenést mutat, az talán a 
jelentések hiányosságának a rovására Írandó.) A dijazás fent közlött 
összegének minden koronájához az állam 43"40, az egyházközségek 
31'33, a politikai községek 10 69, a kerület és közalap 8'20, intéze-
tek és társulatok 5 38, a tanulók 1.10 fillérrel járulnak. A dijazás évi 
összegéből 1 heti órára az egész kerületben átlag 55 kor. 37 fillér 
jut. Ennél több esik egy-egy órára Pozsonymegyében (12316), Moson-
ban (95'00), Pozsonyvárosban (87'94); ellenben kevesebb Nógrádban 
(52-68), Trencsénben (5176), Barsban (48-39), Hontban (43-90), 
Nyitrában (43 40) és F.-Komáromban (10*90). Néhány helyütt ingyen 
teljesítik a hitoktatók a szent munkát. Díjazandó lenne még 61 heti 
óra 6685 koronával; ezek között a Sámsonházához tartozó Mátra-
szőllősön, melyet, minthogy reá tavaly e helyen utalás történt, most 
névszerint felemlíteni szükségesnek látszott. 

A vallásoktatás anyaga a körülményekhez képest szerfelett változó, 
főleg mennyiség tekintetében. Általánosságban csak annyit vélek 
megnyugtatásul felemlítendőnek ezúttal is, hogy a legszükségesebb 
ismeretekre mindenütt oktattatnak a növendékek. Másrészt azonban 
tagadni nem lehet, hogy e téren még sok a teendő; a vallásoktatás 
ľendszeresebbé és belterjesebbé — tétele az összes hivatott tényezők 
nemes feladatát kell hogy képezze. Hiszen, mint látszik, képezi is. 
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J e g y z e t 

1 
Állami tanítóképző 

Pozsony 7 7 7 12 33 

Schmidt K. J. 
leik. az I—III., 

Korcsek Zsigmond 
a IV. tf. 2 

Az I—III. o.-ban: bibi. be-
vezetés, olv. s magyarázat ; 
ének. Tk. Schmidt ker. val. 
A IV. o : Vallástanítástan 

Június 17. Teljes dicsé-
retet érdemlő 

12 

Vizsgái kerül, biztos volt: 
Trsztyenszky Ferencz esp. 

2 

Sz. Orsolya r. k. 
tanítóképző 

Pozsony 1 4 5 

Schmidt K. J. 
lelkész Ugyanaz Június 3. Ugyanolyan 

4 

Vizsgabiztos: Trsztyenszky 
Ferencz esperes 

3 

Sz. Orsolya r. k. 
tanítóképző 

Nagy-Szombat 5 

Albrecht Géza 
vallástanár 

2 

Apóst. Csel. magyarázata. 
Pálfy egyház története 

Luther haláláig 

4 

5 

Állami tanítóképző 
Modor 13 6 6 6 31 

Hollerung Károly 
esperes, 

Lenhardt Károly 
igazgató 2 

Biblia-ismertetés Schmidt 
K. J. tkve szerint. Orgoná-
lás, ének. IV. osztályban: 

Vallástanítástan 
Június 10. 

t 

Jó 
4 

Vizsgái biztos: Lenhardt Károly 
képezdei igazgató. 0 tanította az 
orgonálást és éneket is, mint az 
esperességi jelentés kiemeli, szép 

sikerrel 4 

5 
Állami tanítóképző 

Léva 5 

Bándy Endre 
lelkész 

3 

4 

I., II. o. bibi. tört. sPalaeszt . 
földrajza Bereczky S. tk. sz. 
IV. o. gyakorlati s elméleti 

vallásoktatástan 

Oszt. máj . 28. 
Kép. jún. 24. Jeles 

3 

6 
Állami tanítóképző 

Losoncz 17 

Kaszner Ede 
vallástanár 

3 

4 

Vizsgái biztos : Wladár Miksa 
esperes, kinek jelentése szerint 
az eredmény középen aluli; a tan-
anyag csekély, a tudás hézagos 

Összesen 96 Tavaly összesen 86 növendék volt 
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IV. A lyceumokról. 
Az illető igazgatók az alábbi jelentéseket küldték be. 

A) A pozsonyi lýceum. 
I. A lýceum kormánya. A lýceum felügyelője Günther M. Vilmos, 

kir. tanácsos. A lýceum kormányzatával megbízott testületnek, az 
iskolatanácsnak 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 1900—1901-iki iskolai évben az igazgatóval és tornatanitóval együtt 
15 rendes, 6 rendkívüli tárgyakat előadó tanár, L más vallású 
hitoktató és 1 iskola-orvos volt. 

III. Tananyag. A tanmenet a tanórák száma és a tanév beosz-
tása teljesen az állami tanterv által előirott volt. A tankönyvek a 
vallástaniak kivételévél — mind államilag engedélyezettek voltak. 

Rendkívüli tárgyakként taníttattak: 
a) A tót nyelv, tanulta 11 tanuló; tanította dr. Wagner Lajos, 

áll. főreáliskolai tanár. 
b) A gyorsírás, tanulta 31 tanuló; tanította dr. Jeszenszky István 

lyceumi tanár. 
c) Vegyes szólamu és férfikarének, tanulta 120 tanuló; tanította 

Frühwirth Samu, népisk. igazgató. 
d) Hegedűjátékot és más zenekari hangszereket tanult 18 tanuló; 

tanította Förster Ferencz, zenetanító. 
e) Szabadkézi rajzot tanult 47 tanuló. Tanította Hazslinszky 

Kálmán, rajztanár. 
f ) Slöjd (kézügyesség) tanulta 33 tanuló; tanította Freuszmuth 

Frigyes, népisk. tanió. 
g) Vivás, tanulta 25 tanuló, tanította Michnay Gyula, tornatanító. 
IV. Tanulók. Az év elején beiratkozott 455 nyilvános, 7 magán-

tanuló. Évközben elhalt 5, kimaradt 9, eltanácsoltatott 1; haladó 
tanuló volt 415, ismétlő 31. Vizsgálatot tett 425. Az V—VIII. osztály-
ban görögpótló tárgyakat tanult 81. Tandijfizető volt 412, tandíjmen-
tes 8, részben felmentetett 5. 

Vallásra nézve: ág. hitv. ev. 218, ev. ref. 49, róm. kath. 82, 
gör. kel. 3, izraelita 96. 

Anyanyelvre nézve: magyar 290, német 110, tót 43, román 2. 
Illetőségre nézve: pozsonyvárosi 152, pozsonymegyei 85, más 

megyebeli 200, más állambeli 8. 
V. Vizsgálatok. Az érettségi szóbeli vizsgálatok június hó 12—15 

napjain tartattak méltóságos és főtisztelendő dr. Baltik Frigyes dunán-
inneni ág. hitv. ev. püspök úr elnöklete alatt. A kormány képviselője 
Fischer Miklós iglói főgymn. igazgató volt. Jelentkezett 43 nyilvános 
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tanuló. írásbeli vizsgálatot tett 39, szóbelit 39. Jelesen érett 9, jól 8, 
egyszerűen 15, két hóra visszavettetett 6, egy évre 1 tanuló. 

Az évvégi osztályvizsgálatok június 17—25-ig folytak. 
A tanulók előmenetele: magaviseletre nézve volt 346 jó, 89 

szabályszerű, 5 kevésbé szabályszerű. Igazgatói megrovást kapott 9, 
tanárkari megrovást 1. 

A tanulmányokban való előmenetelre nézve volt-: minden tantárgy-
ból jeles 29, minden tantárgyból legalább jó 64, legalább elégséges 
256, egy tantárgyból elégtelen 44, két tantárgyból elégtelen 13, több 
tantárgyból elégtelen 25. 

Egészségi állapot. A tanuló ifjúság egészségi állapota a lefolyt 
tanévben általában kedvező volt. Azonban hat tanulót elragadott a 
halál; négynek nehéz kórral kellett megküzdenie. Az iskola orvosi 
teendőket dr. Stromszky Ármin végezte. 

VI. Alumneum és convictus. Az alumneumba beiratkozott 100 
tanuló. Évközben kilépett 5, a convictusba áthelyeztetett 7. Az alum-
nisták és önként jelentkező convictorok ez évben is kaptak vacsorát 
évi 60 korona díjért. E csekély összegért naponta meleg vacsorát 
kaptak és pedig hatszor húsételt, egyszer tésztát. Vacsorára járt 84 
tanuló. 

Az 1900—1901. évi supplicatió az alumneum javára 1230 kor. 
33 fillért eredményezett. Az alumneum szükségleteinek fedezéséhez a 
dunán-inneni egyházkerület 300 kor. járul. Egyéb adományok: 1400 
kor. Kamatozó tőkepénze 140699 kor. 

A convictusba, melynek tagjai mind ingyenesek, felvétetett az év 
elején 29, a II. félévben 34 tanuló. A convictus kamatozó tőkepénze 
166938 kor. 18 f. Ezen alaphoz tartozik a Mihály u. 10. sz. a. 
lévő két emeletes ház és két szántóföld. 

Az alumnisták és convictorok négy kiváló helybeli orvos által 
ingyen gyógykezeltettek és az orvosságokat is ingyen kapták az alum-
neum és convictus alapjából. 

VII. Ösztöndijak, pályadijak, jutalmak. A pozsonyi ág. hitv. 
ev. egyház kezelésében levő alapítványokból és az egyetemes egyház 
által adományozott ösztöndíjak czímén, a tanulóknak 2533 kur. jutott. 
Ösztöndíjban és jutalomdíjban részesült 36 tanuló. Pályadíjat nyertek 
9-en 400 korona összegben. 

Jutalomkönyvet kapott az Eisert-féle alapból 20 tanuló. 
VIII. Gyűjtemények. A könyvtárak (nagy könyvtár, tanári kézi 

könyvtár és ifjúsági könyvtárak) ez évben 1500 korona összegen vett 
könyvekkel szaporodtak; 1901. május végén volt a nagy könyvtár 
nem theologiai részében, 13930 mű, 23215 kötetben és füzetben; az 
ifjúsági könyvtárban 1050 mű, 1230 kötetben; az önképzőkör könyv-
tárában 3177 magyar, 945 német könyv. A lýceum tulajdonát képező 
tót és szerb könyvtárban van 1127 mű, 2106 kötetben. 

A természettani szertárban van 788 készülék. Évi költség 500 
korona. 

A természetrajzi szertárban van 2266 drb. Évi költség 400 kor. 
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A földrajzi és régiségtörténeti gyűjtemény 100 kor. vett tár- 28. 
gyakkal gyarapodott. 

+ mértani rajzeszközök gyűjteménye 80 korona összegen vett 
tárgyakkal gyarapodott. 

A philologiai muzeum 60 kor. áru tárgyakkal gyarapodott. 
Az éremgyüjtemény ez évben ajándékozás útján gyarapodott. 

Minden héttőn a nagyközönség számára nyitva áll. 
IX. Ifjúsági egyesület. 
1. Önsegélyző intézet. Az önsegélyző intézet, mely működésének 

immár 20 évét töltötte be, a tanuló ifjúság, tanári kar és a lýceum 
barátainak lelkes pártfogása következtében 19722 kor. 40 fillér tőkével 
rendelkezik. Az egyesület ez évben 70 tanulót, összesen 1047 kor. 
összeggel és 80 tanulót a szükséges tankönyvekkel segélyzett. 

Evi bevétele volt 1894 kor.; kiadása 1517 korona. 
2. Önképzőkör. Tagjainak száma 216. Tartott 27 gyűlést, 25 

magyart, 2 németet. Magyar könyvtára 3177, német könyvtára 945 
kötetből áll. Gyarapodása ez évben 157 kötet. 

3. Gyorsirókör. Tagjainak száma 11. Alaptőkéje 559 kor. 24 f. 
4. Bél Mátyás ifjúsági gyámegyesület. Évi gyűjtése 200 kor., 

Ebből kapott a központ 50 kor., Ipolyság 20 kor, Nagyvárad 20 kor. 
Pőstyén 10 kor., Puszta-Födémes 10 kor., Theologusok Otthona 10 kor., 
Diakonissa intézet 20 kor., Zala-Egerszeg 20 kor., a Kőszegi »Erzsébet-
alap« 20 kor. 

5. A zeneegyesület. Zenekara 45 gyakorlati órában 12 darabot 
tanult be. A rendszeres hegedű tanfolyamban résztvett 3 tanuló. Alap-
tőkéje 578 kor. 52 fillér. 

6. Ifjúsági énekkar és daloskör. Férfikar és vegyeskar; heten-
ként három gyakorlati órát tartott. Alaptőke 563 kor. 25 fillér. 

X. Adatok az intézet ez évi történetéhez. A lýceum internátusa 
a jövő 1901/1902. iskolai évvel megkezdi üdvös és jótékony működését. 

Ez új intézménynyel a pozsonyi ev. egyház ismét fényes jelét 
adta emberbaráti jó indulatának, melylyel az idegenből oda sereglő 
és legtöbbször minden felügyelet nélkül szűkölködő tanuló ifjaknak 
biztos otthont óhajtott adni; hogy tanulmányaikat gondos felügyelet 
mellett zavartalanul végezhessék és szülői gondozásban részesülhes-
senek. Hála és elismerés illeti ezért a pozsonyi ev. egyházat azon 
nagy áldozatért, melyet e nemes intézmény létrehozásáért hozott. 
Hála és elismerés illeti az egyház nemes gondolkozású felügyelőjét, 
Günther M. Vilmos kir. tanácsos urat, ki először pendítette meg a 
lyceummal szerves kapcsolatban felállítandó internátus eszméjét, ki 
rendíthetlen kitartással, sokszor nagy lelki önmegtagadással küzdött 
az eszme megvalósulásaért és ki lankadatlan buzgalmával végre az 
eszmét meg is valósította. Ezen intézmény áldásos működéséhez a 
közjótékonyságnak is közre kellene hatnia. Kegyes alapítványok tétele 
által lehetséges volna az internátusban sok ingyenes helyet létesíteni, 
hol tanulni vágyó, de szegénysorsu tanulók, kik tehetségükkel biztató 
reményt nyújtanak, teljesen ingyen ellátásban részesülnének; sőt 

41 
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egyéb szükségleteikben is gyámolíttatnának. Egy-egy ilyen ingyenes 
helynek az alapításához nem is kellene valami nagy alaptöke; mely 
gazdag szellemi kamatokat hozhatna. 

A lýceum mindjárt az iskola év kezdetén egy fényes és részletei-
ben megkapó ünnep színhelye volt. A Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház meghívására Pozsony városa 
falai között a lýceum díszes tornatermében tartotta meg az 1900-ik 
évi nagygyűlését. Az ünnepség szeptember hó 19-én folyt le Gyurátz 
Ferencz dunán-túli evang. püspök és Hegedűs Sándor kereskedelmi 
minister úr közös elnöklete alatt, az ország minden részéből nagy 
számmal egybe sereglett előkelő tagok részvételével. 

A gyűlés alkalmából a pozsonyi ev. egyház a lýceum rajztermé-
ben, az egyház tulajdonát képező nagy ritkaságokból könyvunikumok-
ból, kéziratokból, oltári szerekből kiállítást rendezett; mely nagy 
feltűnést keltett. 

A lyceumnak jótevői, pártfogói a lefolyt iskolai évben sem hiány-
zottak, kik adományaikkal lehetővé tették, hogy az intézet akadályta-
lanul teljesíthesse fontos kulturális missióját. 

Az állami főfelügyeletet a lefolyt iskolai évben is Pirchala Imre 
pozsonyi tankerületi főigazgató gyakorolta, ki í. évi február hó 25—27 
napjain tartotta meg hivatalos látogatását és a tapasztaltak felett; 
különösen az intézet vezetéséről és a tanári kar működéséről a leg-
teljesebb megelégedésének adott kifejezést. 

A tanuló ifjúság hazafias és kegyeletes érzelmeinek ápolása, előadó 
képességük gyakorlása és szép érzékük 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 1901. évi február hó 27-én az ifjúsági 
körök alaptőkéinek gyarapítására mérsékelt belépő díjjal rendezett hang-
verseny, mely a felül fizetésekkel együtt 412 koronát jövedelmezett. 

Az iskolai tanulmányoknak szemléletek és tapasztalatok által 
való kibővítése czéljából, az ifjúság a természetrajz és történelem 
tanárainak vezetése mellett, több tanulságos kirándulást tett. 

A vallás és közoktatásügyi magyar királyi ministerium által f. 
évi május hó 25. és 26. napjain rendezett országos ifjúsági torna-
versenyen, a lýceum 32 felső osztályú tanulóval vett részt; kik 9 
versenynemben vetélkedtek s 6 versenynemben győztesen kerültek ki. 

A tanári kar és az ifjúság Vörösmarty Mihálynak Budapesten, és 
Bethlen Gábornak, a protestantismust védő jeles erdélyi fejedelemnek, 
Nagy-Enyeden felállítandó emlékszobrára gyűjtést eszközölt. Az ered-
mény a következő volt: A Vörösmarty-szoborra befolyt 212 korona, 
a Bethlen-szobor javára 122 kor. 85 fillér. 

B) A selmeczbányai lýceum. 
A selmeczbányai lyceumban a lefolyt 1900. tanévben 19 tanár 

működött; 12 rendes, 2 helyettes, 3 bejáró vallástanár. 1 bejáró óra-
adó és 1 rendes tornatanár. A tanítás nyelve az egész lyceumban 
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kizárólag magyar. A tanítás az állammal kötött szerződés értelmében 
az állami tanterv szerint m egyen. 

A tanulók száma volt: beiratkozott 390 nyilvános és 4 magán-
tanuló; elmaradt 18. meghalt 4, vizsgálatot tett 372; kik között volt 
15 ismétlő, 357 haladó. A felső négy osztály 201 tanulója közül 
75 (37%) tanulták a görögpótló tantárgyakat. 

Vallásra nézve volt a vizsgálatot tett tanulók közül: 170 (45"6%) 
ág. hitv. ev., 26 (7%) ev. ref., 3 unitárius, 126 (33'8%) róm. kath., 
2 görög kath., 45 (12%) izraelita. 

Anyanyelvre nézve volt: 228 (60-7%) magyar, 51 (13 6%) német 
és 93 (25%) tót. 

Illetőségre nézve: 120 (30%) helybeli, 68 (20%) megyebeli és 
184 (50%) más megyebeli. 

Mint rendkívüli tárgyak előadattak a szabadkézi rajz; tanította 
Lencsó János, melyben 15-en vettek részt; a gyorsírást tanította Micsinay 
János, melyben 10-en, a zongorázás melyben 4-en, a műének, melyen 
159-en, és a hegedűlés (zenekar), melyben 29-en vettek részt; ez 
utóbbiakat tanította Becker Nándor; a vívásban, tanította Künsztler 
János, 48-an gyakoroltatlak. 

Az évzáró vizsgálatok június 12—22-kéig folytak, a javitó érett-
ségi vizsgálatok szeptember 10-én és deczember 21-én tartattak Heincz 
Hugó lyceumi m. felügyelő elnöklete alatt és Fischer Miklós iglói 
főgymnásiumi igazgató, kormányképviselő jelenlétében. Az első javítón 
18 tanuló közül 15 nyilváníttatott érettnek, a második javítón a többi 
három. Ugyanakkor tett pótérettségit a latin és görög nyelvből egy a 
körmöczbányai főreáliskolában érettségi vizsgát tett tanuló; a ki azon-
ban a görög nyelvből javitó vizsgára utasíttatott. A rendes érettségi 
szóbeli vizsgálatok június hó 24—28-káig tartattak mélt. Dr. Baltik 
Frigyes püspök elnöklete alatt, ntiszt. Hörk József theologiai tanár, 
kormányképviselő jelenlétében. Jelentkezett 51 nyilvános és 1 magán-
tanuló, 1 ismétlő vizsgát tett, 1 pedig a görögből javított. írásbelit 
tett 53, szóbelit 54; jelesen érett 4, jól 8, egyszerűen 32, két hóra 
visszavettetett 9, egy évre visszautasíttatott 1. 

A tanulók előmenetele. Magaviseletre nézve volt 338 (90%) jó, 
30 (70%) szabályszerű. Igazgatói megrovást kapott 5, tanárkarit 6, 
eltanácsoltatott 3. A tanulmányokban való előmenetelre nézve volt 
23 (6%) jeles, 54(14-7%) jó, 233 (62 6%) elégséges, egy tantárgyból 
elégtelent kapott 32 (8-6%), két tantárgyból 13 (3-5%), több tantárgy-
ból 17 (4-5%). 

Az egészségi állapot nem volt a legkedvezőbb: 4 haláleset 
fordult elő, két helybeli és két vidéki tanuló a vörheny áldozatául 
esett. Trachoma vizsgálat kétszer volt; beteget nem találtak. A himlő-
oltás az év elején történt. 

Ösztöndíjakúl kiosztatott 1722 korona. A Breznyíkbirtok-alap 
jövedelméből 900 kor. fordíttatott 20 tanuló segélyezésére. Jutalom-
könyveket kaptak 10-en, tornadijakat 10-en. Az országos tornaverse-
nyen 34 tanuló vett részt, 3 tanár kíséretében. A főversenyben a 

10* 
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lýceum oklevelet nyert. A függeszkedésben egy tanuló ezüstérmet, a 
futásban egy tanuló bronzérmet kapott, azonkívül 10-en bronzérmeket. 

Az élelmező 190 tanulót látott el ebéddel és vacsorával, egész 
évi 100 kor. dijért. Elengedtetett 53 tanulónak 2015 korona. A 
supplikánsok gyűjtése, az egyenesen az élelmezőnek küldött adomá-
nyokkal együtt 2169 korona. Az élelmezősök ingyen gyógykezeltettek, 
az élelmező által díjazott orvos által és az orvosságokat is ingyen 
kapták az élelmező jövedelméből. 

Ifjúsági egyesületeit. 
1. Petőfi-kör 57 rendes, 37 rendkívüli taggal. Jutalmat nyert 

5 munka és 2 szavalat 100 korona értékben. A kör 2 nyilvános 
ünnepélyt tartott: 1900. deczember 1. megünnepelte Vörösmarty 
Mihály születésének 100 éves évfordulóját; 1901. márczius 15-én a 
szabadságharcz emlékére. 

2. Bibliai egyesület 157 rendes, 107 pártoló taggal. A filléres 
adományokból befolyt 400 korona; miből tizenegy egyháznak 132 
korona értékű bibliák és énekes könyvek vétettek, 40 kor. a lyceumi 
imaterembe Krisztus-képre, 24 kor. 3 díszbibliára az egyet, gyám-
egyletnek, a hely. konfirmandusoknak 60 kor., a lyceumi ifjúságnak 
84 kor. énekes könyvekre fordíttatott. 

3. Zenetársaság: zenészek 29, énekesek 159. Az egyesület 
három ízben szerepelt nyilvánosan: 1900. szept. 19-én Breznyik 
János síremléke fölavatása alkalmából a temetőben, 1901. február 
9-én sikerült hangversenyt rendezett, a márczius 15-iki ünnepélyen. 

4. Testgyakorlók-köre 78 rendes, 81 pártoló taggal. Szerei: 24 kard, 
34 keztyű, 8 fejvédő és 2 plasztron. 

Szertárak. A könyvtárak (nagy könyvtár, tanári kézi és ifjúsági 
könyvtár) e tanévben 2400 kor. összegen vett könyvekkel szaporod-
tak. A természetrajzi és természettani szertárba 560 kor. fektettetett 
a rajzszertár 201 lappal és 12 füzettel gyarapodott. 

Iskolai ünnepélyek: A király ő Felsége nevenapja, a reformátió 
ünnepe, Erzsébet királyné emlékezete, a 48-iki törvények szentesítésének 
ünnepe, a koronázás ünnepe; 1900. szept. 19-én részt vett a lýceum a 
Breznyik János síremlékének felavatásán, 1901. június 12-én a tanár-
kar az ifjúsággal csöndes családias ünnepet ült: Jezsovics Károly 
igazgató a befejeződő tanévvel töltötte be tanári működésének 40-ik 
évét; ezen alkalomból üdvözölte őt a tanárok nevében Moesz Géza, leg-
régibb kollegája és legidősebb tanítványa; az ifjúság részéről Bartos 
Pál VIII. oszt. tanuló. A novemberben tartott tanári konferentián az 
igazgató kollegiálisán üdvözölte Hlavatsek András lyc. tanárt, 25 éves 
tanári működését méltatva. 

A lyceummal kapcsolatos tanítóképzőnek az 1900/1. tanévben 
24 tanulója volt, 9 rendes és 15 magántanuló. Képesítőt tett 4 ren-
des és 3 magántanuló. Ösztöndijat kapott egy, 22 korona értékben. 
Élelmeződij — elengedésben részesült mind a 6 élelmezős; a mennyi-
ben 100 korona helyett csak 48 koronát fizettek; ez kitett 312 koronát. 
Tandij fejében is csak 24 koronát fizetnek, 48 korona helyett. 



85 

A tanítóképzőre a lyc. a lefolyt tanévben az egyetemes alapból kapott 28—29. 
1800 koronát, a honti esperességtől 70 koronát, a budapesti magyar 
egyháztól 50 koronát, a fakó-vezekényi ev. egyháztól 8 koronát, 
összesen 1928 korona. 

A ker. gyűlés a bizottság jelentését jegyzőkönyvébe 
foglalja, az előadónak nagy terjedelmű munkálatáért köszö-
netet szavaz s a tanügyről nyújtott megnyugtató kép fölött 
örömét nyilvánítja; utasítja az espereseket, hogy a szorgalmi 
idő betartásáról évenként jelentést tegyenek; felhívja a 
nyitrai esperest, hogy a pusztaveszi ev. iskola községivé 
történt átalakulásáról részletes jelentést tegyen a püspöki 
hivatalnak; felhívja a fehér-komáromi esperest, hogy a 
tata-tóvárosi ref. hitoktató által oktatott felekezetünkben 
gymnásisták tankönyv-használatát illetőleg, felekezeti érdeke-
inknek megfelelően intézkedjék; a pozsonyi lýceum inter-
nátusának létre jöttét örömmel üdvözli s a pozsonyi egy-
háznak, valamint annak élén álló nagyérdemű felügyelőjé-
nek, Günther M. Vilmos kir. tanácsosnak elismerő köszö-
netét nyilvánítja; végre utasítja az egyházmegyéket, hogy 
ezek a tanügyi adatok pontos kimutatásáról, egy állandó 
a kerületi tanügyi jelentés czélzatait figyelemmel kisérő 
egyházmegyei tanügyi előadó alkalmazásával gondoskodjanak. 

29. Raab Károly, a tanügyi bizottság elnöke, beterjeszti a mult évi 
ker. gyűlés határozata értelmében, a dunáninneni ág. h. ev. egyház-
kerület által 1901-ig engedélyezett s most engedélyezendő iskolai 
tankönyvek következő jegyzékét: 

I. Vallástan. 
1. Magyar. 
a) Káték. 

1. Bognár Endre: Dr. Luther M. Kis-Kátéja. 
2. Gr atz Mór: Káté ev. iskolák számára. 
3. Győri Vilmos: Dr. Luther M. Kis-Kátéja. 
4. Korén Pál: Dr. Luther M. Kis-Kátéjának magyarázata. 
5. Pálfy Vendel: Dr. Luther M. Kis-Kátéja. 
6. Dr. Szeberényi Gusztáv: Dr. Luther M. Kis-Kátéja. 
7. Klár Fülöp: Dr. Luther M. Kis-Kátéja. 

b) Bibliai történetek. 
1. Thomay József: Bibliai történetek. 
2. Turcsányi A. M.: Bibliai történetek. 
3. Bereczky Sándor: Bibliai történetek. (Luther t. kiadványa.) 
3. Noszág: Kétszer 52 bibliai történet. 



c) Egyháztörténet. 
1. Kovacsics Gyula: A ker. anyaszentegyház története. 
2. Pálfy J.: A ker. anyaszentegyház rövid története a középiskolák 

számára. 
3. Händel Vilmos: A keresztyén egyház története, a középiskolák 

felsőbb osztályai s a tanítóképzők növendékei számára. 
4. Raab Károly: A ker. egyház rövid története a középiskola alsó 

osztályai, a polg. és felsőbb leányisk. számára. 
5. Bereczky Sándor: A ker. egyház rövid története el. iskolák, 

felső polg. és középisk. alsó osztályai számára. 
6. Haan Lajos: A ker. egyház története. 
7. Németh Károly: A ker. egyház rövid története. 

2. Német. 

a) Káté. 
1. Luthers kleiner Katechismus, nebst passenden Bibelsprüchen. 

Klagenfurt (6 fill.) 
2. Dr. Joh. Konrad Irmischer: Leitfaden zur Erklärung des Luther, 

kl. Katechismus. 
3. KoldeK. Ad.: Luthers kleiner Katechismus in Fragen U.Antworten. 
4. Frühwirth Lajos: Erklärungen zu Luthers kl. Katechismus. 
5. Herder J. Gotfried: Luthers Katechismus mit einer katech. 

Erklärung. 

b) Bibliai történetek. 
1. Bibi. Geschichten für die ev. Schulen des Groszherzogthums 

Baden. 
2. Bibl. Geschichten, kalwi kiadás (Hornyánszky.) 
3. Wangemann: Bibl. Geschichten. 
4. Bibl. Geschichten: Kiadta a mosonyi egyházmegye. 

c) Egyháztörténet. 
1. Kor esek Zs.: Reformationsgeschichte. 

3. Tót. 
a) Káté. 

1. Szeberényi-Baltik: Malý katechismus dia M. Luthera. 
2. Bezo János: Malý katechismus. 
3. Salva Károly: Malý katechismus. 
4. Výklad mensiho katechismu: Vydal zvolenský seniorat. 
5. Braxatoris Károly: Krestanský katechismus. 
6. Cobrda Pál: Kresťanský katechismus. 
7. Leska János: Katechismus. 
8. Plačko István: Kresťanský katechismus. 
9. Linder Károly: Katechismus dia M. Luthera. 
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b) Bibliai történet. 
Bella Jem: Bibi. histórie. 
Bibi. histórie dia vzoru kalvského. 
Cobrda Pál: Biblické histórie pre školy ev. a. v. 
Bibl. histórie pre nižšie triedy ev. a. v. počiatočných škôl. Sostavil 
priateí škoíkej mládeže. 
Bibl. histórie pre školy ev. a. v. a dom. Sostavili dvaja delníczi 
z vinice Pána. 

c) Egyháztörténet. 
Haan-Kliment: Krátky Dejepis cirkve kresťanské po nižši elem. 
školy. 
Zvolenszký Školník. 
Nitriansky Školník. 
Baltik: Dejepis cirkve kresťanské. 

4. Biblíaisme. 
Kurzgefasste Bibelkunde für ev. Volkschulen, von Sig. Korcsek. 
Bereczky Sándor: Biblia-ismertetés bibliai történetekkel, polg. 
és felsőbb leányiskolák számára. 
Batizfalvy-Bereczky: Biblia-ismertetés ev. középiskolák felsőbb 
osztályai számára. 

5. Hit- és erkölcstan. 
Stehľo A.: Ev. ker. vallástan. 
Stehéo A.: Ev. christ. Reíigionsíehre. 
Bereczky Sándor: Ker. hittan és erkölcstan algymnasiumok, 
alreál és polgári iskolák számára. 
Zsilinszky-Hörk: Ker. hit- és erkölcstan, főgym. és főreálisk. 
prot. ifjúsága számára. 
Bancsö A.: Hit- és erkölcstan. 
Schmidt K. Jenő: Keresztyén vallástan. 

6. Énekes és imakönyvek. 
Az általánosokon kívül: 
Moesz Géza : Kis-Orgona. 
Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádságok az ev. vallású 
tanuló ifjúság számára. 
Školský zpevník. 
Tranoscius pre školy. 
Hänclel-Herbst: Gyermek-imák. 

II. Abc. és olvasókönyv. 
1. Magyar. 

Gönczy Pál: Magy. abc. és olv. könyv a népiskolák I. osztálya 
számára. (Ugyanaz németül és tótul is.) 
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Gősz-Schön-Trajtler: Magy. abc. és olvasókönyv az elemi isk. 
I. oszt. számára. 
Kapi-Papp: Abc. és olv. könyv az ev. népiskolák I. osztálya 
számára. 
Freuszmuth-Frühwirth-féle olvasókönyv a II. elem. oszt. számára. 
Gáspár-Sebesztha: » a III. » » » 
Bakó-Kapi-Papp: Képes olv. könyv, az ev. népiskolai II. és III. 
osztályai számára. 
Groó Vilmos: Magy. olv. és gyak. könyv a tótajku népisk. 
II. III. és IV. osztályai számára. 
Komáromy és társai: Képes magyar olv. könyv II. VI.-rész 
osztott isk. számára. 
Gáspár-Sebesztha: Olv. könyv a népiskolák II. oszt. számára. 
Kapi-Papp: Olv. és tankönyv a népisk. IV. V. és VI. osztálya 
számára. 
Bezsó János: Magyar gyakorló és olv. könyv. 
Emericzy-Gyertyánffy-Kiss-Íé\e olv. könyv. 

2. Német. 
Druisner J. G.: Schreib-Lese Fibel. 
Ebenspanger-Haester-Richter: Fibel und deutsches Lesebuch. 
Kurz Samu: Abc- und Lesebuch. 
Jausz Georg: Fibel. 
Leder er: Deutsches Abc. 
Madzsar J.: Magy. nyelvkönyv a német tannyelvű népiskolák 
II. oszt. számára. 
Jausz Georg: Deutsches Lesebuch 1. III. rész. 
Madzsar J.: Magy. nyelvkönyv a német tannyelvű népisk. III. 
osztálya szamára. 
Frűhwirth-Polster-Posch: Deutsches Lesebuch für Volksschulen 
IV-ter Theil. 
Kapi-Papp-Frühwirth: Lehr- und Lesebuch für die IV. V. VI. Kl. 
der Volks- u. für Wiederholungsschulen. 
Gyertyánff'y-Radó-Kiss: Lesebuch. 

3. Tót. 
Bezo J.: Abcedár. 
A békés-csabai kiadású abc könyv. 
A Hornyánszky-féle slovenský šlabikár. 
Zólyomi egyházm. Šlabikár a prvá čítanka. 
Bella J.: Druhá čítanka pre II. prípadne III. triedu školy ev. a. 
v. spolu s malou madár, čítankou. 
Bezo J.: Druhá čítanka a mluvnicza pre ev. a. v. počiatočné 
školy. 
Bezo J.: Tretia čítanka a mluvnicza pre ev. a. v. počiatočné školy. 
Zólyomi egyházm. Druhá čítanka. 
Német-Linder olvasókönyv. 
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III. Nyelvtan. 
1. Magyar. 

1. Derne Károly: Magy. nyelvtan elemi iskolák számára. 
2. Falucli (FuchsJ János: Magyar nyelvt. gyakorló könyv a nép-

isk. II. III. és IV. oszt. számára. 
3. Nagy L.: Magy. nyelvt. gyakorlókönyv 3. rész. 
4. Schumann Sándor: Magyar olv. és nyelvkönyv 2. füzet. 
5. Vargyas Endre: Magyar nyelvtan az elemi népisk. II. VI. oszt. 

számára. 
6. Bakó-Frühwirth-Posch: Magy. nyelvtan és olv. könyv magy. és 

német nyelvű népisk. számára. 

2. Német. 
1. Ahn-Erényi: Gyakori, tanfolyam a német nyelv megtanulására. 
2. Klein-StrIcker: Deutsche Sprachlehre. 
3. Mendt L.: Deutsche Sprachlehre. 
4. Samarjay K: Prakt. Anleitung zur Erlernung der ung. Sprache. 
5. Szabó L.: Gyakorló könyv az alsó osztályok számára. 
6. Szirmay J.: Magyar nyelvképző iskolája és magyar nyelvkönyve. 

3. Tót. 
1. Rizner L.: A Szirmay-féle magy. nyelvképző iskola tót tannyelvű 

iskolák számára. 
2. Sebesztha Károly: Uhorská mluvnicza. 
3. Zigmundik J.: Škola maďarskej reči. 
4. Zigmundik J.: Škola reči slovenskej. 
5. Mikszáth Kálmán: Társalgási leczkék az elem. iskolák szám.; 

kulcs a magyar nyelv megtanulásához. 

VI. Számtan. 
1 . Bezo J.: Prvá počtovnicza pre ludové školy. 
2. Emericzy Kárpáti: Számtani példatár. 
3. Füredi (Führerj Ignácz: Számtani példatár magyarázó jegyze-

tekkel és megoldásokkal a népiskolák II. III. és IV. osztálya 
számára! 

4. Faludi (Fuchs) János: Számvetési gyak. könyv I. II. III. füzet. 
5. Faludi (Fuchs) János: Számvetési példatár 5 füzet a népiskolák 

IV—VI. oszt. számára. 
6. Groó L.: Počtové príklady pre slov. národnie školy. 
7. Lutter Nándor: Számtani példatár. 
8. Lutter-Laczkó: Sbierka poctovných príkladov pre národnie školy. 
9. Kordos Gusztáv: Úkoly ku počtovaniu pre slov. lud. školy. 

(Több füzet.) 
10. Močnik-Orbók: Számolókönyv polg. és felsőbb iskolák számára. 
11. Székely Mór: Számtani gyak. könyv 3 füzet a II., III. IV., V. 

és VI. osztály számára. 
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V. Földrajz. 
Báthy László: Barsvármegye földrajza. 
Sannovitz Gyula: Esztergomvármegye földrajza. 
Jávor B.: Hontvármegye földrajza. 
Dr. Emericzy Géza: Magyarország és az 5 földrész első ismer-
tetése. 
Faludi János: A magyar korona tartományainak földrajza (néme-
tül és tótul is.) 
Feigler Ferencz: Bevezetés a földrajz elemeibe: Pozsony város, 
Pozsony környékének és a vármegyének térképe. 
Gáspár Ignácz: Első oktatás a földrajzban. 

„ „ Elemi földrajz a népiskolák III. és IV. osztálya 
számára. 
Hajdú László: Egyetemes földirat. 
Mártonffy Pochány: Földrajz 2 részben. 
Sebesztha Károly: Zemepis pre slov. element, školy. 
Vargyas Endre: Földrajz a falusi népisk. III.- VI. évfolyama 
számára. (Németül és tótul is kapható.) 
Kozma Gyula: Földrajz a polgári és felsőbb leányisk. számára. 
Kozma Gyula: Atlasz. 

VI. Történelem. 
Ballagi K. és Nagy L. Magyarország története. 
Gaál Mózes: A magyar nemzet története a világtörténet neve-
zetes eseményeivel kapcsolatban. 
Győrffy Iván: Magyarország története. 
Győri M.: Magyarhon története. 
Dr. Kiss Áron: Magyarok története kapcsolatban a világtört. neve-
zetesebb eseményeivel. 
Kuttner Sándor: Első oktatás a magyarok történetében. 
Sebesztha Károly : A magyarok története (Dejiny Uhorska.) Tót 
nyelvű falusi iskolák számára. 
Vargyas Endre: Magyarok története. (Kapható németül, tótul is.) 

VII. Alkotmánytan. 
Győrffy Iván: Alkotmánytan. 
Gyürky-Hoffmann: Magyar polg. jogok és kötelességek rövid 
ismertetése kérdések és feleletekben. 
Dr. Kiss Áron: Rövid alkotmánytan. (Kis Tükör, népisk. kézi-
könyvek tára. 
(Majer) Mayer Miksa: Rövid alkotmánytan (németül: Verfassungs-
lehre czím a.) 
Dr. Seidel Pál: A polg. jogok és kötelességek ismertetése. 
Fuchs János: A polg. jogok és kötelességek, (népisk. ismerettár 
6-ik rész.) 
Vargyas Endre: Alkotmánytan falusi népisk. számára. 
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VIII. Természetrajz. 
Evtl Heribert: Természetrajz az elem. népiskolák szám. (Tótul 
is kapható.) 
Faludi János: A természetrajz elemei (népisk. ismerettár III. r.) 

Naturlehre. 
Vargyas Endre: Természetrajz. (Németül és tótul is kapható.) 
Zimmermann Jakab: Természetrajz. 
Becker A. .• Kleine Naturgeschichte. 
Busa János: Természetrajz. 
Buza-Mende: Naturgeschichte. 
Wettstein nyomán: Pásthy-Szarvasi: Természetrajz: Polgári és 
felsőbb leányisk. számára. 

IX. Természettan. 
Bezo János: Sylozpyt. 
Ertl Heribert: Rövid természettan tót tannyelvű isk. számára. 
Vargyas Endre: Természettan. 
Faludi János: A természettan elemei; (népiskolai ismerettár 4. r.) 

X. Gazdaságtan. 
Csáky Elek: Gazdaságtan nép- ismétlő és gazdasági ism. iskolák 
számára. 
H. Mezei Kálmán: Mezei gazdaság és kertészettan. 
Vargyas Endre: Gazdaságtan. 

Egyetemes tartalmúak. 
Bánhegyi-Emericzy: Népiskolai tankönyv, olvasmányokkal a 
mindennapi és ism. iskolák számára. 
Csizmadia Aladár: Tankönyv. (Tartalmazza a földrajzt, törté-
nelmet. alkotmánytant, természetrajzi, természettant és gazda-
ságtant. 
Pap Ferencz: Tankönyv a népiskolák felsőbb oszt. számára. 
Tartalmazza a földrajzt, Magyarország történetét, alkotmánytant, 
a ker. egyház történetét, természetismeretet, gazdaságtani ismere-
teket és magyar nyelvtant. 
Kapi-Papp: Olv. és tankönyv az ev. népiskolák IV.—IV. osztálya 
számára; ugyanazon tantárgyakkal. 
A mosonyi ;egyházm.: Leitfaden zum Unterricht in den vom 
Gesetz für Volksschulen vorgeschriebenen Lehrgegenständen. (A 
földrajz, Magyarország története és természetrajz magyarul és 
németül. 
A zólyomi egyliázm.: Prostonárodní ev. Školník. (Az összes tan-
tárgyakkal: a földrajz, a magyarok története és a természetrajz 
magyarul és tótúl.) 
A nyitrai egyházm.: Školník pre ev. školy (az összes tantár-
gyakkal.) 
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XI. Különféle tárgyak 
1. Evtl Heribert: Egészségtan. 
2. Kapi Gyula: Egészségtan. 
3. Szabó József: Egészségtan az elem. népiskolák számára. 
4. Széli Lajos: Életmentés és egészségtan. 
5. Ruttkay Sándor: Egészségi, erkölcsi és illemszabályok. 
6. Bartalus István: Világi énekek. 
7. Hoff mann M: Kis Lant. 
8. Erődi Ernő: Dalok az iskolának és a gyermekszobának. 
9. Kapi Gyula: Dalkönyvecske (külön utasítás a dalkönyvecskéhez.) 

10. Kiss: Singschule. 
11. Zsasskovszky: Kis Lantos. 
12. Szirmay József: Szépírás. 

A jegyzékben foglalt tankönyvek engedélyezetteknek 
jelentetnek ki; az esperesek felhivatván a használt könyvek 
ellenőrzésére; végül az elnöknek fáradságos munkájáért köszö-
net szavaztatik. 

30. Raab Károly tanügyi bizottsági elnök bemutatja a püspöki-
leg előadásra hozzáutalt egyetemes szabályrendeleti javaslatot a vallás-
tanítás tervéről azzal, hogy kerületünk egyházmegyéinek többsége és 
az egyik lýceum vallástanára, azt még általánosságban sem óhajtják 
elfogadni. 

A ker. gyűlés, minthogy a szóban lévő tervezetben 
nincsen meg, főleg a vallásoktatási czél kitűzése szempont-
jából a szükséges egység s minthogy annak, különösen 
methodikai tekintetben, a mai kor követelményeihez s az 
egyes iskola-csoportok fokozatához való, még nagyobb mérvű 
alkalmazkodása lenne kívánatos és minthogy végül abban, 
az idegen intézetekbeli csak igen korlátolt óraszámmal ren-
delkező vallásoktatásra kellő figyelem fordítva nincsen: azt 
ezen kifogásoknak megfelelő ujabb átdolgozás végett, az 
egyetemes közoktatási bizottsághoz azon kéréssel vissza 
származtatja, hogy az átdolgozásnál a fenti észrevételek 
vétessenek tekintetbe. 

31. Raab Károly tanügyi bizottsági elnök beterjeszti az iskolai 
bizottságok szervezetéről szóló egyetemes szabályrendelet — tervezetét 
és ezzel kapcsolatban a pozsonyi ág. hitv. ev. lýceum igazg. tanácsá-
nak következő észrevételeit: 

A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház egyetemes 
szabályrendelete az iskolai bizottságok szervezéséről tárgyaltatván, 
az iskolai tanács egyhangú határozata: Az egyetemes közoktatási 
bizottság javaslata nem czélszerű, annak ujabb kidolgozása múlhatat-
lanul szükséges, még pedig a következő okoknál fogva: 

1-ször nagyon hiányos, nem törődik iskoláink történeti fejlődésé-
vel, nem törődik a Protestantismus főeszméjével, az egyházközség-
ben az erőt fejleszteni, hanem arra törekszik, nehézkesen működő 
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és költséges bizottságokkal azon középiskolai ügyeket elintéztetni, 
melyek csakis az iskola közvetetlen tényezői által, eddig gyorsan és 
költség nélkül lettek elintézve. 

2-szor míg egy kisebb középiskolának ügymenetét csak egy 
fórumon át intézi el, mert ennek fentartója a kerület, addig a pozso-
nyi nagyszabású középiskola ügyrendjében, — mert ennek fentartója 
az egyház, — egy egyházközségi albizottságot, egy bizottságot, a konven-
tet, egy egyházmegyei bizottságot s egyházmegyei közgyűlést foglalkoztat, 
hogy ezek révén az ügy végre az egyházkerületi középiskolai albizott-
ságból a bizottságba és a kerületi közgyűlésre jöjjön. 

3-szor még, az eddig áldásosán működő iskolai tanács mint albizott-
ság és az egyházi közgyűlés közé is, ékeli be az egyházközségi iskolai 
bizottságot. 

4-szer oly jogokat, melyek az egyház alkotmánya szerint a 
pozsonyi egyház iskolai tanácsát és konventjét illetik és a melyekről 
ezen testületek nem fognak lemondani . soha, p. o. az igazgató válasz-
tás jóváhagyása, tanári állásra való pályázatok kihirdetése és betöltése, 
a tanárok és szülők, valamint a tanárok között fenforgó ügyeket, 
— szintén oly testület elbírálásához teszi, melyek avatkozása a mi 
ügyeinkbe teljesen szükségtelen; eltekintve attól, hogy munkájuk a 
költséggel nem áll arányban. 

5-ször nem veszi tekintetbe az 1883. évi XXX. t.-cz. azon intéz-
kedéseit, melyeket ez a püspöki hivatalra ruház; sőt azt indítványozza, 
hogy ezen ügyekben, a mennyiben azok elintézés végett a kerületi 
albizottsághoz utaltatnak, — (de ki által?) a kerületi albizottság járjon 
el. Hogy ez által a legkellemetlenebb súrlódásokra fog okot adni és 
hogy ez által az ügy, mely többnyire sürgős — (tantárgy alóli felmen-
tés, javító vizsgálatra-bocsátás, osztály-összevonás) — akkor fog elin-
téztetni, mikor a folyamodó talán már rég lemondott szándékáról; 
ezt nem veszi figyelembe. 

6-szor oly hiányos, hogy az egyházközségi iskolai bizottságról 
szóló 5. §-ban kidolgozta az egyházközség elemi iskolai albizottság 
szervezetét és annak hatáskörét; de elfelejtette az u. n. középiskolai 
albizottság szervezetét és hatáskörét kidolgozni és ugyanazon hibát 
követte el az egyházmegyében; úgy hogy csak a kerületben találko-
zunk az egyházkerületi középiskolai albizottság hatáskörével. 

7-szer teljesen felesleges és hasztalan költekezéssel vizsgáltatja 
meg, a kerületi albizottság elnöke és kiküldött tagjai által, évenkint 
legalább egyszer a középiskolákat. 

8-szor az egyházkerületi iskolai bizottságba oly rengeteg számú 
tagot rendel, mely sok kerületi gyűlés tagszámával bátran versenyez-
het és ez által a középiskolai ügyet teljesen meddővé teszi; mert 
mindnyájan tudjuk, hogy albizottságokban csak egyesek dolgoznak 
valóban, míg ha sokan vannak a járatlanok csak akadályozzák a 
munkát, és ezért fizessen még költséget az egyház? 

9-szer végre minden bizottságba és albizottságba társelnöksé-
get kiván. Honnét venné kitérjedett intézményeinél a pozsonyi egy-
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31—35. ház azt a sok papot, a kinek gyakran egy órában elnökölni, tanítani, 
temetni és keresztelni kellene? 

Eltekintve attól, hogy egyházunkban eddig fótörekvés volt, az 
áldozatkész világi elemet, minden ügyekben legelőször igénybe venni. 

Talán nincs elég befolyása a lelkésznek, ki hivatását jól felfogja, 
az iskolára és az egyházra? 

Mindezeket egybefoglalva, kérjük a tervezet ujabb kidolgozását, 
mely fősúlyt a gyors és egyszerű és minél takarékosabb ügymenetre 
és a helyi viszonyok jogosultságára vetne. 

A ker. gyűlés a tervezetet, tanügyi bizottsága s a pozso-
nyi iskolai tanács észrevételei alapján, elfogadhatónak nem 
tartja s azt átdolgozás czéljából a közoktatási bizottsághoz 
visszaszármaztatja. 

32. A mult évi ker. gyűlés jkvének kapcsán jelenti püspök úr, 
hogy dr. Luther Márton kis kátéjának, mint symbolikus könyvnek 
kiadására, az előmunkálatok folyamatban vannak. 

Tudomásul szolgál. 
33. Püspök úr jelenti, hogy a fél-ingyenes theol. »Otthon« helyeket 

a mult évben Holly József, Delinga Samu, Drobný János és Bálent 
Pál theoíogusoknak adományozta. A jövő évi javadalmasok nevei, az 
1902-ben tartandó ker. gyűlésen fognak közé tétetni. 

Tudomásul szolgál. 
34. Kovács Sándor, a theologiai »Otthon« felügyelője beterjeszti 

a felügyelete alatt álló intézet állapotát ecsetelő jelentését s felkéri a 
kerületet további ingyenes helyek alapítása iránt. 

A ker. gyűlés örömét fejezi ki a theologiai Otthonnak, 
mint egyetemes intézetnek azon ténye fölött, hogy évi jelen-
tésének beterjesztése által, a kerületünkkel való benső viszonyt 
szilárdítani törekszik s hogy az intézet iránti jó indulatának 
s rokonszenvének tanúbizonyságát adja, felhívja az egyház-
megyéket az ingyenes Otthon-helyek szaporítására: felkérvén 
egyúttal püspök úr ő méltóságát is, hogy az Otthon czéljaira 
gyűjtést megindítani szíveskedjék 

35. A selmeczbányai lýceum kormányzó tanácsának beterjesztett 
jegyzőkönyveiből, az 1900/901. tanévből kiemelendők a következők: 

1. Breznylk János síremléke immár fel van állítva. Mult év 
szeptember havában történt az ünnepélyes átadás. Maga az ünnepély 
a nagy mester tanítványai halájának megható kifejezése volt. Sajno-
san kellett azonban néhány kiváló egyházi férfiúnak jelenlétét nélkü-
löznünk, egyszerűen azért; mert az ünnepély ideje, történetesen össze-
vágott a protestáns irodalmi egyesület Pozsonyban megtartott gyűlé-
sének idejével. 

2. A lyceumi tanári karban változás állott be, a mennyiben 
Zalányi János, a mathematika rendes tanára, Debreczenbe hivatott 
meg, az ev. ref. főgymnásiumba. Az isk. tanács annak idején meghir-
dette a pályázatot, mert e tanszék betöltése a v. és közokt. minister 
úrnak a joga, a beérkezett folyamodványokat és okiratokat a maga 
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hármas jelölésével felküldte a minister úrnak. Örömmel jelenthetem, 
hogy a minister úr Breznyik Jánost, ki az isk. tanács által első helyen 
volt ajánlva, megbold. Breznyik János közel rokonát, a lyceumnak volt 
jeles növendékét, nevezte ki rendes tanárrá a jelzett tanszékre. 

Suhajda Lajos, helyettes tanári minőségben, kiváló sikerrel műkö-
dött két éven át s miután a mult tanévben jelesen tette le úgy a 
szak, mint a paedagogiai vizsgálatot; az isk. tanács őt 1901. szep-
tember elejétől rendes tanári minőségben véglegesítte, a meghívót 
számára kiállította s megerősítés czéljából, szabályzata értelmében, a 
dunáninneni ág. ev. egyházkerület mélt. és főt. püspökéhez felterjesz-
tette. A megerősített meghívó Suhajda Lajosnak kézbesíttetett már. 

Jelentem továbbá, hogy a tornatanáron kívül, 13 rendes és egy 
helyettes tanár működik. 

3. A lýceum épületében a még szükséges átalakítást e nyáron 
eszközöljük. Sajnálattal kell még jelentenem, hogy a két év előtt bera-
kott uj gerendázatot a fagomba elpusztította, úgy hogy több teremben 
ezt ki kellett szedni. Azonnal megtörtént az egész épületben biztonság 
tekintetéből a kellő vizsgálat s a hol hiba volt, annak a megszünte-
tésére mindent megtettünk, különösen az által, hogy íagerendák helyett, 
vasgerendákat alkalmaztunk. Tetemes költség hárult ezzel a lyceumra; 
megnyugtató tudomásul méltóztassék azonban venni azt, hogy a fede-
zetről gondoskodtunk s zavarba e miatt nem jutunk. Megjegyzem 
még, hogy tetemes építkezési költség háramolt reánk a Breznyík-
birtokon Békés-Csabán; s sajnálattal kell végre jelentenem, hogy a 
Nikodém-féle hagyaték ügyében a pört elveszítettük. 

4. Tanítóképző. Az isk. tanács belátva azt, hogy a kerület eddig 
nem volt képes a selmeczbányai lyceummal kapcsolatos tanítóképzőt 
önállósítani; belátva azt, hogy tanítóképzőre a kerületnek szüksége 
van, végül szolgálni kívánván az egyháznak: utasítja a lyc. igazga-
tóját, hogy a tanítóképzőnek első tanfolyamába a következő tanévben 
fogadja be az e tanfolyamra jelentkezőket. 

5. Az isk. tanács, az élelmezői jótéteményben más felekezethez 
tartozó tanulókat is részesít; kijelenti egyszersmind, hogy e tényből 
más felekezethez tartozók, sem jelenben, sem jövőben, jogot vagy bár-
miféle igényt az élelmezői alapokra, vagy bármiféle vagyonára nem 
formálhatnak. 

6. A lyc. pénzügyi bizottságnak az iskolai tanácshoz beterjesz-
tett jelentése: 

A számvizsgáló bizottság átvizsgálta a lýceum múlt évi összes 
bevételi és kiadási naplóit, főkönyveit és tőkekönyveit, átnézte s a 
kiadásokkal összehasonlította az összes mellékelt nyugtákat, végül a 
vagyoni állapot megállapítása végett, átnézte az elhelyezett tőkék ösz-
szes kötelezvényeit, értékpapírjait s a takarékpénztári betéti könyveit, 
s az összes számadásokat, valamint a lýceum vagyonát teljesen rend-
ben találta. 

A számadások szerint következő eredmény mutatkozik: 
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35—37. 1. A lyeeumi pénztárban: 
Összes bevétel 75959 kor. 84 f. 
Összes kiadás 82270 kor. 51 f. 

Hiány az 1901/2.-ki tanévben 6310 kor 67 f. 

2. Élelmezői pénztárban: 
Összes bevétel 32520 kor. 23 f. 
Összes kiadás 29555 kor. 40 f. 

Marad az 1901/2. évre 2864 kor. 81 f. 

3. Zeneintézeti pénztárban: 
Összes bevétel 8164 kor. 09 f. 
Összes kiadás 7627 kor. 

Marad az 1901/2. évre 540 kor. 09 f. 

4. Ösztöndijak pénztárában: 
Összes bevétel 7425 kor. 82 f. 
Összes kiadás 7315 kor. 87 f. 

Marad az 1901/2. évre 109 kor. 95 f. 

5. Breznyik-birtok pénztárában: 
Netto jövedelem 4402 kor. 52 f. 

Levonva a tanulók és a lyceumnak átadott 3600 kor. 
Marad az 1901/2. évre 802 kor. 52 f. 

6. Tanári nyugdij-alap pénztárában: 
Összes bevétel 3595 kor. 19 f. 
Összes kiadás 3172 kor. 01 f. 

Marad az 1901/2. évre 425 kor. 18 f. 
A beterjesztett jelentés megnyugtató tudomásul szolgál. 

36. A selmeczbányai ág. hitv. ev. lýceum kormányzásával meg-
bízott isk. tanácsnak abbeli felterjesztését, hogy a rendszabály 2-ik 
pontjának harmadik kikezdése oda módosíttassák, hogy »a kormányzó 
tanács tagjai hivatalból, a selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház rendes 
lelkészei, a lýceum igazgatója, a tandíj szedő tanár és az ephorus« 
és a 6-ik pont a) alpontjának harmadik kikezdése pedig, akként egé-
szíttessék ki, hogy a kormányzó tanács, a tanári kar óhajának 
meghallgatása után tegye meg hármas javaslatát az egyetemes 
gyűléshez, az ez által 6 évre megválasztandó igazgatóra nézve, — 
azzal intézi el a közgyűlés, hogy 

a rendszabály második pontjának indítványozott módosítá-
sát ajánlólag terjeszti fel az egyetemes gyűléshez; a rend-
szabály 6. pont a) alpontjának javasolt módosítását nem 
fogadja el s azt eredeti szövegében fentartja. % 

37. A modori leányiskola épitése tárgyában felolvastatott az épitő 
bizottság és a pénzügyi bizottságból alakult vegyes bizottságnak 1901. 
augusztus 26. kelt alábbi jegyzőkönyve: 
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A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület pénzügyi és a modori magy. tanny. 
f.-leányiskola építő vegyes bizottság Pozsonyban 1901. aug. 26. tartott ülésének 

jegyzőkönyve. 

Jelen voltak: Laszkáry Gyula, kerül, elnök és dr. Baltik Frigyes 
püspök, a vegyes bizottság elnökei, — dr. Láng, Günther, Hollerung, 
Trsztyenszky, Hacker, Vladár, Beniczky, Steltzer, Raab, Händel, Korcsek 
és Sziklai biz. tagok; az utolsó e bizottság jegyzője; úgy Schleiffer 
Károly biz. tag. 

I. Az elnökség felkéri az építő kis bizottság elnökét, Günther 
urat, az épitési ügy állásának ismertetésére és felolvastatja ezen vegyes 
bizottság f. 1901. márczius 7-én tartott, valamint az építő kis bizott-
ság azóta tartott üléseinek jegyzőkönyveit. 

A jelentés s a jegyzőkönyvek az építési ügy állását a követke-
zőleg tüntetik fel: 

A vegyes bizottság f. é. márczius 7-én tartott ülésében meggyő-
ződött arról, hogy a kerületünk 1900. aug. 15. és 16. tartott közgyű-
léséről szóló jegyzőkönyv 27. részében foglalt rendelkezésnek, az építő 
bizottság megfelelt; — nevezetesen a feltételek elsejére vonatkozólag, 
vagyis, hogy miben áll Modor városának hozzájárulási ügye — 
Hollerung bemutatta Modor város képviselő testületének 1901. május 
11-ki közgyűlési jegyzőkönyve hit. kivonatát és a város felsőbbsége, 
Pozsonymegye törvényhatóságának helybenhagyó határozatát, — mely 
szerint Modor városa 1901-től számított húsz egymásutáni évben 
évenként 800 kor. segélyt nyújt; ezen kívül még az iskola fedélzetére 
és gerendázatára szükséges nyers gömbölyű fenyőtönkfát az erdőben 
— fuvar nélkül — ingyen adja, mely fa nyolczezer korona értékű-
nek mondható, — és bemutatja a modori polgármester utalványát, 
melylyel az ez évi 800 koronának f. é. márczius 31-én lejáró negyed-
évi részletét kiutalványozza, úgy hogy azaz építés megkezdésekor 
felvehető legyen és a további negyedévi részlet mindenkor pontosan 
fizettessék; 

a 2-ik pontra vonatkozólag — vagyis, hogy a kis bizottság sze-
rezzen költségvetést és az épitő vállalkozóval kössön szerződést és 
azt kötelezőleg Írassa alá, — felolvastatott a kis bizottság 1901. 
febr. 21-iki jegyzőkönyve, melyből kitűnik, hogy az ácsmunka és a 
vízszolgáltatás: vízvezeték vagy kút és a clossettekkel — levonva az 
építő vállalkozó czégnek 3%-os engedményét, — az 

egész épület 46284 frt-ba 
kerül; — ehhez kell számítani még az intézet felszere-

lésére 3500 frt-ot 
és a telek ára és átiratási illetékre . . . . . . . 3400 » 
e szerint az összes költség 52184 frt-ot 
vagyis 106368 koronát tenne; — a bemutatott kötlevelet Kittler és 
Gratzel építő vállalkozó czég magára kötelezőleg aláírta; 

a 3-ik pontnak megfelelően az iskola telke már megszereztetett 
és az egyházkerület tulajdonjoga arra bekebeleztetett; 



98 

a 4-ik pontja értelmében az iskolának kerületi és felekezeti 
jellege biztosíttatott; mert a Modorban kerületünk által építendő és 
bennlakással egybekötött felsőbb-leányiskola épitésére adta meg Modor 
város segélyét, — továbbá, mert a modori német és tót egyház 
határozottan kerületi felsőbb-leányiskolára szavazta meg hozzájárulását, 
végül a telekkönyvben is a kerületi evangelikus iskola van tulajdono-
sul bekebelezve, — ez és ezen kívül a kerületnek felügyeleti és veze-
tési jogát maga a kerület biztosította — és gyakorolja; 

az 5-ik pontra kijelentette a vegyes bizottság, hogy az építés 
elrendelésének nincs akadálya és az építést el is rendelte. 

Az építés fedezetét képezi: 
1. A kerület 1898. évi közgyűlésének 3-ik 

pontja szerint megszavazott 40000 kor. — f. 
2. A modori német egyháznak a telekre 

már is megadott . . . . . . . 
3. A modori német és tót egyháznak az 

intézet berendezésére megajánlott 
4. Modor városának megajánlott 20 évre 

évenként 400 frt-ja, tőkésítve . . . 
5. Az egyházkerületnek a pénztárban 

kezelt felsőbb leányi iskolai alapja, mely 
1902. év végéig leend 

6. A nagyszombati egyház adománya . 
A mult évben befolyt adomány összesen . . 938 » 70 » 
A f. évben befolyt adomány és pedig: 
Az egyetemes egyháztól 2000 » — » 
A lipcsei Gusztáv Adolf egylettől . . . 295 » 10 » 
A szeniczi egyháztól 10 » — » 
A p.-födémesi » 7 » 12 » 
A grinádi » 3 » — » 
A száki » 2 » — » 
N. N.-től Modorban 20 » — > 
A somorjai egyháztól 10 » — » 
A Gusztáv Adolf egylettől a második tétel . 410 » 32 » 
A pozsonyi egyház adom 500 » — » 
A récsei » * . 10 » — » 
A luczini » » . . . . . . . 2 » 15 » 
A ksinnai » » 4 » — » 
A felső-petényi egyház adom. . . . 5 » 20 » 

Összesen: 87207 kor. 59 f. 
áll tehát rendelkezésre; ezt az 53184 írt. azaz 106368 . — » 
költséggel egybevetve mutatkozik 19160 kor. 41 » 
hiány; a mit azonban az építés folyama alatt várható adományok 
még apasztanak. 

Az építést f. é. május havában kezdték meg; azóta megszakítás 
nélkül folyt és ma már az egyelőre négy tanteremre és 40—50 benn-
lakóra számított épület tető alatt van. 

4000 » 

7000 » 

10000 » 

21000 
1000 

938 
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Az eddigi építési költség a telek árát beleszámítva 51494 kor. 
24 f. rúg. Ezt az összeget a takarékpénztárban elhelyezett pénzből 
vettük. Ha a Modor városa megszavazta húsz éven át évenként 
fizetendő 800 korona 10000 koronával tökésíttetik s a pénz a kerü-
leti pénztárba befolyt: akkor egy-két hónapra a kiadást lehet fedezni; 
— ha ez rövid időn meg nem történnék, úgy a kerület értékpapír 
állományából most 8900 frt. —17800 kor. névértékű magyar arany-
járadék lenne eladandó, annál inkább, mert az aranyjáradék a mér-
legben 100 frt-jával van felvéve, tőzsdei értéke pedig ma 118 frt; 
tehát haszonnal lenne értékesíthető. 

Az építő kis bizottság, mely Günther M. V. elnöklete alatt Schmidt 
Gyula, Hollerung Károly és Sziklai Ottó tagokból áll, a felügyeletet és 
ellenőrzést akként gyakorolta, hogy Hollerung főesperes fáradságot 
nem ismerve naponként megjelent az építkezés színhelyén, Schmidt 
Gyula és Günther M. V. felváltva mentek ki Modorba az építkezés 
megtekintésére; az egész kis bizottság pedig két ízben tartott Modor-
ban ülést. 

Végül különösen figyelembe veendő hogy az alkalmas telket csak 
úgy lehetett megszerezni, hogy Hollerung főesperes úr és neje hajlan-
dók voltak saját telküket odaadni azon telekért, mely az iskola építé-
sére legalkalmasabb; minthogy pedig 1100 frttal olcsóbban adták mint 
valósággal megér, azt kérték, hogy akkor, ha az iskola kedvezően fej-
lődnék, a kerület Hollerung Károly és t. nejének vagy utódaiknak a 
velük a kerület nevében kötött szerződésbeli 3300 frt vételáron felül, 
nem az egész különbözetet, hanem csak 800 frtot vagyis egy ezer hat-
száz koronát adna, az áldozat részleges megtérítéséül; a minek a kis 
bizottság köszönettel elfogadását kéri. 

Erre 
a vegyes bizottság a felsőbb leányiskola építésére vonatkozó 
s az addig történteket összefoglaló jelentést, — különösen, 
hogy az épület a telek árával együtt és a felszereléssel 
106368 koronába kerül; hogy az épület már fedél alatt 
van, — tudomásul veszi, és az indítványokat elfogadja 
nevezetesen: 

1. nagytiszteletű Hollerung Károly főesperes úr és tisz-
telt nejének az alkalmas telek megszerezhetése végetti áldo-
zat-készségeért meleg köszönetét fejezi ki, és kötelességének 
tartja a kerületi közgyűlést kérni, hogy az köszönetét és 
háláját nyilvánítsa és a Modorban építendő magyar tan-
nyelvű és bennlakással összekötött felsőbb leányiskola léte-
sítésének főtényezője, a mozgalom megindítója és fáradhatlan 
vezetője és munkásának, úgy tisztelt nejének vagy utódaiknak, 
ezen iskola leendő jövedelméből lehetőség szerint az ezer-
hatszáz koronát adja meg; 

2. indítványozza, hogy a kerület az értékpapír-állomá-
nyából 8900 frt vagyis 17800 korona névértékű magyar 

10* 
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aranyjáradék eladását engedélyezze, úgy hogy a befolyó összeg 
az építésre fordíttathassék. 

II. A kerület megajánlotta 20000 frt; valamint az I. pontban el-
adatni indítványozott 8900 frt értékű magyar aranyjáradék vissza-
fizetésére, megtérítésére vonatkozólag, többeknek hozzászólása és Günther 
M. V. kerületi pénztárosnak azon felvilágosítása után, hogy a kerület-
nek nyolczvanezer korona értékű szabad vagyona van és hogy a 
megajánlott 20000 frt vagyis 40000 korona nem a kerület alapít-
ványából, hanem az ezeken felüli vagyonból kerül, 

a vegyes bizottság indítványozza, hogy a kerület által éven-
kénti 1050 frt; vagyis 2100 korona, a mit ezen iskola léte-
sítésére megajánlott 40000 korona visszatérítésére az éven-
kénti költségvetésbe bevétetni rendelt; első sorban az I. 
pontban eladatni indítványozott 17800 korona értékű arany-
járadék eladásából nyerendő összeg, azután pedig a több-
ször említett 40000 koronát megajánlott összeg megtérítésére 
íordíttassék. 

III. Az építő kis bizottságnak Hollerung főesperes azon kérete 
elfogadása iránti indítványát, hogy a Modor városa megajánlotta húsz 
éven át fizetendő 800 koronát, a modori ág h. ev. német egyház 
ÍO'OOO koronával tőkésíthesse, vagyis annak megfelelő tőkét saját 
felelősségére mielőbb eszközöljen ki, — és azt kamatostól a Modor 
városától évenként járó 800 koronával törleszsze; a tízezer korona tőkét 
pedig lehetőleg mielébb a kerületi pénztárba szállítsa be, hogy az iskola 
építésére fordítható legyen, 

a vegyes bizottság elfogadja és erre a kerületi gyűlés enge-
délyét kéri. 

IV. Az épülő leányiskolában a tanításnak megkezdhetése végettí 
intézkedés tárgyában többek hozzászólása után dr. Láng biz.-tag indít-
ványára 

a vegyes bizottság felkérendőnek határozza a ker. közgyűlést, 
hogy a jelenlegi vegyes bizottságot, vagyis a pénzügyi és 
iskola-építő-bizottságot egészítse ki, a tanügyi bizottság elnök-
ségével és az így megalakított bizottságot utasítsa, hogy az 
készítsen elő minden kérdést, így a tantervre, az igazgatásra 
vonatkozólag, tanerők választására is stb., hogy az intézetet 
a jövő 1902. évi szeptember elsején valósággal megnyitni és 
a tanítást megkezdeni lehessen; tehát a jövő évi tavaszszal 
tegyen a kerületi elnökségnek mindenre kiterjedő javaslatot, 
hogy annak alapján az előkészületet megtenni és azt jövő 
évben, lehetőleg már augusztus vagy júliusra egybehívandó 
közgyűlés tárgyalhassa és annak értelmében véglegesen intéz-
kedni lehessen. 

V. Az elnöklő püspök bemutatja Sziklai jegyző jelentését és azzal 
18789. 

a pozsonyi pénzügyigazgatóság VT YqTvi s z ' végzését, mely szerint a 
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f.-leányiskola telkének vételárára kirótt illeték felét a pénzügyigazgató- 37—38. 
ság törölte és így csak 141 kor. 90 fii. fizetendő, a mi le is rovatott. 

Tudomásul. 
Több tárgy nem lévén az elnökség az ülést bezárta. 

Kmf. 

Jegyzete: 

Sziklai Ottó s. k. Laszkáry Gyula s. k. 
jegyző. kerületi felügyelő. 

Dr. Baltik Frigyes s. k. 
püspök. 

A kerületi gyűlés e jegyzőkönyvet, illetőleg a benne 
foglalt jelentést tudomásul veszi és az indítványokat elfo-
gadja, különösen 

1. a ker. közgyűlés az építő kisbizottság, s a ker. pénz-
ügyi bizottságból álló, ez idő szerinti vegyes bizottságot, a ke-
rületi tanügyi bizottság elnökségével kiegészíti és az így meg-
alakult bizottságot megbízza és meghatalmazza, hogy az min-
den kérdést készítsen elő, még a tantervre, az igazgatásra, 
a tanerők választására is stb., hogy az intézetet 1902. évi 
szeptember elsején megnyitni és a tanítást megkezdeni le-
hessen ; tehát a jövő év tavaszán tegyen a bizottság a ker. 
elnökségnek mindenre kiierjedő javaslatot, hogy azt a jövő 
évben lehetőleg már július vagy augusztus havában egybe-
hívandó közgyűlés tárgyalhassa és annak értelmében intéz-
kedni lehessen, 

a ker. gyűlés kimondja továbbá, hogy 
2. a leányiskola berendezésének megszerzéséről az építő 

kisbizottság gondoskodjék, és 
3. hogy, ha az építésre a már említett összegeken felül 

még pénzre lenne szükség, megengedi a ker. gyűlés, hogy a 
szükséges összeget Fürst János, dr. Samarjay Emil, a ker. 
számvevőszék elnökei, továbbá Günther M. V. ker. pénztáros 
és Schleiffer Károly, a ker. pénzügyi bizottság jegyzőjéből 
ezennel összeállított bizottság javaslatára, a ker. elnökség 
utalványára, a kerület szabad rendelkezésre álló vagyonából, az 
építő kisbizottság felvehesse, illetőleg értékpapírt adhasson el. 

38. A kerületi levéltáros jelenti, hogy a kerületi levéltár részére a 
mult év folyamán beérkezett összes iratokat, a levéltári jegyzékbe 
szakok szerint bevezette s a megfelelő szekrényekben elhelyezte. 

Tudomásul vétetik. 
39. Olvastatik Günther kerül, pénztáros a tüzkár-biztositási 

ügyre vonatkozó jelentése. 
Az 1900. év folyamán eszközölt biztosítások utáni jutalékok fejé-

ben, a társulat részéről a kerületi pénztárba befolyt 
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39—41. 3077 korona 85 fillér; 
ebből jutott a nógrádi e. megyének 747 » 54 » 

» 5> Barsnak 07 » 30 » 
» » Trencsénnek 468 07 » 
» » Nyitrának 287 » 17 » 
» » Pozsony megyének 57 » 54 » 
» » Pozsony városának 18 » 32 » 
» » Mosony megyének 61 3> 48 » 
» » Fehér-Komáromnak 139 » 06 » 
» » Hontnak 416 » 05 » 

Összesen: 2282 korona 53 fillér. 
A kerületi pénztárban maradt: 795 korona 32 fillér. 

A kerületi gyűlés a jelentést tudomásul veszi és a 795 
korona 32 fillér maradvány felét, a modori felsőbb leány-
iskola, a másik felét pedig a kerület rendelkezésére, a pozsonyi 
theolog. otthon javára rendeli kiadatni. 

40. Püspök úr jelenti, hogy az egyetemes közalapból, a dunán-
inneni kerületet illető következő összegek folytak be kerületi pénz-
tárunkba: 

1. A ker. missionárius javadalmazására . . 2400 korona. 
2. A modori leányiskolára 2000 » 
3. Vallásoktatók, egyházak s missiók segélyezé-

sére 4136 » 
4. A selmeczi tanítóképző javára 1800 » 

Összesen: 10336 korona. 
Tudomásul szolgál. 

41. A közalap 1900. évi jövedelméből szegény egyházaknak és a 
hitoktatók felsegélyezésére, érkezett a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház 
kerületbe 4136 kor. Ebből a kerületi elnökség intézkedése folytán, az 
egyházak közt szétosztatott: 2100 kor.; kaptak pedig 

1. Alsó-Bodony 
2. Prága 
3. Erdőmeg 
4. Polichno 
5. Balassa-Gyarmat . . 
6. Ipolyság 
7. Bát 
8. Csánk 
9. Szakállos 

10. Nagy-Szelezsény . 
11. Zsolna 
12. Nagy-Szlatina 
13. Uj-Lehota 
14. Lúka  
15. Salgó 

Áthozat 

200 korona. 
100 
100 » 
100 
100 » 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 » 

1700 korona. 
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Áthozat 1700 korona. 
16 Pőstyén 100 
17. Pusztafödémes 100 » 
18. Magyar-Óvár 100 
18. Kesthely 100 _ 

Összesen: 2100 korona. 
Tudomásul vétetik. 

42. A hitoktatók tiszteletdíjaira ugyancsak a közalap jövedelme 
fenti összegéből fordíttatott 2036 korona. 

1. Kaszner Ede, losonczi hitoktató 300 kor. 
2. A balassa-gyarmati egyházi hitoktatás czéljaira . . . 221 » 
3. Laczkó János, assa-kürthi lelkész 185 » 
4. Az érsekújvári hitoktatás czéljaira 100 » 

és külön Hamrák Béla, hitoktatónak tiszteletdíj . 40 » 
5. Gáncs Jenő lelkész, mint székesfehérvári hitoktató . 90 » 
6. A bruckújfalusi hitoktatás czéljaira (Zurányi lelkésznek) 85 
7. A maskovai lelkésznek, mint gácsi hitoktatónak . . 70 
8. A sámsonházi lelkésznek, mint hitoktatónak a szórványokh. 55 
9. A bodonyi lelkésznek, mint romhányi hitoktatónak . 50 

10. Bándy Endre, lévai lelkésznek a hitoktatás czéljaira . 45 » 
11. Timkó György, s.-lelkésznek, mint ipolysági hitoktatónak 40 » 
12. Sárkány Dezső, n.-szelezsényi lelkésznek, mint hitok-

tatónak a szórványokban 40 » 
13. Margócsy Aladár, n.-szlatinai lelkésznek a szórvány-

beli hitoktatás czímén 40 » 
14. Jánosy Lajos, komáromi lelkésznek, mint hitoktatónak 40 » 
15. A csaczai hitoktatás czéljaira 40 » 
16. A f.-tóti (Körmöczbánya) hitoktatás czímén . . . . 40 » 
17. Maschtena József, p.-födémesi lelkésznek, mint diószegi 

hitoktatónak 40 » 
18. A kreucsi (Ny.-Szerdahely filiája) hitoktatás czéljaira 35 » 
19. A vágújhelyi hitoktatásra a szórványokban . . . . 35 » 
20. Schmidt K. J., pozsonyi lelkésznek, a zárdai tanítónő-

képezdei hitoktatás czéljaira 35 » 
21. F.-Rakonczai lelkésznek hitoktatás czímén a szórványokh. 30 » 
22. A púchói lelkésznek a szórványokbeli hitoktatás czéljaira 30 » 
23. A vihnyei hitoktatás czéljaira 30 » 
24. A szobotisti lelkésznek szórványbeli hitoktatásért . . 30 » 
25. Az újbányái hitoktatás czéljaira 30 » 
26. Krizsan Milosnak, mint rajeczi hitoktatónak . . . . 30 » 
27. A holicsi lelkésznek, mint hitoktatónak 30 » 
28. Luppa Lajosnak, dolányi hitoktatásért 25 » 
29. Szlopovszky tanítónak báti hitoktatásért 25 » 
30. A losonczi lelkésznek a szórványokban teljesített hitokt.-ért 25 » 
31. A szinóbányai gyári hitoktatás czéljaira . . 25 » 

Átvitel 1936 kor. 
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42—46. Áthozat 1936 kor. 
32. A szécsény-kovácsii hitoktatás czéljaira 20 » 
33. A galánthai hitoktatás czéljaira 20 » 
34. Wladár Miksa lelkésznek a szórványokban teljesített 

hitoktatás czímén . . . . . . . . . . 20 s 

35. Bálent István lelkésznek, mint hitoktatónak . . . . 20 » 
36. A szeniczi lelkésznek, .mint hitoktatónak 20 » 

Összesen 2036 kor. 
Tudomásul szolgál. 

43. Tárgyaltatván a nógrádi esperesség abbeli indítványa, hogy 
kerestessék meg az egyházegyetem a kerület által a végett, hogy a 
közalapból az egyh. alk. 305. §. a) b) alatt felsorolt czélokra és a 
hitoktatók díjazására, az eddigi segélynél nagyobb összeget fordítson; 

a kerületi közgyűlés 
tekintettel arra, hogy sok egyház pusztulásnak indul hatha-
tós segély nélkül; a mit pedig sem az esperesség, sem a 
kerület nem nyújthat: sok missziói pont támogatandó, és 
még szervezendő, hogy egyházunk hívei el ne vesszenek; 

tekintettel arra, hogy a közalap jövedelme évről-évre 
ujabb tőkésítések kamatjai által tetemesen emelkedik; 

megkeresi az egyházegyetemet, hogy évről-évre nagyobb 
összeget fordítson pusztuló, alakuló egyházak és a missziók 
segélyezésére, valamint katecheták díj azasara. 

44. Az 1900. évi államsegély elszámolására vonatkozólag jelenti 
az elnöklő püspök, hogy a számadást és a nyugtát a magy kir. minis-
ternek felterjesztette; de még arra elintézés nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 
45. A f. 1901. évi államsegély tárgyában olvastatik a magy. kir. 

közoktatási minister f. é. marcz. 29 kelt levele, melyben a püspök 
úrral tudatja, hogy a kerületünket a f. évre illető 23500 korona 
államsegélyt, a balassa-gyarmati kir. adóhivatalban kiutalványozta. 

Tudomásul szolgál. 
46. A kerületi pénzügyi bizottság beterjeszti a következő jelentést: 
1. Folyó évi márczius 7. tartott ülésében letárgyalta a pénztáros 

úr évi jelentését és örömmel vette tudomásul, hogy a kerület a posta-
takarékpénztárba belépett. 

2. Megvizsgálta a kezelési eredmény-számlát, s egybehasonlítván 
azt az 1900. évre elfogadott költségelőirányzattal, helyesnek találta, 
valamint a 2614 kor. 32 f.-nyi kezelési eredményt is. 

3. Kiküldött egy ad hoc kis bizottságot a mérlegszámla, a nyugták 
és ellennyugták, az értékek és a pénztárkészlet megvizsgálására. Ezen 
kis bizottság a főkönyveket a nyugtákkal és ellennyugtákkal egybe 
hasonlította, tételenként; átvizsgálta és azokat rendben levőknek találta; 
a mérlegszámla nyomán az értékeket egyenként átnézte, a készpénzt, 
tekintettel a folyó évi forgalomra átvizsgálta és mind ezeket a kimuta-
tásokkal teljesen megegyezőknek találta; a mérleg és a kezelési ered-
ményszámlát helybenhagyta és azt a szokásos záradékkal ellátva aláírta. 
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Ezeknél fogva indítványozza a bizottság a ker. gyűlésnek: 
a) hogy első sorban a pénztáros, ngs. Günther M. V. úrnak, 

tekintettel a pénztárosi tiszttel járó évről-évre fokozódó teendőire, melye-
ket sokoldalú elfoglaltsága daczára oly lelkiismeretesen, pontosan és 
sikerrel végez, különös elismerés szavaztassák meg; valamint hogy 
a pénztáros, a számvevő és az ellenőr uraknak köszönet mondassák 
és a felmentvény megadassák; 

bj hogy a 2614 kor. 32 f. kezelési eredmény a törzsvagyonhoz 
csatoltassék. 

A közgyűlés elfogadja a pénzügyi bizottság indítványait és közzé-
teszi az 1900. évi kezelési eredmény- és mérleg-számlát, a mint 
következik: 



ON 

TARTOZIK. KEZELESÍ EREDMENY-SZAMLA. KÖVETEL. 

Püspöki tiszteletdíj 
» iroda általány 
» káplándíj és lakbér 

Kerületi jegyzők tiszteletdíja 
Könyvelő tiszteletdíja 
Levéltáros » 
Felső leányiskolának 
Váczi hitoktatónak 
Kerületi tanítóképző alapnak 
Egyetemes egyháznak 
Theol. Otthonnak 
9 esperes tiszteletdíja 
Theol. Akadémiának 
Pozsonyi főiskolának 
Esperességi útiköltség és napidíj . . . . 
Képviseltetési költségek 

Útiköltség számlái 
Püspök úr útiköltsége 
Egyetemes gyűlés útiköltsége 
Bizottsági tagok » 
Irodalmi czélokra 

Vegyes kiadások számlá i 
Nyomtatványok 
Levéltári, irodai és bélyeg kiadások . . 
Mérleg számla 

K. 
2400 

800 
1999 

500 
200 
100 

2100 
74 

4000 
500 
480 

1800 

1792 
991 
698 

778 
249 

92 

28 

52 
84 
20 

K. 

5199 

2974 

6780 
500 
500 

2676 
59 

3482 
600 

1028 
2614 

26414 

92 

28 

04 

56 

38 
32 
50 

Kerületi államsegély számla 
Közigazgatási czélokra megszavazva 
Esperességi járulékok számla 
9 esperesség járuléka 
Kamat számlán 
Értékpapírok utáni kamatok az alapítványoknak elő-

írt 3600 korona 92 fillér levonása után 
Takarékpénztári betét utáni kamatok 

K. 

2607 
2697 

96 
72 

K. 

15300 

5808 

5305 

82 

68 

Kesztler Tivadar s 
számvevő, 

Hacker Károly s. k., 
biz. tag. 

Pozsony, 1900. deczember hó 31-én. 
Jelen számla számszerint és érdemileg megvizsgáltatott és helyesnek találtatott. 
Pozsony, 1901. márczius hó 7-én. 

k., Schmidt Gyula s. k., Schmidt Gyula 
ellenőr. 

Raab Károly s. 
biz. tag. 

k., 

Günther M. Vi lmos s. k., 
ker. pénztáros. 

Händel Vi lmos s. k., 
biz. tag. 

Dr. Baltik Frigyes s. 
püspök elnök. 

Schleiffer Károly s. k., 
biz. tag. 

k., 

— — 26414 50 

Láng Lajos s. k., 
világi elnök. 

Wladár Viktor s. k., 
biz. tag. 



VAGYON. MERLEG-SZAMLA. TEHER. 

Fk. 
lsz. 
110 
75 
77 
78 

10 
90 

96 

99 

108 

115 

Pénztári számla 
Fehér-Komáromi egyházmegyei számla 
Honti » » 
Nógrádi » » 
Nyitrai » » 
Takarékpénztári betét számla 

Kamat s z á m l á i 
Függő kamatok értékpapirok után . 

Értékpapírok s z á m l á i 
2800 frt magyar vasúti kölcsön ä 100 — frt 
1000 » kisbirtokos záloglevél 5% » —•— » 
8900 » magy. aranyjár. kötvény . » 100'— » 

15000 » takarékp. közp. záloglevél » 100"— » 
16000 » jelzálog hitelbank községi 

záloglevél » 99"47 » 
400 » Budapest fővárosi kötvény » 100'— » 

17000 » egyesült takp. záloglevél . » 100T4 » 
6000 » regáleváltsági kötv. ť / , % 8 1 0 ü ' 8 0 » 

10000 » földteherment » 4% . . » 90"50 > 
3 drb turócz-szt.-mártoni nyomda-részvény . . . 
Laszkáry Gyula felügyelő alapító-levele 
Különféle takarékpénztári betétek számla . . . . 

Előlegek számla i 
Kifizetett bírói előlegek 

K. 

116 
71 

192 
364 

5600 
2000 

17800 
30000 

31830 
800 

34005 
12096 
18100 

300 
1000 

K. 
3101 

744 
68328 

1215 

40 
70 

153531 
16208 

132 

243261 

64 

05 

FkE 
lsz. 

4 62 
66 
5 
8 

106 
13 
85 
95 

101 
101 
97 
98 

103 
16 

Nittnaus Mihály alapítvány. 
Laszkáry Gyula 
Kerületi gyámolda 
Geduly Lajos 
Baltik Frigyes 
Németh István » . . . 
Szirmay A. » . . . 
Zsedényi E. » . . . 
Steiger A. » . . . 
Erzsébet » . . . 
Kerületi hitoktató alap 

» missionárus alap . . . 
» felsőbb leányiskola alap 
» tanítóképezde » 

Egyházkerületi vagyon számla 
50 Kwacsala Julianna alapítvány I. 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58' 
81 

II. 
Kuzmányi alap 
Paulini » 
Stúr Lajos » 
Suhajda » 
Zeneszerek » 
Alumneumi» 
Orvosi » 
Közalap tartalékalapja 

8S| Hitoktató segélyző-alap 
89! Egyetemes lelkészi nyugdíj-alap. . . . 

105 Irodalmi czélu számla 
111 Kongrua alap 
112 Csemez alapítvány a kajali egyháznak 
113 » » kerületi képezdére . 
104 Kezelési eredmény számla 

K. f. K. f. 
1 0 2 0 — 

1 0 0 0 — 

1 4 7 9 2 8 6 1 6 8 1 2 8 6 

2 2 7 2 —1 
4-82 9 6 

5 8 5 5 — 

2 5 2 0 — 

4 0 0 0 0 — 

5 7 4 5 0 6 
6 6 02í 

1 5 8 4 8 0 
9 0 2 88í 

1 0 5 2 2 0 4 
8 2 8 8 5 0 2 1 2 9 8 2 2 
— — 7 4 8 4 0 6 4 
3 0 8 4 9 6 
2 5 7 8 9 8 5 6 6 3 9 4 

7 3 5 9 2 
4 9 5 8 4 
9 9 0 3 4 

3 8 1 9 7 6 
1 9 8 8 4 

3 2 5 7 2 2 
1 0 4 6 7 8 1 0 5 4 4 7 0 

— — 1 7 2 4 5 1 
— 1 2 7 3 0 

— — 2 0 5 8 9 9 
— 8 0 0 — 

— — 7 7 5 4 9 8 
8 0 0 0 — 

8 4 0 7 9 5 5 4 2 0 7 9 5 5 

— — 2 6 1 4 3 2 

— — 2 4 3 2 6 1 0 5 

Pozsony, 1900. deczember hó 31-én. 
Jelen számadások tételenként megvizsgáltattak, a könyvekkel, nyugtákkal és ellennyugtákkal összehasonlítlattak és számszerint és érdemileg 

helyeseknek találtatlak. 
Pozsony, 1901. márczius hó 7-én. 

Kesztler Tivadar s. k., Schmidt Gyula s., k., Günther M. V i lmos s. k., Dr. Baltik Frigyes s. k., 
számvevő. ellenőr. 

Hacker Károly s. k., Raab Károly s. k., 
biz. tag. biz. tag. 

Günther M. V i lmos s. 
ker. pénztáros. 

Händel V i lmos s. k., 
biz. tag. 

Dr. Baltik Frigyes 
püspök elnök. 

Schle i f fer Károly s. k., 
biz. tag. 

Láng Lajos s. 
világi elnök. 

Wladár Viktor s. 
biz. tag. 

p\ 



108 

47. A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1902. évre vonatkozó 
következő költségelőirányzatot: 

Kerületi költségelőirányzat 1902. évre. 

I. Szükség le t : kor. m. kor. fii. I 

Püspöki tiszteletdíj 2400 — 

Felmentvényi díjak megváltása 800 — 

Irodai általány •. . . . . . : . . . 800 — 

Irodavezető díja és lakpénz 2000 
9 esperes tiszteletdíja " . . . 1800 — 

Pénztáros » 400 — . 

Könyvelő » 300 — 

Levéltáros » 100 — 

Kerületi jegyzők tiszteletdíja 500 — 9109 — 

Irodai tisztnek 100 — 100 — 

Kerületi felsőbb leányiskola 5000 — 

» tanítóképző 5000 — 

Váczi hitoktató 80 — 

Lyceumi tápintézetm k 500 — 

Theologiai akadémiának 500 — 

» Otthonnak 440 — 

Egyetemes egyháznak 500 — 12020 — 

Ú t i k ö l t s é g e k : 
Püspök úr uti- és képviseltetési költségek 2000 — 

Útiköltségek ker. bizottsági és egyetemes gyűlésre 4000 — 

Nyomtatványokra 1200 — 

Irodalmi czélokra 200 — 

Alapítványok kamatai . . . 3500 — 

11300 Előre nem látott kiadások 400 — 11300 — 

32520 — 

II. F e d e z e t : 
Takarékpénztári betét kamat 200 — 

5900 Ertékpapirok kamatai 5700 — 5900 — 

E s p e r e s s é g i j áru l ékok: 
Mosoni . . . 235 38 
Nyitrai 1641 08 
Pozsonyi 469 04-
Trencséni 646 38 
Nógrádi . . . 1487 28 
Honti 699 48 
Barsi 90 90 
Fehér-Komáromi 276 72 
Pozsonyvárosi 261 74 5808 — 

11708 
I. Szükséglet 32520 — 

II. Fedezet 11708 — 

Hiány 20812 — 

Pozsony, 1901. július hó 17-én. 
Günther M. Vilmos s. k., 

ker. pénztáros. 
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A kerületi közgyűlés e költségvetést tételenként elfogadván 
elhatározza, hogy az abban kitüntetett 20812 korona hiányt, 
20800 korona erejéig, a jövő évi államsegélyből fedezi. 

48. A kerületi pénzügyi bizottság tárgyalja a tiszai kerület köz-
igazgatási bizottságának javaslatát, melyben a zsin. trv. 140. §-nak 
végrehajtását indítványozza, egy püspöki irodavezető és egy püs-
pöki másodlelkész alkalmazása által és rámutat az esperesek arány-
lagos díjazásának szükséges voltára, hogy ezek kötelességüket az egy-
házak és iskolákkal szemben ingyen végezhessék és mind ezt a 
6500 kor. ujabb államsegélyből foganatosíthatónak mondja. 

Ezekre vonatkozólag a pénzügyi bizottság indítványozza a ker. 
gyűlésnek, mondja ki, 

1. a) hogy szükségesnek tartja, egy állandó irodavezető alkalmazá-
sát. a püspök mellé 2400 kor. fizetéssel és 600 kor. lakbérrel; csakhogy 
ez időszerint, 2000 koronánál többet a tisztviselő díjazására nem fordít-
hat; az 1000 korona szükségletet kéri és reméli az egyház-egyetemtől, 

b) hogy az irodavezetőt lelkészi képesítéssel bíró pályázók közül, 
a püspök kijelölő ajánlatára, az egyházkerületi közgyűlés választja, 
még pedig élethossziglan; 

c) hogy a püspök személyében történő változás, az irodavezető 
alkalmazásának folytonosságát nem érinti s mint az egyházkerület 
által alkalmazott tisztviselő állásától csak fegyelmi úton mozdítható el; 

d) hogy az irodavezető a püspök közvetlen rendelkezése alá 
helyeztetvén, kötelességeit mindenkor a püspök szabja meg; a püs-
pöki állás üresedése alatt pedig, a hivatalban legidősb esperes utasí-
tása szerint köteles eljárni; 

e) hogy az irodavezetői állással kapcsolatos püspöki levéltárnoki, 
állás, tiszti állás, mely utóbbinak jogán, az irodavezető hivatalból tagja 
az egyházkerületi közgyűlésnek; 

f ) hogy jogosult és kötelezett tagja az egyházkerületi segélyalap-
nak, valamint az egyetemes nyugdíjintézetnek; 

g) hogy a megválasztott irodavezető, a választó közgyűlésből, a 
jelen határozatnak megfelelő hiványnyal láttatik el. 

2. A másodlelkész alkalmazására mondja ki a közgyűlés, hogy 
fenn kívánja tartani az eddigi missziói lelkészi állást és pedig úgy, 
hogy ez az irodavezetővel egyenrangú legyen; a miért is felkéri az 
egyházegyetemet arra, hogy a missziói lelkész fizetését 3000 koronára 
emelje és annak választása iránt intézkedjék. 

3. Az esperesek útidijainak aránylagos dij azasara vonatkozólag hatá-
rozza el a kerület, hogy a pénzügyi bizottságot megbízza azzal, hogy a 
mennyiben a jövő évi államsegély, az ideinél nagyobb lenne: készítsen ja-
vaslatot arra nézve, hogy az esperesek, tekintettel egyházközségeik szá-
mára s az egyházmegyék földrajzi kiterjedésére, egyházmegyéikben szük-
séges hivatalos látogatásaik alkalmából felmerülő útiköltségeik fedezhetése 
végett, ezen többlet felhasználásával, aránylagos díjazásban részesüljenek. 

Az indítványt a közgyűlés helyesli ugyan; de végleges ha-
tározat előtt azt telj es egészében az egyházmegyékhez leszállítja. 
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4 9 — 5 1 . 4 9 . A letéti alapítványok kimutatása. 

Turócz-Szt.-Mártoni gymn. alapok: kor. fii. 

1 Kuzmányi alap 7 3 5 92 
2 Pauliny » 4 9 5 8 4 
3 S tur Lajos » 9 9 0 3 4 
4 Suhajda » . . . . 3 8 1 9 76 
5 Zeneszerek » 198 8 4 
6 Alumneum » 3 2 5 7 22 
1 Orvosi » 1046 78 

• 1 0 5 4 4 70 
Szaporulat 4 0 9 32 

Tudomásul szolgál 

Kvacsala Julianna alapítvány I . . 3 0 8 4 96 
» » » II 2 5 7 8 9 8 

5 6 6 3 9 4 
Szaporulat K. 119-78 

» 100-12 
Összesen K. 219*90 

Tudomásul szolgál. 
50. A Baldácsy alapítványról a kerületi pénzügyi bizottság a kö-

vetkezőket jelenti: 
1. Az alapívány vagyonállása az 1900. év végén volt: 

Érték 1508852 kor. 48 fii. 
Teher 449851 » 84 » 

Tiszta vagyon 1059000 kor. 64 fii. 
Vagyonszaporodás 37346 » 10 » 

1900. évben volt kezelési bevétel . . 193658 » 29 » 

» kiadás . 163162 » 11 » 

Maradvány 30496 kor. 18 fii. 
1901. évi költségelőirányzat szerint vár-

ható bevétel 186325 » 52 » 
kiadás 61505 » 75 » 

Rendelkezésre marad 124819 kor. 77 fii. 
Ezen maradványról az alapítványt kezelő bizottság ekkép hatá-

rozott: tőkésítessék 5600 korona, fizettessék ki a kerületeknek félévi 
egyenlő részletekben külön-külön, rendes osztalékképen 6000 korona, 
rendkívüli osztalékul 2000 kor., összesen 88000 korona; vitessék át 
1902. évre 31219 77 kor. 

Tudomásul szolgál. 
51. A ker. pénzügyi bizottság jelenti, hogy a Baldácsy alapítványt 

kezelő bizottság az igazgatóság azon előterjesztésére, «hogy, miután leg-
közelebb betelik egy negyedszázada, a Baldácsy alapítvány megalkotá-
sának, kifejezés adassék ez alkalommal, a protestáns egyházak által az 
alapító iránti változhatatlan, kegyeletes és hálás érzelmeknek«: 
felkéri az egyházkerületeket, hogy eme megünneplésre vonatkozólag 
nyilatkozzanak s nyilatkozataikat küldjék meg, az igazgatóság elnöké-
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nek úgy, hogy a negyedszázados évforduló, a jövő évi rendes alapít- 51—52. 
ványi közgyűlés napirendjére ki legyen tűzhető. 

E felszólításnak eleget teendő, indítványozza a pénzügyi bizottság, 
mondja ki a közgyűlés: 

a) hogy az áldásos Baldácsy alapítvány negyedszázados évfordu-
lójának megünneplését óhajtja és felkéri a kerület és a kerületi pénz-
ügyi bizottság elnökségét, hogy az ünneplésre vonatkozólag a Baldácsy 
alapítvány igazgatóságával érintkezésbe lépjen és kerületünk több 
tagját az ünnepségre meghívják; 

bj felkéri az alapítvány igazgatóságát arra, hogy az ünnep lefo-
lyását megírassa, s a füzetet br. Baldácsy A. arczképével ellátva, az alapít-
vány folyó évi kezelési eredményének terhére kinyomassa és ezenemlék-
iratot valamennyi protestáns egyháznak, könyvtárnak, intézetnek stb. 
ingyen megküldje. 

Ezen javaslatot a közgyűlés egész terjedelmében elfo-
gadja s a kerületi elnökséget e határozatnak, az alapítvány 
kezelő bizottságával leendő közlésére felkéri. 

52. A Baldácsy-alapítvány jövedelméből az 1901. évre kerületünk-
nek utalványozott 8000 kor. illetmény elosztására vonatkozólag, indít-
ványozza. a pénzügyi bizottság, hogy adassék abból: 

1. Egy harmad püspöki tiszteletdíjra . 2666 kor. 66 fii. 
2. Pusztuló és építkező egyházaknak . 2400 » — » 
3. Szegény lelkészeknek 1600 » — » 
4. Lelkész özvegyeknek . . . . . 1333 » 34 » 

A ker. közgyűlés határozattá emeli ezen javaslatot és elfogadja 
a segélytosztó bizottságnak, a következő felosztási tervezetét; mely sze-
rint segélyezendők: 

1. Pusztuló egyházak 2400 koronával, még pedig: 
a) Barsban: Nagy-Szelezsény 200 kor. 
b) F.-Komáromban: Szend 100 » 

Csabdi 100 » 
c) Hontban: Báth 100 » 

Csánk 100 » 
Kis-Csalomja 100 » 
Derzsenye , . 100 » 

d) Mosonban: Oroszvár 100 » 
e) Nyitrában: Uj-Lehota 100 » 

Salgó . . . . . . . . . . 100 » 
Pőstyén 100 » 

f ) Nógrádban: Szt.-Iván 100 » 
Veres 100 » 
Bágyon 100 » 
Turicska 100 » 
Budalehota 100 » 
Bodony 100 » 

g) Pozsony megyében: Puszta-Födém es 100 » 
Átvitel 1900 kor. 
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Áthozat 

h) Trencsénben: 

Taksony . . 
Modor-Királyfa 
Ksinna . . . 
Laáz 
Felső-Ozor 

1900 kor. 
100 
100 
100 
100 

_100 
2400 kor. 

2. Szegény lelkészek 1600 kor. 
a) F.-Komáromban: Nehíba L., száki 100 kor. 
b) Hontban: Kuchta L., berencs-falusi . . . . 100 > 

Adamovics S., hodrusbányai . . 100 » 

Dianovszky J., darázsii . . . 100 » 

c) Mosonban: Posch Frigyes, mint magyar-óvári 
missiói lelkész, leveli 100 » 

d) Nyitrában: Bogyay Antal nyitra-szerdahelyi 100 * 

Boór János holicsi 100 » 

e) Nógrádban: Biszkup Béla ozdini . . . . 100 > 

Csővári Géza turicskai . . . . 100 
Lanstják Lajos legéndi 100 » 

id. Szlancsik Pál polichnói . . . 100 » 

f ) Pozsony városban: Schulze Otto récsei 100 » 

g) Pozsony megyében Scharbert A. limbachi 100 t 
Maschtena A. p.-födémesi . . . 100 > 

h) Trencsénben: Švehla Ferencz 100 » 
Bálent István 100 » 

1600 kor. 
3. Lelkész-özvegyek 1333 34 kor. 

a) Barsban: Massányi Mihályné 66'— kor. 
b) F.-Komáromban: Kemény Károlyné 66 — » 

Fadgyas Józsefné 66 — 
c) Hontban: Ambrózy Jánosné 66 — 

Braxatoris Emilia 66-— » 

Szemian Mihályné 66'— » 

Rafanídesz Vilmosné . . . . 66 — 
Molitorisz Augusta lelkész-árva . 66-— » 

d) Mosonban: Škrabák Géza árvái, a mosoni főes-
peres kezeihez 79 34 » 

e) Nyitrában: Schnitta Lajosné 66 — 
Húrban Józsefné 66 — » 

Lichard Lajosné 66-— > 

f ) Nógrádban: Korcsek Rozália 66-— 
Petényi Györgyné 66 — » 

Sztolár Györgyné 66 — » 

Vladár Jánosné 66-— 
Vladár Antónia 66 — » 

Átvittel 1135 34 kor. 
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Áthozat 1135 34 kor. 
g) Pozsonymegyében: Csernák Zsuzsanna . . . . 66'— » 

Blaskovics Vilmosné . . . . 66'— » 
h) Trencsénben: Krizsán Károlyné 66'— » 

53. A kerületi pénztárba a folyó 1901. évre befolyt 23500 kor. 
államsegélyből, a folyó 1901. évre előirányzott 14300 kor. hiány levo-
nása után fenmaradt 9200 kor. felosztására vonatkozólag a pénzügyi 
bizottság indítványozza, hogy a ker. gyűlés szavazzon meg abból: 

a) a kerületi felső leányiskola berendezésére 6500 kor.-t 
b) szegény egyházaknak 700 » 
c) lelkészeknek 600 » 
d) katechetáknak 1400 * 

A kerületi közgyűlés ezen Indítványt határozattá emelvén, hozzá-
járul a segélytosztó bizottság következő felosztási tervezetéhez; mely 
szerint adassék: 

1. Szegény egyházaknak 700 kor. még pedig: 

5 2 — 5 4 . 

a) Hontból: 

b) Nógrádból: 

c) Trencsénből: 

Százd . . . 100 kor. 
Hodrusbánya . 100 » 
Bánk . . . . 200 » 
A g á r d . . . . 100 » 
Podluzsán . . 100 » 
Dohnán (filia) . 100 » 

2. Lelkészeknek 600 kor. még pedig: 
a) Hontban: Baltik Pál, báti . . . 200 kor. 
b) Nógrádban: Plachy János, petényi . 100 » 

Alexy János, poltári . . 100 » 
c) Trencsénben: Bucsek Gyula, podluzsáni 200 » 

ez utóbbi az esperes kezeihez. 
3. Katechetáknak 1400 korona, mely összeg a kerületi pénztár-

ban a kerületi elnökségnek, egyetérve az esperesekkel, a katecheták 
némi díjazására rendelkezésére bocsáttatik. 

54. A Reischel Károly alapítványi bizottság beterjeszti az alapít-
ványnak kezeléséről szóló 1900. évre vonatkozó következő száma-
dási eredményét: 

A) Kezelési eredményszámla. 
Tartozik. 

Theol. akad. folyó számlája 3000'— K. Kamatszámlán . 
Költségek számla . . 434'18 » 
Segélyezések » . . . 9160'— » 
Mérleg 1598'43 » 

Összesen 1419261 K. 

Követel. 
1419261 K. 

14192-61 K 

B) Pénztári forgalom. 
Bevétel 3186162 K. 
Kiadás 31614-18 » 

Pénztári maradvány 247*44 K. 
41 
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54—55. 
Tartozik. 

Pénztári számla . . 
Kölcsön . . . . . 
Kamat 
Értékpapír-számla 
Takarékp. betétszámla 

C) Mérlegszámla, 
Követel. 

Theol. akad. tart. alapja 1230048 K. 
Alapítv. vagyonszámla . 299217'16 » 
Segélyezések tart. alapja 4459 42 » 
Kezel, eredményszámla . 1598 43 » 

247 44 K. 
2000'— » 
1372 50 » 

296030"— » 
17925-55 » 

összesen 31757549 K. 
Tudomásul vétetik. 

Összesen 317575-49 K. 

55. A Reischel Károly alapítványból az 1900—1901-iki egyházkor-
mányzati évben segélyeztettek: 

Sor-
szám 

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 

Az alapszabályok 9. §-ának értelmében 
Szabó Gyula . . . 
Bodiczky Kálmán 
Paulinyi László 
Pifkó Gusztáv . 
Polevkovics Gusztáv 
Ritter Károlv • . . 
id. Vargha János 

Az alapszabályok 13. § ának érteim 
Brózik Zsófia . 
Tomala Ludmilla 
Kemény Lujza 
Lőrincsék Amália 
Schmidt Karolina 
Holéczy Emilia 
Stúr Mária . . 
Hodzsa Kornélia 
Lehoczky Zsófia 
Bohus Petronella 
Kubányi Amália 
Sztolár Aranka 
Petényi Emilia 
Boor Emilia 
Húrban Anna . 
Klszák Emma . 
Lichard Hermina 
Roy Francziska 
Schnitta Dorottya 
Freytag Erzsébet 
Lesko Krisztina 
Fleischhacker Friderika 
Nittnausz Eleonóra 
Blaskovics Terézia 
Csernák Zsuzsánna 
Minich Francziska 
Krizsan-Kokes Mária 
Krizsan-Draskóczy Mária 
Belohorszky Szidónia 
Bogyay Vilma . . . 
Hodzsa Klementina . 

ében 

1900. okt. 1901. ápr . 
határ idő határidő 

kor. kor. 
2 0 0 2 0 0 

2 0 0 2 0 0 

2 0 0 2 0 0 

2 0 0 2 U 0 

2 0 0 2 0 0 
— 2 0 0 

2 0 0 2 0 0 

1 2 0 0 1 4 0 0 

8 0 8 0 

8 0 8 0 

9 0 9 0 

7 0 7 0 

8 0 8 0 

9 0 9 0 

7 0 7 0 

9 0 9 0 

7 0 7 0 

8 0 8 0 

7 0 7 0 

9 0 9 0 

8 0 8 0 

8 0 8 0 

8 0 8 0 

8 0 8 0 

9 0 9 0 

8 0 8 0 

9 0 9 0 

8 0 8 0 

8 0 8 0 

7 0 7 0 

7 0 7 0 

9 0 9 0 

8 0 8 0 

7 0 7 0 

8 0 8 0 

7 0 7 0 

9 0 9 0 

7 0 7 0 

7 0 7 0 

2460 2460 

Összeg 

2600 

4920 
7520 
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Sor- 1900 okt. 1901. ápr. 
Összeg szám Az alapszabályok 17. §-ának értelmében. határidő 

kor. 
határidő 

kor. 
Összeg 

3 9 Kolárik Mihály . . . 70 7 0 7 5 2 0 
4 0 Koleszár András — 7 0 
4 1 Krman András 6 0 6 0 
4 2 Vansza Imre 7 0 7 0 
4 3 Mikula Endre 6 0 6 0 
4 4 Gregor Lajos . . . . 6 0 6 0 
4 5 Vregyik Jakab 70 7 0 
4 6 Bazovszky Dániel 7 0 7 0 
4 7 Machnik István 7 0 7 0 
4 8 1 Plavecz János . . 6 0 6 0 
4 9 Predmérszky Frigyes 8 0 8 0 

5 0 Nehiba Sámuel 7 0 7 0 
51 Schmidt Gusztáv . . . . . . . . . 6 0 6 0 
5 2 Csáder Gyula 5 0 5 0 
5 3 Fischer Frigyes — 6 0 
5 4 Wester Sámuel 7 0 7 0 
5 5 Sasko János 7 0 7 0 

Összesen . . 9 9 0 1120 9 6 3 0 

Tudomásul szolgál. 
56. Előfordult eset alkalmából jelenti a Reischel Károly alapít-

ványi bizottság, hogy egyes lelkésztársak, hivatkozással az alapszabá-
lyok 11. §-ára, aggkoruk, vagy betegeskedésük indokából szükséges 
segédlelkész tartásához a Reischel Károly alapítványból segélyt kérnek. 
Miután az alapszabályok idézett 11. §-a, az 1887. évi kerületi gyűlés 
jegyzőkönyvének 14., pontjával érvényen kívül helyeztetett; de miután 
a segélyre fordítható összeg kicsisége, a jogosultan folyamodók nagy 
számához képest, az ily különben is az alapítványt hagyományozó 
végakaratában foglalt s tüzetesen megállapított körön túl terjeszkedő 
segélyt meg nem engedi, 

a kebelbeli lelkészek újólag is, a fentírt körülmény figyelem-
ben tartására felhivatnak, nehogy esetleges folyamodványa-
iknak visszautasítására kényszerítsék a kezelő bizottságot. 

57. Miután az állami tanítói nyugdíjtörvény szerint, a néptanító 
40 évi szolgálat után nyugdíj képes még akkor is, ha a Reischel ala-
pítványi szabályzat 10 és 18 §§-nak esetei be sem állottak s miután 
köztudomásúlag vannak munkaképtelennek nyilvánított tanítók, kik 
nyugdíjaztatásuk után, más téren keresnek jövedelmet-hajtó állást: 
a bizottság felkéri a ker. közgyűlést oly irányú intézkedésre, hogy az 
alapítványi szabályzat 10. §. bj és 18. §. d) betűje alatt foglaltak 
esetén, az orvosi bizonyítvány mellett, még az egyházmegyékben e 
czélra választott bizottságok véleményének a folyamodványhoz való 
csatolása is követeitessék. 

Ezen méltányos indítványhoz a ker. közgyűlés hozzá-
járulván, utasítja a kebelbeli egyházmegyéket ily vélemé-
nyező bizottságok alakítására, oly meghagyással, hogy e 
bizottságok a munkaképtelenség alapján segélyért folyamodó 
tanítók ebbeli indító okait megvizsgálni és igazolni tartoznak. 

10* 
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5 8 — 6 1 . 5 8 . A Reischel Károly alapítványi kerületi bizottság azon szo-
morú tapasztalatból folyó jelentésére, hogy akár a bizottságnak, akár 
a bizottság elnökének megkeresései, a kellő elintézésben nem része-
sülnek, 

a kerületi gyűlés kijelenti, hogy a bizottságnak, vagy elnö-
kének megkeresésére, a kebelbeli egyházi hatóságok és tiszt-
viselők, a bizottság ügykörébe tartozó intézkedéseknek és 
felhívásoknak eleget tenni kötelesek. 

59. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 45. pontja, az 
ugyanazon évi egyetemes gyűlés 103. pontjával úgy lévén elintézve, 
hogy az arányosítás következtében, kerületünkből kivált liptói és árvái 
egyházmegyék, az alapítvány iránt támasztott igényeik elbírálása egy-
házi, nevezetesen választott bíróság elé tartozik s a dunáninneni kerü-
let, a választott bíróságba két tagnak megválasztására felhívatik, 

a kerületi gyűlés a választott bíróság tagjaiul dr. Láng 
Lajos v. b. t. tanácsos urat és dr. Zsigmondy Jenő urat, 
ág. hitv. ev. egyetemünk főjegyzőjét nevezi meg és érdeke-
inek képviselésére felkéri; — egyúttal kerületünk jogi meg-
bízottja és képviselőjéül dr. Samarjay Emil pozsonyi ügyvéd 
urat kéri fel és meghatalmazza a kerületi elnökséget, hogy 
a megfelelő megbízást kiállíthassa. 

60 . Beterjesztetik a nógrádi ág. hitv. ev. egyházmegye Losonczon 
1901. évi julius 9. és 10-ik napjain tartott közgyűlési jegyzőkönyvének 
37. pontja. 

37. »A m. é. jkv. 66. pontjára nézve, a megbízott főjegyző javas-
lata szerint, az egyházmegye szervezeti és ügyviteli szabályzatának 
általános módosítását, a készülőben levő több rendbeli szabályrendelet 
életbelépteig clhalasztván, az alesperes területi hatáskörére vonatkozólag 
eddig fennállott, de immár nem korszerű és könnyen az egyházmegye 
teljes kettészakadására vezető intézkedés megváltoztatásával, az egyház-
megye közgyűlése az 1896-ban elfogadott és ugyanazon évben kerü-
letileg megerősített szervezeti és ügyviteli szabályzat 61. §-át akkép vál-
toztatja meg, hogy ez (az eredeti kerületi »Tervezetnek« megfelelően) 
így fog hangzani: »Az alesperes teendői« a mellett, hogy az egyház-
megye iskolaügyének vezetésével s ebből folyólag iskolaügyi bizott-
ságának elnökségével ő van megbízva és az egyházmegyei gyámintézet 
elnökévé is rendszerint ő választatik meg, — abban állanak, hogy az 
esperest, ennek akadályoztatása esetében helyettesíti, s az esperesi 
hivatal megüresedése alatt pótolja, magát az esperest megillető hatás-
körrel, hatalommal és felelőséggel. Az esperesi hivatal megürülvén, az 
az egyházmegyei felügyelővel egyetértőleg rajta van, hogy az legfeljebb 
félév alatt betöltessék.» 

A kerületi gyűlés a felhozott indokoknál fogva, a nógrádi 
egyházmegyének az alesperes területi hatáskörére vonatkozó, 
fentebb megírt határozatát megerősíti. 

61. Az »egyetemes számadásra« vonatkozólag a pénzügyi bizottság 
jelenti, hogy az egyházegyetem az 1899. és 1900. évekre vonatkozó 
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számadásait, a kerületnek megküldötte. E számadások szerint az egy- 61—64. 
házegyetem által kezelt összértékek 1406123 kor. 40 fillérre rúgnak; 
tehát 2 év alatt 358903 kor. 30 fillérrel szaporodtak. Ezen értékekből 
az egyetemes nyugdíjintézeté 448842 kor.; az egyetemes közalapé 
247026 kor.; Hrabovszky Zsigmond alapítványé 170200 kor.; Szinovitz 
Lajos alapítványé 117907 kor.; az egyetemes egyházé 96914 kor.; 
gróf Teleky Róth Johanna alapítványé 90193 kor.; az egyetemes 
theologiai akadémiaé 72848 korona; Zelenav Gedeon alapítványé 
24529 kor.; ezredéves pályaműre 3814 kor.; Lissovényi László, alapít-
ványé 2818 korona. 

Tudomásul vétetik. 
62. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az 1900. évi közalapadót 

a kerület a 6761 kor. 26 fillérnvi összegben az egyetem pénztárába 
beküldötte; továbbá 

hogy a kerület közalaptőke számlája 1724 korona 51 fillér, melyben 
Nyitramegyének 278'62 
Hontnak. . . 50 86 
és Nógrádnak . 55-98 

összesen 385 kor. 46 fillér hátraléka benfoglaltatik. 
Ezen hátralékokra vonatkozólag felkéri a bizottság a 

kerületet, hogy a hátralékosokat e gyűlésből figyelmeztesse 
és felszólítsa tartozásaik mielőbbi lerovására. A kerületi 
gyűlés e kérésnek helyt adván, a hátralékosokat felszólítja 
tartozásaiknak még ez évben a kerület pénztárába beszolgál-
tatására. 

63. Olvastatik a ker. pénzügyi bizottságnak a közalapból segélyt 
kérőkre vonatkozó jelentése. E szerint a közalapból segélyt kérnek a 
kerület útján: 

a fehér-komáromi egyházmegyéből: Csabdi, Szend és Tordas egy-
házak; a honfi egyházmegyéből: Báth, Hodrusbánya, ipolysági misszió, 
Százd egyházak; Adamovics Samu, hodrusbányai és Kuchta Lajos 
berencsfalusi lelkészek; a nógrádi egyházmegyéből: Guta, Szt. Iván, 
Polichno és Surány egyházak. 

Ezen folyamodványok az egyetemes közalapi bizottságnak 
megküldetni rendeltetnek. 

64. A luczini (nógrádmegyei) egyház kérvényét a kerületi gyűléshez 
az iránt, hogy 43 kor. 36 fii. közalapadójából, az ez évben a csődbe 
jutott Weissenbacher Endrét terhelő ÍJ kor. 78 fillért leírni elhatá-
rozza, a pénzügyi bizottság elejtendőnek véli; mert a csőd alatti bir-
toktól az adó behajtható; azon kérvényét pedig, hogy b. Prónay Róza 
és Irma birtoka után 1899 és 1900-ban befizetett évi 14 kor. 58 
fillért, összesen 29 kor. 16 fillér közalapadóját, a kerület vissza 
fizesse az egyháznak; mert b. Prónay R. és J. közalapadóját 400 
koronával megváltotta és a tőke az egyetem pénztárában el van 
helyezve, — a bizottság szintén elejtendőnek véli; felkéri azonban az 
egyházkerületet arra, hogy a luczini egyház kérvényét az egyetemes 
gyűléshez felterjessze és ettől vagy a befizetett 29 kor. 16 fill. vissza-
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64—67. adását vagy a 400 kor. tőkének a lucizni egyházhoz kamatostól való 
áttételét kérje. 

A ker. gyűlés ezen indítványt elfogadván, a kérvényt 
az egyetemhez felterjeszteni határozza. 

65. Olvastatott az egyház tagjai egyházi és iskolai adójának össze-
írása tárgyában a ker. pénzügyi bizottság jelentése. 

Az egyházegyetem (jk. 106 p.) felszólítja a kerületeket, az 
egyháztagok egyházi és iskolai járulékainak összeírására, hogy tájéko-
zás legyen nyerhető, mily arányban áll egyháztagjaink ezen járulékok-
kal való megterhelése, az általuk fizetett állami adóhoz viszonyítva; 
másrészt a közalapadónak újból való kivetése czéljából (79. p.) az egy-
háztagok állami adója összeírandó. 

A tiszai kerület püspöke által elkészített és ajánlott bevallási ív, 
mind a két czélt szemmel tartja; miért is elfogadását ajánljuk oly 
hozzátevéssel, hogy a kerületi pénztár terhére 1500 külív (3 oldal 
táblázat, a 4-dik oldal felzet) a püspöki hivatal által a miskolczi czégtől 
beszereztessék és az egyházmegyéknek, 200 lélekre 1—1 ívet számítva, 
szétküldessék. 

Elfogadtatik. 
66. Az egyetemes nyugdíjintézet rnult évi állapota, különös tekin-

tettel a dunnáninneni egyházkerületre, a következő: 
Mult évi bevétele, melyben a dunáninneni egyházkerület járuléka 

16162 kor. 09 fillérrel szerepel, volt 131612 kor. 24 fii. 
Kiadása: Özvegyek s árvák díjai 5442 62 kor. 

Kezelési költségre . 1061 60 » 
Tőkésítésre . . 125108 02 * 131612 kor. 24 fii. 

Vagyona: 1900. évi decz. 31-dikén: 448842 kor. 12 fii. 
A mult közigazgatási év folyamán meghalt: 
1. Škrabák Géza, 1901. január 1., hegyeshalmi; 
2. Vannay László, 1901. julius 27.. miavai lelkész. 
Özvegyellátási díjat kapnak: 

1. Kubányi Lajosné, évi . 400 kor. 
2. Škrabák Gézáné, 4 árvával, évi 720 » 

Tudomásul szolgál. 
67. A nyitrai esperesség felterjesztése, a magyarországi ág. hitv. 

ev. egyháznak az 1897. évi közgyűlése által megállapított egyetemes 
nyugdíjintézeti szabályrendelet 16. §. d) rendelkezésének módosítása 
ügyében. 

Az idézett szabályrendelet kimondja: »Elveszti nyugdíjigényét azon 
tag, a ki az egyházegyetemen kívül álló testület vagy az állam nyug-
díjintézetnél nyert nyugdíjra jogosultságot«. 

A nyitramegyei esperesség Salgó nevű egyházának a lelkésze 
egyszersmind mint tanító is működik s mint ilyen kénytelen volt ta-
nítói oklevelet szerezni s az országos tanítói nyugdíjintézetbe belépni. 
Az országos tanítói nyugdíjintézetnél való nyugdíj-jogosultsága 600 
koronányi tanítói fizetése után állapíttatott meg. Mint lelkész kénytelen 
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voll az egyetemes nyugdíjintézetbe is belépni s a járulékot úgy maga, 67—68. 
mint az egyháza részéről befizetni. Az egyetemes nyugdíjintézet iránti 
kötelességét teljesíti s ezen nyugdíjintézet idővel a 16. §. d) rendel-
kezései alapján, a nyugdíjra való jogosultságát kétségbe vonhatná. 

Ezen konkrét esetből kiindulva javasoljuk: 
Terjessze fel a ker. gyűlés ezen ügyet az egyetemes gyűléshez 

s igyekezzék azon, hogy a nyugdíj intézeti szabályrendelet 16. §. d) 
rendelkezése akkép módosítassák, hogy azon lelkész-tanítóknak, a kik 
az országos tanítói nyugdíjintézetnek tagjai, az egyetemes nyugdíjinté-
zetben levő nyugdíj-jogosultságuk megálapíttassék s biztosíttassák. 

A közgyűlés által ajánlólag terjesztetik fel az egyetemes 
gyűléshez. 

68. A kerület pénzügyi bizottsága jelenti, hogy a mult évi ker. 
gyűlés jk. 51. pontjában nyert megbizatás szerint, a ker. gyámoldaalap 
520 kor. kamatját a következőknek juttatta: 

Baltik Pál 200 kor. 
Škrabák Géza árvái, a mosoni főesperes kezéhez 120 » 
Blaskovics Vilmosné 40 » 
Kemény Károlyné 40 » 
Molitorisz Auguszta 40 » 
Zapf Mária 40 » 
Wladár Antonia 40 koronát 

kapott. 
A kerületi gyűlés e jelentést tudomásul vévén, felhatal-

mazza a pénzügyi bizottságot továbbra is, a kerületi gyámol-
daalap kamatainak felosztására. 
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6 9 . Az egyházmegyék segélyző intézeteinek kimutatása 1900. év végével. 
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— — 

Az ügyész által be nem szolgál-
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7 Pozsony megye . 1 5 3 0 2 1 7 1 7 9 0 4 4 6 3 5 5 3 6 2 0 7 8 
5 0 0 1 
2 0 0 
1 0 0 j 

— 2 1 0 0 8 0 2 0 2 4 

8 Pozsony város . 8 0 0 0 2 5 2 9 6 2 0 — • 5 0 0 — 2 1 8 0 \ 
4 0 0 / 

— 
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71—73. a nagyhonti főesperes, hogy az igazait kereső három egyházmegye 
ügyének képviseletét dr. Kossaczky Arnold balassa-gyarmathi ügyvédre 
bízta. 

Tudomásul szolgál. 
71. Olvastatott Krizsan Zsigmond trencséni főesperesnek követ-

kező jelentése, a trencsén-tepliczi fürdőben e lefolyt év folyamán tar-
tott istentiszteletről: 

Méltóságos és Főtisztelendő Ker. Közgyűlés! 
Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy Trencsén-Tepliczen ezidén 

hét ízben tartatott meg az istentisztelet. Négy ízben végezték ezt a 
pozsonyi lelkész urak, háromszor pedig én gondoskodtam az isten-
tisztelet tartásáról. Az istentiszteletek látogatottsága középszerű volt. 
Offertoriumok czímén összegyűlt 97 kor. 26 fii., mely a folyó költ-
ségekre fordíttatott. A pénztár nagyobb hiányt mutat, melyet a tren-
cséni anyaegyház kénytelen pótolni. 

A kápolnai alap f. évi julius hó l-ig 740 koronát teszen. 
Pozsony, 1901. évi augusztus hó 25-én. 

Alázatos szolgája 
Krizsan Zsigmond, 

trencséni esperes. 
Tudomásul szolgál. 

72. Olvastatott Hollerung Károly pozsonymegyei főesperes követ-
kező jelentése a pőstyéni fiókegyházról: 

Mult évben a pőstyéni-fürdőben 12 istentisztelet tartatott meg és 
pedig 2 magyar nyelven, 6 német nyelven, 3 tót nyelven és egy 
kétnyelvű istentisztelet. 490 személy vett részt ezen istentiszteletben, 
ez offertoriumok összege 166 kor. 32 fii. A templomalap 8432 kor. 
41 fii. Az uj temető be lett kerítve; a téglát arra ingyen adták gróf 
Zedvitz és Koehler gondnok. Krátky építőmester ingyen építette fel a 
falat. A Koehler gondnok által rendezett parkünnepély 875 kor.-l jövedel-
mezett. A templom építése már nagyon szükséges volna; ajánljuk ezen 
pőstyéni fiókegyházat a gyámintézeti egyleteknek. 

A jelentést a közgyűlés örvendetes tudomásul veszi s 
Koehler gondnok úrnak buzgólkodásáért meleg köszönetet 
szavaz. 

73. Olvastatott a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület gyám-
intézetének f. é. augusztus hó 27-dikén Láng Lajos világi elnök és 
Raab Károly egyházi elnök vezetése mellett megtartott közgyűlésének 
jegyzőkönyve. 

A ker. gyűlés a gyámintézeti jegyzőkönyvet örvendetes 
tudomásul veszi s elrendeli, hogy az a ker. gyűlés jegyző-
könyvének függelékeül kinyomatassék. (L. V. sz. füg.) 
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74. TARTOZIK. Br. Steiger A. Alapítvány számla-kivonata 1900. évről. KÖVETEL. 
74—80. 

1900. K. f. 1900. K. f. 

Január 1. 
Decz. 31. 

Alapítványi tőke . . 
4 %-os kamat-előírás 

1900. évre . . . . 

5689 

227 

50 

56 

Január 4. 

Június 9. 

Bogyay hitoktató úrnak 
I. félévre 

Lacko János biztos úrnak 
Bogyay hitoktató úrnak 

II. félévre 
Alapítványi tőke. . . . 

80 
12 

— 

5917 06 Július 5. 

Bogyay hitoktató úrnak 
I. félévre 

Lacko János biztos úrnak 
Bogyay hitoktató úrnak 

II. félévre 
Alapítványi tőke. . . . 

80 
5745 Jövedelem 

Kiadás 
227 
172 

56 Decz. 31. 

Bogyay hitoktató úrnak 
I. félévre 

Lacko János biztos úrnak 
Bogyay hitoktató úrnak 

II. félévre 
Alapítványi tőke. . . . 

80 
5745 06 

Szaporulat tőkéhez 
csatolva 55 56 5917 06 

1 
Kesztler Tivad ar, 

szamvivo. 

Tudomásul szolgál. 
75. Püspök űr jelenti, hogy a Zsedényi-dijat az 1900/1901. tan-

évre 90 forintjával a következő tanítóknak adományozta: 
Joó István, szendi (F.-Komárom); Bruckner Mihály, gálosi (Moson); 

Gresso Mihály, berencsfalvi (N.-Hont); Kalanda János, kálnói és Plachy 
János, sámsonházi (Nógrád); Bartos Pál, papradi és Blaskovics Pál, 
sziládi (Nyitra); Szlany Emil, n.-szombati (Pozsony megye); Gotthardt 
János, ligetfalvi (Pozsony város); Krizsan Ernő, szulyói (Trencsén). 

Tudomásul szolgál. 
76. Püspök úr jelenti, hogy az 1900/1-ik tanévben a Gedulyanu-

mut Drobný János III. éves theologusnak, a Németh István-félét a 
theologiai akadémián, Gindl Márton II. éves theologusnak; a pozsonyi 
lyceumon pedig Gaal Gábor VIII. osztálybeli tanulónak adományozta. 

Tudomásul szolgál. 
77. A Németh István-féle ösztöndíj sorrendjére kijelentetik, hogy 

az 1901/1902. tanévben a pozsonyi theologiai akadémia marad ki. 
Tudomásul szolgál. 

78. Püspök úr jelenti, hogy a Tranovszky alapról semmiféle 
jelentés nem érkezett be. 

Jelentés elvárása mellett tudomásul szolgál. 
79. A Baltik-féle alapítványból folyó 1901. évre kap: A nagy-

honti esperesség 16 kor., alapítványszerü czélokra: vallásos tót könyvek 
beszerzésére és főképen az iskolások közötti kiosztására. 

Szíves köszönettel tudomásul szolgál. 
80. A Zpevník-alap m.é. számadását megvizsgálták Švehla Gusztáv 

zólyomi és Wladár Miksa nógrádi főesperesek s azt helyesnek találták. 
Bevétel volt ' . . 1467 kor. 36 fill. 
Kiadás . . . . 1456 » 68 » 
Pénztári maradv. . 10 » 68 » 

Vagyonállapot 1900. decz. 31-én 23153 kor. 14 fillér; azon kívül 
600 kor.; melyet a bizottság a 823'39 évi szaporodásból első részlet-
ként félretett s egy Agenda kiadására külön kezel. 

A vagyon 5 pénzintézetben s értékpapírokban van elhelyezve. 
Ingyen könyvekben szétosztott a bizottság 394 kor. áru könyvet 

(Zpevníket, Tranosciust, Luth. kis és nagy Kátéját, symb. könyveket, 
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80—81. Sartorius postilláját és Ambrosius Pripraváját); mely összegből a mi 
kerületünknek 17940 áru könyv jutott. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
81. Ebner Gusztáv lelkésznek, a kerületi fegyintézetekbeli vallás-

tanításról szóló alábbi előadói jelentését, 
Hlava. A lelkészi állás jelenben nincsen betölve; az évi kimuta-

tás e miatt nagyon hiányos. Van 32 ev. vall. fegyencz. Az előforduló 
temetéseket a trencséni lelkész végzi. 

Lipótvár. A lelkész neve: Dömény Zoltán, ref. vall. Gondozása 
alatt van 42 ev. vall. fegyencz. Ezek közül 30 tót nemzetiségű, 10 
magyar, 8 német. Lopásért 20, szándékos emberölésért 21, gyilkos-
ságért 1, gyújtogatásért 2, csalásért 2, pénzhamisításért 1, erőszakos 
nemi közősülésért 1 van elzárva. A rabok nagyobb része többször 
büntetett csavargó; kik heti egy órában hit- és erkölcstani oktatásban 
részesülnek. Istentisztelet minden vasárnap van, úrvacsora a sátoros 
ünnepek alkalmával lesz kiszolgáltatya. Vallásos olvasmányokban nagy 
a hiány. 

Maria Nostra, női fegyintézet. Lelkész Gyuris János, ev. vall. 
A fegyenczek létszáma 138, és pedig 111 ref., 25 ev., 2 unitárius val-
lású. Rendes uton kiszabadult 22 ref. és 6 ev.; feltételes szabadságra 
bocsáttatott 10 helv. és 5 ág. hitv. fegyencz. A fegyenczek létszáma a 
mult évi kimutatást véve tekintetbe, 15-tel kisebb. Istentisztelet min-
den vasárnap tartatik, délelőtt egyházi beszéddel, délután könyörgés-
sel. Úrvacsora a sátoros ünnepekben lesz kiosztva. Vallás-erkölcsi-
oktatás hetenkint egyszer van. A tanítás eredménye 57-nél jó, 61-nél 
kielégítő, 20-nál elégtelen. 

A balassa-gyaŕmati fogházban 115 egyén van letartóztatva; 
személy ellen elkövetett bűncselekmény miatt 64; vagyon elleni bűn-
tény miatt 51. A püspöki s.-lelkész minden vasárnapon és sátoros 
ünnepen egybekötve vallás-tanítással istentiszteletet tart, azt megelőzi 
az egyházi sz. beszéd. Úrvacsora évenkint 3-szor lesz kiszolgáltatva. 

A pozsonyi m. k. törvényszék fogházában letartóztatott ev. rabok 
nagyt. Trsztyenszky Ferencz főesperes lelki gondozása alatt állanak. 
Minden 2-dik vasárnapon tartván nekik istentiszteletet, melyért gróf 
Pálfy János úr alapítványából, a pozsonyi ev. egyház községi pénztár 
közvetítésével, 180 korona tiszteletdíjat kap. A rabok száma jelenleg 
8, kik mindnyájan magyar anyanyelvűek. 

A komáromi k. törvényszék fogházában lévő ág. ev. és helv. 
hitv. ev. rabokat, a ref. és ev. lelkész urak felváltva két hetenkint 
gondozzák; a miért látogatásonként 4 korona tiszteletdíjat ád a m. k. 
igazságügyi ministerium. — Nevezett fogházban jelenleg ev. vall. rab 
nincs. — A komáromi cs. és k. várfogságban levő ev. rabokat, ez idő 
szerint 6-tot, a lelkész két hetenkint látogatja meg s évenkint egyszer 
részesiti őket az Úrvacsorában. 

A fehérvári központi fogházban lévő ev. raboknak az ottani lel-
kész évenkint 30-szor tart istentiszteletet; a ker. katona-fogházban 
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lévő rabokat évenkint négyszer részesiti valláserkölcsi oktatásban s az 81—84. 
Úr szt. vacsorájában. 

Mielőtt ezen jelentésemet befejezném, szükségesnek tartom a mélt. 
és főtisz. kerületi gyűlés becses figyelmét arra felhivni, — hogy jó 
volna oda hatni, miszerint a Mária Nostrai lelkész úr, a fegyházi igaz-
gatóság beleegyezésével az ottani nőfegyenczeknek, kiknek száma 138, 
hetenként legalább kétszer tartana vallás-erkölcsi oktatást, 

a kerületi közgyűlés tudomásul veszi. 
82. Olvastatott a trencséni ág. hitv. ev. egyházmegye 1901. évi 

július 30-án tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 12 pontja, a melyben 
a zsolnai leányegyház anyaegyházzá való megalakulása kimondatott. 

Ezen uj anyaegyházhoz az 1890. évi október hó 31-én Zsolnán 
megtartott szervezkedési közgyűlési jegyzőkönyv 5 pontja szerint e 
következő községek tartoznak: 

Rajecz-völgye, Zsolnától kezdve egész Rajecz-fürdő s Kőporubáig 
bezárólag, továbbá az onnét kezdődő földterület Túrócz, Árva, Gács-
ország határáig s Morva ország határától Rovne-völgye Kotessó és 
Lietava községek határáig, mely területen ma a következő 36 róm. 
kath. egyházgyülekezet létezik: Konszka, Visnyó, Roszina, Zsolna, 
Sztrecsnó, Teplicska, Várna, Tyerchova, Vadicsó, Brodnó, Divink, 
Kisz.-Ujhely, Neszlusa, Ochodnicza, Lutisa, Ó-Besztercze, Uj-Besztercze, 
Riczesnicza, Krasznó, Oscsadnicza, Szkalité, Cserne és Csacza. Továbbá 
Rakova, Sztatkó, Cserne, Zákopcse, Javorník, Turzovka, Vyszoka, 
Rovne, Díhepole, Hricsó és Lietava 98323 lélekkel. 

Ezek alapján a kerületi közgyűlés Zsolnát önálló egy-
háznak mondja ki. A püspök urat pedig megkeresi a köz-
gyűlés az iránt, hogy a szolnai anyaegyház részére szorgal-
mazza a kormánynál a kongruát. 

83. A trencséni ág. hitv. ev. egyházmegye f. évi július hó 30-án 
tartott közgyűlési jegyzőkönyve 8 pontja alapján Nagy-Szlatina-Kraszna, 
Kis-Szlatina, Trebiehava, Sipkó és Cserná-Lehota községek hozzácsato-
lásával, — miután a törvény s szabályrendelet követelményeinek 
megfelel, 

a közgyűlés önálló anyagyülekezetnek jelenti ki. A főt. püspök 
urat pedig megkéri a közgyűlés az iránt, hogy a nagy-szlatinai 
önálló egyház részére szorgalmazza a kormánynál a kongruát. 

84. Olvastatott a mosom főesperes következő jelentése a m.-
óvári missióról: 

1. M.-Óvárott az eddig megtartott 9 istentisztelet helyett lesz éven-
ként 14; még pedig úgy, hogy 7 magyar, 7 német nyelven. Az előtt 
csak két magyar istentisztelet volt. 

2. Eddig tartatott 2, ezentúl fog tartatni 4 vallástani óra. 
3. A m.-óvári filia újból folyamodott a nm. v. és köz. min. úrhoz 

kegyeskedjék a m.-óvári állami elemi iskolánál egy evang. tanítót is 
kinevezni, a kire az egyház rábízhatná a hitoktatás egy részét s őt 
mint kántort is alkalmazná a leányegyház rendes évi fizetéssel. 

Tudomásul szolgál. 
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85—91. 85. Az oroszvári párbérügyet (hol evang. hívek a róm. kath. 
plébánosnak párbért fizetnek), 

a kerületi közgyűlés nyilvántartatni rendeli; míg az ügy vég-
leges elintézést nyer. 

86. Püspök úr jelenti, hogy a névtári adatok minden esperes-
ségtől még nem érkeztek be; de minthogy a népszámlálás már meg-
ejtetett, az új adatok alapján a ker. névtár immár szerkeszthető lesz. 

Tudomásul szolgál. 
87. A schmalkaldi czikkek példányai elárusítása tárgyában dr. 

Masznyik theol. igazgató jelenti, hogy a végleges leszámolásról szóló 
jelentése csak az el nem adott példányok visszaszármaztatása után lesz 
beterjeszthető; a felülfizetésekből befolyt összeg, névszerint 75 kor. 80 
fii. a ker. pénztárba be fog szolgáltatni. 

Az ügynek további nyilvántartása mellett tudomásul 
vétetik. 

88. A mult évi ker. gyűlés jkvének 73 pontja kapcsán a közép-
és főiskolai vallástani vizsgákra kiküldött ker. biztosok útiköltségeinek 
némi megtéritésére, 

pöspök úr rendelkezésére, utólagos elszámolás mellett, a folyó 
tanévre is 200 korona bocsáttatik. 

89. A m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 107. pontja 
arról értesít, hogy a budapesti egyetemen felállítandó s szervezendő 
ev. theol. fakultás érdemében történt beadványunk, az ev. ref. egy-
házak s a mi egyházunkat közösen érdeklő ügyek ellátására kiküldött 
bizottság értekezletén nem volt tárgyalható és ennek folytán áttétetett 
az, a theol. intézetek egyesítése érdekében kiküldött bizottsághoz (1. m. 
é. egyet, közgy. jknyv 26 p.). 

mind ezek alapján elhatározza a közgyűlés, hogy fentartva 
beterjesztését; annak elintézését az egyetemes gyűlésnél 
sürgetni fogja. 

90. A mult évi ker. gyűlés jkvének 76—1 alpontjánál jelenti 
püspök úr, hogy egy magyar nyelvű postillának kiadása, miután Luther 
postillája Zábrák Dénes fordításában időközben megjelent, feleslegessé 
vált. U. a. jkvi pont 2 alpontjánál pedig, utal püspök úr a mult évi egyet, 
gyűlés jkvének 123-dik pontjára, mely szerint a m. kir. kereskedelmi 
minister felkéretett oly irányú intézkedésre, hogy a m. kir. orsz. sta-
tisztikai hivatal a vegyes házasságokból született gyermekek, mely 
vallásban leendő neveltetésére vonatkozó adatokat ezentúl is, mint az 
1899. év végéig tette, rendes havi kiadványaiban közölje. 

Megnyugtató tudomásul szolgál. 
91. A püspök úr bemutatja a kerületi lelkészi értekezlet jegyző-

könyvét. 
Erre vonatkozólag elrendeli a közgyűlés, hogy az mint 

a kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének egyik függeléke bocsá-
tassék közre. (L. VI. sz. füg.) 

A püspök úr pedig, mint az értékezlet elnöke, arra 
hívja fel az egyházmegyei értekezletek elnökeit, hogy meg-
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tartott értekezleteik jegyzőkönyveit, a ker. értekezletet meg- 92—95. 
előzőleg, küldjék be hivatalához. 

92. Bendl Henrik egyetemes pénztárosnak a püspök úrhoz intézett 
jelentését, mely szerint az egyetemes számvevőszék által jóváhagyott 
zárszámadási s leltári minta-ívek elkészültek és hogy 2100 péld. 
számadási ivet, 2100 leltári ívet, 210 zárszámadási utasítást és 210 
leltári utasítást küldött a püspök úrnak 

a ker. közgyűlés tudomásul veszi és meghatalmazza az elnöklő 
püspök urat, hogy az ezen jelentésben kerületünk részére kül-
dött zárszámadási és leltári nyomtatott minták, összesen 4200 
példányért járó egy száz hatvannyolcz koronát, az egyetemes 
pénztárnak megfizethesse és a kellő példányokat egyenesen 
az egyházaknak megküldeni szíveskedjék, még pedig úgy, 
hogy azok árát az egyházak megtéríteni nem tartoznak. 

93. dr. Hensch Aurél balassa-gyarmathi kir. törvényszéki bíró, 
k. táblai bíróvá kineveztetése miatt, lemond az egyházkerületi törvény-
széki bírói tisztéről. 

A kerületi közgyűlés ezen lemondást tudomásul véve, 
kerületi egyházi törvényszéki világi biróul, az 1902. évben 
tartandó választásig szóló megbízással, Porubszky Lajos 
balassa-gyarmathi kir. törvényszéki bíró urat választja meg. 

94. Olvastatott a Luther-társaságra vonatkozó mult évi egyet, 
gyűlési jegyzőkönyv 77-dik pontjában, Wladár Miksa nógrádi főesperes-
nek a Luther-társaság megerősödését czélzó határozati javaslata: 

A ker. gyűlés a Luther-társaságot s annak működését 
az egyházak figyelmébe s pártfogásába továbbra is melegen 
ajánlja, Wladár főesperes indítványát pedig a Luther-társaság 
közgyűléséhez illetőleg annak elnökségéhez átszármaztatja. 

95. A m. é. jegyzőkönyv 89. pontja kapcsán olvastatik a szer-
vezendő kerületi tanítóképzőre vonatkozólag a következő előadói javaslat: 

Főtisztelendő s méltóságos kerületi közgyűlés! 
Mult évi közgyűlésünk jegyzőkönyvének 89. pontja szerint, a fel-

állítandó kerületi tanítóképzőre nézve, következő határozatokat hozott: 
a) Hogy önálló kerületi tanítóképzőt alakít. 
b) Felhívja az egyházakat jelentkezésre: Mely kedvezmények, 

mily előnyök biztosítása mellett volnának hajlandók a kerületi tanító-
képző befogadására? 

c) Egyházainknál úgy, mint a nagy s nemeslelkű G. A egyletnél 
keresni s kérni fogja hathatós pártfogását 

d) Az eddigi, a selmeczbányai lyceummal kapcsolatos tanítóképzőt 
pedig fentartja, az önálló tanítóképző végleges szervezéseig. 

Azt hiszem, hogy a főtisztelendő s méltóságos egyházkerület az 
a) pontot fentartja, mely szerint önálló kerületi tanítóképzőt alakít; a 
b) pontra nézve adataim nincsenek, váljon ajánlkozott e egyház ily 
intézet befogadására? Erről püspök úr bizonyára jelentést fog tenni; a 
c) pontra nézve, a mely szerint ezen intézet pártfogása az egyházak 
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figyelmébe ajánltatott, jelentem, hogy egyedül a nógrádi egyház-
megye és annak egyházai s ezek is nem valamennyien nyilatkoztak. 
Az eredmény csekély s az is különféleképen nyert kifejezést; ugyanis 
némely egyházak évi járulékot ígértek, mások egyszer s mindenkorra 
bizonyos összegeket ajánlottak fel; ismét mások kivetés esetén, a reá-
jok eső összegek fizetésére kötelezték magokat és némely egyházak sze-
génységüket felhozva, segélyt nem adhatnak. Részint az ajánlatok 
különfélesége, részint pedig az adományok csekély voltánál fogva, a 
nógrádi egyházmegye ez évi közgyűlésnek 23-dik jegyzőkönyvi pontja 
szerint következő határozatot hozott: »Olvastatván a m. e. jkv. 25. 
pontja, főesperes hivatkozik évi jelentésében foglalt indítványára a 
selmeczbányai tanítóképezde miként leendő fentartása tárgyában: 

Miután a hozzájárulás iránt felszólított egyházak újból hiányosan 
küldötték be előterjesztéseiket s ajánlataikat; de mivel másrészt ev. 
egyházunknak legvitálisabb érdekei határozottan megkívánják, a kerület 
ezen egyetlen tanító-képezdéjének fentartását, főesperes indítványa 
elfogadtatik s ehez képest kiküldetnek Wladár Viktor lelkész és Hanzély 
Gyula felügyelő, illetve felhivattak, hogy püskök úr ő méltóságát mun-
kájok támogatására felkérjék; mely munkálat valamely egyönletű alap-
elveket lesz hivatva felállítani, az egyházaknak a selmeczbányai tanító-
képezde fentartásához való hozzájárulása tárgyában. Ezen munkálat 
az egyházaknak hozzászóllás czéljából lesz kiadandó; azután a szokott 
módon a kerületnek felterjesztendő.« Ezen egyházmegyei határozat az 
egyházkerület általi elfogadását kérem akként, hogy gyorsabb eljárás 
tekintetéből czélszerűbbb lenne, ha a kerület küldene ki, talán a nó-
grádi kiküldölt bizottság bevonásával egy több tagból álló bizottságot, 
mely hivatva lenne a módozatokat meghatározni, melyek szerint a 
kerületbeli egyházak a felállítandó tanítóképző-intézetet segélyezzék; 
a d) pontra nézve pedig felvilágosítást fog adni a selmeczbányai lýceum 
igazgatója. 

A mi illeti már most ezen intézet fentartását; tájékozásul vagyok 
bátor kimutatni, hogy annak fentartása mily összeget kíván. Egy épület 
felállítására szükséges a selmeczbányai viszonyokat tekintetbe véve 
legalább 40000 kor. Három rendes tanár díj azasara lakással együtt 
8400 kor.; egy óraadó tanár tisztelet-dija 800 kor.; egy zene-tanár 
1600 kor.; egy gyakorló iskola-tanító díjazására 1400 kor; szolga, fűtés 
s egyebekre 1200 kor.; igazgató tisztelet dija 400 kor.; élelmezés, 
egyelőre 40 növendékre számítva fejenként per 50 kor.: összesen 
2000 korona. Az élelmezést adná az eddigi lyceumi tápintézet; mert 
tudva van az, hogy ezen alapok a tanítók nevelésére is voltak eddig 
is fordítva. A selmeczi lýceum látta el a kerület legnagyobb részében 
az egyházakat, az uj iskolai törvény előtt tanítókkal, s így ezen alapok 
jogosan felhasználhatók a képezdei növendékek élelmezésére is, mér-
sékelt ,dij mellett. Hogy a képzőintézeti növendékek élelmezéséről gon-
doskodni kell, magyarázatra nem szorul. 

Ezek szerint a létesítendő képzőintézet legalább 15800 korona 
évi fedezetet kiván. Ennek megfelelő tőkéje 300000 koronát kiván, 
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építkezés 40000 korona; összes szükséglet 340000 kor. E számokból 95 — 96. 
kitűnik az, hogy a szóban levő tanítóképző azonnal fel nem állítható, 
legalább is öt évre van szükségünk, hogy a kellő előkészületeket és 
gyűjtéseket megtehessük; szükségünk van itt az egyházak, a kerület, 
az egyetem, a gyámintézetek, a G. A. egylet segélyeire. 

A mi az egyházakat illeti, tudjuk, hogy azok legnagyobb része 
szegénységgel küzd, s így állandó terhet azokra róni nem lenne czél-
szerű, de egynehány például öt éven keresztül minden évben minden 
lélek után az egyházak egy-egy fillért fizetnének, mely összeg 180000 
lélek után 10000 koronát megközelítene. 

Az egyetem, a kerület, az egyetemes, kerületi, egyházmegyei gyám-
intézetek, a G. A. egylet felkérendők, hogy évi nagyobb mérvű ado-
mányaikkal járuljanak hozzá e magasztos és nélkülözhetetlen czélunk 
eléréséhez. így öt éven keresztül a tőkét gyűjtve, az eredmény fel-
tűnően nagy lenne s ha a szükséges tőkének a tele meglesz, a kerületi, 
az egyetemes évi adományokkal és a gyámintézeti segélyekkel az inté-
zet felállításához hozzá lehetne fogni; addig pedig a selmeczbányai 
lyceummal kapcsolatosan fentartott tanító-képző eddigi működési köré-
ben fentartandó, 

Ezek nyomán bátor vagyok indítványozni: 
1. Hogy a főtiszt, és mélt. kerület újra mondja ki, hogy a sel-

meczi lyceummal kapcsolatosan fennálló tanítóképzőjét,) az önállónak 
felállításáig jelen alakjában fentartja. 

2. Küldjön ki egy bizottságot, a nógrádi egyházm. küldöttségét is 
annak tagjai közé sorolva, mely hivatva lenne azon módozatokat meg-
határozni, melyek szerint az egyházak egyöntetűleg járnának el a 
tanítóképző segélyezésének ügyében s e munkálat küldessék le az 
egyházakhoz tárgyalás végett úgy, hogy a jövő kerületi gyűlés vala-
mennyi kebelbeli egyházának ez ügyre vonatkozó nyilatkozatát tudo-
másul vehesse. Ennek végrehajtásával a kiküldött bizottság munkála-
tának alapján a kerületi elnökség bizatik meg. 

3. A kerületi elnökség felkérendő, hogy az egyházi egyetemes 
gyűlés elé felterjesztést intézzen; mely szerint a létesítendő tanítóképző 
intézetet, az eddiginél nagyobb mérvben szíveskedjék, az egyetemes, 
kerületi és kerületünk egyházmegyei gyámintézeteihez és a G. A. egy-
lethez, a jegyzői kar által kérvényeket intézni minél nagyobb segé-
lyek elnyerése ügyében. Ily kérvények a gyámintézetekhez több éven 
keresztül lennének beadandók. 

A midőn a közgyűlés ez előadói javaslat felvételét a 
jegyzőkönyvbe elrendeli, megkéri egyszersmind a püspök urat 
az iránt, hogy az eljárás módozatait megállapító bizottságot 
állítsa s hivja össze, még pedig mielébb. 

96. Az egyházkerület területén levő összes polgári községek és 
puszták anyaegyházakba s missziói körökbe való beosztásának helyes-
bítésére vonatkozólag javasoltatik, hogy az egyházmegyék helyesbítsék, 
— az új népszámlálás alapján, a beosztást és a lélekszámot, bővítsék 
ki a kimutatást a filiák s szórványok távolságának jelzésével az anya-
41 
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9 6 — 9 9 . egyháztól kilométerekben s az ily módon javított meglevő kimutatást 
küldjék be a püspök úr hivatalához 1902. június 30-ig. 

A fenti javaslat teljes terjedelmében elfogadtatik s a 
helyesbített kimutatás beküldésére a püspöki hivatalhoz, — 
a kerületi egyházmegyék részéről, 1902. június 30-a tüze-
lik ki a ker. közgyűlés által. 

97. A mult évi ker. gyűlés jkvének 97. p. kapcsán olvastatott a 
nógrádi egyházmegye f. évi közgyűlési jkvének a felső esztergályi ág. 
hitv. ev. leányegyház anyásítása ügyében hozott határozata, mely 
szerint a nevezett egyházm. közgyűlés Felső-Esztergálynak Alsó-Eszter-
gálytól való elszakadását s anyaegyházzá való alakulását — miután 
a nevezett két egyház között vitás ügy egyáltalán fel nem merült s a 
zsinati törvényeknek minden irányban elég tétetett, — jóváhagyja s 
megerősíti; nem különben jóváhagyja s megerősíti s jóváhagyási 
záradékkal ellátni rendeli, az egyidejűleg beterjesztett eredeti lelkészi 
hivány-példányt is azzal a módosítással, hogy a lelkészi úrvacsorákra 
s egyéb hivatalos utakra évenként nem háromszor, hanem annyiszor, 
a. hányszor szükséges, tartozik az egyházközség fuvart adni; továbbá 
hasonló eljárás czéljából a f.-esztergályi hívek kérvényét az egyház-
kerületi gyűlés elé pártolólag felterjeszteni rendeli. 

Ugyancsak olvastatott a f.-esztergályi egyház 1901. évi július 
hó 14-kén tartott közgyűlési jkvének kivonata is, mely szerint az 
egyházm. közgyűlés kívánalmához képest a hivány 4-dik pontját 
következőleg módosítja: »Hivatalos utakra s lelkészi úrvacsorára 
menetkor szükséges előfogatot ád az egyház.• 

Az egyházker. közgyűlés meggyőződvén a felöl, hogy 
a f.-esztergályí egyház a törvényes követelményeknek tel-
jesen megfelelt, előbbi anyaegyházával való viszonyát ren-
dezte, az új lelkészi hiványban jelzett javadalom az 1600 
koronát meghaladja: F.-Esztergály anyásítását az E. A. 30. 
§-a alapján jóváhagyja, az uj hiványt az E. A. 114. §. n) 
pontja szerint megerősíti; a közigazgatási hatóságot pedig 
a beállott változásról értesíteni rendeli. 

98. Olvastatván a m. é. egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 26 
pontja, mely a theol. főiskolák, valamint a tanítóképzők szervezésére 
vonatkozik, illetőleg azok egyesítéséről szól, 

a kerület fentartja a theol. főiskolák szervezésére vonatkozó 
máris beterjesztett javaslatait s kéri az e czélra kiküldött 
bizottság mielőbbi működésének megkezdését. 

99. Olvastatott a »lelkészfiakat segélyző egyesület« elnökségének 
kérelme, nevezett egyesület pártolása tárgyában. 

Egyházkerületünk a keletkezőben lévő nemes czélu inté-
zet felállításának eszméjét a legmelegebben üdvözli, azt 
erkölcsi támogatásáról eleve is biztosítja, a lelkészek részé-
ről a tömeges belépést a czél elérhetése végett óhajtja, magát 
az egyesületet pedig hitfeleink és egyházközségeink áldozat-
készségébe melegen ajánlja. 
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1 0 0 . A nógrádi egyházmegyének a Szr.-István nap megünneplése 1 0 0 — 1 0 2 . 
tárgyában tett kérdésére, különösen, hogy azon napon mily munká-
tól kell tartózkodni, — a kerület jogügyi bizottsága felkéri a kerületi 
gyűlést, hogy kimondja: hogy a Szt.-István ünnepet, mint nemzeti 
ünnepet a vasárnap megünneplésére vonatkozó és a Szt.-István ünne-
péről szóló törvények az 1868. évi 53. t.-cz. (19. §.) az 1879. évi 
40. t.-cz. (52. §.) és különösen az 1891. évi 13. t.-cz. (7. §.), úgy a 
m. kir. keresk. ministernek 1891. évi 37892 és 1892. évi 14837 sz. 
rendelete értelmében megünneplendőnek tekinti, — a sürgős mezei 
munkát a törvények értelmében feltétlenül elvégezhetőnek tartja, az 
ipariakat azonban csak annyiban és csak azokat, a mennyiben és a 
melyeket a keresk. minister említett rendeleteiben kivételesen teljesít-
hetőknek nyilvánít. — Ha pedig a törvény és a ministeri rendelet 
által megengedett mezei vagy ipari munkát az illető törvények és 
rendeletek körülírta módon teljesítő egyházi tagokat zaklatnák, bírsá-
golnák, — azt tanácsolja, hogy azok három nap alatt az alispáni 
hivatalhoz folyamodjanak fel. 

A nógrádi egyházmegye kérdésére kimondja a kerületi 
gyűlés, hogy Szt.-István napján teljesített mezei munka 
miatti esetleges zaklatás vagy bírságolás miatt, az egyház 
tagjai az alispánhoz folyamodhatnak fel orvoslás végett. 

101. A dunántúli ev. ref. egyházkerület által ide küldött Körmendy 
Sándornak nyomtatásban megjelent, a gyakorlatot világosan feltüntető 
és a dunántúli ev. ref. kerület által elfogadott azt az indítványt, hogy 
ezen kerület kérelmezze a protestáns tábori leikészeknek a had-
seregben az 1848. évi XX. t.-cz.-nek megfelelően legalább 18 —20-ra 
emelését, — a kerületi jogügyi bizottság magáévá tevén kéri, hogy a 
kerületi közgyűlés ezen indítványt pártolólag terjessze fel az egyete-
mes gyűlésre; mert törvényes okok mellett az is figyelembe veendő, 
hogy a saját lelkipásztoruk által gondozott katonától, a hadsereg 
harczképességére csak jót lehet várni és mert a protestáns katoná-
nak is szüksége, de joga is van, kellő lelki gondozásra. 

A kerületi gyűlés az indítványt elfogadja és az egyete-
mes gyűlésre pártolólag terjeszti tel. 

102. Felvétetett a nógrádi ág. hitv. ev. egyházmegye kötelékébe tar-
tozó béri ág. hitv. ev. egyházközség felebbezése, melyben a nógrádi 
egyházmegye f. 1901. jul. 9. és 10 napján tartott közgyűlése jkvének 
98 pontjában foglalt azon határozatát, mely szerint a béri egyház 
51 évi munkálkodás után nyugalomba vonult s a f. évben elhalt 
tanítójának, Kaszner Sámuelnek temetési költségeihez 60 koronával 
hozzájárulni a nevezett egyházat kötelezi, megsemmisítem kéri. 

Minthogy a tanítók alkalmazásáról szóló szabályrende-
let 3 §-a, melynek utolsó bekezdése szerint »az elhunyt tanitó 
tisztességes eltemetéséről az iskolafentartó egyházközség 
gondoskodik«, a szolgálatban vagy nyugalomban elhalt taní-
tók között semmi különbséget nem tesz: a nógrádi égyház-
megye határozata indokainál fogva helyben hagyatik. 

10* 
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1 0 3 — 1 1 0 . 1 0 3 . Olvastatott a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület köszönő át-
irata, a kőszegi leányiskola Erzsébet alapjára kerületünkben gyűjtött s a 
püspöki hivatalnak Günther M. V. kerületi pénztáros utján beküldött 
334 kor. s 86 fii. tárgyában. 

Tudomásul szolgál. 
104. A püspök úr azon felhívására, hogy a ker. közgyűlés ála-

pítsa meg a lelkészjelöltek felavatásaért járó tiszteletdíjat, mind az el-
járó püspök, mind pedig közreműködő társai részére, 

a közgyűlés akként alapítja meg a jelzett díjakat: Az ordi-
natióért jár a ténykedő püspöknek minden egyes lelkészje-
lölttől az eddigi 20 korona, két közreműködő társának pedig 
egyénenként 5—5 korona; — a papi vizsgára vonatkozólag 
pedig kimondja a közgyűlés, hogy azért külön díjazás nem jár. 

105. Az Ipolysághon építendő templomra vonatkozólag jelenti az 
eljáró bizottság jegyzője nt. Krupecz István, hogy a hivek áldozat-
készségéből eddigelé a 7000 koronát meghaladó összeg gyűlt egybe. 

Örvendetes tudomásul vétetik; de miután a jelzett összeg 
az építési költség csakis egyik részét fedezi, — megköszönve 
az adományozóknak a legszivélyesebben hozzájárulásukat, a 
ker. közgyűlés is újra kéri, e magasztos czélra, a buzgó hivek, 
mint jókedvű adakozók áldozatfilléreit. 

106. Olvastatott Gyurós János, poltári tanító kérvénye, melyben 
állítólag megcsonkított hiványának kiigazításáért esedezik. 

Minthogy a kérvény felszerelve egyáltalában nincsen, 
okmányok nélkül pedig a hiványcsunkitás nem álapítható 
meg, s mivel a kérvény különben is az illetékes nógrádi 
esperesség megkerülésével érkezett, további eljárás végett a 
nógrádi esperesnek kiadatik. 

107. Olvastatott a »prot. irodalmi társaság« felhívása a parochiális 
könyvtárak tárgyában. 

A közgyűlés áthatva a prot. tudományos irodalom fel-
virágoztatásának s ezzel kapcsolatban a prot. tudományosság 
minél szélesebb körben leendő terjesztésének szükségességé-
ről: a parochialis könyvtárak felállítását minden egyháznak 
melegen ajánlja s összes erkölcsi erejével odahat, hogy az 
egyházak ily könyvtárakat minél nagyobb számban állítsanak 
fel; kötelező határozatot azonban az E. A. 87. §. i), 114. §. h) 
továbbá az E. A. 289. és 299. §-ai ellenére nem hozhat. 

108. Olvastatott Krahulecz Aladár grinádi lelkész folyamodványa, 
melyben diasporai hitoktatás czéljaira 240 kor segély engedélyezését kéri. 

A kérvény fedezet hiányában nem teljesíthető. 
109. Olvastatott a surányi lelkész folyamodványa, melyben a 

surányi katholikus iskolába járó evangelikus tanulók iskoláztatása 
czéljaira segélyt kér. 

Forrás-hiány miatt a kérés nem teljesíthető. 
110. Fürst János alesperes, a kerül, számvevőszék elnöke ezen 

számvevőszék tárgyában intézett kérdésére 
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a kerületi gyűlés tekintettel arra, hogy még a kerül, szám- 110—116. 
szék eljárását szabályozó szabályrendelet nincs-felkéri a ker. 
számszéket, hogy ily utasítást maga készíteni és a jövő évi 
kerületi közgyűlésre javaslatként felterjeszteni szíveskedjék. 

111. Olvastatott a modori tót egyház felebbezése, a pozsonymegyei 
esperességnek a modori két egyház eddigi nevei megváltoztatása tár-
gyában hozott határozata ellen. 

A közgyűlés eltekintve a felebbezés formahibáitól, azt 
érdemlegesen tárgyalja, a felebbezésben javasolt elnevezése-
ket el nem fogadja s elrendeli, hogy a modori eddigi német 
egyház, ezentúl egyszerűen modori, — a modori eddigi tót egy-
ház pedig, minthogy ennek Teriingben is hívei vannak; modor-
terlingi egyháznak hivassék, egyúttal megjegyezvén, hogy az 
elrendelt névváltoztatás daczára, mind a két egyház törvény 
által biztosított jogai sértetlenül fentartatnak. 

112. Olvastatott Sárkány Emil. kis-zellőí ág. hitv. ev. lelkésznek 
folyamodványa, melyben diasporai gondozás czéljaira évi 400 korona 
állandó segélyt kér. 

A ker. gyűlés a kérelmet, forrás hiány miatt nem teljesítheti. 
113. A vallásoktatás szerves rendezését, mind az ismétlő iskolák-

ban, mind pedig az ujabban szervezett gazdasági iskolákban 
ajánlja a közgyűlés, az e téren tényleg működő s e kérdé-
sekkel foglalkozó közoktatási bizottság becses figyelmébe. 

114. Bemulattatván a prot. országos árvaegylet választmányának 
az 1900-dik évi működésére vonatkozó 42-dik évi jelentése: 

ezen áldásos egyesület a gyermekbarátok jóakaró pártfogásába 
melegen ajánltatik. 

115. E jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza a kerületi közgyűlés, 
— az elnökségen kivül, következő tagjait: 

Günther M. V., Dobrovics Mátyás, Hacker Károly, Fürst J., 
Trsztyenszky Ferencz, Samarjay Emil, Markusovszky Sámuel, 
Ebner Gusztáv, Ringbauer Gusztáv, Schleiffer Károly, Früh-
wirth Sámuel. 

116. Ezzel a közgyűlés tárgysorozata kimeríttetvén, megköszönve 
a pozsonyi nemes egyháznak szives vendéglátását, a püspök úr buzgó 
imával, áldást kérve az egyházra s a hazára, berekeszti a közgyűlést. 

Dr. Baltik Frigyes s. k. Laszkáry Gyula s. k. 
püspök. kerületi felügyelő. 

Händel Vilmos s. k. 
kerületi főjegyző. 

Hering Lajos s. k. Sziklay Otto s. k. Korcsek Zsigmond s k 
ker. jegyző. ker. jegyző. ker. jegyző. 

H i t e l e s í t j ü k : 
Dr. Baltik Frigyes s. k. 

püspök 
Dr. Dobrovics Mátyás s. k. Fürst János s. k. Günther M. V. s. k. 
Trsztyenszky Ferencz s. k. Schleiffer Károly s. k. Fbner Gusztáv s. k 

Frühwirth Samu s. k. 



I. Függelék. 

A ker. tisztviselők és bizottságok névjegyzéke. 

Jegyzők: 
1. Händel Vilmos, egyh. főjegyző j 
2. Hering Lajos , szabályszerű díjazással. 
3. Sziklay Ottó ' 1 J 

4. Korcsek Zsigmond 
1. Osztroluczky Géza, vil. főjegyző, N.-Podhragy, Trencsénm.j qp^^g 
2. Burchard Belavárv Rezső, Sz.-Fehérvár j-
3. Hanzély Gyula, Szügy. Nógrádm. ) 

Pénztáros: Günther M. V. 
Ügyész: Bende Gyula. 
Számvevő: Kalenda János. 
Ellenőr : Stelczer Endre. 
Levéltáros: Korcsek Zsigmond. 

Tanügyi bizottság : 
Elnökök: Beniczky Árpád és Raa!) Károly. 

Jegyző és előadó: Biszkup Béla. 

Tagok: 
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, Nyilra-Szerdahely; 
Rásó Mihály, lelkész, A.-Szeli; 
Ringbauer Gusztáv, esperes, Rajka; 
Markusovszky Sámuel, lyc. igazgató, Pozsony; 
Stromp László, theol. akad. tanár, Pozsony. 

. A kerületi törvényszék tagjai: 
Kilépnek 1902-ben. 

Wladár Miksa, dr. Samarjay Emil, 
Hrk János, Sztranyovszky Géza, 
Frenyo Gyula, Porubszky Lajos. 
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Kilépnek 1905-ben. 
Riesz Károly, Hacker Károly, 
Fürst János, Hörk József, 
dr. Tomassovics Ferencz, Biszkup Lajos. 

Jogügyi bizottság: 
Elnökök: Pulszky Ágost, dr. Baltik Frigyes. 

Láng Lajos, 
Farbaky István, 
dr. Samarjay Emtl, 
Bende Gyula, 
dr. Kossaczky Arnold, 
dr. Glosz Ernő, 
dr. Kéler Zoltán, 
dr. Králik Lajos, 

Tagok: 
Hacker Károly, 
Sziklay Ottó, 
Händel Vilmos, 
Hollerung Károly, 
Fürst János, 
Ebner Gusztáv, 
Hörk József, jegyző. 

Számvevőszék: 
Elnökök: dr. Samarjay Emil, Fürst János. 

Fülep Jónás, 
Hollerung Károly, 
Hering Lajos, 
Sziklay Otto, 

Tagok: 
Gaál Mihály, 
Laszkáry Pál, 
Fuchsz János, 
Hörk József. 

Pénzügyi bizottság: 
Elnökök: Baltik Frigyes és Láng Lajos. 

Hivatalból tagok: 
Günther M. Vilmos, pénztáros; Stelczer Endre, ellenőr; 

Kalenda János, számvevő. 

gr. Zay Miklós, 
Beniczky Árpád, 
Schleiffer Károly, jegyző, 
Ebner Gusztáv, 
Hacker Károly, 
br. Sólymossy Ödön, 

Pendes tagok: 
Wladár Viktor, 
br. Buttler Ervin, 
Farbaky István, 
Händel Vilmos, 
Raab Károly. 

Szabályrendeleti bizottság. 
Elnökök: 

Händel Vilmos és Láng Lajos. 
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Tagok: (Kis bizottság.) 
Michaelis Vilmos, Korcsek Zsigmond, 
Holles Danó, Masznyik Endre, 
Holuby Adolf Gáncs Jenő, 
Jezsovics Károly, Schleiffer Károly. 
A nagy bizottsághoz tartoznak az egyházkerületi elnökségen kivül, 

az egyházmegyei elnökségek. 

Reischel-féle bizottság. 
Elnök: dr. Baltik Frigyes. 
Alelnök: dr. Samarjay Emil. 
Jegyző: Trsztyenszky Ferencz. 
Pénztáros: Günther M. V. 
Ügyész: Heim Károly. 

Tagok: 
Hollerung Károly, Kalenda János, 
Fürst János, Frühwirth Sámuel. 
Freuszmuth Frigyes, 

Segélytosztó bizottság. 
Elnökök: 

A kerületi elnökség. 
Tagok: 

Az esper. elnökök; a kerül, jegyzői kar; 
Günther M. V. pénztáros; Schmidt Gyula ellenőr. 

Az egyetemes nyugdíjintézet kerületi bizottsága. 
Elnökök: 

A kerületi elnökség. 
Tagok: 

Trsztyenszky Ferencz, Günther M. V. 
Stromp László. 

Ker. leányiskolái bizottság: 
Elnökök: 

A kerületi elnökség. 
Tagok: 

Trsztyenszky Ferencz, Hollerung Károly, 
Láng Lajos, br. Sólymossy Ödön, 
Schönwiszner Kálmán Kalenda János, 
Lenhardt Károly, Samarjay Mihály. 
Korcsek Zsigmond, 



II. függelék. 

Szabályrendelet 
az anya-, leány-, fiókegyházközségek megalakulásáról, illetőleg 

átalakulásáról. 

A) A n y a e g y h á z z á a l a k u l á s . 
1. §. A mely leány-, fiókegyház, szórványhely vagy missiói köz-

pont anyaegyházzá kiván alakulni, az tartozik hitelesen kimutatni: 
a) hogy adófizető tagjainak legalább kétharmada kivánja az 

anyaegyházzá való alakulást; 
b) hogy temploma, (imaháza) paplaka és iskolája van, vagy hogy 

a szükségnek és a körülményeknek megfelelő templom, paplak, iskola 
felépitésére elegendő anyagi eszközzel rendelkezik; a mit ezen eszkö-
zök részletes kimutatásával, mellékelve az építési terveket, a költség-
vetéssel együtt, kell bizonyítania; 

cj hogy képes lelkészének az A. E. 237 §-a, tanítójának pedig 
legalább az országos törvény által megállapított minimalis összeggel 
felérő javadalmat biztosítani s adni; s hogy egyéb egyházi terhek 
viselésére is kellő anyagi erővel rendelkezik; 

d) hogy közte s eddigi anyaegyháza között vitás kérdések nincse-
nek s hogy eddigi lelkésze s tanítója között s közte minden kötele-
zettség kiegyenlíttetett; 

e) hogy önállósítása az anyaegyház fennállását nem veszélyezteti; 
f ) hogy az új anyaegyház helyrajzi határai is minden kétséget 

kizáróan megjelöltettek; 
g) népességi vizsonyairól, a hívek fekvő birtokáról s az állami 

egyenes adóról a hiteles statistikai adatokat; 
h j hogy a lelkészi s tanítói hiványokat megállapította, bemutatva 

azokat szószerinti szövegben. 
2. §. Az anyásítási tárgyalások az egyházmegyei elnökség közve-

títésével folytattatnak, mely azokat vagy személyesen vagy általa 
kiküldött megbízottak által vezeti. 

3. §. Az anyásítási tárgyalások befejezésök után, jóváhagyás vagy 
a netán még pótlandók pótlásának elrendelése végett, az egyházme-
gyei közgyűlés elé terjesztetnek. 

4. §. Elválásra s anyaegyházzá alakulásra az engedélyt első fokon 
az egyházmegye, a másodfokon az egyházkerület adja meg. 

5. §. Sürgős esetekben az anyaegyházzá átalakulásra az engedélyt, 
az egyházmegyei elnökség felterjesztésére az egyházkerületi elnökség 
adja meg; mindezekről az elnökségek közgyűléseiknek jelentést tesznek. 
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6. §. Ha az érdekeltek között az egyesség nem sikerül, az egy-
házkerület pedig az anyásítást pártolandónak tartja: akkor a vitás kér-
dések 'az E. A. 28. §-a szerint fokozatos közigazgatási uton oldatnak 
meg; esetleg törvénykezési uton. (E. A. 329. §.) 

7. §. Az anyaegyházzá alakulás befejezése után az esperes 30 
nap alatt értesíti a közigazgatási hatóságot, az egyházközség területi 
viszonyainak változásáról, ugyanígy a tanfelügyelői hivatalt; ez utóbbi-
nak beküldvén egyszersmind a tanítói hivány hiteles másolatát is. 

B) L e á n y e g y h á z z á - a l a k u l á s . 
8. §. Ha valamely míssiói központ, szórványhely, fiókegyház, 

leányegyházzá akar alakulni, tartozik e szándékát az érdekelt anya-
egyház elöljáróságának bejelenteni s hitelesen kimutatni: 

a) hogy az iskola felállítását az egyházi adót fizetők legalább két-
harmada kivánja; 

b) hogy iskolaépülete s tanítólaka van, vagy hogy ezek felállítá-
sára képes; bemutatva egyúttal az épületet rajzát, illetőleg az építke-
zés tervét s költségvetését; 

c) hogy képes az iskola fentartására és arra, hogy a tanítónak 
oly javadalmat biztosítson, mely az országos törvénynek s az egyház-
kerületi rendszabálynak megfelel; 

d) hogy közte s eddigi tanítója között a viszonyok rendezve 
vannak; 

e) bemutatni a népességi állapotról, a tanköteles gyermekek szá-
máról, a hivek állami adójáról, a fekvő birtok mennyiségéről s minő-
ségéről szóló hiteles statisztikai adatokat; 

f ) bemutatni a tanítói hiványt szószerinti szövegében. 
9. §. Egyúttal kéri az előjáróságot, hogy azon egyházközség kö-

zött, — melynek tanítói állomása fentartásához eddig hozzájárult, — 
és közte, a viszony rendezése végett közbelépjen. 

10. §. Az elöljáróság megteszi az ügyek rendezésére a szükséges 
lépéseket (9. §.) és az eredményt, a 8. §. a—f pontjaira vonatkozó 
véleményes jelentésével együtt, az egyházközségi közgyűlés elé ter-
jeszti. 

11. §. Az egyházközség határozata az egyházmegyei közgyűlés 
elé terjesztendő; mely, ha minden elintézendő kérdés rendben van, a 
leányegyházzá való alakulásra az engedélyt megadja. 

12. §. Sürgős esetekben a leány egyházzá alakulásra az engedélyt, 
ha az átalakulás kellékeinek különben elég tétetett, az egyházközségi 
elnökség felterjesztésére, az egyházmegyei elnökség adja meg; miről 
azonban az elnökségek közgyűléseiknek jelentést tesznek. 

13. §. Ha az egyházmegyei közgyűlés, a fiókegyház vagy szórvány-
hely híveinek törekvéseit pártolandónak tartja; — de a folyamodó 
fiókegyház vagy szórványhely között és azon egyházközség között, 
melyhez iskolai tekintetben eddig tartozott, a vitás kérdéseket békésen 
megoldani nem sikerült: az ügy a fokozatos közigazgatási uton (E. 
A. 28. §.) esetleg törvénykezési uton (E. A. 329. §.) intéztessék el. 
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14. §. A leányegyházzá alakulás befejezett tényét az esperes a 
tanfelügyelői hivatalnak 30 nap letelte előtt bejelenti, — a hivány hite-
les másolatát becsatolván. 

C) F i ó k e g y h á z z á a l a k u l á s . 
15. §. Ha valamely szórványhely hivei, eltekintve a papi vagy 

tanítói állomás létesítésétől, egyházközségi alapon szervezkednek: úgy 
azon szórványhely fiókegyházzá alakul. 

16. §. Hogy a fiókegyházak mely leány- vagy anyaegyházhoz csa-
toltassanak? arra nézve dönt az egyházi közterheket viselő hívek leg-
alább is kétharmadának, az egyházmegyei elnökség előtt szóval vagy 
írásban kifejezett határozott kívánsága. 

17. §. A fiókegyház alakulását megerősíti s a végleges csatolást 
kimondj a az egyházmegyei közgyűlés. 

DJ M á s a n y a e g y h á z h o z v a l ó c s a t l a k o z á s . 
18. §. Havaiamely missiói központ, szórványhely, fiókegyház,leány-

egyház más anyaegyházhoz kíván csatlakozni, ezen szándékát az érde-
kelt egyházközség elöljáróságának bejelenti és ügyeit mindkét érdekelt 
egyházközséggel szerződésileg rendezi. 

19. §. Az ily missiói központ, szórvány hely, fiók-, leány egyház 
köteles az egyházmegye előtt kimutatni, hogy 

aj a csatlakozást az egyházi adót fizető egyházhiveknek legalább 
kétharmada kívánja; 

b) az elbocsátás ügyében eddigi anyaegyházával, illetőleg lelké-
szével, tanítójával tisztába jött; 

cj az őt befogadó egyházzal, a befogadás feltételeire nézve szerző-
désileg megegyezett; 

d) a csatlakozást egyedül egyházi életének alkalmasabb és sike-
resebb módon való folytatása és ápolása végett keresi; 

ej az elválás eddigi egyházközségének fennállását nem veszélyezteti. 
20. §. A csatlakozás ügyében az egyházmegye határoz és hatá-

rozatát felterjeszti jóváhagyás végett a kerületi közgyűléshez (F. A. 
30. §.) 

21. §. Az egyházkerületi közgyűlés a kérvényezőket, ha törek-
vésüket pártolandónak tartja; de őket elbocsáttatásuk végett eddigi 
egyházközségükkel vagy befogadásuk végett a másik egyházközséggel 
kiegyeztetni nem sikerült, az E. A. 28. §-a alapján fokozatos közigaz-
gatási útra, esetleg törvénykezési útra utasíthatja (E. A. 229. §.) 

22. §. A csatlakozás befejezett tényét, az esperes 30 nap alatt a 
közigazgatási hatóságnak és a tanfelügyelői hivatalnak is tudomására 
hozza. 

E) E g y h á z k ö z s é g e k t á r s u l á s a . 
23. §. Ha két vagy több missiói központ, fiók-, leány-, vagy 

anyaegyház egymásközt társulni akar a végett, hogy egyesült erővel 
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tartsanak fenn anyaegyházat vagy iskolát: ezen szándékukat az érde-
kelt anyaegyházak elöljáróságának bejelentik. 

24. §. A társulni kivánó felek (23. §.) kötelesek kimutatni, hogy 
a) a társulást az érdekelt egyházközségek, illetőleg missiói köz-

pont mindegyikében az egyházi adót fizető tagok többsége kivánja; 
b) hogy a társulást egyedül egyházi életök, gyermekeik iskoláz-

tatása alkalmasabb és sikeresebb módon való folytatása és ápolása 
végett keresik; 

ej hogy csak így képes a társult egyházközség iskolájának, illetve 
templomának, a tanítói, illetve a lelkészi állomás felállítására s egyéb 
egyházi terhek viselésére; 

d) hogy a közös iskola felállítása végett társuló egyházközségek, 
egymástól távolabb nem feküsznek; mint a mely távolságban levő 
községeknek az országos törvény a közös iskola fentartását megengedi; 

e) hogy eddigi egyházukkal, illetőleg tanitójukkal, lelkészökkel 
viszonyukat rendezték; 

f ) hogyha anyaegyházat alakítanak, eddigi anyaegyházuk fenn-
állása nem veszélyeztetik; 

g) hogy a társulás feltételeire nézve egymással szerződésileg 
megegyeztek; 

h) hogy a társuló egyházak helyrajzi határai szabatosan s min-
den kétséget kizáróan megjelöltettek; 

i) bemutatni a kiállítandó hiványokat szószerinti szövegezésben. 
25. §. A tárgyalások az egyházmegyei elnökség közvetitésével 

történnek. 
26. §. A tárgyalások befejezésök után, jóváhagyás vagy a netán 

még pótlandók pótlásának elrendelése végett, az egyházmegyei köz-
gyűlés elé terjesztetnek. 

27. Az egyházmegye, ha a társulás leányegyház alakítása végett 
történik, véglegesen határoz. A társulás befejezése után 30 nap alatt 
értesíti az esperes a tanfelügyelőt, a tanítói hivány hiteles másolatát 
becsatolván. 

28. §. Ha ellenben anyaegyház alakítása terveztetik, a határo-
zathozatal első fokon az egyházmegyét, másod fokon véglegesen az 
egyházkerületet illeti. Az esperes, az ügy befejezése után 30 nap alatt 
értesíti az egyházközségek területi viszonyainak változásáról a köz-
igazgatási hatóságot és a tanfelügyelői hivatalt; ez utóbbit, a tanitói 
hivány hiteles másolatának becsatolásával. 

29. §. Vitás kérdések, melyek közigazgatási úton el nem intéz-
hetők, törvénykezési útra utasíthatók. 

F) A n y a e g y h á z n a k l e á n y e g y h á z z á a l a k u l á s a . 
30 §. Ha anyaegyház leány egyházzá alakul s mint ilyen vala-

mely anyaegyházhoz csatlakozik, a következő eljárás tartandó meg: 
a) Az ilyen átalakulás csak a lelkészi állomás megüresedésekor 

történhetik; 
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b) be kell bizonyítani, hogy az egyháztagok száma annyira meg-
fogyott vagy anyagi állapotuk oly sanyarú, vagy más oly kedvezőtlen 
körülmények jöttek közbe, hogy a kérdéses egyház, mint anyaegyház, 
a gyámintézettől várható vagy a közalapból igényelhető időleges segély-
lyel sem képes magát fentartani; 

c) be kell bizonyítani, hogy a leányegyházzá átalakulni kivánó 
anyaegyháznak, mint ilyennek önálló fentartása nem áll az egyete-
mes egyház érdekében; 

d) ki kell mutatni, hogy az átalakulást az egyházi adót fizető 
összes tagok legalább három negyede kívánja; 

e) ki kell mutatni, hogy azon egyházközséggel, melybe bekebe-
leztetni és lelkészével (kántorával), kinek szolgálatával élni kiván, a 
bekebelezés feltételeire, a jogokra és kötelességekre nézve szerződésileg 
megállapodott; 

f ) ha a bekebelezését kereső egyházhoz, leány- és fiókegyházak 
is tartoznak; azok vagy csatlakoznak eddigi egyházukkal együtt a 
választott anyaegyházhoz, vagy pedig a DJ 18—22. §-aiban megálla-
pított eljárás útján más egyházközséghez csatlakoznak. 

31. §. Az ily átalakulásra vagy változásra vonatkozó tárgyalások 
az egyházmegyei elnökség közreműködésével vagy megbízottaik által 
folytattatnak. 

32. §. Az egyházmegyei elnökség bejelenti a tárgyalások eredmé-
nyét, az ügyiratok beterjesztésével, az egyházmegyei közgyűlésnek 
jóváhagyás vagy elvetés vagy a módosítandók módosítása végett 

33. §. Ha az érdekeltek között az egyesség (30. §. e.) nem 
sikerülne, az egyházkerület pedig az átalakulást pártolandónak tartja, 
a vitás kérdések az E A. 28. §-a szerint fokozatos közigazgatási úton, 
esetleg (E. A. 329. §.) törvénykezési úton oldatnak meg. 

34. §. Az átalakulás befejezése után, 30 nap alatt, értesíti az 
esperes a közigazgatási hatóságot az egyházközségek területi viszo-
nyainak változásáról és a mennyiben az átalakulás népiskolai intéze-
teket is érintett, a tanfelügyelői hivatalt, 

Gr) A k ö l t s é g e k v i s e l é s e . 
35. §. A fentebbiekben szabályozott eljárásnál előfordulható költ-

ségeket, azon egyházközség tartozik viselni, mely az eljárásra okot 
szolgáltatott; vagy felső hatósági határozattal, illetőleg bírói Ítélettel 
a költségek megfizetésére köteleztetett. 

Laszkáry Gyula, Baltik Frigyes, Händel Vilmos, 
kerületi felügyelő. püspök. egyházkerületi főjegyző. 

Jelen szabályrendeletet a magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egy-
ház 1900. évi nov. hó 7., 8. és 9. napjain tartott egyetemes közgyű-
lése jegyzőkönyvének 90 pontjában foglalt határozatával jóváhagyta. 

Kelt Budapesten, 1900. deczember hó 7-én. 

br. Prónay Dezső, 
egyet, felügyelő. 

dr. Zsigmondy Jenő 
egyet, főjegyző. 



III. Függelék. 

Szabályrendelet a lelkészek alkalmazásáról. 
A rendes lelkészekről. 

1. §. Az anyaegyházközségben (E. A. 25. §.) és missiói körben 
(E. A. 27. §.) állandóan fentarlott, egy vagy több önálló lelkészi hiva-
tal, rendes lelkészi hivatal; élethossziglan alkalmazott vezetője pedig 
rendes lelkész. 

2. §. Rendes lelkész alkalmazásának, csak rendes lelkészi hivatal 
megüresedésekor (4. §.) és szervezésekor (E. A. 30. §.) van helye; 
ez esetekben a lelkészi hivatalt az egyházközség vagy missiói kör 
közgyűlése választás útján tölti be (E. A. 44. és 64. §.) 

3. §. A míssiói kör lelkészét, a missiói kör szavazattal biró tag-
jainak közgyűlése s ha ilyennek megtartása kivihetetlen volna, az 
illetékes esperességi közgyűlés választja. 

Midőn jelentkezők hiányában, a missiói lelkész keresésének szük-
sége merül fel, az esperes a püspök hozzájárulásával egy az állásra 
alkalmas egyént kiszemel és őt állásába ideiglenesen behelyezi; ezen 
ideiglenes behelyezés azonban csak akkor lesz véglegessé, ha az espe-
rességi közgyűlés azt utólag helybenhagyja. 

1. FEJEZET. 

A lelkészi hivatal megüresedéséről . 
4. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedik: A rendes lelkésznek 
a) lemondása, 
b) elhalálozása, 
c) az ág. hitv. ev. ker. egyházból való kilépése, 
d) nyugdíjazása és 
e) hivataltól való elmozdítása által. 
Lemondás és elhalálozás esetén, ennek napjával, kilépés esetén 

az erre vonatkozó szándék első bejelentésének napjával, nyugdíjazás és 
hivataltól elmozdítás esetén azon napon, áll be az üresedés, a melyen 
a nyugdíjazás, illetve a hivataltól való elmozdítás jogerőssé válik. 

5. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedését az esperes a püs-
pöknek azonnal bejelenti (E. A. 66. §.). 

6. §. A lemondás irásba foglalva, az illetékes egyházközség vagy 
missiói kör közgyűléséhez nyújtandó be. 

A lemondásról az esperes azonnal értesítendő. Oly missiói körben, 
hol az esp. közgyűlés választja a lelkészt, a lemondás közvetlen az 
esperesnél nyújtandó be. 
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Az esperes a püspöknek minden lemondásról azonnal jelentést 
tesz (E. A. 66. §.) 

7. §. A lelkész elhalálozását az egyházközség, illetve missiói kör 
elöljárósága, névszerint a felügyelő, vagy ennek távolléte esetén a 
gondnok és a tanító, esetleg kántor az esperesnek s ez a püspöknek 
azonnal bejelenti (1. 5. §. E A. 66. §.) 

A elhunyt lelkész, állásának megfelelő módon és a lelkészi hiva-
talt fentartó testület költségén temettetik el. Ezen költség azonban az 
egyház lelkészének évi rendes fizetése 20%-át semmi esetre sem 
múlhatja felül. 

8. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedésének napjáig lefolyt 
időre eső évi összes lelkészi jövedelem, a hivatalától megvált lelkészt, 
illetőleg az elhunyt lelkész örököseit illeti. 

A 4. §. a) c) cl) és e) eseteiben bekövetkezett megüresedés nap-
jától, az új lelkész hivatalba léptéig, egy negyed évre járó mindennemű 
lelkészi jövedelem, a lakáson és palástdíjon kívül, az egyetemes lel-
készi nyugdíjintézetet, — ha azonban a lelkészi hivatal elhalálozás (4. §. 
b) által üresedik meg és az új lelkész hivatalba léptéig, az elhunyt 
lelkész után özvegy vagy leszármazók vagy munkaképtelen szülők 
maradtak hátra: akkor ezen jövedelemből a megüresedés napjától 
számított egy fél évre eső rész, a papi lakban való lakással és a 
palástdíjakkal együtt ezeket illeíi. (E. A. 73--75. §.) 

Az ezen §. által biztosított javadalom, az egyházmegyei elnökség 
(E. A. 281. §.) jóváhagyásával, kölcsönös egyezség útján készpénzzel 
megváltható. 

9. §. Azon javításokért és hasznot hajtó beruházásokért, a melye-
ket a hivataltól megvált, illetve elhunyt lelkész a lelkészi hivatal java-
dalmát képező ingatlanokra vonatkozólag, a lélkészi hivatalt fentartó 
testület közgyűlésének tudtával és beleegyezésével tett, a hivatalától 
megvált lelkészt, illetve az elhunyt lelkész örököseit, ezen testülettől 
méltányos kárpótlás és pedig a javításokért az igazolható beszerzési 
ár, esetleg a közönséges becsár illeti (E. A. 76. §.). 

Az erre vonatkozó határozathoz, illetve egyezséghez az egyház-
megyei elnökség jóváhagyása szükséges (E. A. 281. §.). 

10. §. A lelkészi hivatal megüresedésekor, az esperes vagy annak 
meghízottja azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, nevezetesen: 

a) elhalálozás esetén az elhunytnak családjával és az egyházköz-
ség, illetve missiói kör helybeli elöljáróságával együtt megállapítja a 
temetés módozatait; 

b) átveszi leltár mellett az egyházközség, illetve missiói kör azon 
ingóságait, a melyek a lelkész kezelése alatt állottak és azoknak meg-
őrzéséről gondoskodik; 

c) az egyházközség, illetve missiói kör kormányzatát és a lelkészi 
hivatal vezetését valamelyik szomszéd lelkészre bízza és megállapítja 
a sorrendet, a melyben a szomszéd és a legközelebbi lelkésznek ün-
nepeken és vasárnapokon ezen egyházközségben, illetve missiói kör-
ben az istentiszteletet végezni kötelesek. Ha pedig szomszédos ág. hitv. 
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ev. ker. egyházak csak nagy távolságban volnának s a szomszédos 
lelkészeket az egyház ellátásával, a nagy távolság miatt megbizni nem 
lehetne, helyettes lelkészt nevez ki (59. §. a) és 61. §.). Ellenben oly 
egyházközségben, illetve missiói körben, a hol egynél több rendes lel-
kész van, az üresedés ideje alatt, a felmerülő lelkészi teendők-
kel, a helybeli másik, vagy a helybeli lelkészek egyike bizandó meg. 

A jelen §. alapján megbízottak csakis ugyanazon egyházmegye 
kötelékébe tartozó lelkészek lehetnek és kötelesek a megbízást elfo-
gadni és a velejáró teendőket teljesíteni; ellenben az esperes megha-
talmazása nélkül, az üresedés helyén senki lelkészi tényeket nem 
végezhet. 

Kivételesen az esperes hozzájárulásával más egyházmegye köte-
lékébe tartozó lelkészek is megbízhatók a helyettesitéssel; de csak az 
esetben, ha amaz egyházmegye községe az illetékes egyházmegye 
gyülekezeteinek távolságához viszonyítva, azon egyházközséghez, illető-
leg missiói körhöz, hol a lelkészi hivatal üresedésben van, oly közel 
esik, hogy az utóbbiakra nézve az ily megbízás szembetűnő előny-
nyel jár. 

A jelen §. alapján megbízottak, a lelkészi hivatalt fentartó testü-
lettől fuvart és ellátást kapnak és a palástdíj is őket illeti azon esetben, 

a) ha az elhalt lelkész után sem özvegy, sem leszármazók, sem 
munkára képtelen szülők nem maradtak hátra; 

b) ha maradtak is ilyenek; de a lelkészi hivatal megüresedésének 
napjától számítva egy fél év már eltelt (8. §.); 

c) ha a lelkészi hivatal nem elhalálozás következtében üresedett 
meg. 

11. §. A lelkészi hivatal megüresedése után az esperes vagy meg-
bízottja az illető egyházközségben, illetve missiói körben egyháztanács-
ülést tart és abban: 

a) előterjeszti a lelkészi hivatal megüresedését és ennek követ-
keztében tett intézkedéseit (10. §.); 

b) intézkedik, hogy a hivatalától megvált lelkésznek, illetve az 
elhunyt lelkész örököseinek, vagy az egyetemes lelkészi nyugdíjinté-
zetnek, az azokat megillető javadalom (8. §.). az esedékesség napján 
kiszolgáltassák és a temetési költség kifizettessék (7. §.); 

c) intézkedik, hogy a választó közgyűlés tagjainak névsora ösz-
szeállíttassék és az általa alkalmasnak látott módon, a lelkészi hivatal 
megüresedésétől számított 30 nap alatt közszemlére kitétessék és erről 
az érdekelt egyházközség tagjai a közszemlére-tétel után legközelebbi 
és következő istentisztetetek alkalmával, a szószékről azon, határidő-
nek megjelölésével (12. §.), a melynek leteltéig kifogások emelhetők, 
értesíttessenek; 

d) tárgyaltatja a hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész hivá-
nyát (40. §.), az abban foglalt javadalom netalán szükséges módosí-
tása (39. §.) vagy emelése (11. §. f ) és 38. §.) czéljából és szövegez-
ted a megválasztandó új lelkész részére a hiványt, a mely végleges 
megállapítás végett, a közgyűlés elé terjesztendő; 
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e) kitűzi a napot, a melyen a missiói köröket kivéve, a köz-
gyűlés megnevezheti azon egyént, a kit az esperes által külön felszó-
líttatni kiván; ha ugyan ezen jog az egyháztanácsra nem ruháztatott 
(E. A. 48. §.); a mely esetben az egyháztanács azonnal nyilatko-
zik, a mikor is a megnevezett egyén a jelentkezésre a kitűzött határ-
időn belül felszólíttatik. Ha a határidőn belül nem jelentkezik, tagadó 
választ adottnak tekintendő; 

f ) oly egyházközségben, a melyben a lelkész díj azasa tisztessé-
ges lakáson és kerten kívül nem megy évi 800 frtra és a melynek 
önálló föntartását az egyházkerület nem jelentette ki az egyetemes 
egyház magasabb érdekében szükségesnek, kinyilatkoztatja, hogy az 
E. A. 320. §-ban előírt módon fog eljárni. 

12. §. A választó közgyűlés tagjainak közszemlére kitett névsora 
(11. §. cj ellen, csakis a közszemlére-tételtől számított 15 napon 
belül és az esperes előtt emelhető indokolt kifogás, akár élőszóval, 
akár írásban. 

A kifogások felett 15 nap alatt az egyházmegyei elnökség határoz. 
13. §. Az esperes a 10. és 11. §. alapuló eljárásáról azonnal a 

hely szinén jegyzőkönyvet vesz fel, annak hiteles másolatát az egyház-
községnek, illetőleg missiói körnek megküldi, eredetijét pedig az egy-
házmegye levéltárába helyezi. 

Missiói körökben az esperes a lelkészi hivatal megüresedéséről 
és az annak következtében tett intézkedéseiről szóló jelentést és a 
hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész hiványát illető netaláni 
észrevételeit és a kifizetendő összegek kiutalására vonatkozó javaslatát, 
a kerületi elnökséghez illetve a püspökhöz terjeszti fel 

II. FEJEZET. 

Meghívás. Pályázat. 

14. §. A lelkészi hivatal megüresedvén, arra az egyházközség 
közgyűlése: 1. az esperes hozzájárulásával meghívhat egy oly válasz-
tásra jogosultat, kihez bizalma van; 2. meghallgattathat egyes lelké-
szeket; 3. az esperes is felhívhat egyeseket és ajánlhatja őket az 
egyházi községnek; végre 4. az esperes a nála jelentkezőket az egy-
házközségnek figyelmébe ajánlhatja. 

15. §. Rendkívüli esetben azonban az egyházközség a megüre-
sedett lelkészi hivatalt pályázathirdetés útján is betöltheti. Ez esetben 
a lelkészi hivatal megüresedését az egyházmegyei elnökség, hogy arról 
a hazai összes ág. hitv. ev. lelkészek, theologiai tanárok, vallástaná-
rok és papjelöltek értesülhessenek, valamely, az egyházkerületi köz-
gyűlés által időnként meghatározandó ev. egyházi lapban köztudo-
másra hozza, felhíván azokat, a kik a megüresedett lelkészi hivatalt 
elnyerni óhajtják és arra képesítve vannak, az Írásbeli jelentkezésre 
és okmányaiknak beküldésére. 

Ezen felhívásnak világosan meg kell jelölnie: 
41 
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a) Azon egyházmegye és egyházközség, illetve missiói kör nevét, 
a melyben a lelkészi hivatal megüresedett; 

b) azon nyelvet, a melynek bírása a magyar nyelv mellett, az 
alkalmazandó lelkésztől megkívántatik; 

c) a lelkésznek hivatala után járó összes évi illetményét, a köz-
gyűlésileg, illetve egyházhatóságilag már megállapított hivány alapján 
(11. §.) d) 41. §.): 

d) a hivatalt, melynél (16. §.), a határidőt, a meddig, az okmá-
nyokat, a melyeknek beküldésével (16. §.) az írásbeli jelentkezésnek 
történnie kell. 

16. §. Az írásbeli jelentkezésnek (15. §.) a megüresedett lelkészi 
hivatalra nézve illetékes esperes hivatalánál kell történnie és a jelent-
kezőknek be kell küldeniök, ha nem rendes lelkészek, a választha-
tóságukat igazoló okmányaikat. 

17. §. A közzétett felhívás által kitűzött határidő (15. §. d. 
pontja) pontosan betartandó. 

Ha az első felhívásra négynél kevesebb egyén (20. §, a), b) 
jelentkezett: akkor a választó közgyűlés kívánatára, még egy felhívás 
tehető közzé; ha pedig egyáltalában nem akadt jelentkező: akkor az 
esperes a jelentkezésre kitűzött határidő leteltével azonnal megújítja 
a felhívást. 

Ha a második felhívásra is négynél kevesebb egyén jelentkezik 
(20. §. a) b) c), akkor négynél kevesebb jelölendő: ha pedig egyálta-
lán nem jelentkezett ilyen, akkor a lelkészi hivatalt ideiglenesen az 
esperes, illetőleg az E. A. 71. §. értelmében a püspök látja el. 

III. FEJEZET. 

Probaszónoklat. Jelölés. 

18. §. A választást a gyülekezet kívánságára próbaszónoklat 
előzi meg. 

19. §. Az egyházi gyűlés vagy az egyháztanács ugyanis jogosítva 
van. a jelölteket az esperes útján próbaszónoklatra meghívni. 

Az egyházi közgyűlés vagy az egyháztanács négynél kevesebb 
egyén meghívását is elhatározhatja. 

A próbaszónoklatok sorrendjét az esperes állapítja meg. 
A próbaszónoklatok az esperes, illetve az esperes kiküldöttje 

jelenlétében tartandók meg. A próbaszónoklatra meghívottak és kikül-
döttek költségeit, az esperes által meghatározandó összegben, az egy-
házközség pénztára fedezi (71. §.). 

Az esperes meghívása nélkül és saját költségén próbaszónoklatra 
jönni, vagy a már felvett útiköltséget visszatéríteni szigorúan tiltva van. 

A próbaszónoklatra felhívottak a próbaszónoklat tartását meg is 
tagadhatják a nélkül, hogy azért a jelöltek közül kizárathatnának. 

20. §. A próbaszónoklat megtartása után jelölő közgyűlés tartatik. 
Jelölhető: 
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a) Minden rendes lelkész, ki a magyarországi ág. hit. ev. ker. 
egyház valamely egyházközségében vagy missiói körében és minden 
24 évet betöltött theol. tanár, ki az egyetemes egyház theologiai 
akadémiáján, vagy valamely hittanintézeten hivataloskodik; 

bj minden ág. hitv. ev., élete 24-ik évét betöltött vallástanár vagy 
segédlelkész, a ki ezen minőségében a magyarhoni ág. hitv. ev. ker. 
egyház körében legalább egy évet töltött; 

c) ha a jelentkezésre való első felhívás eredménytelen maradt, a 
bj alatt említetteknél is elmarad az egy évi szolgálati időt megköve-
telő korlátozás. 

A magyarországi ág. hit. ev. ker. egyház kötelékén kívül hivatalos-
kodó rendes és segédlelkészek, csak az egyházkerületi elnökség kivé-
teles engedélyével jelölhetők. 

21. §. Lelkészi hivatalra nem jelölhető: 
a) A ki egyházi hivatal viselésére jogerős Ítélettel képtelennek 

nyilváníttatott (E. A. 326. §. d)\ 
b) a ki ellen az E. A. 359. §. értelmében elrendelt vizsgálat van 

folyamatban; 
c) a ki nem magyar honpolgár (E. A. 65. §.) vagy a magyar 

nyelvet nem bírja; 
d) a ki a lelkészi hivatalt vesztegetés, etetés-itatás, szerénytelen 

ajánlkozás, megtévesztés, fenyegetés vagy izgatás útján keresi, — még 
pedig azon esetben is, ha e cselekményeket mások, a jelölt tudomá-
sával és beleegyezésével követték el; 

e) a ki a betöltendő lelkészi hivatalra nézve illetékes egyház-
megyében már viselt lelkészi hivatalt; de attól jogerős Ítélet által 
elmozdíttatott, vagy arról két egybehangzó és hivatalból való előmoz-
dítást kimondó Ítélet meghozatala után lemondott; 

f) a ki azon egyházközségben, a melynek lelkészi hivatala betöl-
tendő, egykor vesztegetést követett el; ha az jogerős Ítélettel befejezett 
eljárás során reá bizonyíttatott és ezért a lelkész-választás akkor meg-
semmisíttetett; 

g) a ki nem evangeliomi protestáns házastárssal él; 
h) a ki az »egyházi alkotmány« 324. §-ban foglalt valamely egy-

házi vétségért jogérvényesen elitéltetett, — a püspök által a jelölésből 
kizárható. 

22. §. Az egyházmegyei elnökség tudomásul veszi az egyháznak 
a jelölésre vonatkozó kívánságát s ha a jelölést pályázat előzte meg, 
a beérkezett iratok alapján megállapítja a jelöltek sorrendjét s a ker. 
elnökséghez felterjeszti. A mennyiben a kerületi elnökségnek az ellen 
kifogása volna; az ügyet az egyházkerületi elé terjeszti, mely is e kér-
désben véglegesen itél. 

Az egyházkerületi közgyűlés határozatáig a lelkészválasztási eljárás 
szünetel és a 10. §. c) pontja tovább is érvényben marad. 

23. §. A választó egyházközség közgyűlése, esetleg az egyház-
tanács (E. A. 48. §.) az egyházmegyei elnökség által kitűzött napon, 
az esperes és az egyházmegyei felügyelő vagy megbízottjaik elnöklete 

10* 
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alatt, a jelentkezőknek névsorából (22. §.) hármat és az egyházmegyei 
elnökség egyet jelölhet, a megüresedett lelkészi hivatalra. 

Az ily módon jelölt egyének közül az egyházközség közgyűlése 
választ. 

IV. FEJEZET. 

A választásról. 
24. §. A rendes lelkészi hivatal, az E. A. 320. §. esetét kivéve, 

a megüresedés napjától számított egy tél év alatt választás útján betöl-
tendő (E. A. 71. §.). 

25. §. A választó közgyűlés, a melynek napját az egyházmegyei 
elnökség tűzi ki és a melynek helye rendszerint a templom, iskola 
vagy imaház, legalább egy héttel előbb az istentisztelet alkalmával a 
szószékről, a tárgy megnevezésével kihirdetendő (E. A. 40. §.); a leány-
és fiókegyházakban, valamint a szórványhelyeken és az egyházközség 
területén kívül (E. A. 34. s 40. §.) lakozó tagoknak, ezen kívül, még 
a helyi szokás szerint külön is tudtul adandó. 

26. §. A választó közgyűlés tagjai: 
a) Hivataluknál fogva: az egyházközség felügyelője és másod-

felügyelője, rendes vagy helyettes lelkésze, illetőleg lelkészei és segéd-
lelkészei; az egyházközség által alkalmazott vallástanárok, vallástanítók, 
gondnokok, pénztárnokok, jegyzők, ügyészek, ellenőrök és az egyház-
község által fentartott tanintézetek ág. hitv. ev. tanárai és tanítói és a 
kántor (énekvezér); 

b) az egyházközségnek, az egyházközség terheit viselő nagykorú 
vagy önálló tagjai, a kik egyházi adójukkal nincsenek hátralékban; 
oly egyházközségben pedig, a hol az egyháztagok az egyház terheinek 
viseléséhez nem járulnak, az egyház minden nagykorú vagy önálló 
férfi tagja. (E. A. 41. §.). 

Az egyházközség azon választó-jogosult tagjai, a kik az egyház-
község területén kívül laknak, (E. A. 34., 40. §§.) valamint az önálló 
vagy vegyes házasságban élő ág. hitv. ev. nők, ha az egyházközség 
fentartásához járulnak (E. A. 42. §.), a választó közgyűlésen, ezen 
közgyűlés bármely jogosult tagja által képviseltethetik magokat; azon-
ban egy meghatalmazott csak egy meghatalmazót képviselhet. 

27. §. A lelkészválasztó közgyűlésen az esperes vagy ennek 
megbízottja és az egyházmegyei felügyelő vagy ennek helyettese elnököl 
(E. A. 68. §.) és mint elnökség: 

a) Megkérdezi a választóktól, hogy ezen közgyűlés a jelen szabály-
rendelet 25. §-ában előírt módon lett-e összehíva? 

b) ha a jegyző távol van, vagy állása üres, ezen közgyűlés alkal-
mára jegyzőt választat; 

c) felolvastatja a közgyűlés tagjainak a 11. §. c) pontja alapján 
összeállított névsorát és azt a beérkezett és az esperes által jogosok-
nak itélt felszólamlások tekintetbe vételével (12. §.) véglegesen meg-
állapítja. 
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A ki a közgyűlés tagjainak ezen végleges megállapított névsorában 
nem foglaltatik, szavazati jogot nem gyakorolhat; 

d) előterjeszti a jelölteknek névsorát és azokat választás alá bo-
csátja; 

ej azon jelöltet, a ki a szavazatok általános többségét megnyerte, 
az egyházközség törvényesen megválasztott lelkészének jelenti ki (E. 
A. 69. §.); 

f ) előterjeszti a megválasztott részére már előre megállapított 
hiványt és azt kiegészítteti (11. §. d), 40., 41. §§.); 

g) a választó közgyűlés lefolyásáról azonnal a helyszínén (két 
példányban) jegyzőkönyvet vesz fel, s azt maga is aláírja és a köz-
gyűlés által ezen czélból kinevezett legalább hat taggal is aláíratja, 
általa hitelesített másolatban az egyházközségnek megküldi, az eredetit 
pedig az egyházmegyei levéltárban elhelyezi; 

h) a választás lefolyásáról s eredményéről az esperes a püspököt 
haladéktalanul értesíteni köteles. 

28. §. A választás, ha egynél több jelöltnek van pártja, szavazás, 
— ellenkező esetben közfelkiáltás útján történik. A szavazás feltétle-
nül elrendelendő, ha azt tíz vagy tíznél több választó kívánja. 

29. §. A szavazás 10 egyháztag kívánatára titkos, egyébként pe-
dig nyilvános. 

30. §. A nyilvános szavazás úgy történik, hogy mindegyik vá-
lasztó a véglegesen megállapított névsor (27. §. c) szerint külön fel-
hivatván, miután azonosságát a közgyűlés által az egyes pártokra való 
tekintettel, pártonként legalább kettesével választott bizalmi férfiak 
igazolták, az elnökség elé járul és szavazatát a jegyzőnek, az elnök-
ség ellenőrködése mellett, jegyzőkönyvre adja. A szavazás megszakítás 
nélkül végzendő. A névsorban utolsó választó felszólítása ntán azon-
ban az elnökség negyedórai záróidőt tűz ki, a. melynek elteltével a 
szavazást bezárja és az azontúl jelentkező választókat szavazásra többé 
nem bocsátja, hanem a szavazatokat összeszámítja s az eredményt 
azonnal kihirdeti. 

31. §. Ha a jelöltek közül egy sem nyeri el az általános több-
séget: akkor az elnökség azt a két jelöltet, a kire a legtöbb szavazat 
esett, azonnal új szavazás alá bocsátja. 

32. §. Szavazategyenlőség esetén — a sorshúzás határoz. 
33. §. A titkos szavazás szavazati lapokkal vagy golyókkal is tör-

ténhetik. Az eljárás módját a helyi szabályzat állapítja meg. 
34. §. A rendes lelkész élethossziglan választatik. (E. A. 69. §.) 
35. §. Azon egyházközséget, a mely lelkészi hivatalát a megüre-

sedés napjától számított egy félév alatt nem töltötte be, az esperes — 
és eredménytelenség esetén az esperes jelentésére a püspök, hat hét-
nél semmi esetre sem rövidebb záros határidő kitűzése mellett, a lel-
készválasztásra utasítja. 

Azon egyházközségbe, a mely a püspök által kitűzött határidő 
leteltéig sem választott lelkészt, a püspök helyettes lelkészt küld. (E. 
A. 71. §.) Hogy a helyettes lelkész az egész lelkészi javadalomban 
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vagy annak csak bizonyos részében részesüljön-e? azt az érdeklettek 
meghallgatásával szintén a püspök határozza meg. 

36. §. Ha a megválasztott még nem volna felszentelve, köteles 
e végett a püspöknél azonnal jelentkezni, a felszenteléshez szükséges 
okmányokat, bizonyítványokat, hiványt és a választási jegyzőkönyv 
hiteles kivonatát a püspöknek bemutatni (51. §.); — különben a vá-
lasztás semmis. 

V. FEJEZET. 

A hiványról. 
37. §. A hivány a megválasztott lelkésznek hivatala után járó évi 

összes illetményeit és az egyházi törvényekben, illetve szabályokban 
előirt kötelességein kívül megállapított teendőit foglalja magában. 

38. §. Rendes lelkésznek hivatala után járó évi összes illetménye, 
tisztességes lakáson és kerten kívül, 800 frtnál kisebb nem lehet (E. 
A. 237. §.); ezen kívül köteles az egyház a lelkész illendő lakását, 
valamint a neki haszonélvezetre, használatra rendelt épületeket és tel-
keket, a belső telkeket kerítéssel ellátva (E. A. 231. §.) jó karban 
tartani (E. A. 235. §.), és mindezen épületek és telkek, papi földek 
és rétek és egyéb fekvőségekre eső összes közterheket, állami és egyéb 
adót s illetéket stb. viselni, Fizetni; a lelkészre személye után kirovott 
bármilynemű közmunkát a lelkésznek megtéríteni, illetve helyette tel-
jesíttetni. 

39. §. A hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész által élvezett 
javadalom (a mennyiben azt ezen lelkész egyházi felsőbbsége, esetleg 
a főpásztori látogatásról felvett jegyzőkönyv megerősítette, akár hivá-
nyon, akár egyszerű közgyűlési határozaton vagy szokáson alapszik) 
a netalán csak a személyhez kötött javadalmakat kivéve, — soha 
alább nem szállítható és az utódtól sem részben, sem egészben el 
nem vonható, hanem az (E. A. 44. §.) utód hiványába egész terjedel-
mében fölveendő; kivéve azon esetet, midőn az E. A. 30. §. rendel-
kezése szerint, az elerőtlenedett egyházak összekapcsoltatnak, vagy 
tízezernél nagyobb lélekszámmal biró egyházközségek lelkészi körökre 
oszlanak; a mikor is az E. A. 237. §-ának tekintetbe vételével min-
denkor új hivány szerkesztendő. 

Ha pedig a hivatalától megvált vagy elhunyt lelkész hiványában 
olyan rendelkezések foglaltatnak, a melyeket a tapasztalás kivihetet-
leneknek, vagy viszály előidézésére alkalmasoknak mutat, az esperes 
köteles azon rendelkezések megváltoztatását és az azokon alapuló ja-
vadalomnak megfelelő egyenérték által való pótlását kívánni (11. §. d). 

Ugyancsak köteles az esperes személyes befolyásával oda hatni, 
hogy az egyházközség, illetve missiói kör tagjait a lelkész érdekében 
terhelő földmivelési munkák és személyes szolgálmányok készpénzben 
lerovandó megfelelő egyenérték alapján megváltassanak (E. A. 322 §.). 

40. §. A hivány tervezetét az egyháztanács szövegezi (11. §. d) 
és a közgyűlés állapítja meg, az esperes pedig, ha az a 37—39 §§. 
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által előirt kellékeknek megfelel, hozzájárul; ellenkező esetben észre-
vételeivel az egyházközségnek ujabb szövegezés végett visszaadja. 

Az esperesnek a hivány ujabb szövegezése ügyében hozott hatá-
rozata ellen, az esperességi, illetőleg az egyházkerületi gyűléshez feleb-
bezhetni (E. A. 87. §. o; 114. n). 

41. §. A végérvényesen megállapított hiványtervezetet az esperes, 
a név és keltezés helyének üresen hagyásával, készen a választó köz-
gyűlés elé terjeszti és ezen közgyűlésen a megválasztott lelkész nevé-
nek beírásával és a keltezéssel kiegészítteti; az egyházközség felügye-
lőjével, gondnokával és jegyzőjével s a közgyűlés által ezen czélra ki-
küldött legalább hat tagjával aláíratja, az egyházközség pecsétjével el-
láttatja, a jóváhagyási záradékkal, aláírásával és hivatalos pecsétjével 
ellátja, illetve megerősíti. 

42. §. Az egyházközség azon tisztviselője helyett, a kinek állása 
üresedésben van, vagy ki a választó közgyűlésen nincs jelen, az alá-
írást a közgyűlés által e czélra választott két-két tag teljesíti; kivéve 
a jegyzőt, a ki helyett ily esetben (27. §. 5) a választott helyettes 
jegyző irja alá a hiványt. 

43. §. A missiói kör lelkészét a 3. §. értelmében a missiói kör 
szavazattal biró tagjai, illetve az illetékes esperességi gyűlés választ-
ván, annak hiványát első esetben az egyházmegyei elnökség közbejöt-
tével, a missiói kör közgyűlése állapítja meg s a püspök megerősíti; 
második esetben pedig az egyházmegyei közgyűlés határozza meg és 
annak elnöksége és jegyzője irja alá; ellátván azt a missiói kör és az 
egyházmegye hivatalos pecsétjével s a püspök megerősíti. Az ily mó-
don létrejött hivány ellen felebbezésnek van helye a kerületi gyűlés-
hez (E. A. 114. §. n), mely végérvényesen határoz. 

VI. FEJEZET. 

A választás megtámadhatósága. 
44. §. A választás érvényessége ellen E. A. 329. §. e) a válasz-

tás napjától számítandó 15 nap alatt (E. A. 331. §.) csak a választó 
közgyűlés tagjai vagy az esperes által kirendelt tiszti ügyész adhatnak 
be keresetet (E. A. 395. §.) az espereshez. 

A választó közgyűlés egy vagy több tagja által beadott kereset 
alapján az eljárás csak akkor foganatosítható, ha a kereset benyújtói 
a felmerülő költségek biztosítására; az egyházmegyei elnökség által 
legalább 200 frt erejéig megszabott biztosítékot, az egyházmegyei 
pénztárba befizették. 

A mennyiben a befizetés a biztosíték összegének megszabásáról 
nyert értesítés kézhezvételétől számított nyolcz nap alatt meg nem 
történnék, a fél a keresettől elállottnak tekintetik és keresete neki 
visszaadatik. 

45. §. Az egyházi bíróság a választást vagy megerősíti, vagy 
megsemmisíti. (E. A. 417. §.) 
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46. §. A választás érvénytelenségének okozója rendszerint a per-
és eljárási költség fizetésében is elmarasztalandó; ezen kívül fentarta-
tik ellene a választási költségek megtérítése iránt a kereseti jog (E. 
A. 417. §§.) 

47. §. A választás megsemmisíttetvén, a választó közgyűlés 
vezetésére hivatott elnökség, (3., 27. §.) a választásra jogosított testü-
lettel a 25. s. k. §. rendelkezései szerint új választást ejtet meg; ha 
pedig a saját mulasztása következtében előállott szabálytalanság okozta 
a választás megsemmisítését, ezen szabálytalanságot elhárítja. 

48. §. Azon esetben, midőn az egyházmegyei közgyűlés, illetve 
annak elnöksége (3. §.) a választó," a választás megsemmisitése iránt 
a kereset 15 nap alatt a püspök útján a kerületi törvényszékhez 
nyújtandó be; mely is ez ügyben végérvényesen dönt. 

VIL FEJEZET. 

A hivány elfogadásának szabályai. 
49. §. Ha a választás megerősíttetett, vagy ha a választás érvé-

nyessége ellen nem adatott be a szabályszerű időben kereset, az esperes 
a hiványt a megválasztott lelkésznek elküldi. 

50. §. A megválasztott lelkész köteles, a hivány kézhezvételétől 
számított 15 nap alatt, a hivány elfogadását illetőleg nyilatkozni. Ha 
azonban 15 nap alatt nem nyilatkozik v. a lelkészi hivány elfogadása 
után új feltételeket szab v. a már elfogadott állást utóbb elfoglalni 
vonakodik (51. §.). a hivány reá nézve érvényét veszti és a lelkész 
tartozik az egyház számadásaiból megállapítható összes választási 
költségeket megtéríteni. 

A választásra jogosított közgyűlés (2., 3. §.) elnöksége ily esetek-
ben új választás iránt intézkedik. 

VIII, FEJEZET. 

A beiktatásról, 
51. §. A megválasztott új lelkész hivatalát a hivány vételétől 

számított három hónap alatt elfoglalni tartozik (50. §.); ha azonban 
felavatva (felszentelve) még nem volna, köteles átköltözése előtt a 
püspöktől a hiványnak és az esperes ajánló levelének, valamint egyéb 
szükséges okmányoknak bemutatásával, felavatását kérelmezni (1. 36. §.) 

52. §. A megválasztott lelkésznek és családjának átköltözési és 
ingóságának átszállítási költségeit, valamint a felavatással és beiktatás-
sal járó hivatalos kiadásokat az egyházközség, illetve missiói körben 
a lelkészi hivatalt fentartó testület köteles fedezni. 

53. §. A megválasztott lelkészt hivatalába az esperes vagy ennek 
megbízottja iktatja be (E. A. 70. §.). 

54. §. A beiktatás alkalmával egyházközségi, illetve missióiköri 
közgyűlés tartatik, a melyen fel számíttatnak és jegyzőkönyvbe iktattat-
nak a választási, felavatási, átköltözési és beiktatási költségek. Ezeket 
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a megválasztott lelkész, a szerint, a mint a beiktatástól számítva egy, 
két vagy három év letelte előtt fogad el, ezen lelkészi hivatal elha-
gyásával más hivatalt, egészben, kétharmad részben vagy egyharmad 
részben megtéríteni tartozik. 

A mennyiben más egyházközség meghívását fogadja el; ezen 
megtérítési kötelesség a meghívó egyházközséget terheli. 

A harmadik év letelte után sem a lelkész, sem a meghívó egy-
ház, ily költség megtérítésére többé semmiféle arányban sem kötelezhető. 

Ugyanezen közgyűlésen megállapíttatik és jegyzőkönyvbe vétetik 
azon arány is, a mely szerint a beiktatás évében a lelkészi javada-
lom az új lelkész és elődje, vagy elődje jogutódjai között megoszlik, 
hogy az új lelkész majdan elkövetkezhető halála vagy elköltözése 
esetén, mérvadóul szolgálhasson a javadalom azon arányának meg-
határozásánál, a mely őt vagy családját, a reája nézve utolsó szolgá-
lati évben meg fogja illetni. 

Az új lelkészt a lelkészi javadalom a hivatal törvényes elfoglalása 
napjától kezdve illeti. 

55. §. A beiktatás után átadja az esperes vagy megbízottja leltár 
mellett az újonnan megválasztott lelkésznek gondozás czéljából az 
egyházközség, illetve a missiói kör azon ingóságait (10. §. b) a me-
lyek a lelkész kezelése alatt szoktak állani. 

56. §. A beiktatásról és az azt követő átadásról (53., 54., 55. §§.) 
az esperes azonnal a helyszínén jegyzőkönyvet vesz fel; annak hiteles 
másolatát az egyházközségnek, illetve missiói körnek megküldi, az 
eredeti jegyzőkönyvet az egyházmegyei levéltárba helyezi (10. §. b), 
a 10. §. c) pontja alapján megbízottakat megbízásuk alól felmenti, a 
kezdő vagy más egyházmegyéből átjött új lelkészt a legközelebbi 
egyházmegyei közgyűlésen bemutatja. 

IX. FEJEZET. 

A helycseréről. 
57. §. Rendes lelkészek egymással helyet cserélhetnek a püspök 

előzetes hozzájárulásával. 
Jogérvényes cseréhez szükséges azon kívül, hogy a cserélni 

kivánó két lelkésznek szándékába, mindkettőnek illetékes egyházköz-
ségi közgyűlése, szabályos választás útján beleegyezzék s azt mindkettő-
nek illetékes egyházmegyei elnöksége is megerősítse s helybenhagyja. 

A lelkészi hivány, csere esetén is, csonkítatlanul érvényben marad. 
A cserélni óhajtók között a lelkészi jövedelem tekintetében létre-

jött átengedő vagy leengedő megegyezés tilos és semmis. 
Ezen tilalom áthágóí ellen, az egyházmegyei elnökség a fegyelmi 

eljárást megindítja és a felfüggesztést elrendelheti. 
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X. FEJEZET. 

A helyettes lelkészről. 
58. §. Az anyaegyházközségekben és missiói körökben állandóan 

fentarťott önálló lelkészi hivatal ideiglenes vezetője: helyettes lelkész. 
59. §. Helyettes lelkész alkalmazható oly egyházközségekben, 

illetve missiói körökben; 
a) A melyekben a szomszédos egyházak nagy távolsága miatt, a 

szomszédos lelkészeket a helyettesítéssel megbízni nem lehet (10. §. c); 
b) a mely a lelkészi hivatal megüresedésének napjától számított 

egy fél év elteltével, az esperes és a püspök megintésére sem fog a 
lelkész-választáshoz. (35. §.); 

c) a melynek megüresedett lelkészi hivatalára, a második felhívás 
után sem jelentkezett jelölhető egyén; (17. §.) 

d) a melynek lelkésze hivatalától jogerős határozattal felfüggesz-
tetett; a felfüggesztett lelkésznek hivatalába visszahelyezéséig (E. A. 
393. §.) esetleg a felfüggesztett lelkész hivataltól való elmozdítása esetén, 
az így megüresedett lelkészi hivatal ujabb betöltéséig, vagyis az uj lel-
kész hivatalba lépésének napjáig; 

e) a melynek lelkésze aggkor vagy hosszas betegeskedés által 
hivatalos teendőinek elvégzésében akadályozva van; 

f ) azon helyre, a hová az egyházkerületi elnökség azt szükséges-
nek látja. 

Az f ) alatti esetben az egyházkerületi elnökség eljárásáról a leg-
közelebbi közgyűlésnek jelentést tartozik tenni s jóváhagyását kikérni. 

60. §. A helyettes lelkész javadalmát, az E. A. 392. §-ának szem 
előtt tartásával, az 59. §. a—e eseteiben, a rendes lelkészszel és az 
egyházközséggel, az egyházmegyei elnökség közreműködése mellett 
kötött szerződés, esetleg bírói Ítélet (E. A. 329. §. f ) , g) az 50. §. f ) 
esetében pedig az egyházkerületi elnökség, illetőleg a kerületi közgyűlés 
határozza meg. 

61. §. A helyettes lelkészt a 18 §-ban elősorolt egyének közül a 
püspök küldi ki. (E. A. 71. §.). 

62. §. A helyettes lelkészt hivatalába az esperes vezeti be, az 
53—56. §§-ok figyelembe vételével s erről a püspököt értesíti. 

63. §. A helyettes lelkész állása megüresedik a 4. §-ban elősorolt 
esetekben és azon viszonyok változásával, a melyek e helyettesítést 
szükégessé tették (59. §.). 

Utóbbi esetben a helyettes lelkész visszahívása iránt azon hatóság 
intézkedik, a mely a helyettesítés ügyében eljárt. 

XI. FEJEZET. 

A segédlelkészekröl. 
64. §. Azon felavatott (E. A. 133. §.) egyén, a ki valamely rendes 

lelkészi hivatalban a lelkészi teendőket, a rendes lelkészi hivatal veze-
tőjének felügyelete alatt, illetve utasításai szerint részben vagy egész-
ben végzi, segédlelkész. 
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65. §. Segédlelkészül alkalmazható minden ág. hit. ev. 22. éves, 
feddhetlen erkölcsű, testileg, lelkileg ép, magyar honpolgár, a ki az 
egyetemes közgyűlés által megszabott hittanfolyamot elvégezte és az 
egyetemes közgyűlés által meghatározott vizsgálatokat megállotta s az 
állam hivatalos nyelvét: a magyart, valamint azon nyelvet is, melyen 
az egyházközségben szolgálnia kell, szóban és írásban teljesen bírja s 
a ki ellen a 21. §. alapján jogos kifogás nem emelhető (E. A. 65. §.) 

66. §. Segédlelkész alkalmazásának, az esperes közreműködésével 
az egyházközségben vagy missiói körben, rendszeresített segédlelkészi 
állás megüresedésekor vagy szervezésekor, — továbbá ideiglenesen akkor 
van helye, 

a) ha az egyházközség vagy 
b) ha a rendes lelkész kivánja; 
c) ha az egyházkerületi közgyűlés; sürgős esetben annak elnök-

sége elrendeli. 
b7. §. Lelkészsegédet szükség esetében, a lelkész beleegyezésével, 

az egyházközség, vagy az egyházközség beleegyezésével a lelkész 
választ; mindkét választás az esperes tudtával történvén s általa meg-
erősítendő lévén. — Kivételes esetben, ha ennek szükségéről az espe-
res is meggyőződött, az egyházközség ott is alkalmazhat és választhat 
segédet, hol azt a lelkész ellenezné; fentartatván ennek a püspökhöz 
való felebbezési joga. 

68. §. A jelen szabályrendeletnek a felavatásról, a felavatási, átköl-
tözési és átszállítási költségekről és ezek megtérítéséről szóló rendel-
kezései (51., 52., 54. §§,) a segédlelkészekre is alkalmaztatnak. 

Akarata ellenére azonban nem kötelezhető a rendes lelkész arra, 
hogy azon segédlelkésznek javadalmazásához, vagy a 68. §-ban emlí-
tett költségeihez, a kinek alkalmazását nem ő kivánta, csak részben 
is hozzájáruljon. 

68. §. Helycseréről azon segédlelkészeknél, a kik nem töltenek 
be rendszeresített állást, a felmerülő szükséghez képest a püspök intéz-
kedik; a kik pedig rendszeresített állást töltenek be, azokra nézve 
ugyanazon szabályok kötelezők, melyek a rendes lelkészek helycseréjét 
szabályozzák (57. §.). 

70. §. A segédlelkészi állás megüresedik: 
a) Ha rendszeresítve van, a jelen szabályrendelet 4. §-nak eseteiben, 
b) ha nincs rendszeresítve, a 4. §. eseteiben és a rendes lelkészi 

hivatal megüresedésével, a segédlelkész áthelyezésével, esetleg szabály-
ellenes (E. A. 324. §.) magaviselete következtében, a püspök által 
való elmozdításával vagy az alkalmazás időtartamának lejártával. 

XII. FEJEZET. 

A költségekről. 
71. §. A jelen szabályrendelet alapján megbízottaknak, valamint 

az eljáró esperesnek, illetve helyettesének, a lelkészi hivatalt fentartó 
testület fuvar- és útiköltségeit megtéríteni, ellátást adni köteles. 
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XIII. FEJEZET. 

A díjakról. 
72. A lelkészi hivány kiállításáért s megerősítéseért az esperesnek 

és az egyházmegyei jegyzőnek járó dijakról az egyházmegyei szabály-
rendelet intézkedik. 

XIV. FEJEZET. 

Az esperes és a püspök érdekeltségéről. 
73. §. Ha az esperes vagy a püspök valamely lelkészválasztásnál, 

akár személyében, akár családtagjaiban érdekelve van: akkor az esperes 
vagy a püspök köteles az esperesi, illetve püspöki teendők végzésében 
magát törvényes helyettesével helyettesíttetni. 

XV. FEJEZET. 

Záró határozat. 
74. §. A jelen szabályrendelet által nem érintett esetekben, az 

egyházkerületi közgyűlés utasítása irányadó; sürgős esetekben pedig 
az egyházkerületi elnökség intézkedik s tesz utólagosan jelentést az 
egyházkerületi közgyűlésnek. 

dr. Baltik Frigyes, 
püspök. 

Laszkáry Gyula, Händel Vilmos, 
kerületi felügyelő. egyházkerületi főjegyző. 

Jelen szabályrendeletet a magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház 1900. évi 
november hó 7., 8. és 9. napjain tartott egyetemes közgyűlése, jegyzőkönyvének 86. pont jában 
foglalt határozatával jóváhagyta. 

Kelt Budapesten, 1900. deczember 7. 

br. Prónay Dezső, dr. Zsigmondy Jenő, 
egyet, felügyelő, egyet főjegyző. 



IV. F ü g g e l é k . 

Szabályrendelet 
az egyházkerületi levéltárról. 

1. §. Az egyházkerületi levéltáros a kerületi közgyűlés által 6 
évre választatik; (E. A. 142. §.), de ez idő leteltével újra választható. 

2. §. A levéltáros következő esküt tesz: 
Én N. N. a dunáninneni egyházkerület levéltárosává választatván, 

esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és sz.-Lélek, egy igaz Isten, 
hogy a reám bízott levéltárt, egyházi törvényeink, egyházi rendsza-
bályaink, törvényes határozataink és utasításaim szerint híven meg-
őrzöm, jó rendben tartom és minden kötelességemnek tiszta lélekkel 
pontosan eleget teszek. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

3. §. A kerületi levéltáros gondviselésére bízott leváltárban elhe-
lyezett irományokat, nyomtatványokat, ügydarabokat és okiratokat, 
az egyházkerület által e czélra rendelt s a pozsonyi ág. hitv. ev. 
egyházközség által nagylelkűen felajánlott biztos helyen hiven meg-
őrzi, szakok szerint osztályozza és rendben tartja; a beérkezett ügy-
darabokat jegyzékbe vezeti és helyükre teszi. 

4. §. A levéltárból semminemű könyv, illetve kézirat senkinek ki 
nem adható; bent a levéltár helyiségében azonban, annak méltán 
féltékenyen őrzött kincsei, a levéltáros felelőségére, tudományos kutatás 
czéljából, mindenkinek rendelkezésére állanak. 

5. §. Másolatokat, az egyházkerület érdeke megóvásával, a kérő 
költségére készíthet és hitelesítve kiadhat. 

6. §. Működéséről és a levéltár állapotáról, a rendes egyház-
kerületi közgyűlésnek, minden évben köteles jelentést tenni. 

7. §. A levéltáros tiszteletdíját a kerületi közgyűlés határozza meg. 
8. §. A levéltár kezelésének ellenőrzése czéljából, az egyház-

kerületi közgyűlés évenként 3 tagu bizottságot küld ki; mely eljárásáról 
a közgyűlésnek tartozik jelentést tenni. 

A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 1900. évi augusztus 
15. és 16. napjain Balassa-Gyarmaton megtartott közgyűlés jegyző-
könyvének 82. pontja szerint módosítva. 

Händel Vilmos, dr. Baltik Frigyes, 
egyházkerületi főjegyző. püspök. 

Jelen szabályrendeletet a magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház 1900. évi 
november hó 7., 8. és 9. napjain tartott egyetemes közgyűlése, jegyzőkönyvének 94. pontjá-
ban foglalt határozatával jóváhagyta. 

Kelt Budapesten, 1900. deczember 7. 

br. Prónay Dezső, 
egyet, felügyelő. 

clr. Zsigmondy Jenő, 
egyet, főjegyző. 



V. Függelék. 

Jegyzőkönyv, 
mely felvétetett Pozsonyban 1901. évi augusztus hó 27-én, a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerületi gyámintézetnek, Láng Lajos dr. v. 
b. t. t. világi elnök és Raab Károly egyházi elnök vezetése mellett, 

megtartott közgyűlésében. 

Tárgyak: 
1. Raab Károly egyházi elnök buzgó ima ulán üdvözli az egy-

házmegyei gyámintézetek megjelent képviselőit s a közgyűlést megnyitja. 
2. Raab Károly egyházi elnök felolvassa évi jelentését, mely alább 

következik: 

Mélyen tisztelt kerületi gyámintézeti közgyűlés! 
Őszinte hálával a jó Isten iránt, hogy ismét mivel te mi bennünk 

mind azt, hogy akarjuk a jót, mindazt, hogy azt véghez is vigyük; 
köszönettel a vezetők iránt, hogy a nem szűntek meg, azok — a kik, 
zörgetni a könyörülő szeretet ajtaján; de hálás elismeréssel és köszö-
nettel hiveink iránt is, hogy az adakozásban el nem lankadnak, kez-
dem meg évi jelentésemet, melyben egy évi gyámintézeti igyekezetün-
ket és az eredményt néhány vonásban megrajzolni kivánom. 

Munkánk általában véve nem volt hiábavaló. Eltekintve a kerület 
saját bevételétől, az egyházmegyék 443 korona 85 fillérrel többet gyűj-
töttek, mint tavaly. A gyűjtés eredménye 6126 korona 34 fillér. 

Gyűjtött pedig: 
A kerület . . 131 kor. 84 fillért; 19 kor. 41 fillérrel többet 
Bars . . 242 » 67 » 32 » 04 » » 
F.-Komárom . 508 » 14 •> 15 » 15 » kevesebbet 
Hont . . . 362 » 66 » 26 » 24 » többet 
Moson . . . 359 » 41 » 11 » 65 » » 
Nógrád . . 970 » 82 » 239 » 23 » » 

Nyitra . 133 » 85 » 14 » 53 » » 

Pozsony m. . 1323 » 16 . 59 » 48 » » 

Pozsony v. 1620 » 46 » 25 » 74 » » 

A pozsonyi lyc. 270 > — » 70 » — » » 

Trencsén . . 203 » 33 » 19 » 93 » kevesebbet 
Összesen 6126 kor. 34 fillért; 463 kcr. 24 fillérrel többet. 
Barsban gyűjtött mind az 5 egyház, Farnad filia külön; F.-Komá-

romban mind a 12 egyház, a filiák közül csak Kethely; Hontban 
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minden anya és filia; Mosonban mind a 7 egyház, Oroszvár és M.-
Óvár külön; Nógrádban a 46 egyház közül csak Szenna hiányzik, 
ellenben 33 filiából ( + 5 ) van gyűjtés kimutatva; Nyitra 25 egyháza 
közül már csak Verbócz (3477 1.) hiányzik, Pőstyén külön gyűjtött s 
noha Nyitrában örömmel üdvözöljük a haladást, mégis sajnálattal kell 
konstatálnom, hogy Nyitrában, annak daczára, hogy egyházairól tavaly 
nagyobb összegekkel emlékeztünk meg, a szent ügy iránti érdeklődés 
lassan ébredezik. A nyitrai kimutatást annyiban kell kifogásolnom, 
hogy a járulékok kevés kivétellel, mint offertoriumok vannak kimutatva, 
még sem lettek, 4 koronán kívül, a nagy szeretet-adományhoz beszol-
gáltatva, hanem elosztás alá kerültek; a mi Trencsénről is áll. Tren-
csén azonban, valószínűleg ehm. offertorium czímén 16*23 s azon-
kívül 2'20-t szolgáltatott be a nagy szeretet-adományra; Pozsony 
megyében a 17 anya mellett, a szeredi filia is van kimutatva, szép 
adománynyal; a Pozsony városi egyházmegyében most már Récse is 
gyűjtött; még pedig helyrehozva a mult évek mulasztását is; Trencsén-
ből hiányzik Morva-Ljeszkó; tehát az egész kerületben csak 3 anya-
egyház. 

Iskolai gyűjtések voltak: 
2 
5 

42 
4 

52 
1 

11 
6 

iskolában 
( + 1) 
( - 2) 

(+15) 

( + 3) 

23 kor. 
9 » 

60 » 
8 » 

92 » 
2 > 

75 » 
134 » 

04 fii. eredménynyel, 
30 > » 
80 
32 
26 

18 
65 

Barsban . 
F.-Komáromban 
Hontban . 
Mosonban . 
Nógrádban 
Nyitrában (Salgó) 
Pozsony megyéb. 
Pozsony városb. 
Trencsénben 

Összesen 123 iskolában (+21) 405 kor. 55 fii. eredménynyel. 
Az iskolák számát pontosan kimutatni nem vagyok képes; mert 

Nógrádban a turopolyai körlelkészség iskolái együttesen, egy összegben 
vannak kimutatva; de örömmel jelentem, hogy az eredmény 50 kor. 
55 fillérrel kedvezőbb, mint tavaly volt. Ne is hanyagoljuk el e forrást; 
itt még többet is érhetünk el. 

Templomi perzselyek voltak: 
Barsban . 5 egyházban (+2) , eredmény 23*38 (+ 8-14) 
F.-Komáromban 8 i ( - 3 ) , 43-93 (+ 1 35) 
Hontban . . . . 3 

( - 3 ) , 
16-54 (+ 312) 

Mosonban 9 » 31-23 ( --25-69) 
Nógrádban . 23 » (+2) , 53-95 ( -- 9-04) 
Nyitrában 1 » 2-29 (+ 1-69) 
Pozsony megyében 14 » ( - D , 235-89 ( --15-59) 
Pozsony városban — » » — - — 

Trencsénben — » » — - — 

Összesen 63 egyházban; eredmény 407 21 (— -36 02) 
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A perzsely annyi templomban volt kitéve, mint tavaly; az ered-
mény azonban 36 korona 02 fillérrel kisebb. 

A székesfehérvári és losonczi nőegylet beszolgáltatták járulékaikat 
illetékes gyámintézeteik útján; amaz 30, ez 10 koronát. A ít. püspök 
úr tavalyi jelentéséből kivettem, hogy léteznek nőegyletek még Rév-
komáromban (a reformátusokkal közös), Szákon és Kishelyen; Révko-
máromban oltáregyesület is. Noha velünk semmiféle összeköttetésben 
nem állanak, mégis jól esik tudnunk, hogy a mienkhez hasonló bel-
missiói czélok szolgálatában állanak. 

Az egyes jóltevők neveit nem tudom; csak annyit jelenthetek, 
hogy e czímen Nógrádban 5150, Pozsonyvárosban 1 kor. folyt be, 
— Noha nem a mi pénztárunkba, de gyámintézeti czélra folyt be az 
összeg, azért köszönettel illik megemlékeznünk dr. Králik Lajos 
1000 és gr. Stainlein Ottó 600 koronás adományáról az ipolysági 
templomra. A télen Ipolyságon rendezett bál közel 2000 koronát 
eredményezett, ugyanazon czélra. — Őszinte köszönettel legyen itt 
megemlítve ő Nagyméltósága világi elnök urunk dr. Láng Lajos 
40 korona adománya; melyet tavaly a központ rendelkezésére adott 
át s melyet Pőstyénnek juttattam; a mint erről az egyet, gyáminté-
zet tavalyi számadása tanúskodik. 

A két ifjúsági egyletről van szerencsém a következőket jelen-
teni: A pozsonyi ifjúsági gyámegyesület életében az elmúlt iskolai 
évben anyiban történt változás, hogy alapszabályait kibővítve, a 
gyámintézeti czélokon kívül, ezentúl az ifjúságnak a protestáns vallá-
sos érzületben való nevelését is kívánja előmozdítani azzal, hogy 
időnként a tanárok s esetleg tanulók közreműködésével a vallás és 
egyháztörténelem köréből vett felolvasásokat rendez. A lýceum hajdani 
nagynevű tanára után, a „Bél Mátyás egyesület" nevet vette fel. 
270 koronát gyűjtött, melyből 200-t kiosztott, 70-t pedig tőkésített. 
A központba 50, Ipolyságnak 20, Nagyváradnak 20, Pőstyénnek 10, 
Pusztafödémesnek 10, a pozsonyi theologusok Otthonának 10, a 
pozsonyi diakonissza intézetnek 20, Zala-Egerszegnek 20, a külmissióra 
20, a kőszegi Erzsébet-alapra 20 koronát küldött. Tőkéje 346 kor. 
91 fillér. 

A selmeczbányai Gusztáv Adolf illetve bibliai-egyesület czélja, 
szegény ev. egyházakat és iskolákat, részint vallásos irányú könyvek-
kel, leginkább bibliák és új szövetségekkel, énekes és ima könyvekkel, 
részint pedig pénzbeli adományokkal is segíteni s a tanuló ifjúságban 
ev. egyházunk iránt ily módon is érdeklődést és szeretetet ébreszteni 
és ápolni. A rendes havi ülésekben az erre önként válalkozók vallá-
sos tárgyú szavalatokat és felolvasásokat tartottak s így most már 
mind a két ifjúsági egyletünknek azonos a berendezése; azon különb-
séggel, hogy a pozsonyi alapszabályainkhoz alkalmazkodik. A filléres 
adományokból befolyt 400 kor. 26 fik, mely összeg a következőleg 
osztatott szét: A lyceumi imaterem számára beszerzendő Krisztusképre 
40 kor. (van már 120 kor.), az egyet, gyámintézetnek 3 díszbibliára 
24 kor., selmeczi konfirmandusoknak 60 kor., a lyceumnak bibliák 
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és énekes könyvek beszerzésére 84 kor., s 11 egyháznak 132 kor. 
áru bibliákat és énekes könyveket; saját tagjainak jutalomkönyveket 
60 kor. értékben. — A körmöczbányai áll. főreáliskola és községi 
polgári leányiskola 1440-t gyűjtött. — A pozsonyi ifjak szövetke-
zete 1310-t szolgáltatott be. 

Viszonyítva az elért eredményt a lélekszámhoz; első helyen van 
Pozsony város mint egyházmegye 18%-át, másodikon Pozsony megye 
8'3, azután Bars 7'9, Fehérkomárom 5 3, Moson 4 4, Nógrád 1 9 , 
Hont P5, Trencsén 0*8 s utolsó helyen legnépesebb egyházmegyénk 
Nyitra, csak 0'2%-al. Az egyházmegyék sorrendje nem változott 
tavalyhoz képest; de a százalék mégis emelkedett: Barsnál 1'1%-al, 
Nógrádnál 0 4 , Hontnál 0 1 %-al, Trencsénnél 0'2%-al fogyott. Átlag a 
kerületben 3'1% ( + 0 3%). Ötven koronán felül adott: Körmöczbánya, 
Ondód, Révkomárom, Sz.-Fehérvár, Bakabánya, Selmeczbánya, Gálos, 
Miklós-falva, Balassa-Gyarmat, Losoncz, Málnapataka, Bazín (ném.), 
Grinád (49'82), Szent-György, Limbach, Misérd, Modor német és tót, 
Somorja, Nagy-Szombat, Pozsony megyében tehát 11 egyház közül 9, 
Pozsony (1580'46) és Zay-Ugrócz. Nem azért hoztam fel ezeket, mintha 
a többit kicsinyelném; nem, nagyrabecsülünk mi itt minden fillért, 
— hisz az összeg sok mindenféle körülménytől függ; de legyenek 
kitüntetve a buzgó egyházak s lelki vezetőik; mert én úgy vagyok 
meggyőződve, hogy a hol a lelkész buzgó és meleg barátja a szegé-
nyeknek s fel tudja az alkalmat használni, ott az egyházak sem zár-
kóznak el a jóltevés elől. — Legelői járnak megint a pozsonymegyei 
egyházak: Modor (német) 217 21 fillérjével, mi 50 8 fillért jelent egy-
egy lélek után; Nagyszombat 19742-el ( = 24'5 fillér) minden lélek 
után. — Elismeréssel említem Nógrádot is, mely ezidén 239 kor. 
43 fillérrel többet gyűjtött, mint tavaly. 

A befolyt 6126'38-ből érkezett: Szabad rendelkezésre 2560 71 
( + 1 7 0 71); egyetemes tőkére 26 68; Leopoldianumra 204'51; a nagy 
szeretetadományra 745 87; G. A. egyletre 107 58; egyházak és inté-
zetek számára 46'26. Közvetlenül kiosztottak egyházak és egyház-
megyék 2075-11; költség volt 10441; tőkésítettek 2-49 24; fentartottak 
5"97. A tőkék egyházaknál és egyházmegyéknél kitesznek 11634'88-t. 

Kerületi leányiskolánkról csak Ondód és Révkomárom emlékezett 
meg; amaz 9*—, ez 17'75-el. Gondoljunk rá, különösen most a belső 
berendezésre s azután a tavaly létesített Erzsébet-alapra. 

A Gr. A. egylettől kapott kerületünkben: 
Januariusban: a salgói lelkész 234-88; Székesfehérvár 58"72; 

Derzsenye 58 72-= 352 32; 
márcziusban: Derzsenye 58 -62; Csabdi 117 23; Fakó-Vezekény 

146 54; Guta 23-45; Oroszvár 29 38; Duna-Szerdahely 82 06; Szécsény 
29"31; Székesfehérvár 58-62; a trencsénmegyei özvegy-árvaintézet 
58-62; Salgó 175"85; Málnapataka 58"62; Laáz és lelkésze 375 14; 
Kethely 234*47; a laázi lelkész és tanító 58*62; Csabdi 70 34; Báth 
70-34; és özv. Schnittáné 58 62 = 1705 83; 

íi 
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juliusban: Báth 820*63; a modori leányiskola 410*32; P--Födémes 
23447; Salgó 35P70; Zsolna 234*47; Trencsén 234*47; Csákvár 175'84; 
Derzsenye 117*24; Duna-Szerdahely 117 24; Fakó-Vezekény 117-24; 
Guta 175*83; Oroszvár 117*24; Kethely 117*24 és Málnapataka 
117-24 —3341-17. Érkezett összesen: 5399 32; tehát ismét 1730*71-el 
több mint tavaly. Legyen áldva ezért az irgalmas Isten, hogy a német 
testvérek szivét felénk, szegények felé, így irányította; de legyenek 
áldva a német testvérek is ezen tekintélyes segélyösszegekért! 

A közalapból az elmúlt évben már semmit sem oszthatunk szét; 
mert az egyetemes gyűlés abból már semmit sem utalt át hozzánk s 
tán nem is fog többé átutalni. 

Az egyházmegyékből a következő változásokról értesültem: Fehér-
komáromban jegyzővé választatott Jánossy Lajos, Horváth Sándor 
helyébe; Hontban pénztárossá Holéczy Zsigmond, Blaskovics Miliduch 
helyébe. A lelépettek iránti köszönettel, az ujakat szeretettel üdvözöljük! 

Kérvény érkezett: A kerülethez, illetve az egyetemhez 64, a G. 
A. egylethez 32, azon kívül Nagy-Libercse kérvénye sz. edények iránt 
s még egy a hamburgi Gotteskastenhez, összesen 97 kérvény; 18-al 
kevesebb, mint tavaly. A Leopoldiánum iránt benyújtott 3 kérvény 
ezen czímnél tekintetbe nem jöhet; mert az ez évben nem a miénk. 
A 800 koronás szeretetadományért folyamodik 6, a Palló-féle 
segélyért 11 egyház. 

A G. A. egylethez uj folyamodók: Királyhida (azelőtt Bruok-
Ujfalu), Szent-Iván (Bér filiája) és Veres (Turopolya filiája.) A tavaly első 
izben már segélyezett Kethely nem adott be Berichterstattungot; hiány-
zik Érsekújváré is. 

Megköszönve a türelmet és figyelmet, mellyel évi jelentésemet 
meghallgatni kegyesek voltak, ajánlom szent ügyünket továbbra is a 
legmelegebben, a vezetők és hívek meleg pártfogásába és áldozat-
készségébe. Isten könyörülő és megsegítő kegyeleme pedig maradjon 
ezentúl is velünk! 

A közgyűlés a jelentést tudomásul vette és határozattal 
kimondta, hogy az a jegyzőkönyvben egész terjedelmében 
kinyomatassék. 

3. Az elnökség bemutatta a számvizsgáló bizottságnak a pénztár 
megvizsgálására vonatkozó jegyzőkönyvét, mely szerint a kerületi gyám-
intézet bevétele az 1900-ik évben 3627 korona 58 fillér, kiadása 
3621 korona 48 fillér, a pénztári maradvány pedig 6 korona 10 fillér 
volt s a számadások rendben találtattak. 

A közgyűlés tudomásul vette s a pénztárosnak a fel-
mentvényt köszönettel megadta. 

4. Olvastatott a kerületi gyámintézeti bizottmány f. hó 26 án tar-
tott ülésének jegyzőkönyve, melyben a következő javaslatok ajánltat-
nak elfogadásra: 

a) Az 1280 kor. 36 fillérnyi szabad rendelkezésre álló összegből 
80 kor. 36 fillér adassék a németországi G. A. egyletnek, 100 kor. 
a Leupoldianum alapnak, 100 kor. a kerületi egyházi elnöknek uti-
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költség czímén, 100 kor. a ker. leányiskolának berendezési czélokra, 
900 kor. pedig 100 koronájával osztassék fel a következő egyházköz-
ségek között: Léva, Szend, Ipolyságh, Királyhida, Riba, Bukócz, Sze-
red, Ligetfalu és Laáz; 

b) a 800 koronás szeretet-adományra Nagy-Szlatina ajánltassék; 
c) a Palló-féle 800 koronás szeretet-adományra Lissó, Zsolna és 

Modor-Király fa jelöltessenek; 
d) az egyetemes közgyűléshez a következő egyházközségek kér-

vényei terjesztessenek fel segélyezésre: N.-Kosztolány, Csabdi, Hodrus-
bánya, Oroszvár, Bánk, Új-Lehota, P.-Födémes, Dohnány s ezeken 
kívül a pozsonyvárosi diakonissza egylet; 

e) a németországi G. A. egyletnek azon egyházközségeken kívül, 
melyeknek kérvényei eddig is pártolólag terjesztettek fel, ajánltassa-
nak segélyezésre a következő egyházközségek: Király-hida, Szent-Ivány 
és Veres. 

A közgyűlés a bizottmány összes javaslatait elfogadta 
s határozattá emelte. 

5. A elnökség bemutatta a lévai egyházközségnek az egyházkerü-
leti gyámintézethez s a nemes-kosztolányi egyházközségnek az egye-
temes gyámintézethez benyújtott köszönő iratát. 

A közgyűlés az előbbi köszönő iratot tudomásul vette, 
a másikat felterjesztetni határozta. 

6. Az elnökség bemutatja Nagy-Libercse folyamodványát, mely-
ben a gyámintézettől szent edényeket kér. 

A közgyűlés elhatározta, hogy a benyújtott kérvény az 
egyetemes gyűléshez pártolólag terjesztessék fel. 

7. Az elnökség bemutatja az egyetemes gyámintézet elnökségének 
meghívóját a szeptember 21. s 22. napjain Sátoralja-Ujhelyen tartandó 
egyetemes gyámintézeti közgyűlésre. 

A közgyűlés a ker. gyámintézet képviseletével meghízza 
mindenek előtt saját elnökségét s mind azokat, a kik az egy-
házközségi vagy egyházmegyei gyámintézetek tagjai vagy 
tisztviselői közül önként jelentkeznek. 

8. Az elnökség bemutatja az egyetemes gyámintézeti elnökségnek 
körlevelét; melyben felhívja az egyházkerületi gyámintézetet, hogy a 
G. A. egylethez benyújtott kérvények elbírálásánál a legnagyobb szigort 
és lelkiismeretességet tanúsítsa, hogy a kérvények száma kevesbedjék 
s annál hathatósabb segélyt lehessen nyújtani az egyes arra igazán 
rászoruló egyházaknak s intézeteknek. 

Az egyházmegyékkel már közöltetvén, itt tudomásul 
szolgál. 

9. A közgyűlés köszönetet mondott a gyámintézeti istentiszteleten 
közreműködött Schmiedt Károly Jenő pozsonyi lelkésznek s 
a pozsonyi énekkarnak. 

10. Az elnökség bejelentette, hogy a gyámintézeti istentisztelet 
alkalmával 91 kor. offertorium jött be. 

Tudomásul szolgál. 
u* 
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11. Az elnökség — lejárván megbízatása — lemondott állásáról. 
A közgyűlés megbízta az elnökséget, hogy a választásra 

vonatkozó szükséges lépéseket tegye meg; addig pedig míg 
a választás meg nem történt, viselje tovább hivatalát. 

Több tárgy nem lévén az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Fürst János és Wladár Miksa közgyűlési tagokat felkérte s a közgyű-
lést Raab Károly egyházi elnök imája után berekesztette. 

Kmf. 
Jegyezte: 

Bándi Endre, Raab Károly, Láng Lajos, 
ker. gyámint. jegyző. egyházi elnök. v. elnök. 

Wladár Miksa, Fürst János. 
esperes mint hitelesítő. hitelesítő. 



VI. Függelék. 

Jegyzőkönyv, 
mely felvétetett Pozsonyban 1901. évi augusztus hó 27-én, a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerület lelkészi karának dr. Baltik Frigyes 

püspök elnöklete mellett megtartott értekezletén. 

Tárgyak: 
1. dr. Baltik Frigyes püspök buzgó imában kérve az Úr szent 

segedelmét az értekezletet megnyitotta. 
2. dr. Baltik Frigyes püspök elnök felolvasta évi jelentését, mely 

alább következik: 

Főtiszteletü kerületi lelkészi értekezlet! 
Szeretve tisztelt testvéreim az Úrban! 

A midőn Isten sz. lelkének fohászszerű segitségül hívásával az 
ülést megnyitom, tekintettel az idő rövidségére és a tárgyak sokasá-
gára, elnöki beszédemnek elméleti részét sajnos! el kell hagynom, azonban 
annak kijelentésével, hogy a lelkipásztorkodás terére vonatkozó tapasz-
talataimat, a melyeket a püspöki hivatal útján szerezni s ott az ada-
tokat gyűjteni lehetséges vagy — Deo volente— a jövő évben vagy pedig 
főpásztori levélben közétenni szándékom és kötelességem; mert vallom, 
hogy a cura pastoralis ha mikor, úgy most az evangelikus lelkésznek 
első rendő hivatása. Az idők gonoszak, elszéledt nyájunk veszendőben 
van, gyűjteni és megtartani kell azt, a mi, vajmi kevés fenmaradt 
nekünk; a missiói utak az evangeliom hirdetésének czéljából, a 
missiókban levő hitoktatás, jó vallásos iratok terjesztése elsőrendű 
teendőnk. Elnöki beszámolómat a mult évi jegyzőkönyvünk fonalán 
teszem. 

Bemutatom a lipcsei missiói egylet nyugtáját, hogy a mult évi 
gyűlésünkön bejelentett 688 korona 38 fillért (a ker. jkvben nyomda-
hibák miatt tévesen 690 kor. 38 fillér fordul elő) Lipcsébe, a pogány-
missió igazgatóságához küldtem; köszönő levelét bemutatom, egyszers-
mind jelzem, hogy a missió egylet évi gyűlésére is jött meghívó; 
azonban mást nem írhattam, csak azt, hogy ez évben kerületünkből 
képviselő nem jöhet; azonban testvéri kötelékünknek jelét és kifejezé-
sét adtam átiratomban, a missióra vonatkozó mozzanatokat közöl-
tem velük. 

Továbbá jelentem, hogy ez évben csak 609 korona 22 fillér gyűj-
tetett kerületünkben; több egyház sajnos elmaradt. Gyüjtésünk jelen-
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leg 79 kor. 16 fillérrel kisebb, mint mult esztendőben; bár részemről 
kérelmünk ismételtetett. Gyűjtésünkhöz a tiszakerületi Szepes Béla 
2 kor. 30 fillér összeggel hozzájárulván, a gyűjtések főösszege 611 
kor. 52 fillér. A pénz a balassa-gyarmati takarékpénztárban van elhe-
lyezve; a miről a betétkönyvecskét van szerencsém bemutatni. Az 
adakozások egyes esperességek szerint következőkép oszlanak: 1. A 
barsi esperességben adakozott minden egyház; 2. a fehér-komáromi 
esperességben szintén minden egyház; 3 a mosoni esperességben hason-
lóan. Ellenben 4. a nagyhonti esperességben nem adakozott 11 egy-
ház; 5. a nógrádi esperességben 16 egyház; 6. a nyitrai esperességben 
nem adakozott 14 egyház; 7. a pozsonyvárosi esperességben nem 
adakozott 1 egyház; 8. a pozsonymegyei esperességben nem adako-
zott 3 egyház; 9. a trencséni esperességben nem adakozott 5 egyház; 
összesen távol maradt 50 egyház; adakozott pedig 114 egyház; tehát 
még mindig körülbelül egyharmada az egyházaknak hivalkodik a 
piaczon s ezen munkában nem ment be az Úr szőlőjébe. 

A belmissiói alap az itt kezemnél lévő takarékpénztári könyvecske 
szerint, még most is csak 6 kor. 90 fillér összegből áll. E téren keve-
set mozgunk. Pedig épen a hol alszunk, ott hinti el az ellenség a 
konkolyt. Statisztikai adatoknak a vegyes házasságok eseteiben való 
gyüjthetésének szempontjából, felsőbb fokú gyűléseink megtették a 
kellő lépéseket. Különben a napi lapok közleményeiből azon eredmény-
hez jutottam, hogy a vegyes házasságok czímén, az ág. hitv. ev. egy-
ház legtöbbet veszít, az összes honi felekezetek közt; kétharmadot, 
veszítünk. Ebből következtethető, hogy a lutheránusok régi jellege, a 
hitvallás hűsége épen nálunk ma, szemben a többi vallásokkal a leg-
gyengébb. Ha mivel kell dicsekednünk, betegségünk az. 

Az anyakönyvek körüli teendőkhöz, szemben az új állami anya-
könyvi törvényes intézkedésekkel, én az utasítást megírtam; bemu-
tatom. Azonban jelentem, hogy ez ügyet úgy a püspöki, valamint az 
egyetemes egyházi értekezlet magáévá tette s ott abban állapodtunk 
meg, hogy az összes kerületekből beérkező hasonszabályzatok egy 
referensnek fognak kiadatni, a ki azokból utasítást készít s ez az 
egyházegyetem által lenne közé teendő; a mennyiben, az anya-
könyvek helyes vezetése nem egyházkerületi, hanem egyetemes egy-
házi közügy. 

Azon határozatunkra, hogy ez évben lenne megbeszélendő, mely 
vallásos iratok volnának azok, melyek, az egyes istentiszteleti nyelvekre 
való tekintettel, a népnek kezébe adandók, jelentem, hogy az erre 
vonatkozó javaslatok, eddig kezemhez nem kerültek. 

A magyar posztillának ügye a kerületi gyűlés pontját képezvén, 
arról ott teszek jelentést. 

A külmissiói iratoknak több példányban velünk való közlése, a 
nekem ismeretlen okoknál fogva, eddig kielégítő eredményre nem 
vezetett. 

A jegyzőkönyvet kimerítettem, tovább nem folytatom. Az idő int, 
az előadó testvérek lesznek szivesek értekezni. 
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A jelentést az értekezlet köszönettel vette tudomásul s 
határozatid kimondta, hogy az egész terjedelmében jegyző-
könyvbe iktattassék. 

3. Raffay Sándor theol. akad. tanár: »Jakab és Pál viszonya« 
czím alatt olvasott fel nagyon tanulságos értekezést. 

Az értekezlet köszönetet szavazván a felolvasónak, meg-
bízza elnökét, hogy a magas tudományos színvonalon álló 
mű kinyomatása iránt, a »protestáns szemlénél« intézkedjék. 

4. Krupecz István udvarnoki lelkész: »Egy pár időszerű szó az 
ev. belmissióról és cura pastoralisról« czím alatt értekezett; 

miért neki az értekezlet köszönetet szavazott. 
5. Az értekezlet kimondotta, hogy a Luther társaságnál szorgal-

mazandó tudományos szakosztály létesítése, mely a tudomá-
nyos theologiai művek kiadása tekintetében intézkedik. 

6. Miután az értekezlet nagy szükségét érzi annak, hogy tudo-
mányos theologiai művek minél nagyobb számban napvilágot lát-
hassanak : 

határozza, hogy az egyetemes lelkészi értekezlethez indít-
ványt terjeszt fel, egy tudományos folyóirat kiadatása iránt. 

7. Szilassy Aladárnak a belmissióra vonatkozó alapszabály terve-
zetét, az értekezlet nem fogadta el. 

8. A protestáns irodalmi társaság azon kérelme, hogy parochiális 
könyvtárakat létesítsünk; 

az értekezlet határozatából felterjesztetik az egyetemes lel-
készi értekezlet elé. 

9. Az értekezlet elhatározta, hogy a külmissióra gyűjtött összeg 
ez évben is, a lipcsei missiói központnak küldessék el. 

10. A honti egyházmegyei lelkészi értekezletnek azon indítványát, 
hogy a külmissióra befolyt összeg fele része, fordíttassák belmissiói 
czélokra, nevezetesen jó olvasmányok ingyenes szétosztására; 

az értekezlet nem fogadja el; de megbízza elnökét, hogy mint 
püspök forduljon kérelemmel az egyházközségekhez, hogy e 
czélra is adakozzanak. 

Kmf. Jegyezte: 

dr. Baltik Frigyes, 
püspök, elnök. 

Bándy Fnüre, 
egyes, jegyző. 
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