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A dunáninneni ág. liitv. evang. keresztyén egyházkerület 
1917. évi augusztus hó 24-én Pozsonyban megtartott 

rendes közgyűlésének 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 

Jelen voltak: 
r 

Dr. Baltik Frigyes püspök és Beniczky Arpád kerületi fel-
ügyelő, majd a püspök helyettesítésében Raab Károly esperes 
elnöksége mellett 

I. Hivataluknál fogva mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Egyházkerületi törvényszéki birák: dr. Richter Richárd, 

Hirschmann Nándor, Nemes Győző, Wenk Károly, Pröhle 
Henrik, Horváth Sándor, dr. Kéler Zoltán, Sziklai Ottó. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Händel Vilmos, Sziklai Ottó, 
Biszkup Béla és Pröhle Henrik rendes, Kirchner Rezső és 
Kéler Bertalan tiszteletbeli jegyzők. 

3. Egyházkerületi pénztáros: Kesztler Tivadar. 
4. Egyházkerületi ellenőr: Steltzer Endre. 
5. Egyházkerületi ügyész: dr. Petrovics Rudolf. 
6. Egyházkerületi levéltáros: dr. Schmidt K. Jenő. 

II. Hivataluknál fogva mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A barsi egyházmegyéből: Raab Károly esperes. 
2. A fehérkomáromiból: Jánossy Lajos esperes, dr. Kéler 

Zoltán felügyelő. 
3. A mosoniból: Wenk Károly esperes. 
4. A nagyhontiból: Händel Vilmos esperes. 
5. A nógrádiból: Kiss István esperes, Okolicsányi Gyula 

felügyelő. 
6. A nyitraiból: Szekerka Pál esperes, dr. Simkó Lajos 

felügyelő. 
7. A pozsonymegyeiből: Krahulecz Aladár alesperes. 
8. A pozsony városiból: dr. Schmidt K. Jenő esperes, 

b. Láng Lajos másodfelügyelő. 
9. A trencséniből: Krizsán Zsigmond esperes, dr. Stúr 

Károly felügyelő. 
1* 
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1 — 2. III. Főiskolai képviselők: 
1. Egyetemes theol. akadémia: Kovács Sándor igazgató. 
2. Pozsonyi liceum: Hirsckmann Nándor igazgató. 
3. Selmecbányái liceum és tanítóképző: Király Ernő igazgató. 

IV. Választás utján'. 
1. A barsi egyházmegyéből megbízólevéllel. Bándy Endre, 

Viesinger Károly; jegyzőkönyvi kivonattal: lic. Fizély Ödön. 
2. A fehérkomáromiból megbizó levéllel: Kótsch Mihály, 

Bödecs Sándor, lándori Kéler Bertalan. 
3. A mosoniból megbizó levéllel: Steinacker Rolánd, jkvi 

kivonattal: Ringbauer Károly. 
4. A nagyhontiból megbizó levéllel: Holéczy Zsigmond, 

Kramár Samu; jkvi kivonattal: Szimonidesz Lajos, Fuchs 
János, Bobál Samu, Jamriska János. 

5. A nógrádiból megbizó levéllel: Henriczy Béla, Mihalovics 
Samu, Švehla Géza, Huszágh Gyula, Bende Gyula; jkvi ki-
vonattal: Zatkalik Károly. 

6. A nyitraiból megbizó levéllel: Szemian Lajos, Quotidian 
György, Fajnor Dusán, dr. Simko Milos, dr. Horváth Cyrill; 
jkvi kivonattal: Gallás Pál, Zoch Gusztáv, Lichner János, 
Bodnár Gyula, Vanicsek Pál, Paulovics József. 

7. A pozsonymegyeiből: megbizó levéllel: dr. Halmi Béla, 
Erlemann Jakab, Eiserth István, Kiss János; jkvi kivonattal: 
Schleiffer Károly, Zoch Sámuel, Mollner János, Sztanek József. 

8. A pozsonyvárosiból megbizó levéllel: Okályi Adolf, dr. 
Samarjay Emil; jkvi kivonattal: Rátz Vilmos, Adamis Gyula, 
dr. Daxer György, dr. Szelényi Ödön, Márton Jenő, Nitschinger 
Pál, Steltzer Lajos. 

9. A trencséniből megbizó levéllel: Kiss Milos, Bodiczky 
Cyrill, Zsolnay Pál; jkvi kivonattal: Droba Dániel. 

V. A tanítók képviseletében: Steltzer Lajos, Nitschinger Pál. 
VI. Számos vendég. 

1. (B.) Az egyházkerületi gyűlés tagjai s nagyszámú 
érdeklődő közönség a lýceum tornatermében összegyűlvén, a 
püspök úr buzgó imádsága után a kerületi felügyelő úr meg-
állapítja, hogy az egyházmegyék kellőképen képviselve vannak 
s a gyűlést megalakultnak jelenti ki. 

* 

2. (B.) A jelen gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére dr. 
Schmidt K. Jenő, Okályi Adolf, Wenk Károly, Rátz Vilmos, 
Schleiffer Károly, dr. Samarjay Emil, Kovács Sándor és Hirsch-
mann Nándor küldetnek ki. 
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3. (B.) A tanácskozás megkezdése előtt a püspök úr indít- 3—4-
váuyára 0 Felsége apostoli királyunk iránt táplált hédolatunk 
kifejezéseid a kerületi gyűlés 0 Felsége kabinetirodájába a kö-
vetkező táviratot küldötte: 

„Császári és Apostoli Királyi Felség! 
Legkegyelmesebb Urunk és Királyunk! 

A dunáninneni ágost. hitv. evang. egyházkerület császári 
és apostoli királyi Felséged trónralépése után tartott első köz-
gyűléséből legmélyebb hódolattal közeledik Felséged legma-
gasabb trónjának zsámolyához, alázattal kérvén Felségedet, 
kegyeskedjék alattvalói hűségünk legalázatosabb tolmácsolását 
kegyelemben elfogadni, egyben a kegyelem Istenéhez fohászt 
emelünk, hogy Felségedet dicsőséges uralkodásában egyházunk, 
hazánk és összes hű népeinek boldogságára bőven áldja és 
oltalmazza. 

Pozsony, 1917. augusztus hó 24-én. 

Beniczky Árpácl, Dr. Baltik Frigyes, 
egyházkerületi felügyelő. püspök. 

E táviratra a gyűlés folyamán a következő válasz érkezett: 
" 

„0 császári és apostoli királyi Felsége élénk megelégedés-
sel fogadta a koronázása óta első ízben közgyűlésre egybegyűlt 
dunáninneni evangélikus egyházkerületnek Méltóságod és Elnök-
társa. Beniczky Árpád egyházkerületi felügyelő úr O nagysága 
által tolmácsolt hódolatát és úgy ezért, mint az 0 Felsége 
dicsőséges uralkodásáért mondott imájáért a közgyűlésnek leg-
kegyelmesebben szives köszönetét kifejezni méltóztatik. Leg-
felsőbb parancsra: báró Nagy." 

4- (B.) Az egyházkerületi felügyelő úr a közgyűlést álta-
lános tetszésnyilatkozatok között a következő beszéddel nyitja meg: 

Méltóságos és főtisztelendő közgyűlés ! 
r 

Agyúk dörgése, csatazaj és jajszó remegteti meg a földet 
és tölti be a levegőt a harctereken még ma is e szörnyű 
világháború negyedik évében. Minden ágyúdörrenés megremeg-
teti a mi sziveinket is, minden csatakiáltás átrengi a mi lel-
künket és borzadva gondolunk ama rémes pusztításra, melyet 
e népek harca emberéletben, a nemzetek ifjúságának és férfi-
erejének pnsztulásában, az erkölcsök elvadulásában, hosszú 
békés évek munkájának és sok nagy alkotásának rombolásában 
végzett és végez. Nem tagadhatjuk, hogy bizonyos tompultság 
és elfásultság kezd rajtunk erőt venni s csak az éltető remény 



6 

4. s Isten véghetlen kegyelmébe vetett hitünk adja ajkainkra 
mindennapi imánkat: Uram! Jöjjön el a Te országod! A sze-
retetnek és békének országa! Ily nehéz viszonyok és nyomasztó 
érzelmek közepette gyülekeztünk mi most egybe, hogy egy-
házunk és kerületünk fontos ügyeivel foglalkozzunk és egybe-
gyűltünk, hogy ebben az egész világ protestánsainak nagy 
jelentőségű évében, egyházalapításunknak, a reformációnak 400 
éves évfordulóját megünnepeljük. Igenis, ünnepelni gyűltünk 
egybe és ha e gyászos időkben tompultság, gond és bánat 
borítja is lelkünket, szivünkben felcsillannak az örömnek su-
garai, büszke önérzet dagasztja keblünket és emelkedett lelki 
hangulatban ünnepeljük egyházunk alapításának nagy ünnepét. 

Főtisztelendő kerületi közgyűlés ! Dunáninneni ev. egyház-
kerületünk a tegnapi napon ünnepelte meg a nagy évfordulót, 
mellőzve minden külső fényt és pompát, de sziveinkben annál 
erősebb hittel, egyházunk iránt annál tántoríthatatlanabb hű-
séggel s a nagy reformátor, a mi egyházalapító nagy Lutherünk 
emlékezete iránti annál áhítatosabb kegyelettel ünnepeltünk. 
Négyszáz év nehéz küzdelmei és szenvedései, elnyomatás és 
üldözés, hosszú harcok és háborúk végtelen sora vonulnak el 
lelki szemeink előtt, a gálya, a vérpad és ma 400 év után 
mégis él a hit, áll és erősen áll az egyház, mert alapja az 
evangélium, az igazság. Népek és nemzetek elpusztulhatnak, 
a világ legnagyobb alkotásai romba dőlhetnek, de a tiszta 
evangéliumra fektetett hit, az evangélium igazságaira épített 
egyház élni fog örökké, élni és virágozni az idők végtelensé-
géig. Kérünk Urunk Istenünk, hogy miként eddig megoltal-
maztad, óvjad, védelmezd, áld meg egyházunkat ezután is! 
Mi pedig hitben, buzgóságban egymással vetélkedve, igyekez-
zünk a nagy elődök utódjaivá lenni ! 

Mélyen tisztelt kerületi közgyűlés! Ma először jövünk 
össze azon nagy és súlyos veszteség óta, mely dicsőséges agg 
királyunk I. Ferenc József elhunytával hazánkat, országunkat 
oly mély gyászba borította, mi evangélikusok nemcsak apostoli 
királyunkat, de egyházunk főfelügyelőjét is gyászoljuk az el-
hunytban. Mély vallásosság, páratlan kötelességtudás jellemez-
ték a boldogultat és valódi keresztény alázatosság, mellyel 
a sors nagy csapásait Istenben és az 0 akaratában való meg-
nyugvással tűrte és viselte. Hosszú uralkodásának nagy gondjai 
és megpróbáltatásai közepette is egyházunknak mindig jóindu-
latú támogatója, bőkezű pártfogója volt. Legyen az Ő nagy 
emlékezete áldott közöttünk ! És először jövünk össze, mélyen 
tisztelt közgyűlés, mióta elhunyt agg uralkodónk örökét ifjú 
tetterős uralkodónk, IV. Károly apostoli királyunk foglalta el. 
Bizalommal, reménykedéssel tekintünk fel hozzá mint uralko-
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dónkhoz, mint egyházunk főfelügyelőjéhez. Alattvalói hűséggel 4. 
és hódoló tisztelettel kérjük, hogy miként nagy elődje, legyen 
O is egyházunk legkegyelmesebb jó indulatú támogatója és 
pártfogója. Indítványozom, hogy a dicsőséges uralkodó párt, 
Ő Felségét IV. Károly apostoli királyunkat és 0 Felsége 
nejét, Zita királyné O Felséget trónraléptök alkalmából alatt-
valói hűséggel és hódoló tisztelettel üdvözöljük. 

Főtisztelendő kerületi közgyűlés! A kérlelhetetlen halál, 
mely a világ teremtése óta talán most tartja legdúsabb aratá-
sát, a mi sorainkat sem kímélte meg, elragadta tőlünk két 
nagy egyházmegyénk vezető férfiát, a nógrádi és pozsonyi 
egyházmegyék főespereseit: Frenyó Gyulát és Schönwiesner 
Kálmánt; mindketten hosszú időkig hű és lankadatlan munkásai 
voltak egyházunknak, buzgó hirdetői az evangéliumnak nem-
csak szűkebb működési körükben egyházmegyéjükben, de egy-
házkerületünk s egyetemes egyházunk munkaterén is. Nagy 
és súlyos e veszteség s mi mély megilletődéssel hajlunk meg 
emlékezetük előtt. Tudom, hogy mindannyiunk érzelmét tol-
mácsolom, midőn indítványozom, hogy emléküket és maradandó 
érdemeiket jegyzőkönyvben örökítsük meg s mély részvétünk-
nek a boldogultak családjaihoz küldendő jegyzőkönyvi kivonat-
ban adjunk kifejezést. Főtisztelendő kerületi gyűlés! Ugy érzem, 
mulasztást követnék el, ha meg nem emlékezném azon nagy 
és szép kitüntetésről, melyben a királyi kegy közegyházunk 
egyik legérdemesehb munkását, egyházkerületünk s egyetemes 
egyházunk főjegyzőjét, a nagyhonti egyházmegye főesperesét, 
Händel Vilmost részesítette, nemesi rangra emelvén őt s mélyen 
tisztelt családját. Hosszú évek önzetlen hű munkásságának, 
hervadhatatlan nagy érdemeinek méltó jutalma ez. Igaz szere-
tettel üdvözöljük őt s kérjük az egek urát, adjon neki erőt, 
egészséget, hogy még hosszú évekig élvezhesse e szép kitüntetés 
örömét mélyen tisztelt családja s mindnyájunk örömére. Mélyen 
tisztelt közgyűlés! A mult évi kerületi gyűlésünk óta lefolyt 
év nevezetesebb eseményeiről és fontosabb ügyeiről a főtiszte-
lendő püspök úr évi jelentése nyújt kimerítő tájékozódást s így 
én most csak arra szorítkozom, hogy őszinte örömmel jelentsem 
a mélyen tisztelt közgyűlésnek, hogy a lefolyt évben, dacára 
a nehéz időknek, a súlyosan nyomasztó viszonyoknak, sem 
egyházi, sem anyagi ügyeinkben, sem adminisztrációnk rendes 
menetében nagyobb fennakadás nem fordult elo. Lelkészeink, 
tanítóink buzgalma, megkettőzött önfeláldozó munkássága pótolta 
a hiányzó munkaerőt, fogadják ezért itt mindannyiunk hálás 
elismerését és köszönetét. Ezzel szives tisztelettel üdvözölve 
közgyűlésünk igen tisztelt tagjait, a közgyűlést megnyitottnak 
nyilvánítom. 
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5—7- 5- (B.) Az elnöki megnyitó után Händel Vilmos egyház-
kerületi főjegyző, hivatkozva 80 eves kora folytán megfogyat-
kozott munkabirására, főjegyzői tisztségéről lemond s kéri 
a közgyölést eme visszavonhatlan lemondásának elfogadására. 

A kerületi gyűlés osztatlan mély meghatottsággal 
fogadja sok kemény munkában megfáradt ősz vezér-
munkásának, Händel Vilmos főjegyzőnek lemondó 
nyilatkozatát, a megmásíthatlan lemondást elfogadja 
s készséggel csatlakozva az elnökségnek a lemondó 
nemcsak kerületünkben, hanem közegyházunk egész 
vonalán több mint félszázadon át végzett kiváló 
munkáját méltató nyilatkozataihoz, úgyszintén jegyző-
társainak nevében Sziklai Ottó főjegyző által tolmácsolt 
szeretettel teljes búcsúszavaihoz, neki kerületünk hálás 
köszönetét fejezi ki, elévülhetlen nagy érdemeit jegyző-
könyvében megörökíti s őt a kerület örökös tisztelet-
beli főjegyzőjévé megválasztja. 

(). (B.) A megüresedés miatt jegyzőválasztás válván szük-
ségessé, 

a kerületi közgyűlés Biszkup Béla kerületi jegyzőt 
főjegyzővé, lándori Kéler Bertalant pedig tiszteletbeli 
jegyzővé közfelkiáltással megválasztja s utóbbitól a 
jegyzői esküt nyomban kiveszi. 

7- (K). A tárgysorozat 4. pontjával kapcsolatosan püspök úr 
felolvassa az elmúlt közigazgatási évre vonatkozó alábbi jelentését: 

Méltóságos és főtisztelendő egyházkerületi közgyűlés! 
A 126. zsoltárnak szavait élére állítom évi jelentésemnek. 

A reformáció négyszázados emlékének jubiláris évében állunk. 
Elmondhatjuk a zsoltáriróval: hatalmas dolgokat cselekedett 
mivelünk az Ur, ezért vigadunk. A reformáció korában élt 
boldogult atyáink zsoltári vigassággal dicsőitették az Úrnak 
szent nevét, a midőn — mintha álmodoznának — Luthernek 
a templom ajtaján tett kalapácsütései után a tiszta evangélium 
fényében, az emberi alkotások sötétségének közepette, Jézus 
Krisztus orcáján megpillantották Isten dicsősége ismeretének 
világosságát az egyházban. Vigadtak, mert, mint Sión foglyai 
lelkiismeretükben megszabadultak emberi rendelések alól az 
Úrnak szent hegyén. Mind ennek boldogító emlékét mi iŝ  ezen 
kegyes esztendőben énekszóval ünnepeljük, látván az Urnák 
mezején evangélikus egyházunkban a reformáció vetésének 
gazdag kévéit. Ellenben a dúló háború immár negyedik évében 
sirva is kell mennünk; mondjuk a zsoltáriróval: nekünk is 
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vannak foglyaink, akiket még vissza nem hoztak, a csatamezőkön 7-
dicső halállal kimúlt drága családtagjaink, hős vitézeink keresett 
magvát, földi porhüvelyét könnyhullatással viszik a sirba: mi 
pedig itthon sirva, gyász, bánat, gond, nélkülözés közepette, 
mint foglyok kiáltunk az Urlioz: Uram, szabadíts meg minket. 
Könnyeink közepette Istennek irgalmassága hasson sziveinkre, 
úgy, mintha — a zsoltár szavai szerint — vizet vinne a száraz 
tartományba. Tehát ez évben csak sirva vigadhatunk. 

A mult közigazgatási évben bánat és öröm jelképezte 
a napok lefolyását még más irányban is. Bánat és gyász, 
amidőn november 21-én a mi felséges apostoli királyunk, 
I. Ferenc József meghalt. Árván maradt hazánk trónja, hazánk 
népe a háború közepén. Könnyhullatással, imával kisérte a nem-
zet nagy királyát megszentelt nyugvóhelyére. Hivatalos köte-
lességemnél fogva intézkedtem, hogy egyházunk is hódolattal 
adja meg boldogult királyának az utolsó tiszteletet s tartassa-
nak gyászistentiszteletek egyes egyházainkban. Intézkedéseim 
egyes részleteit itt elősorolni nem tartom szükségesnek. Az 
igazságos király emléke legyen köztünk áldott! 

De keserű könnyhullatásaink után igaz örömmel megpil-
lantottuk már december 30-án a nagy napot hazánkban, amidőn 
iijú új királyunk, IV. Károly 0 Felsége, mint koronázott 
apostoli király lépett trónra. Akkor is intézkedtem, hogy 
templomainkban a gyülekezet mondjon imát az új királyért. 
Sajnos, téli tartós gyengélkedésem folytán sem a királyi teme-
tésre, sem a király koronázására nem mehettem. Egyházainkban, 
intézeteinkben azonban megtartattak a gyász- és az örömnapok. 

Amint a mult évi egyházkerületi gyűlésünkből boldogult 
0 Felségéhez intézett hódoló táviratunkra megérkezett a gyűlés 
után legfelsőbb helyről a kegyes válasz, úgy, amidőn az egy-
házkerületi elnökség kötelességének vette azonnal táviratilag 
tolmácsolni az új uralkodó O Felsége trónja zsámolyánál az 
egyházkerület hódolatát, szintén érkezett a kabinetiroda révén 
legkegyelmesebb válasz január hó 17-én. Erről szóló iratokat 
van szerencsém tisztelettel bemutatni. 

rr 

O Felsége kabinetirodájának válasza a mult évi kerületi 
gyűlés hódoló táviratára: 

„O császári és apostoli királyi Felsége a dunáninneni ág. 
evang. egyházkerület Pozsonyban közgyűlésen egybegyűlt kép-
viseletének hódolatáról és 6 Felségeért mondott imákról élénk 
megelégedéssel méltóztatott értesülni s közgyűlés résztvevőinek 
hű ragaszkodásuk ezen nyilvánításáért legkegyelmesebben kö-
szönetét nyilvánítja." „ 7 . J J Kabinetiroda. 

F 
Érkezett: 1917. augusztus 26. 
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7. A dunáninneni egyházkerület elnökségének hódoló távirata 
IV. Károly Ő Felségéhez: 

Császári és Királyi Kabinetiroda Wien 

Császári és Apostoli Királyi Felség ! 
Legkegyelmesebb Urunk és Királyunk! 

A dunáninnení ágostai hitvallású evangélikus egyházkerü-
let elnöksége legmélyebb hódolattal közeledik Felséged leg-
magasabb trónja zsámolyához, alázattal kérvén Felségedet, 
kegyeskedjék alattvalói hűségünk legalázatosabb tolmácsolását 
kegyelemben elfogadni, amidőn imaszerű fohászban szivünkből 
kérjük a kegyelem Istenét, hogy Felségedet királyi atyai 
uralkodásában összes hű népeinek, valamint hazánk s egyhá-
zunk boldogítására bőven áldja és oltalmazza. 

Császári és apostoli királyi Felségednek 
legalázatosabb szolgái: 

r 

Dr. Baltik Frigyes, Beniczky Arpád, 
püspök. egyházkerület i felügyelő. 

Kelt 1917. január 15. 
rr 
O Felsége kabinetirodájának válasza: 
ff 
O császári és apostoli királyi Felsége élénk megelégedéssel 

fogadta a dunáninneni evangélikus egyházkerület elnökségének 
hűsége biztosítását és legkegyelmesebben szives^köszönetét nyil-
vánítja az elnökségnek úgy azért, mint az O Felségeért és 
uralkodóházáért mondott imájáért. Legfelsőbb parancsra: 

a | 1Q17 • , 17 Kabinetiroda, 
Érkezett: 1917. januar 17. 

* 
* * 

Az évi krónika főbb esetei a következők : 
1. Hivataláról lemondott, nyugalomba vonult a dunántúli 

egyházkerület érdemekben gazdag, apostoli lelkületű, tudós 
püspöke, Gyurátz Ferenc, Távozásakor megtisztelő átirattal az 
egyházkerület nevében is elbucsűstam tőle. Közegyházunk 
lapjain emléke állandóan áldott. Dunántúli egyházkerületi püs-
pök lett Kapt Béla, szombathelyi lelkész; bár még natal, de 
a magyarhoni evangélikus egyházegyetem körében főképen 
irodalmi munkássága következtében már köztiszteletben álló 
testvérünk. Beiktatásán december 14-én egészségi állapotom 
miatt jelen nem lehettem, de saját és az egyházkerület üdvöz-
letét Írásban tolmácsoltam. 
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2. A iiiult esztendőnek reformációi emléknapján igen szép 7-
ünnepélyen vettem részt Losoncon, ahol a nógrádi esperességi 
és losonci egyházközségi vezető férfiak körében istentisztelettel 
egybekapcsolt közgyűlésen megünnepeltük Beniczky Arpád 
szeretett egyházkerületi felügyelőnk 40 éves felügyelői jubi-
leumát. Ez alkalommal kedves kötelességet teljesítettem, amidőn 
egyházkerületünk jókivánatait tolmácsoltam, melyeket most 
kerületi gyűlésünk szine előtt tisztelettel újból kifejezek a köz-
gyűlés tisztelt tagjaival együtt. A kegyelem Istene tartsa fel-
ügyelő urunkat jó egészségben egyházaink javának előmoz-
dítására. 

Egyházkerületünk érdemes főjegyzőjének: Händel Vilmos 
főesperesnek az egyház és közélet terén tanúsított buzgó mű-
ködését a király kegye magyar nemesség adományozásával 
méltatta. A számos üdvözlők sorához én is tidvkivánatokkal 
csatlakoztam és itt közgyűlésünkön üdvözletünket tisztelettel 
hivatalosan tolmácsolom A kegyelem Istene egyházunk eme 
érdemekben gazdag tagját közegyházunk javára sokáig éltesse. 

Itt kell megemlékeznem a pozsonyi nemes egyház kiváló 
felügyelőjének: dr. Dobrovics Mátyás királyi tanácsos, egyházi 
és iskolai felügyelőnek kitüntetéséről. Ó Felsége buzgó, példás 
egyházi, társadalmi, valamint hivatásának terén mint orvosnak 
a szenvedők között kifejtett szamaritánusi szeretettel párosult 
munkájáért szintén a magyar nemességgel tüntette ki. További 
működésére Istennek gazdag áldását kívánom. 

3. A mély gyász és részvét őszinte érzésével kell meg-
emlékeznünk halottainkrél: 

Frenyó Gyula nógrádi főesperes elhunytával nagy veszte-
ség érte a nógrádi egyházmegyét és egyházkerületünket is. 
Buzgó és áldott munkásságának gyümölcseit hirdeti úgy espe-
rességében, mint saját egyházközségében: Nógrádszentpéteren 
többrendű alkotása, nemes szivének, nagyszorgalmú tevékeny-
ségének emlékét sziveinkben megorizzök! 

A pozsonymegyei esperesség elvesztette úgy főesperesét, 
Schönwiesner Kálmánt, mint alesperesét, Zsarnoviczky Gyulát. 
Nemcsak kiváló lelkipásztorok távoztak körünkből, kiket sirat-
nak egyházaik, de kiváló munkaerők az esperesi és kerületi 
munkákban is. 

A trencséni egyházmegye Bálent István beckói lelkésznek 
elhalálozásával hű és tevékeny alesperesét siratja. 

A nógrádi esperesség elvesztette buzgó ügyészét, Draskóczy 
Zsigmondot, aki hosszú évekre terjedő, egyházszerető munkásság 
után a mult év folyamán eltávozott az élők sorából. 

Egyházkerületünknek is van halottja: Haerlen Gyula pös-
tyéni fiókegykázunk nagyérdemű gondnoka, aki önzetlenül és 
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7- fáradhatatlanul buzgólkodott a pöstyéni fiókegyház fejlesztésén, 
istentiszteleteinek berendezésén. 

Mindezen halottaink emléke legyen igazán áldott közöttünk! 
4. A még mindig dúló világháborúban szenvedők sebeit 

szamaritánusi szeretettel kötni egyházkerületünk hivei elsőrendű 
hazafias kötelességüknek tartják, bizonyítják ezt a különféle, 
főképen a Vörös Kereszt céljaira és a hadikölcsönökre' eszkö-
zölt gyűjtések, amelyekben hiveink elismerésreméltó áldozat-
készséget tanúsítottak- Azonban a munka még folyik, számszerű 
adatokat csak a béke beálltával lesz módomban benyújtani. 

5. Hasonlóan azon lelkészeknek jegyzékét, akik részint 
a harctéren, részint katonai kórházakban áldott lelkipásztori 
munkát teljesítenek, mert behívásuk és elbocsátásuk gyakori 
változást okoz, csak a béke beálltával állíthatjuk össze. Ugy 
szintén a haza védelmében hősiességükkel kitűnt, vagy anaak 
védelmében elhunyt tanítóink kimutatását későbbi időre kell 
hagynunk. 

6. Köszönetet kell mondanom mindazon lelkésztestvéreim-
nek, akik a hadba vonult tanitókat az iskolás növendékek 
buzgó oktatása által helyettesítették. 

7. A harangoknak katonai célokra való igénybevétele 
folyamatban vau. A hazaszeretetnek és mindent odaadni tudó 
áldozatkészségnek ékes bizonyítékát adták híveink és egyház-
községeink akkor, mikor templomaink díszét, ékességét: a ha-
rangokat a haza oltárára letették. Erről is csak a munka teljes 
befejezése, a leszerelések elintézése után lesz egybeállítható 
részletes jelentés. 

8. Az állam által az egyházaknak és iskoláknak, valamint 
a lelkészeknek és tanítóknak nyújtott többrendbeli, ezrekre 
menő segélyek — a háborús idők dacára — pontosan beér-
keztek az állam pénztárából, amiért mindnyájunknak hálás 
köszönetet kell mondanunk az ország kormányának, hogy leg-
nehezebb időkben is segédkezet nyújtott egyházunknak ott, 
ahol főkép a lelkészeknek családjaikban ily segélyek nélkül 
nagyon is szűkölködniük kellene, mert nincs tagadás benne, 
hogy a mi egyházközségeink legnagyobb részében az áldozat-
készségnek szamaritánnsi munkája, mely a lelkészeknek s ta-
nitóknak anyagi helyzetén segíteni kész, nagyon csekély, vagy 
teljesen holt ponton áll. A kerületi elnökség a inult évi kerü-
leti felhatalmazás alapján az egyes egyházakhoz intézett fel-
hívásában e téren áldozathozatalra szólította fel egyházközsé-
geinket. Az erről szóló jelentésekből Ítélve, meg kell állapítanom, 
hogy az eredmény oly csekély, hogy annak számszerű kimu-
tatását jobbnak láttam mellőzni, mig az ügynek teljes képét 
nem fogom birni. 
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9. Másfelől örömmel tehetek jelentést a méltóságos és 7-
főtisztelendő egyházkerületi közgyűlésnek egyes buzgó hiveink 
áldozatkészségéről is. Zsolnay István úr, a kis-szaniszlói egyház 
újonnan választott felügyelője elhunyt édes atyja emlékére 
a kis-szaniszlói egyház javára 5000 koronás alapítványt tett. 
Néhai Kolpaszky Mihály volt nagy-börzsönyi lelkész és neje 
emlékére ez évben elhalt leányuk végrendeletileg a báti egy-
háznak 2000 koronát hagyott. A nagy-börszönyi egyház kapta 
a néhai lelkész könyvtárát, annak 53 éves lelkészi működését 
hiven visszatükröző, nagy gonddal kidolgozott prédikációit és 
három darab földet. Ezenkivül a Kolpaszky-sirbolt jókarban 
tartására alapítványul még két darab földet. Az egész hagyaték 
értéke 10 —12.000 korona. A kegyes adományozók nemes 
adományain nyugodjék Istennek áldása! 

10. A missziókben ez évben is folyt a munka: istentisz-
teletek tartásával és a hitoktatás berendezésével. Ipolyságon 
Dedinszky Aladár ipolyveczei lelkész, Érsekújvárt lic. Eizély 
Ödön alsó-szelezsényi lelkész, Pöstyénben Dérer János pozsonyi 
theologus végezték e munkát, ez utóbbi helyen az istentiszte-
letek tartásában főkép a nyári idény alatt a pozsonyi és 
pozsonyvidéki lelkésztestvérek buzgólkodtak. Trencsén-Teplicen 
az illetékes anyaegyházi trencséni lelkészen kivül kisegítésképen 
a kerület egyes lelkészeket küldött oda istentiszteletet tartani. 
Jelenleg ezt a munkát Szimonidesz Lajos nagy-börzsönyi, lic. 
Fizély Ödön alsó-szelezsényi lelkész végezték elismerésreméltó 
buzgalommal. A nógrádi esperességhez tartozó karancssági 
misszióba irodám egyik tagja: Kardos Gyula püspöki másod-
lelkész járt el. 

11. Azonban a diaszpórákban, amint tisztelem egyes lel-
készek és tanítók buzgó működését, hogy idegen iskolákba 
járó növendékeink hitoktatását csekély díjazás mellett buzgón 
teljesítették, úgy nagy sajnálattal kell annak kifejezést adnom, 
hogy nehéz szívvel le kellett szállítanom az egyes hittanórákat 
az elviselhetetlen fuvardrágaság miatt, valamint az érdekelt 
szülők közönye miatt, akik gyermekeik vallásoktatására áldozni 
nem igen akarnak, a kerületnek forrásai pedig e változott vi-
szonyok folytán elégtelenek. 

12. Egyes intézetek évzáró vizsgáira bokros hivatalos 
teendőim miatt ez évben sem mehettem, kivéve a pozsonyi 
theologiai akadémia vizsgáit, ahol személyesen részt vettem. 
Helyettesítésemben eljártak : a pozsonyi líceumi érettségi vizs-
gán: dr. Schmidt Károly JenŐ főesperes; a Selmecbányái 
liceum érettségi vizsgáin: Farbaky István felügyelő; a Selmec-
bányái tanitóképezdében : Händel Vilmos főesperes; a pozsonyi 
állami tanítóképző intézetben hittanvizsga biztosi minőségben: 
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. dr. Schmidt K. Jenő; a modori kerületi leányiskola vizsgáin 
az elnöki tisztben: Pröhle Henrik alesperes. 

13. A pozsonyi theologiával kapcsolatos Theologiai Otthon 
ingyenes helyeit a következő theologusoknak ajándékoztam : 
Dianovszky János, Ottmár Béla, Sztolár Miklós, Farkas Ferenc, 
Sztruhárik György, Szlancsik Pál. 

14. Templomszentelésünk a mult évben csak egy volt. 
A villám által elpusztított zobori templomot a hivek újra épí-
tették s azt november 26-án helyettesítésemben Frenyó Gyula 
főesperes fel is szentelte. 

15. Ösztöndíjakban a következők részesültek: 
A Németh István-féle ösztöndijat (84—84 K-t) Farkas 

Ferenc theologus; Csellágh Lajos pozsonyi, Szametz János 
Selmecbányái líceumi tanulók. A Geduly-féle ösztöndijat (80 K) 
Dérer Gyula theologus nyerte. A Baltik-Laszkáry-alapítvány 
kamataiból 50—50 K segélyben részesültek: Ottmár Béla, 
Rohacsek György, Fenyves Pál, Farkas Ferenc theologusok. 
A Kvacsala Julianna-féle ösztöndíjban részesült: Dérer Gyula 
theologus 48 K és Clementisz György tanitóképezdész 32 K. 
A Czelleng-féle jutalomkönyvet Lesznyiczky János theologus 
nyerte el. 

16. Hivatalos püspöki utaim: egyházkerületünk hivatalos 
ügyeiben eljártam Budapesten hatszor, Pozsonyban négyszer, 
Losoncon egyszer, mely utak 40 napba kerültek. 

17. Egyházkerületünkben az egyházi és világi tisztikarban 
történt személy változásokról a következő jelentésem szól: 

Változások a hivatalos személyzetben. 
I. Változások az esperességekben. 

Meghaltak: 
Frenyó Gyula nógrádi főesperes, Zsarnovitzky Gyula 

pozsonymegyei, Bálent István trencséni alesperesek. 

Meg válasz t a t tak: 
Krahulecz Aladár pozsony megyei alesperesnek. 

Lemondtak: 

Nyugdíjba mentek: 
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II. Változások a lelkészi karban. 7. 

Lemondtak és távoztak: 
Szolkövi János etrefálvai, Bodiczky Pál balassagyarmati, 

Holcsik János pozsonyvárosi esperességi, Mihál Endre kőrmöc-
bányai segéd lel készek. 

Nyugdíjba mentek: 

Meghaltak: 
Kaszner Ede nyűg. losonci, Frenyó Gyula nógrádszent-

péteri lelkészek. 

Megválasztattak: 
Gáncs Aladár Székesfehérvárott, Boldis János AlsózellŐn. 

Zsilinszky Károly Bánluzsányban, Zsarnoviczky Milan Bazin-
ban, Hodzsa Milos Nagyiévárdon, Bálent Pál Beczkón. 

Segédlelkészek lettek: 
Neckár Lajos Négrádszennán, Kréméry István Pozsonyban, 

Adamovics Sándor FelsŐrakoncán, Czambel József Körmöc-
bányán, Fenyves János Teszéren, Linder László Otnán, 
Krecskó Gyula Szentgyörgyön, Bázlik Elemér Selmecbányán, 
Dérer Gyula Modorban, Ottmár Béla Szűgyben, Rohaček 
György Lobonyán, Dianovszky János Darázsiban, Szlancsik 
Pál Terényben. 

III. Változások a felügyelői karban. 

Lemondtak: 
Berthan János hontudvarnoki felügyelő, dr. Nosz Gyula 

másodfeltigyelo Székesfehérvárott. 

Meghaltak: 
Haerlen Gyula pöstyéni gondnok, Hankus Imre salgó-

tarjáni, Dessewífy Ödön egyházasdengelegi, Zsolnay István 
kisszaniszlói, Greicziger Róbert körmöcbányai egyházfelügyelők. 

Meg választattak: 
Bodó Péter Felsőzéllén, Okolicsányi Gyula Galgagután, 

Schubert Ede Körmöcbányán, dr. Tóth Béla Alsószellőn, 
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7. Pánty i k Arpád Salgótarjánban, gróf Dégenfeld Miklós Egyhá-
zasdengelegen, Lange Pál Hontudvarnokon, Zsolnay Pál Kis-
szaniszlón, dr. Balczár Béla Zurányban, Kalmár László másod-
felügyelőnek Székesfehérvárott. 

IV. Változások a tanári karban. 

Meghaltak: 
Osztroluczky Gyula nyug. Selmecbányái líceumi tanár. 

Lemondtak és távoztak: 

Nyugdíjba mentek: 
Brand Vilma modori leányiskolái igazgatónő. 

Megválasz t attak: 
Dr. Mitterhauszer Richárd pozsonyi líceumnál helyettes 

tanárnak. 

V. Változások a tanitói karban. 

Távoztak: 
Bátyel Gyula Apafalvárói, Riszdorfer Gizella Nagybör-

zsönyből. 

Nyugdíjba mentek: 
Halvax János oroszvári, Király Gusztáv miklóshalmi tanítók. 

Meghaltak: 
Mendöl János alsószelii nyug., Gőhring Mihály nyug. 

miklóshalmi, Feiler Ádám Selmecbányái, Ondrcska Pál nyug. 
puhói tanítók. 

Meg válasz t attak: 
Bátyel Sámuel Erdőszelestyénben, Havas Pál Sósligeten, 

Sztrehárszky Gyula Videfalván, Haász Károly Gácsligeten, 
Plavecz Dániel Felsőalmáson, Gráf Emma Főréven, Türk 
Kristóf Miklóshalmán. 
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1 Bars  3352 57 3 60 2457 14 8 3 — 5 — — 71 — — — 1 — 

2 Fehé rkomárom . 11431 139 6 178 3208 25 11 2 — 9 2 8 227 — — — 10 13 

3 Moson 8641 174 21 218 3473 19 7 1 — 6 2 3 166 — — — 4 1 

4 Nagyhont . . . . 23420 237 12 412 21308 56 14 4 — 10 — 1 459 — — — 12 10 

5 Nógrád 52269 481 36 885 36253 102 38 19 2 17 4 9 967 1 2 6 44 36 

6 Nyitra 56744 895 55 1469 44824 103 18 3 — 15 — 1 1011 — — — 19 21 

á Pozsonymegye . 15449 257 12 302 8453 34 16 2 1 13 — 3 294 — — — 15 5 

8 Pozsonyváros 11100 170 21 173 3936 62 42 19 — 23 14 3 243 

9 Trencsén . . . . 26942 520 58 639 23883 43 8 l — 5 1 2 585 — — 1 8 4 

Összesen . . . . 209348 2930 224 4336 147795 458 162 54 3 103 23 30 4023 1 2 7 113 90 

A mul t évi k imuta tássa l 
szemben . . . . —1443 —13 + 1 4 3 —18137 - 8 2 + 1 7 + 1 5 — 2 + 4 + 3 + 8 - 7 4 6 - 5 - 6 + 5 —18 —2 



II. Istentiszteleti adatok az 1916. évről. 

s 
-CS N 
CO 

O m 

Az egyházmegye 

neve 

Hány egyházban van istentisztelet 

kizárólag v. 
nagyobbrészt felváltva mely nyel-

veken is 

Hány leány-
egyházban 
van isten-

tisztelet 

Hány 
szórványban 
van isten-
tisztelet 

1 Bars  2 — 1 1 — 1 — 2 — — 3 1 1 1 1 — — 3 1 1 3 2 2 1 5 — 5 4 
2 Fehérkomárom . 10 — — 1 1 — — — — — 2 — — 5 — — 3 4 7 6 5 8 4 3 12 — 12 11 

3 Moson  — 7 2 4 — — — — 3 3 2 5 1 6 1 6 7 — 7 6 

4 Nagyhont . . . . 2 — 28 2 2 — — 8 — 1 6 — 9 5 — 4 13 9 25 15 19 19 15 27 33 1 34 33 
5 Nógrád . . . . 4 — 35 7 — — — 17 — 1 12 — 23 7 — 1 21 19 25 17 31 15 33 29 43 3 44 42 
6 Nyitra — — 26 — — — — — — — 1 1 4 1 — 4 8 18 16 5 21 12 14 20 25 1 26 25 
7 Pozsonymegye 4 5 5 1 — 1 1 3 1 — 2 — 1 3 1 1 10 7 9 12 4 16 1 13 17 — 17 13 
8 Pozsonyváros. — 1 — — — — 1 1 — — — 1 — — — — 2 1 1 2 — 2 — 1 2 — 2 2 

9 Trencsén . — — 14 2 — — — — 1 — 1 1 9 — — 2 7 3 12 9 6 7 9 13 16 — 16 14 

Összesen . . . . 22 13 109 14 3 2 2 31 2 2 29 8 47 22 2 12 67 67 98 72 90 87 79 113 160 4 163 150 
A mult évi kimutatás-

sal szemben 
+ 
- 0 —2 —2 +2 +1 +2 - 2 +2 

+ - 0 - 1 - 3 +2 - 7 - 6 + 1 +1 + 12 +20 —11 + 10 - 4 +11 - 5 +11 —3 +1 
+ - 0 +15 

Hány egyházközségben 

van hét-
köznapi 
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tisztelet 

van hét-
köznapi 
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van vasár-
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III. Belmissiói adatok az 1916. évről. 

H á n y e g y h á z k ö z s é g b e n 

v a n olvasnak 
a hivek 
egyházi 
lapokat 
és más 
vallásos 
iratokat 

történik 
gondos-
kodás 

az egyház 
szegényei-

ről 

van 
jótevők 
emléké-

nek meg-
örökí-
tésére 
arany-
könyv So

rs
zá

m
 

Az egyházközség neve 

egyházi 
énekkar 

evang. 
ifjúsági 
egylet 

evang. 
nőegylet 

szervezett 
helyi 

gyám-
intézet 

olvasnak 
a hivek 
egyházi 
lapokat 
és más 
vallásos 
iratokat 

történik 
gondos-
kodás 

az egyház 
szegényei-

ről 

vannak 
fogház-

ban 
letartóz-
tatottak 

tartatnak 
vallásos 
estélyek 
és fel-

olvasások 

vezettetik 

lelkészi 

napló 

van 
jótevők 
emléké-

nek meg-
örökí-
tésére 
arany-
könyv 

1 Bars  — 1 1 3 3 2 — 1 4 2 

2 Fehérkomárom . . . . 2 3 7 9 10 4 — 8 12 8 

3 Moson 3 — 1 5 7 2 — 3 4 2 

4 Nagyhont 2 4 7 11 33 17 5 6 29 17 

5 Nógrád 3 7 2 7 33 18 7 7 30 15 

6 Nyitra 6 11 1 8 24 15 2 6 18 15 

7 Pozsonymegye . . . . 5 2 5 6 15 8 2 5 14 9 

8 Pozsonyváros . . . . 1 1 1 2 2 2 — 1 2 1 

9 Trencsén 1 2 2 4 15 3 2 5 10 8 

Összesen 23 31 27 55 142 71 18 42 123 77 

A mult évi kimutatással 
szemben + - 0 + 6 + 2 + 3 + 12 + 24 — 18 + 6 + 9 + - 0 



20 21 

r* 
v.: - -

f. 
t • 

IV. Az egyházmegyék egyházainak anyagi viszonyai az 1916. évben. 7. 

•T- A z e g y h á z k ö z s é g e k A z e g y h á z k ö z s é g e k 

a •«i N X 
•O 

Az egyházmegye évi pénztári adóssága 
törlesz- kölcsön 

magtára 
a •«i N X 
•O 

neve bevétele kiadása marad-
ványa 

hiánya 
alapja alapítványa idegenek-

nek 
magának 

ön-
tettek vettek szereztek építettek javítottak eladtak 

gabona kész-
pénzben 

O í*. k o r o n a korona k o r o n a k o r o n a korona korona korona korona korona korona i korona 

1 Bars  45867'84 40718-74 5149 10 — • — 69122 06 47198 11 5950 — — • — 8 0 0 - - — • — — • — — • — 1217 12 — • — 10 — — • — 

2 Fehérkomárom . 132226 96 128825-76 5160 37 1759 17 65606-52 87842 59 29501-26 28776-88 5113 94 3363 22 3 1 0 0 - — • — 4003 35 24919 47 235 40 4861 75 

3 Moson 129862 60 104069 36 25803 24 - • — 55189 02 20234 36 56719 65 12800 — 2754 38 — • — — • — 1000 - 1621-73 — • — — • — — • — 

4 Nagyhont . . . . 248641-71 230235 82 18748 68 342 79 292334 48 113998-89 36018 33 16762 66 2 4 4 5 6 — 1850 - — • — 5981 36 7838-49 279 36 8 60 165 — 

6 Nógrád . . . . 654972 28 611047 99 47294 03 3369-74 139379 — 136928 51 14653101 33955 96 35258 03 397 50 1276 98 1724-70 10084-30 2566 28 77 13 3561-33 

6 Nyitra 295122-73 261019 56 34565 29 462 12 264399 07 99928-83 45463 27 27617 05 1 2 8 3 0 - - 800 - 3412-36 — • — 7372 77 1 3 - 4 11 210 — 

7 Pozsonymegye 268835 81 243661-22 25551 90 377 31 1048563 94 617706 54 50032-78 1574 - 2262 52 — • — 588-70 386 - 6158 51 1716 84 286 84 22742 12 

8 Pozsonyváros 1101072 63 1080386 95 20685-68 — • — 1407538 74 3735086-61 95000 - 5 5 9 1 8 0 - 22000 — — • — 37525 - 16509 33 22706 95 — • — — • — — • — 

9 Trencsén . . . . 106968-62 97733 93 10512 28 1277-59 85317-85 40446 06 87177 18 20831 07 8555-50 2740 06 2644 37 — • — 3887 97 566 50 — • — — • — 

összesen . . . . 2983571 18 2797689 33 193470 57 7588-72 3427450 68 4899370-50 552393 48 701497 61 114030-37 9150-78 48547-44 25601-39 64991 19 30061 45 622 08 31540 20 

A mult évi kimutatás-
szemben 

+ 
12344-50 

+ 
6151 90 

+ + A mult évi kimutatás-
szemben +475709 95 +469517 36 

+ 
12344-50 

+ 
6151 90 + 361797 23 61724 95 + 225 45 13430 02 8384 57 34269 96 63241-22 +6631-28 25298 78 587 45 + 5 4 8 7 16 



V. Segélyezés és adakozás az 1916. évben. 

Segélyt kaptak Segélyt adtak 

s 
•RT 
N 
CO 
*H 

Az egyházmegye neve 
az egyházak a lelkészek a tanitók gyámintézetre egyéb jótékony 

célra 
sa já t 

céljaikra 

m K f K f K f K f K f K f 

1 Bars  14725 39 5266 96 6497 — 745 93 1974 46 883 76 

2 Fehérkomárom 5510 60 2870 — 7200 — 586 98 2549 37 3440 57 

3 Moson 2062 62 3200 — 14887 — 990 66 5648 40 1689 49 

4 Nagyhont 43838 90 8190 — 26792 — 778 51 10665 55 17603 05 

5 Nógrád 64261 31 12216 — 46944 — 2481 67 11913 26 21936 19 

6 Nyitra . . . 9563 40 4050 — 24950 — 1197 99 10462 82 9222 06 

7 Pozsonymegye 8310 04 5402 — 19549 — 1861 33 17505 — 11506 75 

8 Pozsonyváros 44514 — 200 — 12600 — 2755 16 1841 04 47103 10 

9 Trencsén . . . . . . 11600 50 3390 — 17451 — 496 28 5010 17 6548 43 

Összesen . . . . . . 204386 76 44790 96 176870 — 11904 51 67570 07 119933 40 

A mult évi kimutatással szemben . + 49777 30 — 10050 Ol + 1 2 0 7 4 7 80 + 3255 42 + 31921 49 + 29646 66 
1 
1 
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VI. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1916. évben. 

-íö N Ol 
-O "o fa 

3 

4 

Az 
egyházmegye 

neve 

Bevétel 

K 

Kiadás 

K f 

Marad-
vánv 

K 

Vagyen 

K 

Az esperességileg kezelt 
a lapí tványok neve, célja, összege 

Bars . . . 

Fehérkomárom 

Moson . . 

Nagyhont 

Nógrád 

2969 

13930 

78 

94 

4747 56 

8806 67 

36106 93 

Nyitra . . 

Pozsonymegye 

Pozsonyváros 

Trencsén. . 

24150 

10640 

5844 

11070 

28 

77 

11 

36 

2969 

13833 

3837 

8806 

36085 

78 

34 

56 

67 

21 

23337 68 

10411 

5492 

77 

09 

11060 74 

97 

910 

60 

3089 

5159 

12 

98 

37 

21 72 

3554 

5426 

14914 

812 

229 

352 

60 

02 

62 

21259 

12022 

8245 

48 

55 

27 

07 

07 

99 

108267 40 114834 84 2432 93 73671 53 

1. Barsi diaspóra gond. alap 280 93 
2. Lelkészértekezl. vagyon 326-88 

1. Fischer-alapitvány folyó 
kiadásokra 200-— 

2. Hering Lajos emlék-ala-
uitvány . . . . . . . . . 2229*64 

3. oáró Solymossy 0., gróf 
Zichy A -alapítvány . . 6655-16 

4. Tanitók képvisel, alapja 249-14 
5. Tatatóvárosi szórvány-

alap 2708 38 
6. Ref. jubileumi alap . . 465 83 
7. Egyházm. könytáralap . 822-41 

1. Gróf Zichy-féle isk. alap 4365 59 

1. Händel V. selm. képző 
segélyalap 1596-75 

2. Újbányái missiói alap . 884 82 
3. Händel V. jubiláris alap 1060 89 
4. Nagylionti esp. alap a 

selm. képző javára . . 226 70 

1. Egyházmegyei közigaz-
gatási tartalékalap . . 964-54 

2. Egyhm. diakonissaalap . 6756-15 
3. Egyházi monografiaalap 3362 83 
4. Egyet. Lutheraneumalap 208-78 
5. Lapujtói anyásitási alap 3608 66 
6. Pásztói missiói alap . . 180 94 
7. Faskas-Mesko-alapitvány 

nagykürtösi ev. egyházi 
célokra 716-39 

8. Glacz-féle losonci ösztön-
díj alapítvány 525 — 

9. Laszkári-Tihanyi - alapít-
vány nagykürtösi evang. 
egyházi iskolai célokra . 15406 13 

10. Szontágh-alapitv. a bánki 
ev. tanitó jutalmazására 412 — 

11. A Szécsény-köri evang. 
tanitók ösztöndijalapitv. 698*84 

12. A Szirák-köri ev. tanitók 
ösztöndijalapitványa . . 1339 40 

1. Jozeffy-alap a verbói ta-
nitó jutalmazására. . . 844 58 

2. Sághy-féle iskolai alap . 1067*54 
3. Lukai-féle iskolai alap . 690-20 

1. Dunaszerdahelyi lelkész-
fizetésjavitási alap. . . 1657-44 

1. Esp. segédlelkészi alap . 956 05 
2. Zelko-féle alap . . . . 2589 04 
3. Kvacsala J.-fele alap I . 109123 
4. Kvacsala J.-féle alap I I . 2000 — 
5. Bogády-féle alap . . . 420-— 
6. Felső leányiskolái alap . 70-12 
7. Zsolnay-féle ev. isk. alap 125 58 
8. Dohnányi L.-féle alap . 436 20 
Az esperesség által kezelt 

alapítványok összege . 68093-76 
Gyarapodás a m. é. képest 12770 71 



Vll/a. Az egyházmegyék segélyzőintézeteinek kimutatása az 1916. évről. 

Se
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fé
l Tagok 

j áruíéka Az egyházak 

Id
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Biztosítási 
já ru lék 

Egyéb 
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mányok 
s «es 
N CC 

«O 

Az egyházmegye neve 
Intézeti 
vagyon 

Evi 
szaporula t 

Se
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fé
l 

Segély 
egyénenként 

Segély-
összeg 

jo^nepniiu 
8 J8ZSÍS.1 
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ö 

V
alium

 ( 
sepuái 

szabad 
ado-
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iit

er
ca

la
re

) 

A
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pí
tv
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H
ag
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m

án
y 

Biztosítási 
já ru lék 

Egyéb 
ado-

mányok 

O fa K f K f Se
gé

ly
ez

et
t 

fé
l 

K f K f K K K K f K f K K K f K f 

1 Fehé rkomárom . 9683 99 281 90 • 
1 ä 190 
4 k 126 
1 ä 107 

42 
96 
44 
J 805 70 20 24 136 75 — — 

2 Moson  59202 20 38 37 3 3 k 800 — 2400 105 45 — — 

3a Nógrád 102763 85 2552 83 31 

6 ä 240 
2 k 180 

21 ä 170 
2 k 120 
l á 28 

— 

5458 — 200 — — 50 — — — 500 877 73 421 78 

3b Banóczy-fé le a lapí tvány 
(Lelkészözvegyek s anyaegyházbeli 
tanitóözvegyek segélyezésére) 

28257 40 213 53 34 
18 ä 48 
15 k 41 

l á 24 
— J 1503 — — — — — — — — — — — — — — 

4 Nagyhont 71294 45 2423 77 13 13 ä 300 —t 3900 — 300 

11 k 360 — 

24 
12 5 Nyitra 52338 66 * — 14 1 k 270 

l á 90 
1 ä 72 

4392 — 48 
24 
12 — 20 — — — — 151 67 

6 Pozsonymegye 124271 36 1187 05 1 1! 
10 k 500 

1 k 200 j 5200 — — 160 89 — — 

7 Pozsonyváros 281789 68 3948 73 5 

2 á 2000 
1 k 1800 
1 ä 1600 
1 á 800 

rendk. 50 

— 8250 — 200 — — — — — — — — — — — — 

8 Trencsén 49087 63 774 21 9 1 8 k 300 
1 k 150 

— | 2550 — 200 — 3 633 78 6 41 

Összesen 778687 22 11420 39 í 
1 

126 35458 70 — — — 174 — — — 500 — 2066 27 428 19 

* Intézeti vagyonapadás 824 K 74 f. 



V LI/b. Az egyházmegyei tanítói segélyzőintézetek. 

A tagok j á ru léka Az egyházak 

£ 
sö 

N cn 
- O 

Az egyházmegye neve 

Intézeti 

vagyon 

Évi 

szaporulat 

a> cö 
N c 
Qj C 

— VJ 
M ) tfi au 
O Já 
co a j 

Segély 

egyenként 
Segélyösszeg 

eg
ys

ze
r 

s 
m

in
de

nk
or

 

évenként 
re ndes 

j á ru léka 

önkéntes 

j á ru l éka 

O 

fa K f K f 1 K f K f K K f K f K f 

1 Fehérkomárom . . . . 7658 41 263 03 8 

1 ä 56 
2 á 44 
2 ä 33 
3 ä 22 

80 
60 
40 

280 — — 8 — — — . — — 

2 Nagyhont 16631 08 1991 09 14 14 ä 60 — 840 — — 2 — — — — — 

Ba Nógrád 21249 72 — — 46 
4 ä 15 

42 ä 30 
— 

j 1320 — 100 

3b Kuchinka-alapi tvány . 10394 36 247 06 29 
27 ä 12 

1 ä 6 
1 ä 4 

— 
334 

4 Nyitra 28543 58 - * — -
7 ä 220 
7 ä 110 
3 ä 66 

— 2442 — 24 20 — — — 10 — 

5 Trencsén 20177 37 299 44 13 
10 k 120 

3 ä 15 
— 

1245 — 100 5 — • 3 — 18 54 

Összesen 104659 52 2800 62 127 6461 28 54 

* Intézeti vagyonapadás 824 K 74 f. 

Ox 
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V I I / c . Helyi segélyzőintézetek. 

0) cd Egyénen-
A tagok 
j á ru l éka 

ol
yó

sz
ám

 

A segélyzőintézet neve 
Intézeti vagyon <Ľ s 

>,-cd —< N 
M> cn WO 0) 
cc <t> 

kénti 
összeg 

Segélyösszeg 

eg
ys

ze
rs

-
m

in
de

n-
ko

r 

éven-
ként 

Az egyház 
j á ru l éka 

Adományok Evi 
gyarapodás 

fa K f <J«2ž K f K f K K K f K f K f 

1 Bakabányai papi és tanitói özvegy-
és árvasegélyzőintézet . . . . 5208 61 2 ' 2 1 

9 8 
9 8 

3 3 
3 3 

j 196 66 10 2 72 31 

2 Selmecbányái papi özvegy- és á rva -
segélyzőintézet 8848 58 — — — — — — — 50 , 445 55 

3 Pozsonyváros i papi segélyzőintézet . 281789 — s 
2000 
1800 
1600 

800 
50 

— 8250 — 200 — — — — — 3948 73 

4 Pozsonyváros i tanitói segélyzőintézet 234802 93 10 

1600 
1000 

960 
940 
585 
560 
500 
400 

— 

11992 — 40 12 218 66 100 — 296 
(apad 

13 
ás) 

5 A modori lelkészek, t anárok és tanitók 
özvegy- és árvasegélyzőintézete . . 33826 06 

8 

460 
460 
266 66 

1186 66 30 8 24 — — — 342 86 

Összesen 564475 18 20 21625 32 — — — — 100 — 
+ 4 8 9 9 

- 2 9 6 
45 
13 
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18. Kimutatás az 1914—1923. évekre szélé közalapi 7. 
járulékokról: 

I. Bars. K f K f 
1 Alsószelezsény 70 16 Bacsófalva . . . 8 20 
2 Fakóvezekény 49 08 Kalános-Gyökös . 4 19 

Farnad . . . . 28 14 3 Bakabánya 46 74 
3 Körmöcbánya . . 53 47 4 Bát 29 10 
4 Léva 45 06 Élesíalu . . . . 4 64 
r 0 Nemeskosztolány 14 72 5 Béld 15 48 

260 63 6 
7 

Berencsfalu 
Csali 

12 
25 

03 
41 

II. Fejérkomárom. Apafalva . . . . 8 89 
1 Bokod 29 33 8 Csábrágsomos 11 06 
2 Csabdi . . . . . 7 72 Csábrágvarbók . . 11 90 
3 Csákvár . . . . 10 31 9 Csánk 16 39 
4 Gyúró 17 Ol Horhi, Hontszántó, 
5 Nagyveleg 20 63 Tegzesborfő 21 12 
6 Oroszlány . . . . 33 24 10 Cseri 23 08 
7 Pusztavám .37 06 Nemesvarbók . 5 58 
8 Révkomárom . 92 09 11 Dacsólám . . . . 34 74 

Érsekújvár 11 34 12 Darázsi-Bácsfalu 5 70 
9 Szák . . . . . 19 61 Alsó- és Felsó'sipék . 7 06 

Vérteskethely 6 38 13 Derzsenye 11 68 
10 Székesfehérvár . 24 93 14 Devicse . . . . 8 94 
11 Szend 16 58 15 Egvházmaróth 26 15 
12 Tordas 27 30 16 Felsőalmás 12 59 

353 53 17 
18 

Felsó'baka . . . . 
Felsőrakonca . 

31 
7 

70 
02 

III. Moson. Méznevelő-Palást 12 25 
1 Gálos 162 90 19 Felsőterény . 20 33 
2 Hegyeshalom 102 60 20 Felsőzsember 12 82 
3 Levél és Halászi 122 19 21 Hodrusbánya 8 10 

Magyaróvár-Moson . 41 53 22 Hontbagonya 13 71 
4 Miklóshalma 97 24 23 Hontudvarnok 13 57 
5 Németjárfalu . , . 50 54 24 Ipolyvece . . . . 13 94 

Oroszvár . . . . 16 59 Ipolyság . . . . 1 74 
6 Rajka 84 86 25 Kiscsalomja 19 69 
7 Zurány . . . . 112 73 26 Középpalojta . 15 77 

791 18 
2 7 

Felsőpalojta . 
Ledény . . . . 

8 
11 

20 
30 

IV. Nagyhent. 2 8 Lissó 11 85 
1 Alsófehérkút . 15 93 29 Nagybörzsöny 30 31 

Dacsókeszi Bátorfalu 4 52 30 Selmecbánya I . 120 09 
2 Bagyan . . . . 4 41 i 31 Selmecbánya I I 

120 09 
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32 Százd 8 73 
Ipolyszakállos . . 5 82 

33 Szuhány . . . . 18 69 
34 Teszér 20 29 

781 44 

V. Nógrád. 
T 

1 Abelfalva . . . . 16 78 
Madácsi . . . . 11 48 
Nederes . . . . 8 31 

2 Alsóesztergály . 12 87 
Erdőszele . . . . 3 79 

3 Alsósztregova 7 64 
Kislibercse 3 41 
Tótkelecsény . . . 3 23 
Tótkisfalu . . . 4 05 

4 Alsózellő . . . . 8 93 
Zoboľ  7 77 
Szécsény kovácsi 1 75 

5 Balassagyarmat . 98 64 
Erdőszelestyény . 9 39 
Szelestyény-Zsély . 7 69 

6 Bánk  14 32 
Nógrád 12 14 
Rétság 4 82 

7 Bér 15 62 
Bokor 6 38 
Cserhátszentiván 11 01 
Kutasó 6 57 

8 Budaszállás 5 77 
9 Csehberek . . . . 15 36 

10 Dabar 8 06 
Fürész 3 11 
Kotmány . . . . 8 18 
Vámosfalva 9 21 

11 Egyházasdengeleg . 32 74 
Heréd 34 55 

12 Érújfalu . . . . 4 91 
Tóthartyán 3 73 
Paróca 4 32 

13 Etrefalva . . . . 4 31 
Nemesfalva 6 41 

K f 
14 Felsőesztergály . 8 Ol 
15 Felsőpetény . 8 54 
16 Felsősztregova . 8 59 
17 Felsőtisztás . . 16 73 
18 Galgaguta . . 20 59 
19 Ipolymagyari 16 56 

Ipolyróna . 12 45 
Kiskorna . 3 28 
Várkút . . . . 11 25 

20 Kálnógaráb . . 23 68 
Ipolyberzence 4 26 
Losoncnagyfalu . 9 41 

21 Kétbodony . . 5 35 
22 Legénd . . . . 7 53 
23 Lest . . . . 20 35 
24 Lónyabánya . 13 73 

Udvarház . 8 20 
25 Losonc . . . . 189 65 

Losoncapátfal va 8 82 
26 Losonctamási 30 79 

Gergely falva . 4 22 
Patakal ja . . . 5 86 
Tósár . . . . 6 28 
Videfalva . . 4 87 

27 Lucfalva . . . 11 87 
28 Málnapatak . . 39 38 
29 Maskófalva . . 7 53 

Gács . . . . 3 49 
Gácsprága 5 11 
Gácslápos . 5 30 
Gácsliget . . 6 31 

30 Nagykürtös . . 21 98 
31 Nagyiám . . . 9 17 

Száraznyirjes 8 72 
32 Nagylibercse . . 11 86 

Lentő . . . . 6 29 
33 Nógrádszenna 7 35 

Borosznok . 6 60 
Perényes . 2 26 
Süllye . . . . 6 39 

34 Nógrádszentpéter 10 67 
Csalányos . . . 7 39 
Kishalom . 5 99 
Nagyhalom 6 14 
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35 Ősagárd , . • 12 68 13 Miava . . . . 143 43 

36 Ozdin . . . . 10 36 14 Nagyegyházas . 35 63 
Ipolybeszterce 3 18 Vagyóc . . . 15 76 

37 Parlagos . • . 9 39 15 Nagypetrős . . 31 07 

38 Poltár . . . . 28 18 16 Nyitraszerdahely 66 21 

39 Salgótarján . . 99 12 17 Oszombat . 39 34 

40 Sámsonháza . . 23 79 Berencsváralja- Be-
Szúpatak . . 4 52 rencsróna . . 42 70 

41 Szécsény . . . 31 64 18 Ótura . . . . 78 67 

42 Szinóbánya . . 13 02 19 Salgó . . . . 5 33 

43 Szirák . . . . 25 51 20 Szakolca . . . 43 74 
Kisbágyon . . 1 62 21 Szenicze 64 07 

44 Szügy . . . . 13 81 22 Túrréte . . . 48 37 
Csesztve 5 34 23 Újszabadi . 2 29 
Ipolyszög . 1 92 24 Yágújhely . . 69 30 
Patvar . . . . 7 32 25 Verbó . . . . 37 27 
Mohora 4 71 26 Verbócz . . . 92 — 

45 Terény . . . . 19 43 1315 28 
46 Túrniezó' . . . 31 36 

Alsótisztás 5 78 
Veres . . . . 3 40 VII. Pozsonymegye. 

47 Vanyarc 22 65 1 Alsószeli . 75 78 47 Vanyarc 
1435 08 2 Bazin város . 

3 Bazin II . . 
63 
18 

31 
08 

VI. Nyitra. 
Hattyúpatak . 18 50 

VI. Nyitra. 4 Dunaszerdahely . 28 56 
1 Alsókosaras 30 21 5 Felsőszeli 76 28 
2 Assakürth . . 34 92 Nemeskajal 7 93 
3 Berezó . . . . 78 46 Taksonyfalva 11 — 

4 Berencsbukóc 13 68 6 Grinád . . . . 10 99 
5 Csácsó . . . . 30 85 7 Limpak . . 14 15 
6 Császkó 22 06 8 Magyargurab 85 72 
7 Felsőbotfalu . . 16 83 Csataj . . . . 51 02 

Alsóbotfalu . . 9 62 9 Misérd . . . . 28 97 
8 Felsőzélle . . . 35 37 10 Modor város . . 53 69 

Szilád . . . . 18 37 U Modor I I . . . 53 — 

9 Holics . . . . 50 40 Terlény . . 4 91 
Kopcsány . . 13 29 12 Modorkirály utca 23 58 

10 Karaj . . . . 55 24 13 Nagyiévárd . 23 79 
Szakadék . 11 93 14 Nagyszombat 71 85 
Borsós . . . . 5 16 15 Szentgyörgy . 38 11 
Alsóleszéte 4 78 16 Pusztafödémes 6 59 

1 1 Lobonya 36 42 17 Somorja 48 73 
12 Luboka . . . 31 91 814 54 
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VIII. Pozsony város. 

1 Pozsony város . . 1562 81 
Főrév 27 86 
Ligetfalu . . . . 12 96 

2 Récse 31 87 
1635 50 

IX. Trencsén. 

1 Bánluzsán . . . . 34 12 
2 Beczkó 7 38 

Kalános . . . . 8 78 
3 Felsőozor . . . . 18 02 
4 Felsőszalatna . . . 8 35 
5 Felsőzáros . . . 5 65 

Vidornya, Alsózboró, 
Lednic . . . . 9 33 

6 Kesnyő . . . . 10 04 
Bánzabos . . . . 4 69 

7 Kisszaniszló . . . 29 32 
8 Morvamogyoród . 38 48 

Alsószernye . . . 13 70 
9 Láz 7 10 

10 Nemesváralja . . 34 95 
11 Puhó 10 99 

Donány . . . . 10 65 

K f 
12 Sznlyóváralja 8 36 

Rajec 1 39 
13 Trencsén . . . . 77 02 
14 Vágkohány 67 29 
15 Zayugróc . . . . 72 12 
16 Zsolna 35 48 

513 21 

Összesítés. 
I. Barsi esperesség . 260 63 

II. Fejérkomáromi es-
peresség 353 53 

III. Mosoni esperesség 791 18 
IV. Nagyhonti espe-

resség 781 44 
V. Nógrádi esperes-

ség . . . . 1435 08 
VI. Nyitrai esperes-

ség . . . . 1315 28 
VII. Pozsonvmegyei 

esperesség . 814 54 
VIII . Pozsonyvárosi es-

peresség . . 1635 50 
IX Trencséni espe-

resség . . . 513 21 
7900 39 

19. Hitoktatók némi díjazására fordíttatott az 1916. évi 
kerületi költségvetési átalányból 10.000 korona. 

I. Barcsi esperesség. y 
1. Körmöcbányái lelkésznek hitoktatás céljaira . . . 350 
2. Lévai lelkésznek, mint hitoktatónak 200 
3. Nemeskosztolányi lelkésznek szórványai hitoktatása 

és lelkipásztori gondozása cimén 150 
4. Lévai segédlelkésznek, mint hitoktatónak . . . 100 
6. Nyitrabányai hitoktató tanitónak 100 
6. Aranyosmaróthi hitoktatónak 80 
7. Fakóvezekényi hitoktató tanitónak 50 

II. Fejérkomáromi esperesség. 
8. Komárom városi hitoktatásra 300 
9. Székesfehérvári lelkésznek, mint hitoktatónak . . 250 

r ' 

10. Érsekújvári hitoktatónak 120 
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11. Oroszlányi lelkésznek hitoktatás cimén . . . . 100 
12. Pusztavámi lelkésznek az árki hitoktatásért . . . 100 
13. Komárom-újvárosi hitoktatónak 85 
14. Csabdii lelkésznek szórvány hitoktatásért . . . . 75 

III. Mosom esperesség. 
15. Zurányi lelkésznek a királyhidai bitoktatásért . . 220 
16. Levéli lelkésznek a magyarévári hitoktatás cimén . 220 
17. Mosoni tanítónak, mint magyaróvári hitoktatónak . 60 
18. Mosoni bitoktatásra 50 

IV. Nagyhonti esperesség. 
19. Rozsnyay János lelkésznek hitoktatás cimén . . 150 
20. Hodrusbányai lelkésznek a zsarnócai hitoktatás cimén 100 
21. Felsőbakai tanítónak a bakabányai hitoktatásért . 100 
22. Selmecbányái lelkésznek, mint hitoktatónak . . . 100 
23. Alsófehérkúti lelkésznek bátorfalvi hitoktatásért . 80 
24. Csalli lelkésznek a siraki hitoktatásért . . . . 60 

/ 

25. Újbányái hitoktató tanítónak 50 
26. Horhii hitoktatónak , 50 
27. Magyarad-szántói hitoktatásért (fél évre) . . . . 50 
28. Vihnyei hitoktatónak 50 
29. Apátmaréthi hitoktatónak 50 
30. Hodrusbányai szórvány hitoktatásra 50 
31. Kiscsalomjai lelkésznek szórványa hitoktatása cimén 50 

V. Nógrádi esperesség. 
32. Szügyi lelkésznek szórványai gondozása cimén . . 250 
33. Sziráki lelkésznek szórványai gondozása cimén . . 200 
34. Salgétarjáni-kisterenyei hitoktatásért 200 
35. Alsó-felső Zagyvapálfalva hitoktatójának . . . . 200 
36. Pásztói hitoktatónak 100 
37. Erdőtarcsai hitoktatás céljaira 100 
38. Terényi lelkésznek a surányi és szandai hitoktatás 

cimén 100 
39. Kétbodonyi lelkésznek a romhányi hitoktatás cimén 90 
40. Bánki lelkésznek a nagyoroszi hitoktatás céljaira . 90 
41. Diésjenő-szokolyai hitoktatás céljaira 90 
42. Ebecki hitoktatónak 90 
43. Csalári hitoktatás céljaira 80 
44. Felsőtisztási lelkésznek, mint bitoktatónak . . . 80 
45. Maskófalvai lelkésznek a gácsi hitoktatásért . . . 80 
46. Szinóbányai gyári hitoktatónak 80 
47. Balassagyarmati segédlelkésznek, mint hitoktatónak 80 
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48. Bokori tanitónak az ecsegi hitoktatásért . . . . 75 
49. Patvarci hitoktatás céljaira 75 
50. Kálnói lelkésznek, mint hitoktatónak 70 
51. Lónyabányai hitoktatónak 60 
52. Füleki hitoktatás céljaira 60 
53. Nagykürtösi lelkésznek, mint hitoktatónak . . . 50 
54. Rétsági hitoktatás céljaira 50 
55. Szécsényi hitoktató tanitónak 30 

VI. Nyitrai esperesség. 
56. Felsőzéllei lelkésznek galgócz-bucsányi hitoktatás 

cimén 200 
57. Nyitraszerdahelyi lelkésznek szórvány hitoktatás cimén 150 
58. Nyitrai esperesnek a Vágón túli hitoktatás céljaira . 150 
59. Pöstyéni hitoktatónak 120 
60. Kerencsi hitoktató tanitónak 100 
61. Oszombati hitoktatás céljaira 100 
62. Assakürthi szórványok hitoktatására 80 
63. Lubokai lelkésznek, mint hitoktatónak . . . . 60 

r 

64. Ujlacskai hitoktató tanitónak 60 
65. Berencsrónai hitoktató tanitónak - 60 
66. Berencsváraljai hitoktató tanitónak 60 
67. Vágújhelyi lelkésznek, mint hitoktatónak . . . . 60 
68. Russói hitoktatónak 50 
69. Hrcsrove-klcskehi hitoktatónak 50 

r 
70. Ujszabadii lelkésznek, mint hitoktatónak . . . . 50 
71. Vágújhelyi tanitónak, mint hitoktatónak . . . . 40 
72. Sági hitoktatónak 40 

VII. Pozsony megyei esperesség. 
73. Tallósi hitoktatás céljaira 185 
74. Nagyszombat városi és szórvány hitoktatójának . 160 
75. Pusztafödémesi lelkésznek diószegi hitoktatás és lelki-

pásztori gondozás céljaira 150 
76. Szempci hitoktatónak 65 
77. Malackai hitoktatónak 50 

VIII. Pozsonyvárosi esperesség. 
78. Récsei lelkésznek, mint hitoktatónak 200 
79. Okályi Adolf lelkésznek, mint hitoktatónak . . . 130 
80. Pröhle Henrik lelkésznek, mint hitoktatónak. . . 100 
81. dr. Szelényi Ödön theol. tanárnak, mint hitoktatónak 100 

«/ 1 

82. Krcsméry István segédlelkésznek, mint hitoktatónak 100 
83. Rátz Vilmos lelkésznek, mint hitoktatónak . . . 50 
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IX. Trencséni esperesség. K 7. 
84. Felsőszalatnai lelkésznek szórványai gondozására . 300 
85. Zsolnai lelkésznek a városi és csacai hitoktatás cimén 250 
86. Trencséni lelkésznek a városi és szórványbeli hit-

oktatás cimén 150 
87. Felsőozori lelkésznek szórványai hitoktatásáért . . 150 
88. Rajeci tanítónak a bogyósi hitoktatásért . . . . 100 
89. Beckói lelkésznek a kalánosi hitoktatásért . . . 100 
90. Kisszaniszlói lelkésznek, mint hitoktatónak . . . 100 
91. Zayugróci lelkésznek, mint hitoktatónak . . . . 100 
92. Morvamogyoródi lelkésznek, mint hitoktatónak . . 50 
93. Yágkobányi lelkésznek, mint hitoktatónak . . . 50 

Összesen . . . 10000 
20. Közalapi segélyek: 
A) Missziók segélyezésére fordíttatott az 1915. évi köz-

alapból 12000 korona. 
1. Magyaróvár lelkészlaképitésre (letét a ker. pénztárba) 2000 
2. Nyitra város imaházépitésre „ „ „ „ 2000 
3. Pöstyén lelkészotthonépitésre „ „ „ „ 2000 
4. Érsekújvár lelkészlaképitésre „ „ „ „ 2000 
5. Ipolyság lelkészotthonépitésre „ „ „ „ 1500 
6. Aranyosmaróth imaházépitésre (letét a ker. pénz-

tárba) 1000 
7. Zsolna adósságtörlesztésre .. . 1000 
8. Trencsénteplitz missziói istentiszteleti célokra . . 500 

Összesen . . . 12000 
B) Missziói hitoktatói állások segélyezésére és a missziók 

lelkipásztori ellátására fordíttatott az 1915. évi közalapból 
5650 korona. 

1. Modori leányiskola hitoktatási célokra (ker. pénztárba) 600 
2. Selmecbányái tanitóképezdének hitoktatási célokra 

(kerületi pénztárba letét) 600 
3. Pöstyén gondozására (ker. pénztárba) 600 
4. Érsekújvár gondozására (ker. pénztárba) . . . . 500 
5. Balassagyarmati egyháznak a hitoktatói állás fen-

tartására 500 
6. Szécsényi lelkésznek szórványai bitoktatása s lelki-

pásztori gondozására 500 
7. Pozsonyi Diakonissza-intézetnek 500 
8. Ipolyvecei lelkésznek Ipolyság lelkipásztori gondo-

zására 400 
9. Assaktirthi lelkésznek a Nyitra városi hitoktatás és 

lelkipásztori gondozás cimén 350 
10. Tatatévárosi hitoktatónak 250 

3 
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11. Lapujtő gondozására . 250 
12 Nagy börzsönyi lelkésznek szórványai gondozására . 200 
13. Tordasi lelkésznek szórványai hitoktatása és lelki-

pásztori gondozására 200 
14. Csánki lelkésznek szórványai hitoktatása s lelkipász-

tori gondozása cimén 200 
Összesen . . . 5650 

21. Az egyetemes egyház által az egyházkerület rendel-
kezésére bocsátott s a lelkészek segélyezésére szánťfl915. évi 
2000 korona átalányból való segélyezések : 

1. Bogyay Antal, nyitraszerdahelyi lelkész. 
2. Reil Sámuel, teszéri léikész. 
3. Holéczy Zsigmond, felsőbakai lelkész. 
4. Drobný János; éturai lelkész. 
5. Podhradszky János, tordasi lelkész. 
6. dr. Halmi Béla, somorjai lelkész. 
7. Zimmermann János, rajkai lelkész. 
8. Erlemann Jakab, misérdi lelkész. 
9. Mollner János, limpaki lelkész. 

10. lic. Daxer Henrik, bazini lelkész. 
22. Az 1914. évi államsegély átalányból lelkészek segélye-

zésére fordíttatott 3000 korona. Segélyeztettek: 
1. Kövesi Béla, csákvári lelkész 200 
2. Szluka János, bagyani lelkész 200 
3. Motyovszky Pál, felsozéllei lelkész 200 
4. Bodicky Cyrill, kisszaniszlói lelkész 200 
5. Roy Vladimir, puhói lelkész 200 
6. Huszágh Gyula, szécsényi lelkész 200 
7. Beblavy Milos, észombati lelkész 200 
8. Stur Pál, alsófehérkúti lelkész 500 
9. Braxatorisz Márton, szenicei lelkész 200 

10. Krahulecz Aladár, grinádi lelkész 200 
11. Jamriska János, csali lelkész 100 
12. Holéczy Zsigmond, felsőbakai lelkész 100 
13. Kuszy Adolf, felsőesztergályi lelkész 100 
14. Dedinszky Aladár, ipolyvecei lelkész 100 
15. Trokan Sándor, nagyegyházasi lelkész . . . . 100 
16. Droppa Samu, oroszláni lelkész 100 
17. Schulze Ottó, récsei lelkész 100 
18. Vrábel Vilmos, csánki lelkész 100 
19. Hanesz Hugó, csehbereki lelkész 100 
20. Delinga Sámuel, felsőbotfalvi lelkész 100 

3000 
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23. Az egyetemes egyház által rendelkezésre bocsátott s 7« 
a lelkészek háborús segélyezésére szánt 1916. évi 2000 korona 
átalány terhére rendkívüli segélyben részesültek : 

1. Rásó Mihály, alsószelii lelkész 200 
2. Ferenczi Samu, losonctamási lelkész 200 
3. Kalanda Gyula, kálnói lelkész 200 
4. Bálent Pál/ beckéi lelkész 200 
5. Simkovic Iván, hontszuhányi lelkész 200 
6. Trokan Sándor, málnapatakai lelkész 200 
7. Gáncs Aladár, székesfehérvári lelkész 200 
8. Magyar Géza, száki lelkész 200 
9. ifj. Stollmann Gusztáv, felsősztregovai lelkész . . 200 

10. Solcz András, maskofalvi lelkész 200 
2000 

24. Az egyetemes lelkészsegélyezési alapból gyermek-
nevelés cimén segélyben részesültek : K 

Bándy Endre, Léva 300 
Balogh István, Bokod 300 
Horváth Sándor, Nagyveleg 900 
Belák Géza, Csabdi 600 
Jánossy Lajos, Komárom 300 
Kövesi Béla, Csákvár 300 
Podhradszky János, Tordas 300 
Seybold Károly, Zurány 300 
Zimmermann János, Rajka 600 
Adamovits Sámuel, Felsőzsember . . . . 300 
Bernáth Pál, Ledény 300 
ifj. Dianovszky János, Darázsi 200 
Fuchs Sámuel, Derzsenye 900 
Holuby Vilmos, Felsőrakonca 900 
Kontsek László, Felsőalmás 300 
Koritsánszky Pál, Felsőterény 600 
Kramár Sámuel, Lissó 300 
Kuchta Lajos, Berencsfalva 300 
Stur Pál, Alsófehérkát 600 
Szabó Kálmán, Középpalojta 600 
Szluka János, Bagyan 300 
Balczó Lajos, Ozdin 600 
Csővári Géza, Kétbodony 600 
Ferenczi Samu, Losonctamási 300 
Henriczy Béla, Poltár 300 
Kossaczky Mihály, Luczfalva 600 
Mihalovics Sámuel, Bér 900 
Szlancsik Bogyoszló, Ábelfalva 600 

7* 
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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 
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Szlancsik Pál, Terény 600 
Švehla István, Túrmező 600 
Witzian Lajos, Parlagos 900 
Bodnár Gyula, Berencsbukéc 600 
Braxatorisz Márton, Szenice — 
Novomesztszky László, Salgó 300 
Szlávik Ádám, Verbóc 300 
Jurkovics Vladimir, Modorkirályutca . . , 600 
Krahulecz Aladár, Grinád 300 
Schulze Ottó, Récse 600 
Bodicky Cirill, Kisszaniszló 300 
Krizsan Zsigmond, Trencsén 300 
Vargha Emil, FelsŐozor - 1200 
özv. Maróthy Emiiné, Középpalojta . . . 200 
özv. Scholtz Gyuláné, Balassagyarmaton . . 300 
özv. Sztolár Györgyné, Rimatamás . . . . 200 

25. Kerületi gyámoidai segélyek 1917. 
Czebányi tanitó árvái (Hont) 
Švehla Ferencné lelkészözvegy (Trencsén) 
Krajcsovics Karola tanitóözvegy „ . . . . 
Raphanidesz Vilmosné lelkészözvegy (Hont) . 
Labáth Jánosné tanitóözvegy (Hont) 
Stollmann Gusztáv lelkész beteg leánya (Hont) 
f Štefánik P. lelkész árvái (Nyitra) 
f Kemény Károly lelkész árvája (Fehérkomárom) . 
Bendik Jánosné lelkészözvegy (Nógrád) . . . . 
Korcsek Frigyesné lelkészözvegy (Nógrád) 
id Krekács Jánosné tanitóözvegy „ . . . 
ifj. Krekács Jánosné „ „ . . . 
Dorner Karola lelkészárva (Pozsony m.) . 
f Bucsek Gyula lelkész árvái (Trencsén) 
Busa Jánosné tanitóözvegy (Trencsén) . . . . 
Falaky Károlyné lelkészözvegy (Fehérkomárom) 
Jankó Dániel n é „ „ 
Héring Lajosné „ „ 
Fadgyas Józsefné „ „ 
Sztolár Györgyné „ (Nógrád) . . . . 
Faluba Györgyné tanitóözvegy „ . . . . 
Škrabák Gézáné lelkészözvegy (Moson) . . . . 
Boor Mihályné „ (Nyitra) . . . . 
Blaskovics Imréné „ (Hont) 
Szemián Mihályné „ „ 
Bátyel Sámuelné tanitóözvegy „ 
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K 7. 
27. Adamovics Györgyné tanitóözvegy (Hont) . . . 15 
28. Gerengay Pálné „ „ . . . 15 
29. Szutórisz Imrénó „ „ . . . 15 
30. Ochodniczky György volt tanító (Trencsón) . . 15 
31. Janis Gusztávne tanitóözvegy (Moson) . . . . 15 
32. Hudecz Antónia „ (Trencsón) . . . . 10 
33. Böhm Károlynó „ (Pozsony m.) . . . 10 
34. Adamis Amália lelkószárva (Nyitra) 10 
35. f Maróthy lelkész árvája (Nógrád 10 
36. Zoch Pálné lelkészözvegy (Pozsony m.) . . . . 10 
37. Fontányi Samu tanitéárva (Nógrád m.) 10 
38. Hecskó Vladimir tanító árvája (Nyitra m.) . . . 10 
39. Skodacsek tanító árvái (Nyitra m.) 10 
40. Koleszár András tanitóárva (Hont m.) . . . . 10 
41. Petényi Györgyné lelkészözvegy (Nógrád) . . . 10 
42. Vansza Imréné tanitóözvegy (Nógrád) . . . . 10 
43. Paulinyi Samuné „ „ . . . . 10 
44. Csillag Józsefné „ „ . . . . 10 
45. Vregyik Gusztévné „ „ . . . . 10 
46. Kulisek Pálné „ (Nyitra m.) . . . . 10 
47. Zlocha Józsefné „ „ . . . . 10 
48. Rohács Jánosné „ (Hont m.) . . . . 10 
49. Tatzeit Gyula nyugalmazgtt tanitó (Pozsonyv.) . 10 
50. Kalanda Jánosné tanitóözvegy (Nógrád) . . . . 10 
51. Fiala Bohumilné „ (Nyitra) . . . . 10 

Összesen . . . 840 

26. A Zsedényi-féle szorgalom- és ösztöndíjban a folyó 
1917. évben a következő tanitók részesültek 170 koronával: 

Bertalan Ferenc bokodi (Fehérkomárom). 
Gráf Sámuel zurányi (Moson). 
Chrien Gusztáv béldi (Hont). 
Szametz Sámuel ledényi (Hont). 
Gál János kisbágyoni (Nógrád). 
Langhoffer Pál vámosfalvai (Nógrád). 
Lajda Vladimir miavai (Nyitra). 
Ferencz Rezső nagyszombati (Pozsonymegye). 
Falb Gyula pozsonyi (Pozsonyváros). 
Martinyi Pál morvamogyoródi (Trencsón). 

Végül zárom évi jelentésemet. Még benne vagyunk a vi-
lágháború pusztító fergetegében : a kivételes munke, a kivételes 
viszonyok között még most is folyik; teljes áttekintést műkö-
désünkről még nem adhatok. Adja a kegyelem Istene, hogy 
a mindnyájunk által óhajtott békés napok mielőbb ránk kö-
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7—11. szöntsenek, hogy a termékenyítő békés munkálkodás fonalát 
mindannyian újra felvehessük édes hazánk s szeretett egyhá-
zunk javára! Amen. 

A figyelemmel meghallgatott évi jelentésért a 
kerületi közgyűlés püspök úrnak köszönetét fejezi ki 
s annak egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe való 
felvételét elrendeli. 

8- (K.) A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés is sajnálattal veszi tudomásul 
a dunántúli egyházkerület érdemes püspökének, Gyu-
rátz Ferencnek, nyugalomba vonulását és kéri a ke-
gyelem Istenét, nyújtson továbbra is erőt az ered-
ményekben gazdag, munkás életre visszatekintő fő-
pásztornak, hogy bő tapasztalatait még hosszú éveken 
át értékesíthesse szeretett egyházunk közügyének javára. 

9. (K.) Ugyanazon jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés melegen üdvözli a dunántúli 
egyházkerület új püspökét, Kap i Bélát és működésére 
Isten bőséges áldását kérve, ezen üdvözlésnek jegyző-
könyvi kivonat megküldése által ad kifejezést. 

10. (K.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatosan 
a kerületi közgyűlés a munkában és sikerekben gaz-
dag múltra visszatekintő Beniczky Arpád egyházkerü-
leti felügyelő urat felügyelői működésének 40 éves 
évfordulóján; Händel Vilmos foesperest, egyházkerületi 
főjegyzőt, dr. Dohrovits Mátyás pozsonyvárosi felügye-
lőt legfelsőbb kitüntetésük alkalmából a maga részé-
ről is Őszinte szeretettel üdvözli és kéri a kegyelem 
Istenét, nyújtson erőt az ünnepelteknek, hogy kipró-
bált munkaerejükkel még hosszú éven át szolgálhas-
sák szeretett egyházunk szent ügyét. 

11- (K.) Püspök úr bejelenti, hogy Hollerung Károly 
nyugalmazott esperes, előrehaladott korára és egészségi álla-
potára való tekintettel a modori kerületi leányiskola iskola-
székének elnöki tisztéről lemondott. 

A kerületi közgyűlés hálával és elismeréssel emléke-
zik meg Hollerung Károly nyugalmazott főesperesnek 
az intézet alapítása és annak egy évtizedet meghaladó 
időn át való eredményes irányítása körül szerzett ér-
demeiről ; hálája és elismerése külső jeléül az intézet 
iskolaszékének tiszteletbeli elnökévé választja, szives 
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figyelmébe ajánlva az intézet ügyeinek a részéről 11 
eddig is tapasztalt önzetlen lelkesedéssel való további 
támogatását. 

A megüresedett iskolaszéki elnöki állásra a ke-
rületi közgyűlés Lenhardt Károly esperességi felügye-
lőt, iskolaszéki tagnak pedig Scherer János modori 
lelkészt választja meg. 

12- (K.) A püspöki jelentéssel kapcsolatosan 
a kerületi közgyűlés fájó részvéttel vesz tudomást 
egyházkerületünk érdemes munkásainak, Frenyó Gyula 
és Schönwiszner Kálmán espereseknek; Zsarnoviczky 
Gyula, Bálent István alespereseknek ; Draskóczy Zsig-
mond nógrádi esperességi ügyésznek és Haerlen Gyula 
pöstyéni gondnoknak elhunytáréi; eredményekben 
gazdag egyházi szolgálatuknak áldott emlékét jegyző-
könyve lapjain hálás kegyelettel örökíti meg. 

13. (K.) A lemondás és elhalálozás folytán megüresedett 
bizottsági helyeket a közgyűlés egyhangú választás alapján a 
következőkép tölti be: 

A törvényszék tagjaiul 1923. évig terjedő meg-
bízatással megválasztattak Riesz Károly zayugréci, 
Biszkup Béla magyargurabi lelkészek; dr. Richter 
Richárd, Hirschmann Nándor pozsonyi líceumi igaz-
gató és Nemes Győző szécsényi tánitó. A megválasz-
tottak közül Biszkup Béla mint újonnan választott 
törvényszéki biró az esküt a közgyűlés szine előtt 
azonnal le is tette. 

A tanügyi bizottság tagjául dr. Masznyik Endre 
nyíigalomba vonulása következtében megválasztatott 
Kovács Sándor theologiai akadémiai igazgató. 

A számvevőszék elnökévé Schönwiszner Kálmán 
elhunyta következtében Schulze Ottó récsei lelkész, új 
tagokul Okályi Adolf pozsonyi és Zoch Sámuel mo-
dori lelkészek választattak meg. 

Az egyetemes nyugdíjintézet, kerületi bizottságába 
Schönwiszner Kálmán helyére Wenk Károly mosoni 
esperes választatott meg. 

A leányiskolái bizottság tagjaiul meg választattak 
dr. Masznyik Endre helyére dr. Szelényi Ödön theolo-
giai akadémiai tanár, Schönwiszner Kálmán helyére 
Krahulecz Aladár grinádi lelkész, Hollerung Károly 
helyére Bándy Endre lévai lelkész. 
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1 3 — 1 4 - A tanitóképezdei nagybizottságba Frenyó Gyula 
Gyula helyére Kiss István nógrádi esperes, Schön-
wiszner Kálmán helyére Fuchs János hontbagonyai 
lelkész választatott meg. 

14- (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi minisztériumnak a kongruára vonatkozó rende-
letei , számszerint 3, melyeknek kelte és száma a következő: 

1916. szept. 21. 97533. sz. Erlemann Jakab misérdi lelkész kongruája 
folyósíttatik. 

1916. szcpt. 21. 112500 sz.. Zsarnoviczky Milán nagylévárdi lelkész 
kongruája folyósíttatik. 

A kongrua utelványozásdra és elszámolására vonatkozó miniszteri 
rendeletek: 

1916. okt. 25. 133412. sz. miniszteri rendelettel az 1916. év második 
felére utalványozott kongrua elszámolása 
helvesnek talál tatot t 

KJ 

1916. dec. 27. 155612. sz. miniszteri rendelettel az 1917. év I. felére 
25003 K 70 f kongrua utalványoztatott . 

1917. márc. 29. 31476. sz. miniszteri rendelettel az 1917. év í. felére 
utalványozott kongrua elszámolása he-
lyesnek találtatott . 

1917. jun. 5. 60260. sz. miniszteri rendelettel az 1917. év II. felére 
25366 K 10 f kongrua utalványoztatott. 

Segédlelkészi kongruában részesültek az 1909. évi 13. törvénycikk 
alapján a következő segédlelkészek: 

1916. II. félév 1917.1. félév 
korona korona 

Krcsraéry István pozsonyvárosi segédlelkész 3 9 9 9 6 3 9 9 - 9 6 

Lamnek Vilmos losonci n 3 9 9 - 9 6 3 9 9 9 6 

Révész Alfréd salgótarjáni 
55 

3 9 9 - 9 6 3 9 9 - 9 6 

Bodiczky Pál püspöki 3 9 9 9 6 3 9 9 - 9 6 

Fenyves János teszéri 5? 3 9 9 - 9 6 3 9 9 - 9 6 

Hering János lévai » 3 9 9 - 9 6 2 6 6 - 6 4 

Hodzsa Milos modori 55 3 9 9 - 9 6 1 3 3 - 3 2 

Scholc Andor túrmezei 55 3 3 3 - 3 0 — 

Neczkár Lajos nógrádszennai 55 2 4 4 4 2 3 9 9 - 9 6 

Linder László óturai 55 1 9 9 - 9 8 3 9 9 - 9 6 

Adamovits Sándor felsőrakoncai 55 1 3 3 - 3 2 3 9 9 - 9 6 

Holcsik István pozsonyvárosi esp 55 7 7 - 7 7 — 

Gáncs Aladár székesfehérvári 55 1 3 3 3 2 — 

Szolkovi János etrefalvi 55 1 9 9 - 9 8 — 
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A segédlelkészi kongvua elszámolására vonatkozó miniszteri rendeletek: \ 4—1(). 

1916. j ni. 28. 85222. sz. miniszteri rendelettel az 1916. I. félévi 
segédlelkészi kongrua számadás helyes-
nek találtatott . 

1917. jan. 30. 5679. sz. miniszteri rendelettel az 1916. év II. felére 
utalványozott segédlelkészi kongrua el-
számolása helyesnek talál tatot t . 

Tudomásul szolgál. 

15. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi minisztériumnak a lelkészi korpótlékra vonatkozó 
rendeletei, számszerint 2, melyeknek kelte és száma a következő: 
1916. dec. 4. 141800. sz. miniszteri rendelettel Simkovicz Iván, Sztik 

Gusztáv, Vieszt Károly, Roy Vladimir, 
b. Podmanicky Pál, Kardos Béla, Trokan 
Sándor lelkészek részére az I., Beblavy 
Milos lelkész részére a II. korpótlék 
engedélyeztetik. 

1917. máre. 3. 20493. sz. miniszteri rendelettel Krizsan Milós ré-
szére a II. korpótlék engedélyeztetik. 

A lelkészi korpótlék utalványozására és elszámolására vonatkozó mi-
niszteri rendeletek : 

1916. okt. 25. 133413. sz. miniszteri rendelettel az 1916. év II. felére 
utalványozott korpótlék elszámolása he-
lyesnek talál tatot t . 

1916. dec. 27. 155612. sz. miniszteri rendelettel az 1916. év I. felére 
27885 95 K korpótlék utalványoztatot t . 

1917. márc 29. 31475. sz miniszteri rendelettel az 1917. év I. felére 
utalványozott korpótlék elszámolása he-
lyesnek talál tatot t . 

1917. jun. 5. 60260. sz. miniszteri rendelettel az 1917. év II. felére 
3041928 K. korpótlék utalványoztatott . 

Tudomásul szolo-ál. 
o 

1(). (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi minisztériumnak az elemi népiskolákra vonat-
kozó rendeletei, számszerint 33, melyeknek kelte és száma 
a következő : 
1916. jul. 28. 8522. sz. Tankötelesek összeírása. 
1916. aug. 28. 99708. ,, Skrinár Paula tanítónő előléptetése. 
1916. ,, 28. 93619. „ Kisfaludy Lajos tanító előléptetése. 
1916. szept. 21. 11656. „ Lackner K. tanitó nem szabadságolható. 
1916. „ 30. 119321. „ Robács B. tanitó előléptetése. 
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1 6 - 1 7 . 1916. okt. 2 . 10309. sz. Kiszely L. tanitó felmentési javaslata. 
1916. >5 5. 13078. n Tanítók részvétele a requirálásoknál. 
1916. 33 26. 145179. 

33 
Verbói iskolához állami tanerő kirendelése. 

1916. nov. 9. 73541 
33 

Felsőbakai II. tanitói állás szervezése. 
1916. 

33 
9. 144299. n Scbwetz Vilmos pozsonyi tanfelügyelő ki-

nevezése. 
1916. 

33 17. 156822. n Hlavács E. tanítónő kinevezése Rétságra. 
1916. n 17. 156819. n Hajduczky M. tanítónő kinevezése Felső-

palojtára. 
1916. 

33 
17. 156820. 53 Nagy Etelka tanitónő kinevezése Bacsó-

falvára. 
1916. » 17. 156821. 55 Rochlitz A.tanítónő kinevezéseUdvarházára. 
1916. dec. 15 169990. 33 Tamás B. tanitónő kinevezése Legéndre. 
1916. » 15. 169989. 33 Lehoczky I. tanítónő kinevezése Felső-

peténybe. 
1917. jan. 11. 574. 33 Lévai helyettes iskolai tanítónőről. 
1917. » 12. 143995. 33 Takács L. számára jutalomdij nem enge-

délyeztetik. 
1917. febr. 13. 173336. 33 Novomesztszky E. tanitónő fizetésképtelen-

sége kérdésében. 
1917. >5 23. 15748. 33 Koricsánszky Olga fegyelmi ügye. 
1917. 

33 24. 9391. 33 Sloboda Iván tanitó érdemesültsége. 
1917. márc. 5. 2349. 33 Lanstyák D. tanitó fel nem menthető. 
1917. 

33 17. 19479. 33 Százdi lelkész tanitói jutalomdíja. 
1917. n 27. 3659. 33 Ivanovich Oszkár fel nem menthető. 
1917. n 27. 14708. 33 Berencsbukóci lelkész tanitói jutalomdíja. 
1917. n 27. 18564. 35 Récsei lelkésznek tanitói jutalomdíja. 
1917. ápr. 10. 736. 33 Szakolcai iskolaszék látogatásáról. 
1917. 33 10. 45361. 33 Tauév bnrekesztéséről. 
1917. n 12. 175978. 33 Grrinádi iskolához állami tanitó nem ren-

delhető ki. 
1917 máj. 2 . 44485. 35 

r 
Feller Ádám vitézségi pótdíja. 

1917. J? 5. 5236. 3? Pánik L. tanitó felmentése. 
1917. 

33 10. 17242. 33 Csehbereki iskola államsegélye. 
1917. jul. 14. 81575. 33 Nagy Etelka kinevezése Bagonyára. 

17- (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi minisztériumnak a kerület középiskoláira vonat-
kozó rendeletei, számszerint 47, melyeknek kelte és száma a 
következő: 
1915. jul. 10. 60817. sz. Selmecbányái lyceumi tanárok lakbéreinek 

emelése. 
1916. „ 3. 78365. „ Hadba vonult gimnáziumi tanulók kedvez-

ményes vizsgáiról. 
1916. aug. 9. 86686. „ Dr. Mitterhauszer R. tanár kinevezése. 



43 

1916. szept. 2. 11545. sz. A középfokú és polgári iskolákban a tanév- f 7-
megnyitás. 

1916. „ 14. 115760. „ Bolgár középiskolai tanulók bejelentése. 
1916. „ 25. 102767. „ Selmecbányái lýceum nyugdijint. járuléka. 
1916. okt. 4. 129901. „ Az erdélyi menekült tanulókról jelentés 

teendő. 
1916. ,, 12. 130825. „ Főgimnáziumi iskolalátogatókról. 
1816. „ 13. 136132. „ Középiskolai tanulók katonai kiképzése. 
1916. „ 14. 133971. „ Hajniczky Valéria magánvizsgája. 
1916. nov. 6. 14595. ,, Középiskolai internátusokról adatokat kér. 
1916. „ 13. 121828. „ Pozsonyi lýceum nyugdíjintézeti járuléka. 
1916. „ 28. 158256. „ Uradnicsek Dusán magánvizsgája. 
1916. „ 29. 159057. ,, Nyi t ra i tanulók vizsgaengedélye. 
1916. dec. 15. 164733. „ Hussein Ibrahim török tanulónak vizsga-

engedélyt nem ad. 
1916. „ 15. 171198. „ Gimn. tanulók létszámáról kimutatást kér. 
1916. ,, 22. 169429. ,, Schenk Erzsébet magánvizsgálata. 
1916. „ 23. 171762. „ Udránszky tanulónak bizonyítványai. 
1917. jan. 12. 5810. ,, Középiskolák tantárgyfelosztását kéri. 
1917. „ 25. 10376. „ Szombath Zsigmond magánvizsgája-
1917. „ 26. 8524. „ Pozsonyi lýceum nyugdijint. járulékai. 
1917. febr. 5. 14707. „ Zima István magántanuló vizsgaengedélye. 
1917. ,, 17. 21940. „ László József magánvizsgája. 
1917. „ 17. 21941. „ Hudec János magánvizsgája. 
1917. „ 20. 2257. ,, Középiskolai tanulók II. háborús tan-

folyama. 
1917. márc. 9. 31912. „ Pa taky Béla tanuló vizsgaengedélye. 
1917. „ 12. 33076. „ Középiskolák értesítőinek terjedelme. 
1917. „ 23. 37523. ,, Hugyecz János vizsgaengedélye. 
1917. „ 27. 39042. ,, Grüner Boriska vizsgaengedélye. 
1917. ápr. 12. 43466. „ Özv. Osztroluczky Gyuláné nyugdíja. 
1917. „ 20. 4340. „ Külföldi középiskolákból átlépő tanulókról. 
1917. máj. 1. 56533. „ Dr. Fucskó Mihály tanár tanszékének be-

töltése. 
1917. „ 4. 58924. „ Körirat az országos tanári nyugdíjintézetről. 
1918. ,, 25. 65659. ,, A pozsonyi lyc. nyugdíintézet késedelmi 

kamatának behajtása. 
1997. „ 26. 67503. „ Berky Gyula tanuló magánvizsgálati enge-

délye. 
1917. „ 26. 68804. „ Pollák Emil magánvizsgálata. 
1917. „ 30. 58986 „ Selmecbányái lýceum nyugdíjint. járuléka. 
1917. ,, 30. 67128. „ Dömök Béla Pálffy-ösztöndíjban részesült. 
1917. jun. 14. 77999. „ Hugyecz János érettségi vizsgálatára vo-

natkozó jelentés. 
1917. „ 16. 79331. „ Berky Gyula érettségi vizsgája. 
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\ 7 — 1 8 . 1917. jun. 15. 62119. sz. Pozsonyi lýceum nyugdíjintézeti járuléka. 
1917. jul. 6. 85864. „ Mitterhauszer tanár kinevezésének kérdése. 
1917. „ 12. 91975. „ Pollák E. tanuló érettségi vizsgálata. 
1917. „ 12. 93850. „ Wurm Lajos vizsgaengedélye. 
1917. „ 16. 95501. „ Pleskott Rezső tanuló magán vizsgája. 
1917. „ 21. 99406. „ Baló Isván tanuló magánvizsgája. 
1917. „ 30. 104089. „ Bada László tanuló magánvizsgája. 

1916. aug. 3. 97720. 
1916. „ 14. 93054. 
1916. „ 24. 99188. 

18- (K-) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi minisztériumnak a tamtóképezdékre vonatkozó 
rendeletei, számszerint 45, melyeknek száma és kelte a kö-
vetkező : 
1916. ápr. 3. 45391. sz. Bátyel Gyula vizsgaengedélye. 
1016. máj. 18. 59900. „ Népfölkelő tanképezdei tanulók kedvezmé-

nyes vizsgája. 
Bolgár tanulók összeírása a tanítóképzőkben. 
Balkó Béla vizsgaengedélye. 
Selmecbányái tanítóképzőbe leány magán-

tanulók nem vehetők fel. 
Tanítóképzők és polgári iskolák tanmenete. 
Veszelák Jenő tanitóképezdei növendék 

vizsgaengedélye. 
Gyarmathy Imre tanitóképezdei növendék 

vizsgaengedélye. 
Antal Béla tanitóképezdei növendék vizsga-

engedélye. 
Gregusik Antal tanitóképezdei növendék 

vizsgaengedélye. 
Tanképezdei -tanulók katonai előkészítése. 
Jeso András tanképezdei tanuló vizsga-

engedélye 
Simkó János tanképezdei tanuló vizsga 

engedélye. 
Bankótzy Kálmán nem vehető fel a tan-

képzőbe. 
Selmecbányái tanitóképzőintézettől „Érte-

sítőt" és „Zárójelentést" kér. 
Tanképezdei tanárok jutalomdíja a háborús 

tanfolyam vezetéseért, 
Szopkó Kálmán vizsgára nem bocsátható. 

Tanképezdei tanulók kedvezményes vizsgái. 
Selmecbányái tanképezdei tanulójárulék. 
Tanképezdei növendékek kedvezményes 

vizsgái. 
1917. „ 6. 13929. „ Nemann János vizsgaengedélye. 

1916. szept. 25. 125718. 
1916. „ 27. 124312. 

2. 126945. 

21. 137859. 

24. 139849. 

1916. okt. 

1916. „ 

1916. 

1916. nov. 
1916. 

1916. „ 

1916. „ 

2. 141608. 
10. 118819. 

21. 155436. 

22. 155434. 

1916. dec. 16. 148854. 

1917. jan. 3. 170680. 

1917. „ 
1917. „ 
1977. febr 
1917. „ 

10. 168260. 
18. 8687. 

1. 11511 
2. 13626. 
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1917. febr. 6. 13930. 
1917. » 12. 18253. 

1917. n 20. 2257. 

1917. n 25. 20494. 
1917. márc. 5. 13824. 
1917. n 7. 31477. 
1917. n 7. 20491. 
1917. n 13. 33837. 

1917. n 13. 31911. 
1917. » 20. 37106. 
1917. M 26. 40647. 

1917. n 27. 43449. 

1917. ápr. 2. 37105. 
1917. n 4. 44461. 
1917. n 6. 3536. 

1917. » 12. 47449. 
1917. n 17. 52626. 

1917. n 20. 50610. 
1617. máj. 2. 5755. 

1917. >5 3. 50198. 

1917. >5 7. 58400. 
1918. » 30. 69711. 
1917. jul. 5. 85288. 
1917. >• 17. 90312. 

sz. 

J ; 

» 

n 
» 

» 

n 
» 

SZ. 

J! 

» 

» 

Szmetana Dezső vizsgaengedélye. 
Népfelkelő tanképezdei tanulók kedvez-

ményes vizsgái. 
Népfelkelői tanképezdei tanulók II. háborús 

tanfolyama. 
Neubacher János vizsgaengedélye. 
Magántanulók vizsgái a tanképezdékben. 
Brza József magánvizsgája. 
Belopotoczky J. tanuló nyugdíjint. járuléka. 
Krcsméry István magánvizsgálati en-

gedélye. 
Kovács János magánvizsgálati engedélye. 
Horák József magánvizsgálati engedélye. 
Véleményt kér Benyo János magánvizsgája 

tárgyában 
Tanképezdei előkészítő tanfolyam hallgatói-

nak húsvéti szünete. 
Pecher Samu magánvizsgaengedélye. 
Farkas János magánvizsgaengedélye. 

r 
Baló Akos és Teke Sándor tanárok nyug-

díjmódozata. 
Mózer János vizsgaengedélye. 
Selmecbányái tanképezde vizsgáira minisz-

teri biztosul az igazgatót küldi ki. 
Benyo Istvánnak vizsgaengedélyt nem ad. 
Ellenséges tanulók felvétele a tanképez-

débe és polgári iskolába. 
Véleményt kér a kántorképesítés reformja 

tárgyában 
Tanképezdei vizsgák sorrendje. 
Námer Károly magánvizsgája. 
Kosári János beszerzési segély többlete. 
Rokkant tanitóképezdei növendékek újbóli 

felvétele. 

1 8 - 1 9 . 

19. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
magynr királyi minisztériumnak a polgári leányiskolákra vonat-
kozó rendeletei, számszerint 10, melyeknek kelte és száma a 
következő : 
1916. aug. 23. 87070. sz. Szij Ilona és Rucsinszky Ilona javadal-

mazása ügyében. 
1916. szept. 25. 123288. Polgári iskolai tanerők háborús segélye. 
1916. okt. 5. 118115. „ Szij Ilona polgári iskolai tanítónő szolgá-

lati idejének beszámítása. 
1916. „ 20. 132505. „ Modori leányiskola háborús segélye. 
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1 9 - 2 2 . 1916. okt. 31. 356671. sz. Dr. Taubinger V. orvos fel nem menthető. 
1916. nov. 4. 126191. n Modori leányiskola nyugdíjjáruléka. 
1916. >5 16. 68.311. n Polgári iskolák történeti képeiről. 
1917. ápr. 10. 50000. n A tanévnek május 26-án való befejezése 

a polgári iskolában. 
1917. jun. 4. 73700. n Modori tanerők ruhabeszerzési segélye. 
1917. jul. 27. 103291. n Polgári iskolai tanítónők hogy lehetnek 

tanitónőképezdei tanárnők. 

20. (K..) Beterjesztetnek a nm. vallás és közoktatásügyi 
magyar királyi miniszternek az anyakönyvi kiigazítási ügyekben 
kibocsátott rendeletei, számszerint 5, melyeknek kelte és 
száma a következő: 
1916. aug. 10. 69954. sz. Csiska Emiliaiféle anyakönyvi kiigazítás. 
1916. „ 10. 83935. ,, Korén János törvényesítése. 
1916. okt. 4. 123085. „ Kiss Tibor-féle anyakönyvi kiigazítás. 
1919. nov. 3. 68638. „ Sarina (Mészáros) András családnevének 

megállapítása tárgyában. 
1916. „ 19. 152530. „ Fr i tz Richárd-féle anyakönyvi kiigazítás. 

21, (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi minisztériumnak ösztöndij-pályázati hirdetményei, 
számszerint 12, melyeknek kelte és száma a következő: 
1916. okt. 25. 131965. sz. Bésán féle ösztöndíj-pályázat. 
1916. dec. 29. 176209. „ Különféle ösztöndíj-pályázatok. 
1917. febr. 15. 21051. „ Pá lyáza t a haditengerészeti iskolába. 
1917. márc. 30. 42786. „ Pá lyáza t a haditengerészeti iskolába. 
1917. ápr. 3. 23244. „ Pálfy-féle ösztöndíj-pályázat. 
1917. » 20. 54692. „ Báró Sina Simon ösztöndíj-pályázat. 
1917. » 25. 53672. „ Pá lyáza t a Ludovika Akadémiába. 
1917. » 30. 56845. „ Pá lyáza t a katonai nevelő-intézetbe. 
1917. máj. 3. 57666. „ Pá lyáza t a honvéd hadapród-iskolába. 
1917. » 1 . 57239. „ Pá lyáza t a közös hadapród-iskolába. 
1917. M 10. 49824. „ Pá lyáza t a haditengerészeti akadémiába. 
1917. jun. 20. 677T5. „ Pá lyáza t a katonai állatorvosi iskolába. 

22. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi minisztériumnak vegyestartalmú rendeletei, szám-
szerint 54, melyeknek kelte és száma a következő : 
1916. aug. 8. 10051. sz. Csalángyüjtésről. 
1916. „ 12. 97442. „ Özv. Blaskovics Emiiné felségfolyamod-

ványa. 
1916. „ 13. 63928. „ Turisták Lapját és kiadványait ajánlja. 
1916. szept. 26. 11920. ,, Zsófia-gyermekszanatóriumra való gyűj-

tésről. 



1916 
1916 
1916 
1916 

1916 

1916. 

1916 

1916 

1916 
1916. 
1916. 
1916. 
1916. 
1916. 

1916. 

1916. 

1917. 

1917, 
1917. 
1017 
1917. 
1917. 

1917. 

1917. 

1918. 

1917. 

1917. 

1917 

1917 
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Szederlevélgyüjtésről. 
Gubacsgyüjtésről. 
Katonai téli ruhaneműek készítéséről. 
Katonai felmentéseknél pontos személyi 

adatokról. 
A világítási anyaggal való takarékosko-

dásról. 
Biikkmaggyüjtésről. 
Gyer tyák és olajokkal való takarékosko-

dásról. 
t 

Allami alkalmazottak gyermekeinek se-
gélyéről. 

Benkő Irén javító vizsgálata. 
Bizonyítvány másodlatok kiállításáról. 
Paedagogiai könyvtár-könyvjegyzékről. 
Papírfogyasztás korlátozásáról a közép-

iskolákban. 
Szedercserjelevelek elküldése tárgyában. 
Ujságpapirgyüjtés az erdélyi menekültek 

gyermekeinek ruházatára. 
f 
Óvónők hatheti szabadsága tárgyában. 
„ Katonai Nevelés" című lap előfizetése 

tárgyában. 
1892—98. években szülöttek népfelkelői 

pótszemléjéről. 
Grendel György tanitó felmentésének ügye. 
Táviratok korlátozásáról. 
Petroleum beszerzésének módjairól. 
1899-es évfolyamú Y.—YI. osztályú nép-

felkelő tanulók összeírása. 
A ki rá ly és királyné védnöki tisztsége 

megszüntetése. 
Konyhakerti termelésről. 
A lábbeli és a ruházat ta l való takarékos-

kodásról. 
A vasár- és ünnepnapi szünet hatályon 

kivül helyezéséről. 
A gyertyák használatának korlátozása 

a templomokban. 
Népfelkelésre kötelezettek bemutató szem-

léje. 
Tavaszi és nyár i mezei munkák biztosí-

tásáról. 
Gyer tyafogyasztás korlátozásáról. 
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22-23. 1917. márc. 7. 33642 sz. Vizsgáikra szabadságolt katonadiákok pol-
gári ruhát tartoznak viselni. 

1917. n 12. 24276. n Véleményt kér gróf Graewenitz Eleonóra 
adóügyben. 

1917. » 13. 32568. » Katonadiákok polgári öltözete a vizsgák 
alatt. 

1917. n 22. 5340. n „A légy az egészség veszedelme" című 
könyvről. 

1917. n 31. 2293. n Háborús előadások az iskolákban. 
1917. ápr. 16. 3486. » Tanulók szünidei gazdasági munkálatairól. 
1917. » 19. 50391. » „Iskola és Egészség" című könyvet küld. 
1917. » 21. 4865. » Schranz K. és Zelenay F. pozsonyi egy-

házfiak nem menthetők fel. 
1917. >} 26. 29674. n „Turistaság és Alpinizmus" című folyóirat 

előfizetése a tanitóképezdéknek. 
1917. máj. 4. 3915. n Orosz hadifoglyokkal való levelezésről. 
1917. » 9. 60944. n Szünidei tornatanfolyamról. 
1917. » 10. 57783. n Középiskolai értesítők a kolozsvári tanár-

képző intézetnek. 
1917. H 16. 6631. n I f júság közreműködése a gazdasági mun-

kálatokban. 
1917. n 21. 57462. >; Krizsan Milos lelkész bizonyítványai. 
1917. n 24. 69142. r Felterjesztések külzetéről. 
1916. jan. 25. 153613. n Bodiczky Cirill érettségi vizsgája. 
1916, szept. 15. 607. Vöröskereszt-egylet ajánlása. 
1917. d e c. 18. 16668. » Koronázási iskolai ünnepély. 
1917. márc. 7. 24500. » Hősi halált balt katonák anyakönyvi ki-

vonatai. 
1917. ápr. 16. 25699. n Arany emlék-ünnep tartása. 
1917. máj. 11. 5703. » Hivatalos iskolai ünnepek. 

23. (K.) Püspök úr bemutatja a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úrnak 1917. évi március 30-án kelt 36422/1917. 
számú leirata kapcsán érkezett 113.932/1916. számú belügy-
miniszteri körrendeletet, az állami anyakönyvekbe való betekint-
hetes tárgyában: 

„Az 1 904. évi XXXVI. törvénycikk 22. szakasza s az „Anya-
könyvi Utasítás"-nak ide vonatkozólag részletesebb utasításokat 
tartalmazó 30. §-a az anyakönyvek zavartalan ellátásának meg-
óvása mellett bárki részére megadja az anyakönyvekbe való 
betekintés jogát s természetesen igénybe vehető a betekintés 
jogosultsága a hitélet és az egyházi igazgatás érdekében eljáró 
összes felekezetek lelkészei részéről is. Minthogy pedig az 
egyes egyházaknak különösen biveik nyilvántartása szem-
pontjából van szükségük az állami anyakönyvek adatainak 
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betekintésére, az anyakönyveknek a lelkészek rendelkezésére 23—26. 
bocsátása csak úgy szolgálhatja a kivánt célt, ha a betekintés 
keretében az is megengedtetik, hogy a lelkészek — saját haszná-
latukra — híveikről feljegyzéseket teliessenek. 

Midőn ezeket mint irányadóul szolgáló szempontokat 
tájékozásul közlöm, egyszersmind hangsúlyozom, hogy, amennyi-
ben az egyházi igazgatás érdekében az anyakönyveknek tüzetesebb 
átnézése, vagy azokból feljegyzések készítése céloztatik, az csak 
az egyházi hivatalok igazolt megbizottai által és mindenesetre 
csak a hivatalos érák alatt s az anyakönyvezési hivatalos tenni-
valók ellátásának zavarása nélkül végezhető, továbbá, hogy 
feljegyzéseknek csakis az ugyanazon egyházhoz tartozó hívekre 
nézve lehet helye . . . 1917. március 2. Sándor, s. k." 

A közgyűlés e rendeletben megadott joggal való 
élésre felhívja a kerület lelkészeinek figyelmét. 

24. (K.) Püspök úr bemutatja a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnak 1917. évi január 18-án kelt 40798/1916. II. 
számú rendeletét, mely szerint az 1915. évre kiutalt 77904 K 
kerületi államsegélyből elszámolatlanul maradt 9404 K-rél szóló 
számadás jóváhagyatik. 

Tudomásul szolgál. 

25- (K.) Olvastatik a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrnak 160.026/1916. II. számú rendelete, mely szerint az 1917. 
év első felére 38952 K, továbbá a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnak 1917. évi junius 5-én kelt 64727/1917. II. 
számú rendelete, mely szerint az 1917. év II. felére 38952 K 
államsegély utalványoztatott. 

Tudomásul szolgál. 

26. (B.) Az elnökség bemutatja az egyetemes egyház 
elnökségének meghívóját, mely az egyetemes közgyűlést a folyó 
év november havának 8. napjára, délelőtt 10 érára, a közgyűlési 
előértekezletet november 7-ének esti 4 órájára a pesti evangé-
likus egyház épületébe (Sütő-utca 4. szám) hivja egybe. 

A kerületi közgyűlés a meghívót tudomásul veszi 
s egyházkerületünk képviselőiül kiküldi: 

a) Megbízó levéllel: Ivánka István, Farbaky István, 
dr. Dobrovits Mátyás, Bodo János, Osztroluczky Géza, 
Okolicsányi Gyula. dr. Simko Lajos, Stúr Károly, 
Rákóczy István, továbbá dr. Schmidt K. Jenő, Jánossy 
Lajos, Krizsán Zsigmond, Szekerka Pál, Wenk Károly, 
Fuchs János, Kiss István, Bándy Endre, Biszkup 
Béla, Hirschmann Nándor és Király Ernő; 

6 
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26—28« b) hjaztíloánynyal: Lepossa Dániel, Lenbardt 
Károly, Csengey Gyula, Laszkáry Gyula, Szemere 
Béla, dr. Sztranyovszky Sándor, Kosztolányi István, 
dr. Polner Ödön, Kujnis Gyula, Sobó Jenő, Gyapay 
Ede, Szulyovszky Aurél, Szilvay Gusztáv, Svigruha 
Pál, dr. Trsztyénszky Ferenc, Sziklai Ottó, dr. Samarjay 
Emil, Kircbner Gyula, Kovács Sándor, dr. Lavotta 
József, Hornyánszky Aladár, dr. Szelényi Ödön, 
Kesztler Tivadar, Beck Vilmos, Petőcz Károly, Kéler 
Bertalan, Kiss János, Zsolnay Pál; továbbá Pröble 
Henrik, Krupecz István, Horváth Sándor, Kirchner 
Rezső, Rátz Vilmos, Szimonidesz Lajos, Okályi Adolf, 
Mibalovics Samu, Bobál Samu, dr. Halmi Béla, Farkas 
Géza, Zoch Sámuel, Belicza András, Wolf József, 
Rozsnyai János, Faj nor Dusán, Csővári Géza, Schulze 
Ottó, Medvecky Sándor, Krahulecz Aladár, Zeman 
Mihály, Piry Károly, Nagy Lajos, Fizély Ödön, 
Podhraczky János, Lanstyák Gyula, Szemian Lajos, 
Henriczy Béla, Jamriska János, Fuchs Samu, Quotidian 
György és Gallás Pál tagokat. 

27- (B.) A mult évi kerületi jegyzőkönyv, az 1848. évi 
XX. t.-c. végrehajtását tárgyaló 25. pontja kapcsán 

a kerületi közgyűlés elhatározza, hogy tekintettel a 
jelenlegi kormánynak az 1848. évi XX. t.-c. teljes 
végrehajtását igérő kijelentésére és a jelen idők egy-
házunk jövőjére is árnyékot veto nagy komolyságára, 
azzal a megkereséssel fordul az egyetemes közgyűlés-
hez, hogy sürgesse meg a kormánynál az 1848. évi 
XX. t.-c. az illetékes egyházi tényezők meghallgatására 
támaszkodó teljes végrehajtását. 

28- (B.) A lelkészi fizetések rendezése kérdését a mult 
évi kerületi jegyzőkönyv 26. és a mult évi egyetemes jegyző-
könyv 20. pontja, úgyszintén az egyházmegyék beérkezett e 
tárgyú határozatai alapján újra megfontolván, 

a kerületi közgyűlés a nógrádi egyházmegye követ-
kező határozatát teszi magáévá s terjeszti fel az egye-
temre elfogadás végett: 

o ö 
Tekintettel arra, hogy a háború utáni közgazda-

sági viszonyok ma még beláthatlanok, a lelkészi fize-
tések végleges rendezésére a közgyűlés a jelen időt 
alkalmasnak nem tartja. Ellenben tekintettel arra, 
hogy a tisztán vagy túlnyomó részben készpénzzel 
jadalmazott kongruás lelkészek sorsa a háború követ-
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keztében tűrhetetlenné lett s azon haladéktalanul javi- 2 8 
tani kell, tekintettel továbbá arra, hogy az 1917. évi 
IX. t.-c. a családi pótlékot csupán azokra a lelkészekre 
terjeszti ki, akiknek tiszta jövedelme — állami ki-
egészítés nélkül — a 3000 K-t meg nem haladja, 
a közgyűlés szükségesnek tartja és kimondja, hogy 
1. minden lelkész, akinek alapfizetése a 2400 K-t el 
nem éri, az egyetemes egyház részéről oly összegű 
személyi pótlékban részesittessék, hogy javadalma 
legalább 2400 K-ra emelkedjék, vagyis tisztán kész-
pénzzel javadalmazott kongruás lelkészek 800 K, a 
többiek pedig 800 — 200 K-ig leszálló pótlékban része-
süljenek; 2. a családi pótlék szintén az egyetemes 
egyház által kiterjesztendő az összes lelkészekre; 3. az 
erre szükséges fedezet az egyházközségi tagok állami 
adójának arányában kivetendő az összes egyház-
községekre s az egyházi közalapadóval szedendő be; 
4. a személyi pótlék folyó évi január hó 1-tŐl, a 
családi pótlék pedig folyó évi julius hó 1-től utal-
vány oztassék ki. 

29. aj (B.) A lelkészek terménybeli járandóságainak meg-
váltása tárgyában a uiult évi kerületi jegyzőkönyv 27. és az 
egyetemes jegyzőkönyv 21. pontja s az egyházmegyéknek be-
érkezett határozatai alapján 

a kerületi gyűlés felkéri az egyetemes közgyűlést, 
hogy az összes, hosszabb időre szóló átlag-árban való 
lelkészi termény - megváltásokat hivatalból helyezze 
hatályon kivül s rendelje el a kiványok ezen sérel-
messé vált pontjainak eredeti tartalmukban való 
visszaállítását. 

b) (B.) A nagyhonti egyházmegyének a lelkészi termény-
járandóságok megváltása tárgyában hozott ama határozatát, mely 
a megváltásra vonatkozó minden szerződést semmisnek nyilvánit, 

a kerületi gyűlés jóváhagyja s felhívja a többi egyház-
megyék elnökségeit is, hogy a hosszabb időre átlag-
árban kötött megváltási szerződéseket a sérelmet szen-
vedő lelkész panaszára hatályon kivül helyezzék s 
méltányos megegyezés létesítésére törekedjenek. 

30 . (P.) A létesítendő theologiai fakultás és theologiai 
akadémiáink egyesítése tárgyában 

a kerületi közgyűlés fentartja eddigi álláspontját és 
megujitja e tárgyban a mult évi kerületi jegyzőkönyv 
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30—31. 29. pontjában foglalt határozatát, mely szerint az 
egyenlőség és viszonosság joga alapján a pozsonyi 
Erzsébet-tudományegyetemmel szerves kapcsolatban 
lévő tlieologiai fakultást kiván s ennek létesítéséhez 
a többi egyházkerületek hasonló eljárását föltételezve 
anyagi hozzájárulását is felajánlja; egyúttal egyház-
kerületünk és a társfentarté pozsonyi egyházközség 
iránti jogos tekintetből újra kéri Beniczky Árpád, 
kerületi felügyelőnek, dr. Dobrovits Mátyásnak és 
dr. Schmidt Károly Jenőnek a fakultási bizottság 
tagjai sorába való felvételét. 

31. (K.) Az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője beterjeszti 
a következő kimutatást: 

A) Az ev. egyetemes egyház nyugdíjintézetének dunán-
inneni egyházkerületbeli nyugdíjasai: 

I. Átmeneti nyugdijasok. k 
1. Škrabák Gézáné, Hegyeshalom 600*— 
2. Vannay Lászléné, Miava 600*— 
3. Sárkány Dezsőné, Szirak 600* — 
4. Javos Jézsefné 1 árvával, Németgurab . . . 700' — 
5. Hering Lajosné, Körmend 600 — 
6. Dérer Jánosné, Nagylam 600*— 
7. Fürst Jánosné, Pozsony 600* — 
8. Ritter Károly né, Somorja 600- — 
9. Lanstyák Lajosné, Legénd 600*— 

10. Binder Adolfné, Gyűrő 600*— 
11. Jankó Dánielné, Tordas 600*— 
12. Stromp Lászléné 2 árvával, Pozsony . . . . 1504' — 
13. Zoch Pálné, Modor 600* — 
14. Hrencsik Károlyné, Selmeczbánya 600'— 
15. Gömöry Andrásné, Nagylibercse 600* — 
16. Zatkalik Károly, Oroszlán 1200' — 
17. Blaskovics Miliduchné, Csábrágsomos . . . . 600*— 
18. Kolbenheyer Samuné, Balassagyarmat . . . 600'— 
19. Roy Pálné, Vágkohány 600* — 
20. Holuby Gusztávné, Lobonya 600' — 
21. Mockó Jánosné, Szenicze 600'— 
22. Pósch Frigyesné, Szentgyörgy 600' — 
23. Bucsek Gyuláné 1 árvával * 700* — 

II. Rendes nyugdijasok. 
1. Fényes Lajos, Galgaguta 2316*48 
2. Holuby József, Nemesváralja 2316*48 
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K 3 1 . 
3. Margócsy József, Losoncz 2316*48 
4. Wallentinyi Samunó, Dengeleg 1200* — 
5. Wladár Miksa 2934*21 
6. Ebner Gusztáv, Pozsony 4464*64 
7. Seffarovszky János, Kiscsalomja 2316*48 
8. Szlancsik Pálné, Parlagos 1200— 
9. Bendik Jánosné 3 árvával, Csehberek . . . 1800* — 

10. Trsztyénszky Ferencné, Pozsony 1600* — 
11. Nebiba Lajosné, Szák 1200' — 
12. Plachy János, Felsőpetény 2316*48 
13. Bálent Dániel, Szulyováralja 928* — 
14. Endreffy János, Felsőszeli 2675*90 
15. Fábián Sándor, Komárom 800*— 
16. özv. Kercser Edéné, Bazin 1278*— 
17. Nedobrý József, Csasztkó 2316*48 
18. Hrk Jánosné 1 árvával 1436* — 
19. Zatkalik Mihályné 3 árvával 1800* — 
20. Maróthy Emiiné 1 árvával, Vanyarc . . . . 1484* — 
21. Holuby Adolf, Csánk 2316*48 
22. Zsámbokréthy Lajosné, Puhó 1200* — 
23. Bán (Hudecz) Miksáné 400* — 
24. Ruttkay Sándor, Salgótarján 3453*74 
25. Koltay Rezsőné, Somorja 1200* — 
26. Szlávik Györgyné 3 árvával 2142*— 
27. Hollerung Károly 2980*— 
28. Simonidesz János, Szécsény 1200*— 
29. Holly Józsefné 3 árvával 1800* — 
30. Bodnár Samuné, Lest 1200*— 
31. Štefánik Pálné 1 árvával 1400* — 
32. Schárbert Árminné 1200*— 

/ 

33. Csulik Lajosné, Otura 1216* — 
34. Boér Jánosné, Holics 1200* — 
35. Ringbauer Gusztávné, Rajka 1254*-— 
36. Erdélszky Mihályné, Vágujhely 1200* — 
37. G a ál Mihályné, Ősagárd 1200 — 
38. Maliárik János, Nagyiévárd 1600*— 
39. Schleiffer Károly, Misérd 2316*48 
40. Sárkány Emil, Alsózellő 2933*12 
41. Gáncs Jenő, Székesfehérvár 2936*04 
42. Vitéz Lajos, Bánluzsány 2939*28 
43. Švehla Ferencné, Laaz 1200*— 
44. Bálent Istvánné, Beczkó 1320 — 
45. Zsarnovitzky Gyuláné, Bazin 1320* — 
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3 1 - 3 2 . III. Kegydijasok. K 
1. Schuh Ágost, Gálos 600— 
2. Boór Mihályné, Szakolcza 100' — 
3. Petényi Györgyné, Budaszállás 300' — 
4. Sztolár Györgyné, Csehberek 300- — 
5. Korcsek Frigyesné, Ábelfalva 200' — 
6. Krizsán Károlyné, Felsőzáros 100' — 
7. Falaky Károlyné, Ondód 360— 
8. Raphanidesz Vilmosné, Bagyan 160' — 
9. Szemián Mihályné, Devicse 300* — 

10. Krizsán Istvánné, Ádámfalva 80' — 
11. Dedinszky Károlyné, Selmecbánya 360'— 
12. Thirring Jenőné, (Vasskó Gy.-né) Pozsony . . 480'— 
13. Labáth Jánosné, Nemesvarbók 120' — 
14. Blaskovics Imréné, Csábrágsomos 200- — 
15. Klszák Gusztávné, Szenicze 300' — 

B) Az egyetemes közgyűlés által az átmeneti nyugdijasok 
részére kiutalt 10.000 koronás háborús segélyből a következők 
segélyeztettek : 

1. Zatkalik Károly, Oroszlán 300 K 
2. Vannav Lászlóné, Miava 100 „ 
3. Sárkány Dezsőné, Szirák 100 „ 
4. Javos Józsefné, Németgurab 150 „ 
5. Hering Lajosné, Körmend 250 „ 
6. Dérer Jánosné, Nagylam 100 „ 
7. Ritter Károlyné, Somorja 100 „ 
8. Jankó Dánielné, Tordas 200 „ 
9. Lanstyák Lajosné, Balassagyarmat 100 ,, 

10. Binder Adolfné, Gyúró 100 „ 
11. Zoch Pálné, Modor 100 „ 
12. Hrencsik Károlyné, Selmecbánya 100 „ 
13 Gömöri Andrásné, Nagylibercse 100 „ 
14. Blaskovics Miliduchné, Csábrágsomos 100 „ 
15. Kolbenheyer Samuné, Balassagyarmat . . . . 100 „ 
16. Roy Pálné, Vágkohány . . '. 100 „ 
17. Holuby Gusztávné, Lobonya 100 „ 
18. Moczkó Jánosné, Szenicze 100 „ 
19. Pósch Frigyesné, Szentgyörgy 100 „ 

Tudomásul szolgál. 

32. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes 
egyház pénztárából adóalapi segélyek cimén átküldetett 142.349 
korona. Ezen összegből szétküldetett az illető egyházaknak 
137.349 korona. Marad a pénztárban 5000 korona és rendkívüli 
segélyből 2000 korona. 
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Rendkívüli segélyben részesült: Csehberek 1000, Hodrus- 32 
bánya 1000, Erdőszelestény 500, Szulyováralja 1000, Gyuré 
500, Galgaguta 500, Surányterény 50 Dunaszerdahely 1000, 
Budaszállás 1000 koronában. 

Tudomásul szolgál. 

33- (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a kerület köz-
igazgatási céljaira az 1913. évi egyetemes gvülés jegyzőkönyvé-
nek 137. pontjában megállapított 75.000 korona az 1917. évre 
befolyt a kerület pénztárába. 

Az egyetemes pénztártól a közigazgatási pénztár terhére 
rendes évi segély cimén beküldetett a kerüleli pénztárba: a 
Selmecbányái kerületi tánitéképzonek 2400, a modori kerületi 
leányiskolának 4500 korona. 

Tudomásul vétetik. 

34. (K.) A pénztáros jelenti, hogy a kerületi elnökség és 
a pénzügyi bizottság megbízásából az V. hadikölcsönbol 1000, 
a VI. hadikölcsönbol 45.000 koronát jegyzett a kerület részére 
a hat hadikölcsönre összesen 135.500 koronát. 

Jóváhagyólag tudomásul vétetik. 

35. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az 1916. évben 
közalapi járulék czimén befolyt a pénztárba 7929*31 korona. 

Az egyházegyetem pénztárába befizetett a kerület közalapi 
járulék cimén 7505*34 koronát. 

A közalap-tartalékalap volt 1916. végén 8225*68 korona. 
A közalapi jövedelemből beszolgáltatott az egyetemes egyház 

a kerület pénztárába : a kerületi missiéi lelkész fizetésére 2400, 
egyházak, missiók és hitoktatók segélyezésére 24.300 koronát. 

Tudomásul szolgál. 

36. ( K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyházegyetem 
vagyona 1916. év végén 7,574.906*14 korona. Szaporodás 
464.334*54 korona. E vagyonemelkedésből az egyetemes nyugdij-
intézetre 277 955*31 korona esik. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

37- (P.) A reformáció négyszázéves évfordulójának meg-
ünneplése és maradandó hatásává tétele tárgyában 

az egyházkerület áthatva attól a mélységes hálától, 
mellyel a reformáció lelki áldásaiért, a mindenki 
számára hozzáférhetővé tett tiszta evangéliomért és 
a belőle sarjadé békességet szerző hitért s lelkiismereti 
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37—39. szabadságért tartozik, mindenekelőtt kimondja, hogy 
ünneplésünk igazi áldását e lelki javak uj örömmel 
való megragadásától és szószéken, iskolában s egy-
házunk minden munkaterén való gyümölcsöztetésétŐl 
várja. Ezért az élőszóval való bizonyságtétel mellett 
megfelelő könyvek és iratok terjesztését tartja szük-
ségesnek, különös tekintettel ifjúságunkra, szórványban 
élő híveinkre és. hadban álló testvéreinkre; továbbá 
rendezi a szórványban levő h i vek lelkipásztori gondo-
zását s e célból felkéri az elnökséget részletes javaslat 
előterjesztésére; a leánynevelés érdekében leánynevelő-
intézetében szegénysorsú, szorgalmas és jó magavise-
letű evangelikus leányok részére kész kedvezményes 
helyeket alapítani; végül pedig elvben kimondja egy 
Luther-alapítvány létesítését, amelynek kamatos kamat-
jaiból és egyéb járulékokból növekedő összegét az 
egyházkerület 50, illetőleg 100 év múlva használ-
hatja fel. 

Az itt tervbe vett feladatok pénzügyi oldalára 
vonatkozólag a pénzügyi bizottság tesz javaslatot. 

38« (P.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a mult évi 
egyetemes gyűlés (jegyzőkönyv 112. pontja) az egyetemes 
számvevőszék indítványára a kerület a Reischel-alapítvány és 
a modori kerületi leányiskola 1915. évi számadásait mint 
„világos, könnyen áttekinthető és szabályszerűen hitelesített" 
számadásokat jóváhagyta. 

Tudomásul vétetik. 

39- (P.) Örömmel jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 
Beniczky Árpád, egyházkerületünk szeretve tisztelt felügyelője 
a reformáció jubileumának alkalmából 50.000 K, azaz ötven-
ezer koronás alapítványt kiván letenni az egyházkerület keze-
lésébe, oly célból, hogy annak kamatai részben a modori 
kerületi leányiskolában kedvezményes helyek létesítésére, rész-
ben más egyházi szükséglet fedezésére szolgáljanak. Az erre 
vonatkozó alapítólevél a legközelebbi kerületi közgyűlés elé 
fog kerülni. 

Az egyházkerületi közgyűlés őszinte örömmel 
és igaz mély hálával veszi tudomásul ezt a jelentést 
s kéri Istent, hogy ugy ezen a nagylelkű alapít-
ványon valamint az egyházszeretet és áldozatra 
készség terén immár több mint 40 év óta kimag-asló 

O o 
alapítványozón gazdag áldása nyugodjék. 
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40« (P-) A pénzügyi előadó beterjeszti a pénzügyi bizott- 4 0 — 4 2 . 
ságnak junius hó 1-én és augusztus 22-én kelt jegyzőkönyvein 
alapuló jelentését. 

Ezek alapján tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a szám-
adások megvizsgálására hivatott bizottság az egyházkerület, 
a Reischel-alapítvány, a modori kerületi leányiskola és a 
Selmecbányái kerületi tanítóképzőintézet 1916. évi számadásait, 
valamint az összes értékeket pontosan megvizsgálta és mindent 
teljes rendben talált; e jelentés alapján a közgyűlés a szám-
adásokat elfogadja, azoknak az egyetemes számvevőszékhez 
küldését elrendeli és a pénztárosnak, ellenőrnek s számvevőnek 
köszönet kifejezése mellett a szokásos felmentvényt megadja. 
A nyomtatásban megjelent egyházkerületi számadás 115.732*62 K 
bevételt, 115.144*47 K kiadást és 5874*15 K készpénzmarad-
ványt tüntet fel; az 1916. évi kezelési eredmény 14.184*73 K. 

41 . (P.) Ugyanezen jelentés alapján az 191 6. évi 14.184*73 K 
kezelési eredmény terhére a közgyűlés megszavaz 
Püspök úrnak irodája többszükségletére . 2000— K-t 
Püspöki irodavezetőnek drágasági pótlékul 600*— 57 

Püspöki másodlelkésznek „ „ 600* — 77 

Püspöki missziói lelkésznek „ „ . . . 600*— )) 

Kerületi pénztárosnak „ „ 600— 77 

Kerületi irodavezetőnek „ ,, . . . 200— 77 

Kerületi irodaszolgának „ „ 100— 77 

A pozsonyi lýceum alumneumának . . . . 1500— 77 

A Selmecbányái lýceum alumneumának . 1000— 77 

Dr. Szelényi Ödönnek munkája kiadásra . 1000— 11 

Dr. Daxer Györgynek munkája kiadásra . 1000— 11 

A Selmecbányái tanítóképző 1 91 6-iki hiányának 
fedezésére 2421*67 77 

A pozsonyi diakonissza-intézetnek 1000— 
A Zpevnik-társaságnak 300*— 77 

A pozsonyi diakonissza-ház könyvkereskedésének 300*— 77 

és Zoch S. modori lelkésznek vallásos iratok a b . 

katonák közti terjesztésére 363*06 77 

42. (P.) Ugyanazon jelentés kapcsán a pénzügyi bizottság 
javaslata szerint a folyó évre, az 1917. évre szóló költség-
előirányzatban az előre nem látott kiadások fedezésére szánt 
összeg terhére megszavaz a közgyűlés: 
Püspök úrnak utiátaláuya emelésére 2000 K-t 
Baltik P., Kardos Gy. és Kirchner R. püspöki iroda-

tisztek drágasági pótléka cimén egyenként 600 1800 „ 
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47. A balassagyarmati egyháznak a püspöki levéltár 
rendezésére és betörés elleni biztositására . . 400 K-t 

A reformáció-jubileumi alapra 1000 „ 
és három theologus vacsorapénzéhez az otthon-
ban Kovács S. tanár kezéhez 210 „ 

A kerületi közgyűlés megszavaz továbbá: 
Witte Asta, modori leányiskolái kertésznőnek ruházati 

segély cimén 400 „ 
Stuhlreiter Ferencné ugyanottani házbeli alkalmazott-

nak két évi segélyül 400 „ 
Siketi Pálnak a Selmecbányái tanitóképző szolgájának 

háborús segély cimén 250 „ 
azzal, hogy az intézetek az itt 'megszavazott segélyt kifizessék 
és a számadásban elszámolják. 

4 3 (P.) A „Magyarhoni evengélikus lelkészegyesület" 
folyamodványát, hogy a kerület a lelkészegyesületet anyagilag 
támogassa, pénzforrás hiányában sajnálattal nem teljesítheti. 

44« (P.) Bogyay Antal nyitraszerdahelyi lelkész abbeli 
kérvényét, hogy a kerület vallásoktatás okozta költségei fede-
zésében segítse, 

a kerületi gyűlés a püspök úrhoz teszi át azzal a 
kéréssel, hogy a kérelmezőt a hitoktatók segélyezésére 
rendelkezésre álló összegből lehetőleg segélyezze. 

45« (P.) A kerületi közgyűlés alkalmából napidíjra jogosul-
taknak, valamint az egyetemes gyűlésre kiküldötteknek napidiját a 
közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatára 25 K-ban állapítja meg. 

4(). (P.) Ugyancsak a pénzügyi bizottság javaslatára jóvá-
hagyja a közgyűlés, hogy néhai Haerlen Gyulának, a pőstyéni 
missziói egyházközség számos éven át volt hűséges és áldásosán 
működött gondnokának temetési költségeihez tekintettel az 
özvegy szorult anyagi helyzetére 600 koronával járult a bizottság 
az előre nem látott kiadásokra előirányozott összeg terhére. 

47- (P.) Megállapítja a közgyűlés az egyházkerületnek az 
1918. évre szóló, a pénzügyi bizottság által javasolt költségvetését. 

A) Szükséglet. 
I. Köz igazga tás i célokra. 

a) Fedezendő azon 75.000 K-ból, melyet az egyházegyetem 
a kerületeknek közigazgatási célokra a 903.600 K és a 144.500 K 
államsegélyből szavaztatott meg: 
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1. Füspök úrnak reprezentációra 2000 K 
2. Püspök úrnak tiszteletdija 6000 „ 
3. Püspök úrnak útiátalánya 2000 „ 
4. Püspök úrnak iroda- (800) és nyomdaköltségei(600) 1400 „ 
5. Püspöki irodavezető 3600 „ 
6. Püspöki segédlelkész fizetéskiegészitése . . . 200 „ 
7. Egyházmegyéknek közigazgatásra: 

Barsmegyei egyházmegye . . . . 1250 K 
Fehérkomáromi „ . . . . 2260 
Mosoni „ . . . . 1370 
Nagyhonti „ . . . . 4070 
Nógrádi ,, . . . . 5570 
Nyitrai „ . . . . 3400 
Pozsonymegyei „ . . . . 2380 
Pozsony városi „ . . . . 1050 
Trencséni „ . . . . 2270 „ 23620 

8. Segédlelkészeknek : Fehérkomárom, Pozsony 
megye és Trencsén megye á 1200 K, Nagy hont 
Nógrád és Nyitramegye ä 1800 K . . . . 9000 

9. A kerületi gyűlés által választottak és a kerületi 
bizottságok tagjai költségeire . . . . . . 2200 

10. Egyetemes gyűlésre kiküldöttek költségeire . . 1300 
11. Nyomtatványokra 2000 
12. U j címekre és előre nem látottakra (modor 

leányiskola, Selmecbányái tanítóképző stb.) . . 21680 

47. 

?? 
?? 

Összesen 75000 K 

h) Fedezendő a 68500 K kerüleli államsegélyből: 

1. Püspöki másodlelkész fizetése 
2. Missziói lelkész fizetéskiegészitése . 
3. Pénztáros 1500, könyvelő 1500 és 

irodatiszt 400 K  
4. Kerületi főjegyző tiszteletdija 
5. Kerületi négy jegyző tiszteletdija . 
6. Kerületi főügyész tiszteletdija 
7. Kerületi másodügyész tiszteletdija . 
8. Kerületi pénzügyi bizottság jegyző 

előadó tiszteletdija 
9. Kerületi tanügyi bizottság jegyzőelőadó 

tiszteletdija 
10. Kerületi számvevőszéki elnök tisztelet 

dija 
11. Kerületi levéltáros tiszteletdija . . . 200 „ 11000 K 

3600 K 
1200 n 

3400 n 
400 n 
600 n 
600 n 
400 n 

200 5) 

200 11 

200 11 
200 11 
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47—50. II. Közművelődés i és j ó t é k o n y célokra. 
12. A theológiai akadémiák fentartására 

az evang. egyetemnek . . . . 6072 50 K 
13. A theol. akadémiának Pozsonyban 500*— „ 
14. A tbeológiai otthonnak Pozsonyban 

három ingyenhelyre 1080 — „ 
15. A kerületi leányiskola fentartására 8247*50 „ 
16. A kerületi leányiskola ingatlanleirása 5000*— „ 
17. A kerületi tanítóképző fentartására 12000*— „ 
18. A pozsonyi lýceum tápintézetének . 500*— „ 
19. A Selmecbányái lyceumnak . . . 500 '— „ 
20. A Luther-társaságnak 600'— „ 
21. Missziói körök létesitésére és fejlesz-

tésére 8000*— „ 
22. Hitoktatással megbizott lelkészek és 

egyházi községek segélyezésére. . 10000*— „ 
23. Lelkészek és egyházak segélyezésére 5000*— „ 57500 K 
III. A lap í tványok k a m a t a i r a 15200 „ 

Összes szükséglet 158700 K 

B) Fedezet. 
1. Az egyetemes egyháztól közigazgatási célokra . 75000 K 
2. Kerületi államsegély 68500 „ 
3. Értékpapírok és takarékpénztári betétek kamatai 15200 „ 

Összes fedezet 158700 „ 
A kerület lemondott az ezelőtt az egyháztagok részéről 

közigazgatási célokra befizetett 6161*25 K-ról. 

48- (P.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyház-
megyék 1918. évre szóló költségelőirányzatai rendben találtattak. 

Tudomásul vétetik. 

49. (P.) A pénzügyi bizottság a fehérkomáromi, a nagy-
honti és a barsi egyházmegye beadványa értelmében azt indít-
ványozza, kéressék fel az egyetemes gyűlés, hogy tekintettel a 
fuvar-, a napi- és a vasúti díj nagyobb drágulására, a kerületek 
közigazgatási segélyét emelje fel, illetőleg a kormánytól erre a 
célra nagyobb segélyt kérjen. 

A kerületi közgyűlés az inditványt elfogadja és 
magáévá teszi. 

50- (P-) A modori kerületi leányiskola 1918. évi költség-
vetésével kapcsolatban jóváhagyja a kerületi közgyűlés, hogy 
a tartásdíj szeptember 1-től fogva mind a három fokozaton 
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150 K-val emeltessék, ami 7500 K bevételi többletet jelent: 50—53-
továbbá, hogy a költség-vetés bevételi tételei közé 8247 K 
mint állandó kerületi segély és a 8000 koronás Csemez-alapít-
vány 300 K kamatja is felvétessék, minek folytán a várható 
bevétel 64.861 K, a kiadás 77 512 K, a hiány 12.651 K, 
amelyet a kerület fedez. 

E költségvetés keretében megszavazza a közgyűlés Bene-
dikty Szerén zongoratanítónő harmadik és Jeszenszky Jolán 
tanítónő első korpótlékát 1917. szeptember 1-től fogva. 

51- (P-) A selmeczbányai kerületi tanítóképzőintézet 1918. 
évi költségvetését 

a közgyűlés 30.762 K bevétellel, 37.525 K kiadással és 
a kerület által fedezendő 6763 K hiánnyal állapítja meg. 

52 (P.) A pénzügyi bizottság javaslatára a reformáció 400-
éves emlékének méltó megünneplése érdekében az egyházkerület 

a reformáció-jubileumra a kerület rendelkezésére álló 
összegből a hivek és az ifjúság között mérsékelt áron 
vagy ingyen terjesztendő iratokra megszavaz 500 K-t; 
ugyanabból az összegből a katonák között terjesztendő 
iratokra 500 K-t, mindkét összeget a pozsonyi dia-
konisszaintézet könyvterjesztő raktárának kezéhez; a 
leánynevelőintézetben kedvezményes helyek alapítása 
és egy 50 illetőleg 100 év múlva felhasználható 
Luther-alapítvány tárgyában elvárja a kerületi köz-
gyűlés a pénzügyi bizottság részletes javaslatát. 

53. (P ) Az 1916. évi tüzkárbiztositási jutalékot a kerületi 
pénztár a következőkép számolja el: az Első Magyar Általános 
Biztósitótársaság 1917, április hó 27-én a dunáninneni kerületet 
megillető jutalék cimén beküldött 9409-55 K-t. 

Ezen összegből jutott az egyházmegyéknek 75%, azaz 
7057-19 K; kapott ebből: 

Bars 
Fehérkomárom 
Moson . 
Nagy hont, . 
Nógrád . 
Nyitra . 
Pozsonymegye 
Pozsonyváros . 
Trencsén 

144-60 K 
156-48 

98-65 
669-30 

2775-08 
944-54 
487-14 
195-53 

1585-87 
Összesen 7057-19 K. 
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53—56. A kerület rendelkezésére maradt 25%, azaz 2852-36 K-hoz 
csatolva a tavvalról fenmaradt 31-01 K-t, összesen 2383*37 K 
hovafordítására vonatkozólag- indítványozza a pénzügyi bizottság 
a közgyűlésnek, szavazzon meg ezen összegből: 3 dunáninneni 
theologus ellátására az Otthonban á 510, összesen 1530, a mo-
dori kerületi leányiskolának 426*68 és a Selmecbányái kerületi 
tanítóképzőnek 426-69 K-t. 

A kerületi közgyűlés a fenti jelentést tudomásul 
véve a pénzügyi bizottság elosztási indítványát el-
fogadja. 

54 (P.) A kerületi tüzkárbiztosításra vonatkozólag indít-
ványozza a pénzügyi bizottság a berületi elnökség jelentése 
alapján, ujitsa meg a kerületi közgyűlés az eddig érvényben álló 
tüzkárbirtositási szerződést az Első Magyar Altalános Biztosító-
társasággal 10 évre, azaz 1918. január 1-től 1928. január l-ig 
és bizza meg a kerületi elnökséget ezen szerződés aláirásával. 

A kerületi közgyűlés ezen indítványt határozati 
eró're emeli. 

55 . (K.) Az 1916. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
47. pontjával kapcsolatosan beterjesztetett a következő jelentés 
Selmecbányái evangélikus egyház által kezelt tanitóképzői Selmec-
bányái Gusztáv Adolf-alapról : 
1. takarékbetét álladéka 1916. január 1-én . . 1163 11 K 
2. Koronajáradék névértékben 1800-— „ 
3. Tőke utáni kamat 1916. első felében . . . 26-15 „ 
4. Tőke utáni kamat 1916. második felében . . 25-85 „ 
5. Koronajáradéki szelvények 72-— „ 
Vagyonérték 1916. december 31-én 3086*51 K 
Az 1916. évi vagyonszaporodás 123 40 „ 

A kerületi gyűlés a jelentést tudomásul veszi s 
köszönetet mond Sobó Jenő egyházi másodfelügyelő-
nek a vagyon eddigi szives kezeléseért. 

56. (KI.) A pénztáros jelentése a báró Steiger Albert-alapít-
ványról. 
Tőke az év elejen 6796 92 K 
Kamat bevétel 271 84 „ 
Kiadás: Bogyai Antal, hitoktatónak . 188-—K 
Zathureczky László, vizsgabiztosnak . 12*— „ 
Tőke év végén 6868.76, , 

Összesen 7068 76 K 7068-76 K 
Tudomásul szolgál. 
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57- (Kl.) A pénztáros jelentése a Kvacsala Julianna L alapról 5 7 — 5 8 . 
Tőke az év elején 2080- — K 
Kamatbevétel 80'— „ 
Kiadás: két ösztöndij 80 '—K 
Tőke év végén 208Q-— „ 

Összesen 2160 — K 2160'— K 

Ugyanannak jelentése a Kracsala Julianna II. alapról. 
Tőke az év elején 2000- — K 
Kamatbevétel 80'— „ 
Kiadás: kamatjövedelem, trencséni 
esperességnek küldve 80*— „ 
Tőke év végén 20Q0-— „ 

Összesen 2080'— K 2080— K 

Kvacsala Julianna-alapitvány tartalékalapjáról. 
Tőke az év elején 1843-28 K 
Kamatbevétel 73'72 „ 
Tőke az év végén . . . . . . . 1917-—K 

Összesen 1917-— K 1917-— K 
Tudomásul szolgál. 

58. (P.) A Baldácsy-alapitványról dr. Szabó József alapít-
ványi ügyvivő 1917. április 20-án kelt jelentését, valamint az 
alapítványi igazgatóságnak a kerületi meghatalmazottak 1917. 
junius 2-iki közgyűlése elé terjesztett jelentését az egyházkerület 
tudomásul veszi. 
Az alapítvány tiszta vagyona 1916. december 31-én 3,180.004 K 
1916. évi bevétel és kiadás 457.412 „ 
1917. évi költségvetés előirányoz bevételnek . . 271.068 „ 

kiadásnak . . 258.211 „" 
maradvány-egyenlegnek 12-857 „ 

Az alapítvány 1916. évi jövedelméből egyházkerületünknek 
a folyó évre 15.000 K jut. Ezt az összeget a közgyűlés a 
pénzügyi bizottság javaslatára következőleg osztja fel: 
1. a püspök tiszteletdija 5000 K 
2. szegény lelkészek segélyezésére az elnökség kezéhez 1000 „ 
3. pusztuló és építkező egyházközségek segítésére . . 5000 „ 
4. lelkészözvegyek segítésére 4000 „ 

A 3. pont alatt emiitett 5000 K-ból a segélyosztó bizottság 
javaslatára a következő egyházközségek részesülnek egyenként 
200 K segélyben: 1. Léva, 2 Csabdi, 3. Vérteskethely, 4. Gyúró, 
5. Alsófehérkút, 6. Hodrusbánya, 7. Apafalva. 8. Magyaróvár, 
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5 8 — 5 9 - 9- Budašzállás, 10. Csehberek, 11. Rétság, 12. Nógrád, 
13. Galgaguta, 14. Surány, 15. Holics, 16. Császkó, 17. Felső-
zélle, 20. Diószeg, (a hitoktatás dologi szükségletének fedezésére) 
21. Pozsony ligetfalu, 22. Récse, 23. Zsolna, 24. Szulyóváralja, 
25. Felsőozor. 

A 4. pont alatt emiitett 4000 K-ból a következő lelkész-
özvegyek egyenként 200 K segélyt nyernek: 1. Schleiífer Árminné, 
2. Fadgyas Józsefné, 3. Falaky Károlyné, 4. Blaskovics Imréné, 
5. Raphanidesz Vilmosné, 6. Petényi Györgyné, 7. Dedinszky 
Károlyné, 8. Szemián Mihályüé, 9. Sztolár Györgyné, 10. Drott-
ner Samuné, 11. Boór Emilia, 12. Klszák Emília, 13. Krizsán 
Károlyné, 14. Krizsán Istvánné, 15. Frey tag Viktorné, 16. Korcsek 
Frigyesné. 

Azonkivül a rendkivüli drágaságra való tekinttel egyenként 
100 K-t kapnak a következő átmeneti nyugdíjas lelkészözvegyek: 
1. Hering Lajosné, 2. Jankó Dánielné, 3. Stromp Lászlóné, 
4. Zocli Pálné, 5. Gömöry Andrásné, 6. Blaskovics Miliduchné, 
7. Moczkó Jánosné, 8. Bucsek Gyuláné. 

5 9 . (P.) Beterjesztetik a Reiscliel Károly alapítványt kezelő 
bizottság 1916/17. évi működéséről szóló következő jelentése: 

A Reischel Károly-alapítványt kezelő bizottság ez évben is 
minden nehézség nélkül folytathatta alapszabályszerű működését. 
A segélyek osztásánál mindenkit tekintetbe vehetett, akinek az 
áldott alapítvány jótéteményére igénye volt, bár — sajnos — 
a folyamodók egyre fokozódó nagy számánál fogva a segély 
összege egyre kisebb lesz. Az alapitvány pénzkészletéből újra 
1500 K névértékű 6%-os hadikölcsönkötvényt vettünk. 

Fájdalommal emlékezünk meg Schönviszner Kálmán fő-
esperesnek, az alapítványi bizottság munkás tagjának elhuny-
táról s emlékének megőrzése mellett arra kérjük a mélyen 
tisztelt kerületi közgyűlést, méltóztassék helyét a bizottságban 
betölteni. 

Jelentjük még, hogy az alapítvány számadásait és pénztárát 
az erre hivatott bizottságok megvizsgálták s mindent rendben 
találtak, minek folytán javasoljuk, hogy Kesztler Tivadar pénz-
tárosnak az 1916. évre a felmentvény megadassák. 

Az alapítványi pénztár állapotát és az alapitvány állását a 
következő kimutatás tünteti fel: 

A) Pénztári forgalom. 
Pénztári bevétel 1916-ban . 
Pénztári kiadás 1916-ban . 
Készpénz 1916. december 31-én 

25704-14 K 
24406-73 „ 

1297-41 K 
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B) Mérlegszámla. 

Készpénzben . 
Értékpapírszámla. 
Takarékbetétekszámla 
Kamat 
Alapítványi vagyon . 
Theol. Akad tartalékalap számlája 
Segélyezési tartalékalap számlája 
Lándori dr. Kéler Zoltán segitő-

alapitvány 

Vagyon 

1279-41 K 
327860-— „ 

1069-31 „ 
2269-40 „ 

Teher 
5 9 . 

308288-28 K 
14982-— „ 

7672-80 „ 

1553 04 „ 
332496-12 K 332496-12 K 

C) Kezelési és eredményszámla. 
Jövedelem 

Értékpapírok és betétek utáni kamatok 16079-67 K 
Vegves kiadások 

o * 

Tiszteletdíj ak 
Theologiai akadémiának 
Segélyezésekre 
Alapitványi vagyonszámlának 

Költség 

67-74 K 
4 0 0 - - „ 

3000-— „ 
11454-— „ 

1157-93 „ 
16079-67 K 16079-67 K 

Az 1916/17. egyházközigazgatási évben megszavazott a 
bizottság segélyképen: 

október április összesen 
a) régi jogon: K K K 

17 nyugalmazott lelkésznek . . . . 1070 1150 2220 
53 lelkészözvegynek 2775 2895 5670 
39 nyugalmazott tanitónak 1 180 1180 2360 

b) az árvái és a liptói egyházmegyé-
vel kötöttt egyezség szerint: 

3 nyugalmazott lelkésznek . . . . 180 
5 lelkészözvegynek 200 

10 nyugalmazot tanitónak 253 

c) a turóci egyházmegyéből az 1909. 
évi kerületi gyűlés 75. számú határozata 
szerint : 

120 
200 
280 

300 
400 
533 

1 nyugalmazott lelkésznek 60 60 120 
2 lelkészözvegynek 80 80 160 
2 nyugalmazott tanitónak 55 58 113 

A segélyek végösszege 5853 6023 11876 
5 
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59—61. Ezenkívül az 1916. év október 2-iki ülésében a bizottság-
O 

a lándori dr. Kéler Zoltán segitőalapitványának kamatait is ki-
osztotta, még pedig Petényi Györgynének 30, Sztolár Györgyijé-
nek 30, Freytag Viktornénak 30, összesen 120 K-t. 

Kelt a Reischel Károly-alapitványi bizottságnak 1917. évi 
augusztus 21-én tartott üléséből. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s az el-
hunyt Schönviszner Kálmán helyébe Wenk Károly 
mosoni esperest választja meg bizottsági tagnak. 

60- (P.) Az egyházkerületi számvevőszék bemutatja az 1916. 
évre vonatkozó következő jelentését: 

A kerületi számvevőszék nevében és megbizásából tisztelettel 
jelentem, miszerint több egyházmegye élt a számvevőszék szerve-
zetének 111. szakaszában foglalt jogával, bár mulasztást egy 
egyházmegye sem követett el, a kerületi számvevőszék ön-
kéntelenül is kénytelen a fentmondott szabályzat alapjára helyez-
kedni s igy érdemleges jelentését s kimutatását az egyházmegyék 
1916. évi összes szám tartási anyagára nézve az 1918. évben 
tartandó kerületi közgyűlésnek fogja beterjeszteni. 

Kelt Pozsonyban, az 1917. évi augusztus hó 21-én tartott 
kerületi számvevőszéki közgyűlésből. Schulze Ottó, ker. szám-
vevőszéki jegyző, ügyvezető helyettes e. elnök. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a haladékot 
megadja. 

61- Raab Károly, barsi főesperes beterjeszti a missiókról 
szóló következő jelentését: 
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T. A missziók anyagi viszonyai. 

A missió neve 
Bevétel Kiadás Marad-

vány 
Vagyon 

Jegyzet 

K f K f K f K f 

I. Bars: 
1. Ehm. szórvány-

alap 34 68 34 68 — — 280 93 

í 2. Aranyosmarót . 297 63 297 63 — — 6297 63 Imaházépitési alap. 

II. Fehér homárom : 
1. Érsekújvár . . 4437 4028 16 408 84 36401 36 

Ebbén ingatlan vagyon 22900, 
felszerelés 5180-76, epitési alap 

5543-54 K. 
2. Tatatóváros . . 2708 38 Imaházra gyűjtés. 

III. Moson: 
1. Magyaróvár . . 1982 71 1575 52 407 19 19695 80 

Ebben a lelkészlak épitési alap 
3331-77 K, ingatlana 30000 K. 

adóssága 1000 K. 

IV. Nagyliont: 
1. Ujbánya-

Zsarnóca . . . 248 37 207 84 40 53 10917 48 
Azonkivül az egyházmegye 

kezelése alatt 884-82 K. 
2. I p o l y s á g . . . . 

3. Nagymaros . . 

V. Nógrád: 
-

1. Lapuj tő . . . . 241 16 125 86 115 30 — — 

VI. Nyitra : 
1. Pöstyén . . . . 4467 26 4404 69 62 57 15434 90 

2. Galgóc . . . . 

3. Nyi t raváros . . 

1602 

1699 

16 

44 

1602 

1294 

16 

405 44 

1582 

12080 

16 

48 
Imaházépitési alap. 
Templomépitési alap 815U K, 
badikölcsönre jegyzett 9050K. 

VII. Trencsén : 
1. Zsolna . . . . 

2. Trencsénteplic . 

2825 

145 

80 

49 

2627 

145 

31 

49 

198 49 

1376 10 

Adóssága még mindig 15500 K, 
melyből tavaly 900 K-t törlesz-

tett. 
Imaházépitési alap. 

II. A missziók gondozása a lelkiekben. 
I. Bars. A barsi egyházmegyének, mely tulajdonképpen az 

egész egy nagy szórvány, van két szórványegyháza, az alsó-
szelezsényi és nemeskosztolányi. 

1. Alsószelezsény tulajdonképen már csak névleg létezik; 
a hivek kihaltak, temploma ritkán nyilik meg. lelkésze Aranyos-
maróton, a megye székhelyén lakik, hol egy állami iskolában 
tart istentiszteleteket s végez több tanintézetben hitoktatást. 
A reformáció jubileumi évét azzal is kívánják a hivek meg-
ünnepelni, hogy komolyan megindítják a gyűjtést az imaházra, 
melyre van már 6297 K 63 f. A lelkész különben ellátja ige-
hirdetéssel és hitoktatással Érsekújvárt is. 

7* 
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2. Nemeskosztolány kis egyházacska, moly azonban a 
nyitrabányai új teleppel nagyobbodott, hoPa lelkész többször 
tart mind a három nyelven istentiszteletet, tavaly hatot. A hit-
oktatást illetőleg Nyitrabánya azon kedvező helyzetben van. 
hogy azt egyik felekezetíinkbeli társulati tanitó Horvay Arpád 
végzi, ki az istentiszteleteknél is segédkezik 

3. A többi egyházak szórványaiban, Zselizen, Kolthán és 
Brogyánban, az utóbbiban az oldenburgi herceg által épitett 
kápolnában, tartanak az illetékes lelkészek istentiszteleteket s 
gyűjtik a szétszórt kévéket. 

II. Fehérkomárom 1. Érsekújvárt az alsószelezsényi lelkész 
lic. Fizély Ödön látja el kéthetenként igehirdetéssel és hitoktatás-
sal. A róm. kath. elemi, a róm. kath. és izr. polgári leányiskolába 
és a róm. kath. főgimnáziumba járó huszonnégy gyermeket 
tanitott. Az előforduló funkciókat a komáromi lelkész végzi. 
Hiveink száma 130. Lelkészlak épitésére van a várostól kapott 
6000 korona értékű telke és 5543 koronája; templomépitési 
adóssága 300 koronára apadott. A reformátusokkal való viszonyt 
szabályozó egyezség tervezete még mindig a református egyházi 
hatóságoknál van hozzájárulás céljából. Egyelőre kápláni állomás 
expozitúra szervezésével nagyban előmozdítható volna e missziói 
pont ügye. 

2. A tatabányai szórványban a tavalyi állapottal szem-
ben nincs változás. Gyermekeinket az ottani református lelkész 
tanitja a vallásban. 

3. Az részletes kimutását terjesztette be azon szórványokról, 
ahol istentiszteletek volnának tartandók, mihez egyelőre anyagi 
erőnk nincsen. 

III. Mosott Magyaróvár anyásitása nem tud diilőre jutni. 
Rendes lelkész behe^ ezése a kongruu kieszközlése miatt is nehéz-
ségbe ütközik, segédlelkésztől pedig idegenkednek; különben is, 
ámbár kongruás segédlelkész kieszközölhető volna, a mai drágaság 
mellett, az sem létezhetnék. Mégis csak az anyásitást, hacsak 
a háború után is kellene végrehajtani, annál is inkább, mert 
Magyaróvárt nagy terjedelmű lőszergyár épült, mely a lakos-
ságot nagy mértékben szaporította, 4000-ről 26.000-re, s a 
jövevények között minden bizonnyal evangélikusok is lesznek. 
Ez kihatással van a lakásviszonyokra is s ez tán indokolttá teszi 
a lelkészlak épitésének befejezését, mi még — csak a külső falak 
készek — n a g y kiadást (10 —15 ezer) fog okozni, melyet az 
egyház csak új kölcsönnel képes lesz fedezni. Az istentiszteletek 
a háborúokozta akadályok dacára, idegen lelkészek segítségével, 
a megállapított számban tartattak meg, de szaporíthatok nem 
voltak. Az elemi iskolások vallástanitását. mert a kántor 1915 
óta távol van, a mosoni tanitó végezte; volt 36 tanítványa. 
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A gimnáziámi (14) és a polgári leányiskolái (12) növendéket a 
lelkész látta el, ami neki nagy költséget okoz. A magyaróvári 
anyásitást minden bizonnyal el nem lankadó kitartással kell 
folytatni, hogy amit megkezdettünk, azt be is fejezzük. 

IV. Nagyhont, 1. Ipolyság az ipolyvecei lelkész által el 
van látva, de a bejáró lelkész számára állandó lakásról kellene 
gondoskodni. 

2. Ujbánya-Zsarnóca. Mindakettő politikailag Barsmegye 
területén fekszik, egy házilag Honthoz tartozik. Tervbe vett át-
csatolásuk Hodrusbányától már akár Szelezsénybez, illetőleg 
Maróthoz, akár Lévához, tavaly óta nem haladt előre s csak a 
háború után lesz ismét tárgyalható. 

Újbánya. Hodrusbányától husz kilométernyire fekszik s 
csak kocsin járhat oda a lelkész. Évenkint három istentisztelete 
van. melyeknek nvelve miatt némi nézeteltérés támadott a 
lelkész s némely hivek között; a lelkész ugyanis tekintettel a 
helvi viszonyokra több tótnyelvűt akart behozni, sőt kész volt 

4/ • «/ 

mindig mindakét nyelvűt tartani; ezt némelyek ellenzik s a 
kérdést gyülésileg egyelőre rendezni nem lehet, mert az irányt-
adó tagok hadbavonultak. A funkciók iránt az a megállapodás 
létesült, hogy a magyarnyelvűekhez, ha kívánják, a hivek a 
lévai lelkészhez fordulhatnak. Csekély szám ú gyermekeinket a 
vallásban az állami tantestület evangélikus tagja, Petőcz Sándor, 
tanította; ez azonban az iskolai év végével áthelyeztetvén, attól 
kell tartani, hogy rendkívüli tanitó fog kineveztetni s ez esetben 
gyermekeink vallástauitása nehézséggel fog járni. 

Zsarnóca a lelkészre nézve megközelithetőbb mint Uj-
bánya ; hiveink száma annyi mint Újbányán. 40 körül; de mig 
az ujbányaiak többnyire állandó lakosok, a zsarnócaiak ideig 
ott. lakó hivatalnokok és iparosok, kik azonban elég melegen 
érdeklődnek az egyház iránt. Három istentiszteletük van az 

O J 

állami iskola egy tantermében, mindig magyar nyelven. Hit-
oktatásra a lelkész egyszer jár hetenkint, még pedig mivel a 
kapott segély nem elegendő, többnyire gyalog teszi meg a 
tizenkét kilométernyi útat.. 

«/ 

Legnagyobb szórványa Hodrusbányának Magaslak ötven-
két lélekkel. A lelkész évenkint egyszer jár oda istentiszteletre. 
Itt a róm. kath. iskolába járó gyermekek vallástanitását akként 
volna célszerű rendezni, hogy ne kelljen Bagonyára járniok. amit 
nem igen lehet ellenőrizni, hanem az irtványosi tanítóra bízas-
sanak. Nagyon terhes a magaslakiaknak az út a hodrusbányai 
templomba; felébredt bennök az óhaj egy, hacsak fából építendő 
kis templom ócska után, melyre egy földmiveshivünk már 200 
koronát adományozott, mert a katholikusok csúfolják, hogy 
pajtában tartják istentiszteletüket s az előmozditja a kitéréseket. 
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3. Nagymaros Nagybörzsönynek szórványa, hol a lelkész 
Szimonidesz Lajos tartott istentisztetetet. Azonkívül látogatta 
szobi, garamkövesdi és márianosztrai hiveit. Mikor a mária-
nosztrai református lelkész, ki a mi hiveinket odaadóan gondozza, 
huszonötéves jubileumát ünnepelte, ő tartotta az ünnepi beszédet. 
S miért nines ott felekezetünknek lelkésze? Avagy felváltva 
neveztetnek ki? 

4. Esztergomban a szervezés munkáját háború utánra 
kell hagyni, hiveink a református istentiszteleteket látogatják, 
gyermekeinket (huszonegy) a református lelkész tanitja a vallásra. 

5. Csánk. Ennek szórványai nagy fejtörésbe és sok levélbe 
kerültek úgy a püspök úrnak, mint a lelkésznek. Segitve volna 
a dolgon, ha Tegzesborfőn mintegy központi iskola állittatnék s 
ehhez hajlandók is a borfőiek és a tanfelügyelő is pártfogolja 
az ügyet. De hogy min és hol akadott meg a dolog, a beküldött 
jelentéseikből ki nem vehettem, úgy látszik a jutalmon. Nagy 
baj itt és mindenütt, hogy szórványaink semmivel sem akarnak 
a hitoktatás költségeinek fedezéséhez hozzájárulni s mindent a 
kerülettől várnak és követelnek. 

V. Nógrád Kisterenyének, Salgótarján szórványának 
évente nyolcszor van istentisztelete. A hitoktatást az evangélikus 
vallású állami tanítónő, Gabor Ilona, ennek szabadságolása 
alatt a helyettes lelkész végezte, ki otthon is a sok tanintézetben 
csakugyan kijut a vallásoktatásból. Van ugyan még közel 
1000 korona adóssága, de lassan-lassan erősödik. Ott központot 
kellene a vidék számára teremteni. 

2. A szécsényi missziói kör. A szécsényi lelkész, 
Huszagh Gyula, buzgón gondozza szórványát. Tartott négy 
helyen kilenc istentiszteletet, nyolc községben 99 gyermeket 
tanított, 56-szor volt szórványaiban s most már a püspök úr 
bővebb dotációjából maradt valami fáradozásának jutalmára is, 
amivel eddig nem dicsekedhetett. 0 gondozza Szécsénykovacsit 
is, mely tulajdonképen Alsózellőnek fiókegyháza. Alsózellőn most 
már uj lelkész lévén, kéri magát Kovácsi gondozása alól fel-
mentetni Tárgyaltatott az ügy már az egyházmegyei gyűlésen 
is, de végleges rendezése a háború utánra halasztatott. 

3. Lapujtő el volt látva illetékes lelkésze, Kossaczky 
Mihály lucfalvi lelkész által. Hányszor tartott ott istentiszteletet, 
azt nem jelenti, csak a számadásban láttam négyszeri fuvar-
költséget elszámolva. Állami iskolába járó 26 gyermeket tanitott, 
kiknél tizenkétszer volt. A tanitói lak és templom fedélzete tör-
hetetlen állapotban van. A lelkész véleménye szerint Lapujtőn 
okvetlenül missziói lelkészi állás volna szervezendő, ami külön-
ben régi terv már. 
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4. B ercei Galgagutának fiókegyháza. Tanítványaink fii. 
(12 —14) a ró un. kath. iskolába járnak s vallásoktatásban nem 
részesültek, mert az adminisztrátornak, a vanyarci lelkésznek, 
fuvarköltség nem volt kilátásba helyezve (!) Ezt jelentette folyó 
évi március 1-én. A püspök úr azonnal intézkedett, mikor ez 
tudomására jutott. Hogy minő eredménnyel, nem tudom. 

VI. Nyitra. 1. Pöstyén. Itt mindenekelőtt fájdalommal illik 
megemlékeznünk azon súlyos veszteségről, mely a missziónkat 
érte. Buzgó gondnoka, mozgató lelke Haerlen Gyula folyó 
évi március 9-én meghalt. Sokat fáradozott, áldott lelkű nejével 
is e misszió rendbentartása, fejlesztése körül, az Úr hű munkása 
volt. Fizesse meg neki az Úr, amit országáért tett; mi pedig 
őrizzük meg emlékét sziveinkben és jegyzőkönyvünkben. Az 
értékek átvételéről a boldogultnak nejétől a püspök úr gondos-
kodott. Utódot a gondnoki állásban még találtak, de felügyelőül 
Utz-Zedtwitz grófot sikerült megnyerni. A lelkiekben Pöstyén 
el volt látva leginkább pozsonyinegyei és pozsonyvárosi, de 
más, a fürdőt használó lelkészek által is; a téli időben a hit-
oktatást végző Dérer János pozsonyi theológus az istentiszteleteket 
is végezte. 1916-ban tartatott 16 német istentisztelet 944 hall-
gatóval (átlag 59), 20 tót 1087 hallgatóval (átlag 54) és 42 
magyar 2841 hallgatóval (átlag 68); az utóbbiakból a nyitrai 
református lelkész tizennégyet végzett. Úrvacsora tizenháromszor 
volt. A nagyszámú katonaságról is volt gondoskodva. A hit-
oktatásról közelebbi adatokat nem találtam. Gondot okoz az 
ének vezetése. 

2. Nyitraváros. Ezen misszió szervezése az assakürti lelkész 
buzgó fáradozása dacára lassan halad előre. A tervbe vett segéd-
lel készi állás felállítása, noha a fiókegyház 1915-ben arra 500 K-t 
és lakást kilátásba helyezett, a jelen súlyos időben lehetetlenné 
vált ; egyelőre tehát függőben marad. A lelkész polgári híveinket 
s a nagyszámú katonaságot hiven s buzgón gondozta. A hit-
oktatás (31 tanuló) heti 3 órában volt ellátva. 

3. Galgócz. Itt a felsőzellei lelkész szép számú hallgatóság 
előtt (60 ev., 18 ref.) egy magyarnyelvű istentiszteletet tartott. 

VII. Pozsonymegye. 1. Diószeg. E szórványt a puszta -
födémesi lelkész lelkiismeretesen gondozza. Az istentiszteleteket 
magánházban tartják, felébredt ugyan az óhaj templomocska 
után ; de a tavalyi adományozó követőkre eddig még nem talált. 
A gyermekek hetenkint kapnak vallástanítást. 

2. Galant a. Ezen diaspóra szervezése s ott istentiszteletek 
tartása nehézségekbe ütközik. Iskolaköteles gyermek csak egy-
kettő van. 

VIII. Trencsén. 1. Trencsénteplic a trencséni lelkész s 
más lelkészek (Szimonidesz, Fizély) által el volt látva isten-



72 

62. tiszteletekkel, melyeket a katonaság is szorgalmasan látogatott. 
Az imaházalaphoz a részvénytársaság 300 K-val járult s jövőre 
nagyobb hozzájárulást helyezett kilátásba. Iskolaköteles gyerme-
künk csak egy volt, melyet a lelkész mindenkori ottléte alkal-
mával részesített hitoktatásban. 

2. Zsolna. Lelkész Kiss Milós, ámbár a nagyszámú 
katonaság s a több rendbeli tanintézetben vallástanitással meg-
lehetősen van igénybe véve, fáradhatatlanul teljesíti kötelességét, 
magyarnyelvű istentiszteletet a hónap minden második vasár-
napján tart, a főünnepek második napján németet is, mindig 
a tót istentisztelet után. Az egyház adóssága még mindig 
15.500 K s most 1000 K-nyi uj költség előtt áll, mert egy 
vihar a templom és lelkészlak tetőzetét nngrongálta s a kerítést 
ledöntötte. A reformációi jubileum emlékére gyűjtésből 2200 K-ért 
szép orgonaharmoniumot szereztek a templom számára. 

3. A zsolnai lelkész kívánatosnak tartja, hogy Csaczán éven-
ként négyszer-ötször istentisztelet tartassék. Tehát berendezendő 
s tétessék az neki lehetővé. 

Mindezekből látható, hogy a missziók terén is élünk és 
mozgunk; az egyes lelkészek és hitoktatók csekély jutalom 
mellett, sőt anélkül is gondozzák szétszórt híveinket,. Ha az el-
múlt évben itt-ott hiányok mutatkoztak, azok a megzavart 
közlekedésnek és a fuvarok drágaságának tudandók be. Ajánl-
juk a missziókat továbbra is a püspök úr atyai jóindulatába s 
az illetékes munkások lankadatlan gondozásába, s ha mostanra 
képtelenek is vagyunk fáradozásukat kellően jutalmazni, fejezzük 
ki irántuk legalább elismerésünket. 

A közgyűlés köszönettel veszi tudomásul ezt a 
részletes jelentést és a missziókról való gondoskodást 
mint egyházunk egyik legégetőbb és legfontosabb fel-
adatát e helyen is bizalommal ajánlja a püspök úrnak 
további jóindulatába és hathatós felkarolásába. 

62. (B.) Az eg\házkeriileti tanügyi bizottság beterjeszti 
folyó hó 21-én Pozsonyban tartott 'ülése jegyzőkönyvét és a 
tanügyi előadónak az iskolákra vonatkozó, szokott módon egybe 
állított kimutatásait az 1916/17. iskolai évről s a következő 
jelentését: 

I. A népiskolákról. Az evangélikus hivek száma 209-348; 
ezek közül tanköteles gyermek 31.780 vagyis a lélekszámnak 
15 2°/o-a (tavaly 14 1 °/0 volt', ezek közül iskolába nem járt 
14-6%, a tényleg iskolába járók összege 27117. ezeket 271 
iskolában 258 rendes, 32 segéd, összesen 290 tani tó oktatta, 
akiknek 8%-a nem képesített. Az iskolák jövedelmének összege 
745 820 korona (+57237 korona), amely 4 3%-ában (5°/o) 
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alapítványi és ingatlan vagyon jövedelméből, 1T% (0*4) tőke-
kamatból, 45-7 (45-3)% egyházi, 4-7 (5'5)0/0 községi, 40-1 
(4T6)°/o állami, 4T (2'2)%-ában egyéb hozzájárulásból állott elő. 
A kiadás ugyannyi volt mint a bevétel s 900/0-a tanitói fizetésre 
fordíttatott; a mindennapi saját iskolánkba járó 17.315 tanuló 
mindegyikére 43-07 korona (42-63 korona) kiadás esik. 

II. A nem evangélikus iskolákban végzett vallásoktatásról. 
Nem evangélikus iskolába járó 7625 (tavalyhoz képest +218) 
evangélikus tanulónk vallásoktatását ebben a tanévben 165 
(165) helyen és 288 (—3) intézetben 149 (+1) hitoktató 656 
(—8) heti órán végezte. A tanulók 65%-a (tavaly 63°/°) állami, 
6% (6) községi, 7°/o (7) idegen felekezeti, l°/0 (2) magán és társulati 
elemi iskolába, 4% (4) tanonez és gazdasági ismétlőbe, 9% (9) 
polgári és felsőbb leány-, 7% (8) közép- és kereskedelmi iskolába, 
1 °/0 (1) tanítóképzőbe járt. A díjazás 38.279 korona (+2186) 
volt, egy hitoktatóra átlag 257 (+14), egy heti órára 58 (54) 
korona jutott. A díjazás ll°/0-át (8) az egyházközségek, 23°/0-át 
(30) egyházkerületi segély, 57%-át (48) az állam, 7°/0-át (13) 
a községek vagy az intézetek, 2°/0-át (1) egyéb források fedezték. 
A háborús viszonyok nyomai, mint az oktatás minden terén, 
úgy a hitoktatás terén is észrevehetők, kivált a hitoktatók 
gyakori változásaiban és a heti órák alacsonyabb számában, 
mindemellett is azonban vallásoktatásunk az idegen intézetekben 
ezidén is kielégítően folyt. 

III. Az idegen tanítóképzőkben végzett vallásoktatás. Hit-
oktatásban 4 állami és 2 róm. kath. kézőben 73 növendék, 
26 heti órán 6 lelkész-hitontató által részesült, átlagosan jeles 
eredménnyel; képesítést 14 növendék nyert. 

IV. A középiskolákról. A két (pozsonyi és Selmecbányái) 
lyceumba beiratkozott (538+254) 792 nyilvános és magántanuló, 
utóbbiak közt (19+20) 39 leány, vizsgálatot (507+249) 756, 
görögpótló tanfolyamot hallgatott (105+52) 157. Ösztön- és 
jutalomdijat kapott (89+50) 139. fejenként átlagban (107; 50) 
95 korona, összesen (9592 + 2584) 13.176 koronát. Jövedelem 
és kiadás egyenlege (Selmecbányán) 33.214 korona több kiadást 
mutat; az egyház a két lýceum fentartási költségeihez (20920+ 
5252) 26.172 koronával járult; az egyházi segély az összes 
(12-7%; 3-8%) 8'2%-a; az államsegély'összege (40000+40000) 
jövedelemnek 80000 korona, a rendkívüli államsegélyé (Selmec-
bányán) 14.282 korona. 

V. A Selmecbányái tanítóképző intézet. Beiratkozott 85 (+7), 
az év végén volt 79 (+11) növendék, kik közül 38°/o volt az 
evangélikus vallású, 100°/0 a magyar anyanyelvű; jótéteményben 
42 részesült, fejenként átlag 31 koronában, együtt 1300 korona 
összegben A tanárok száma ezidei is 5 volt. A 43.069 korona, 
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62—65« (tavaly 28 904 korona) összes jövedelemből 25.094 korona, 
(58%) az egyházi segély. A számadás egyenlege 1158 korona 
hiányt tüntet fel. Képesitést kapott 6 (15) növendék. 

VI. A modori polgári leányiskola. Tanulóinak száma az év 
elején 88 (+7), végén 87 (+10); evangélikus vallású volt 65 
azaz 73%, magyar anyanyelvű 41 (46%), német 24 (27%), 
tót 23 (27%)- A tanitók száma 14. Az összes jövedelem 71.444 
korona összegében az egyházi segély 30.094 korona (42%)• 

A közgyűlés ezt a jelentést tudomásul veszi s 
elrendeli, hogy jövőben is hasonló rövid jelentés 
terjesztessék a kerületi gyiilés elé. 

63- (B.) Az egyetemes gyűlés mult évi jegyzőkönyve 
58. pontja alapján a kerületre leszállított népiskolai rovatos iv-
tervezetet 

a kerületi gyűlés a jelenleg használatban lévő iveknél 
alkalmasabbnak nem találja s tekintettel arra, hogy a 
statisztikai ivek változtatása a mai viszonyok között 
nehézségekbe ütközik, továbbá, hogy a háború folytán 
előálló helyzet kétségtelenül közoktatásunkat is uj fel-
adatok elé állitja, melyek a statisztikával szemben is 
uj követelményeket tnmasztanak, felkéri az egyetemes 
gyűlést, hogy a rovatos ivek most folyó revizióját 
függessze fel. 

64- (B ) A Luther-társaság által kiadott tankönyvekre 
vonatkozó mult évi egyetemes jegyzőkönyvi 52. pont kapcsán 
a püspök úr jelenti, hogy úgy az egyetemes tanügyi bizottság 
mint a Luther-társaság e tárgyban hozzáérkezett megkeresései 
értelmében intézkedett. 

A kerületi gyűlés a püspök úr jelentését tudó- * 
másul veszi s mult évi jegyzőkönyve 58. pontjában 
a Luther társaság által kiadott tankönyvek érdekében 
hozott határozatát fentartja. 

65- (Sz.) A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület jogügyi 
és pénzügyi bizottságának 1917. évi augusztus hó 22 én délelőtt 
11 órakor a theológiai akadémia termében tartott közös ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 

Jelen voltak: Beniczky Arpád egyházkerületi felügyelő 
világi és dr. Baltik Frigyes püspök egyházi elnök, továbbá 
Láng Lajos báró, Händel Vilmos, Raab Károly, Okolicsányi 
Gyula. Jánosy Lajos, Szekerka Pál. Farbaky7 István, dr. Stur 
Károly, Király Ernő, Schmidt Károly JenŐ dr., Kiss Samu, 
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Krizsán Vilmos, Wenk Károly, Bándy Endre, Halmi Béla dr., ()5-
Mihalovics Samu, Kirchner Rezső, Piöhle Henrik, Erlemann 
Jakab és Sziklai Ottó bizottsági tag. 

A világi elnök megnyitja az ülést és a jegyzőkönyv meg-
írására felkéri Sziklai Ottó bizottsági tagot, aki a megbízást, el-
fogadja. Ezután az egyházi elnök felhívja dr. Stur Károlyt a 
mára tűzött ügyeknek előadására. 

I. Előadó ismerteti a Selmecbányái ág. hitv. ev. liceum 
tulajdonát képező békéscsabai Breznyik birtok árverésen történt 
eladását, illetőleg az elárverelőknek vételi ajánlatát. 

Eszerint az összesen 324 890/1 100 holdnyi terület 34. rész-
letének eladási ára 345.948 korona 10 fillért tenne, az épületek 
és fák megmaradnának (és külön adhatók el), a vevők folyó 
évi szeptember hó 30 ig maradnak szóban. 

Az előadó megállapítja, hogy az az ingatlan a Selmecbányái 
ág. hitv. ev. liceum tulajdonát képezi és azt eladni jogosult. 

Azért elvileg az ajánlatot elfogadásra ajánlja, mivel azon-
ban az árt nem tartja megfelelőnek, azt ajánlja, hogy a liceum 
nevében eljárók a biríokot szakértővel becsültessék meg, a 
kerületi gyűlés pedig hatalmazza meg elnökségét, hogy akkor, 
ha a szakértő a megajánlott vételárt megfelelőnek tartja, a. 
szerződést a vételi ajánlat alapján, a kerület nevében hagyják jóvá. 

A jogügyi és pénzügyi bizottság az előadó indít-
ványát elfogadva javasolja, hogy a kerületi gyűlés 
rendelje el a Breznyik birtoknak szakértővel sürgős 
megbecsültetését. ennek eszközlésével a Selmecbányái 
kormányzótestülete elnökségét bizza meg és hatalmazza 
meg a kerületi gyűlés elnökségét, Beniczky Árpád úr 
egyházkerületi felügyelőt és dr. Baltik Frigyes püspök 
urat, hogy az esetre, ha a szakértő az ajánlott 
345.948 korona 10 fillér vételárt megfelelőnek tartja, 
a vevőkkel megállapított feltételek alapján a szerződést 
az egyházkerület nevében hagyja jóvá. 

II. Az előadó ismerteti a Selmecbányái tanítóképzőhöz 
tartozó benlakóépület építésére a vállalkozott cég kéretét. mely 
szerint az az épitőszerződés felbontását kéri. 

Előadó a kéret elutasitását javasolja mert a vállalkozónak 
a háború folyamán, tehát amikor ismerte a körülményeket és 
mégis kötelezte magát az építés folytatása és befejezésére, a 
szerződés felbontására jogos alapja nincs. 

Többek hozzászólása útán 
a kettős bizottság kimondja, hogy habár a kerületnek 
joga van a szerződés szigorú megtartását és igy az inter-
nátus építését feltétlenül követelni, mégis méltányolva 
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6 5 — 6 6 - a vállalkozó cégnek a még most is folyton dúló 
háború okozta nehéz körülményekből folyó helyzetét, 
a közgyűlésnek azt indítványozza, hogy a vállalkozó 
céggel szemben szerzett jogaival ezidőszerint ne éljen, 
de minden szerzett jogát fentartsa. 

A közgyűlés az ezen jegyzőkönyvben foglalt 
javaslatokat elfogadja és ehhez képest: 

1. a kerületi gyütés 29 szóval — 19 szavazat 
ellenében — elfogadva a kerületi jogügyi és pénzügyi 
bizottság indítványát, a békéscsabai Breznyik birtok-
nak szakértővel sürgős megbecsültetését elrendeli, 
annak eszközlésével a Selmecbányái kormányzótestület 
elnökségét bizza meg és meghatalmazza ezen kerület 
elnökségét Beniczky Árpád úr egyházkerületi felügyelőt 
és Baltik Frigyes dr. püspök urat, hogy az esetre, ha 
a szakértő az ajánlott 345.948 korona 10 fillér vétel-
árt megfelelőnek tartja, a vevőkkel megállapított fel-
tételek alapján a szerződést az egyházkerület nevében 
hagyja jóvá. 

2. A kerületi gyűlésnek bár joga van a szerződés 
szigorú megtartását és igy az internátus építését fel-
tétlenül követelni, mégis méltányolva a vállalkozó 
cégnek a most is folyton dúló háború okozta nehéz 
körülményekből folyó helyzetét, a közgyűlés elhatá-
rozza, hogy a vállalkozó céggel szemben szerzett 
jogaival ezidőszerint nem él, de minden szerzett jogát 
fentartja. 

66. (Sz.) Olvastatik a Selmecbányái lyceumi főgimnázium 
Kormányzótestületének következő jelentése az 1916/17. évről. 

A Kormányzótestület a lefolyt iskolaévben 1916. december 
hó 16-án és 1917. évi március hó 28-án, az iskolatanács pedig 
1916. évi augusztus hó 30-án, november 25-én, december hó 
4 én, 1917. évi január hó 13-án és 27-én, március hó 17-én, 
május hó 25-én, julius hó 11-én és augusztus hó 13-án tartott 
gyűlést. Miután a Kormányzó Testület a december 16-ki gyűlésen 
kimondta, hogy az iskola pénzügyi helyzetén csak a Breznyik-
birtok eladásával tud segíteni, az iskolatanács a januári gyűléseken, 
az utóbbin dr. Szeberényi Lajos Zs. békéscsabai evangélikus 
lelkész személyes jelenlétében letárgyalta a békéscsabai birtokosok 
vételi ajánlatát. — A többi gyűlésnek is főképp ez az ügy 
képezte a tárgyát. 

I. Az iskolatanács a saját hatáskörében a következőkben 
jár el: 
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1. Elintézte a tandij- és élelmeződijelengedéseket s kiadta fi fi. 
az ösztöndijakat, segélyeket, jutalmakat. Az élelmezőben az idén 
is csak a choralisták. a senior és a portans részesülhettek kedvez-
ményben. (ľskolatanácsi szabályrendelet 21. pontja.) 

2. Elfogadta, hogy a 2017/1916. számú M. E. rendelet 
alapjon 1916. évi augusztus hó 28-án Békéscsabán tartott egyez-
kedési tárgyalás szerint a bérlő az 1916/17. gazdasági évre 
4400 koronáért tartsa meg a Breznyik birtokot. (Iskolatanácsi 
szabályrendelet 8. pontja.) 

3. A miniszter engedélye alapján ki irta a pályázatot a 
természetrajz-földrajzi tanszékre (iskolatanácsi szabályrendelet 10. 
pontja). 

4. Köszönetet mondott Suhajda Lajos tanárnak, hogy több 
évi munkával a lyceumi könyvtárt újra rendezte. (Iskolatanácsi 
szabályrendelet 19. pontja.) 

II. A kormányzótestület saját hatáskörében következőleg 
intézkedett: 

1. Miután a Selmecbányái k. k. főgimnáziumbun a beiratási 
dij már az 1916/17. iskolaévben is 10 korona volt, felemelte 
ezt a dijat 1917. évi szeptember hó 1-vel 6 koronáról 10 koronára. 
(Kormányzótestületi szabályrendelet 17. pontja.) 

2. Az élelmiszerek folytonos drágulása következtében az 
élelmezői dijat kénytelen volt 1917. évi szeptember 1-vel újra 
emelni és pedig évi 300 koronára; felhatalmazta egyúttal az 
az iskolatanácsot, hogy a szükséghez képest év közben is még 
emelhesse azt. (Kormányzótestületi szabályrendelet 17. pontja.) 

3. Osztruluczky Gyula nyugalmazott lyceumi tanár 1917. 
évi március hó 13-án elhalálozván, a 30 évig buzgón működött 
tanárnak emlékét jegyzőkönyvébe iktatta. (Kormányzótestületi 
szabályrendelet 21. pontja. 

4. Özvegy Benda Péter Pálné nyugdiját, tekintettel a nagy 
drágaságra és arra, hogy ő nem tartozik azok közé a tanár-
özvegyek közé, akik az állami nyugdijalapból nyernek ellátást, 
140 korona háborús segéllyel évi 900 koronára emelte. 
(Kormányzótestületi szabályrendelet 22. pontja.) 

5. Suhajda Lajos tanárnak megadta 1916. évi szeptember 
hó 1-vel a harmadik ötödéves korpótlékot. (Kormányzótestületi 
szabályrendelet 14. pontja.) 

6. Klanicay Sándor tanárnak megadta 1916. évi szeptember 
hó 1-vel az első ötödéves korpótlékot. (Kormányzótestületi 
szabályrendeletet 14. pontja.) 

7. Felülvizsgálván az iskolatanács által megállapított 1916. 
évi zárszámadást, az előző évekről fennmaradt hiányt is felvéve, 
azt a következő alakban fogadta el (Kormányzótestíili szabály-
rendelet 19. pontja): 
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T. A lýceum: 
bevétele 69.079-90 korona 
kiadása 75.298-72 korona 
hiány 16.218-82 korona 

A háborúból folyó dráguláson kivül most is az építési állam-
segély utáni 3%-ra maradt tartozás 10-ed része okozta a hiányt. 

II. Az élelmező: 
bevétele 26.000-53 korona 
kiadása 35.901-15 korona 
hiány 9.900-62 korona 

Megmagyarázza az élelmiszerek és a fűtőanyag drágulása. 

III. Az össztöndijalap : 
bevétele 5020-12 korona 
kiadása 3289-35 korona 
maradvány 1730-77 korona 

Most is csak látszólagos. 

IV. A tanári nyugdijalap : 
bevétele 6945-62 korona 
kiadása 11.068-23 korona 
hiány 2122-61 korona 

Oka most is az új nyugdijtörvényi 7%-

V. A zeneintézet: 
bevétele 1302-70 korona 
kiadása 846'— korona 
maradvány 456-70 korona, 

ami még átadandó a Csemez-tanitókézőnek. 
A hiányok összege 30.242-05 korona. 
8. Az iskolatanács javaslata alapján a kormányzótestület 

1918. évi lyceumi költségelőirányzatot igy átlapította meg. 
(Kormányzótestületi szabályrendelet 20. pontja.) 

bevétel 76.747-— korona 
kiadás 93.765-62 korona 
hiány 17.018-62 korona 

Hogy a hiány az 1916. évi lyceumi hiánnyal szemben 
csak 799 korona 80 fillérrel növekednék, azon föltevésen alapul, 
hogy a Breznyik-birtok eladásával e cimen a bevétel sokkal 
nagyobb lenne. 
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III. A kerületi gyűlés elé a kormányzótestület a következő 0 6 — 6 7 -
javaslatokat terjeszti: 

1. Válasszon az 1917. évi junius hó 4-én elhalt Frenyó 
Gyula főesperes helyébe kormányzótestületi tagot 1921. évi 
hatállyal. (Kormányzótestület Szabályrendelet I. c. és 2. pontja.) 

2. Minthogy a lýceum pénzügyeinek rendezésére más módot 
nem tart lehetőnek, a kormányzótestület előterjesztést tesz a 
kerületi közgyűlésnek, hogy irányadónak véve a kormányzó-
testületi szabályrendelet 6. pontját, mely a 10.000 koronát 
meghaladó ingatlanoknak eladását a kerületi közgyűlés jogkörébe 
tartozóknak itéli, mondja ki a közgyűlés, hogy a kerületi jog-
íigyi bizottságban részletesen tárgyalt inditóokoknál fogva bele-
egyezik abba, hogy a lyceumnak békéscsabai Breznyik-birtoka 
az 1917. évi január 20-án tett vételi ajánlat szerint 345.948 
korona 10 fillérért 34 parcellában, 17 békéscasbai polgárnak 
eladassék. 

A kerületi gyűlés a jelentést tudomásul veszi a 
Breznyik-birtok eladása tárgyában a közgyűlés határo-
zatával döntött, — a Frenyó Gyula elhunytával meg-
üresedett kormányzótestületi tagságra Kiss István 
esperest választotta meg. 

07- (B.) A Selmecbányái Csemez-tani tóképző : 

Jegyzőkönyv, 
felvétetett a Csemez-tanitóképző nagybizottságának 1917. augusztus 

21-én Pozsonyban tartott gyűléséről. 
I. A nagy bizottság tudomásul veszi a kisbizottság követ-

kező intézkedéseit: 
1. Tandijelengedésben részesült 15 növendék 231 korona 

értékben, élelmező-dijelengedesben részesült 14 növendék 811 
korona 50 fillér értékben, ösztöndijat, illetőleg játalmat kapott 
13 növendék 258 korona 40 fillér értékben. 

2. Baló Ákos, Kosáry János, Teke Sándor és Wagner 
Géza tanárok a líceumban, a polgári leányiskolában és a 
kereskedelmi szaktanfolyamon vállaltak órákat a hadbavonult 
tanárok helyett. 

3. A tanítóképzői hadbavonult tanárokat Feiler Ádám, 
Hamrák Béla. Klaniczay Sándor, Király Ernő és Suhajda Lajos 
helyettesitették. 

4. A zeneintézeti alapból kihasitott összegből a háborús 
drágaságra való tekintettel ideiglenesen egy használt, de jókar-
ban levő zongorát vett, 

5. A hatodik tanszékre hirdetett pályázat meddő maradt. 
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II. A kisbizottság intézkedései, melyek a nagybizottság 
utólagos jóváhagyását igénylik: 

1. Az intézet adminisztratív igazgatását Wagner Géza 
tanárra bizta. 

2. A hadbavonult tanárok helyettesítésére a heti 21 órán 
felüli óratöbbletekre 3792 koronát forditott. 

III. A nagybizottság, a következő javaslatokat terjeszti az 
egyházkerületi közgyűlés elé: 

1. A kisbizottság által felülvizsgált és a kerületi pénzügyi 
bizottságnak és a számvevőszéknek beterjesztett 1916. évi záró-
számadást kéri elfogadtatni az ezen hatóságok által helyeseknek 
talált következő alakban : 

Bevétel 43942-72 korona 
Kiadás 45200-99 korona 
Hiány 1258-17 korona. Ehhez hozzá-

járul az 1916. évi élelmező-dijelengedés összege 1139-50 korona. 
2. Az 1918. évi költségelőirányzat: 

Bevétel 18765 korona 
Kiadás 37525 korona s igy a kerület 

által a rendes 12000 koronán fölül még fedezendő 6760 korona. 
3. A mult évi kerületi közgyűlés Teke Sándor tanárt 

három évi sikeres segédtanári működés után megválasztotta 
rendes tanárnak. A nagy bizottság azt indítványozza, ismerje el 
a közgyűlés, hogy e választással tállépte hatáskörét, mert a 
megválasztás előtt ki kellett volna kérnie a minisztérium bele-
egyezését; de tekintettel a háborús drágaságra kérje a közgyűlés 
a minisztériumot, hogy egyrészt az 1916/17. iskolaévre adhassa 
meg Teke Sándornak működési pótlékképen a 600 korona 
külömbözetet, másrészt ismerje el őt a minisztérium az 1917/18. 
iskolaévtől kezdve rendes tanárnak. 

4. Siketi Pál intézeti szolgának szavazzon meg a közgyűlés 
háborús segély cimén az 1917/18. iskolaévre 250 koronát. 

5. Az igazgatói állásra a pályázat kihirdettetett. Jelentkezett 
öt pályázó. De mivel egyházi szervezetünk csak hat évre 
választott igazgatót ismer, a pályázat pedig a minisztérium 
kivánságára állandó igazgatói állásra hirdettetett, a nagybizottság 
azt indítványozza, hogy az egyházkerület kérje az egyetemes 
gyűlést, adja meg neki az engedélyt, hogy az igazgatói állást 
állandóan tölthesse be. A kérdés elintézéséig bizza meg a köz-
gyűlés továbbra is Király Ernőt az igazgatói teendők ellátásával. 

6. Kérje a közgyűlés a minisztertől, hogy a tanítóképzőhöz 
külön vallástanári állás legyen szervezhető. 
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7. Kérje a közgyűlés az egyetemes gyűléstől, hogy emelje 67-
fel a közalapból a tanitóképző évi segélyét 5000 koronára. 

K. m. f 
Dr. Baltik Frigyes, Beniczky Árpád, 

elnök. elnök. 
Király Ernő, 

jegyző. 

A kerületi gyíilés e jegyzőkönyv I. és II. alatti 
pontjait tudomásul veszi, a III. alatti 1. és 2. pontot 
elfogadja, a többi pontokra nézve következőkép határoz: 

1. A Selmecbányái tanitóképző nagybizottságának 
Teke Sándor rendes tanárrá választása ügyében tett 
javaslatára nézve az egyházkerület sajnálattal beismeri 
a miniszteri beleegyezés kikérésének elmulasztását s 
meghajolva a minisztérium jogos kifogása előtt nevezett 
tanár rendes tanári illetményeit beszünteti s felkérni 
határozza a minisztériumot, hogy Teke Sándor rendes 
tanárrá megválasztásához beleegyezését megadni szíves-
kedjék. 

2. A kerületi gyűlés Teke Sándor tanárnak 
sikeres működésére s különleges körülményeire való 
tekintetből az elmúlt tanévre működési pótlékul 600 
kororát megszavaz. 

3. A Siketi Pál intézeti szolga részére kért segély 
ügyében a közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentésével 
kapcsolatban már határozott. 

4. A Selmecbányái tanitóképző n agy bizottságának 
az igazgatói állásra meghirdetett pályázat tárgyában 
tárgyában tett előterjesztésére nézve — tekintettel 
arra, hogy evangélikus alkotmányunkban gyökerező 
tanítóképzői rendtartásunk szerint az igazgató hat évre 
választandó s ezzel szemben a minisztérium a pályázat 
kiírásánál az állandó igazgatói álláshoz ragaszkodik — 
a kerületi gyűlés az igazgatóválasztást elhalasztja, a 
kérdést elvi döntés végett az egyetemes gyűlés elé 
terjeszti, a kerületi elnökséget felkéri e döntéshez képest 
az intézkedések megtételére, az igazgatói teendők el-
látásával ideiglenesen továbbra is Király Ernőt megbízza. 

5. A Selmecbányái tanítóképzőnél szükségessé vált 
külön vallástanári állás szervezése végett a kerületi 
gyűlés a minisztérium elé kérelem intézését elhatározza. 

6. Tekintettel a Selmecbányái tanitóképző elégtelen 
jövedelmére, felkéri a kerület az egyetemet, hogy 
annak évi segélyét a közalapból legalább 5000 koronára 
emelje fel. 

6 
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68- (Sz.) A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület modori 
polgári leányiskolája nagybizottságának Pozsonyban a theológiai 
akadémia nagytermében 1917. évi augusztus hó 21. napján 

délutáni 4 órakor tartott ülésének 
JEGYZŐKÖNYVE. 

Jelen volt: Beniczky Árpád egyházkerületi felügyelő világi 
és Baltik Frigyes dr. püspök egyházi elnök, Händel Vilmos, 
Raab Károly, Schleiffer Károly, Kovács Sándor, Pröhle Henrik, 
Dobrovits Mátyás dr., Lenhardt Károly és egyszersmind a 
bizottság jegyzője és előadója Sziklai Ottó bizottsági tag. 

A világi elnök megnyitja az ülést és az egyházi elnök fel-
hivja a bizottság előadóját az ügyek előterjesztésére. 

1. Az előadó bejelenti, hogy Brand Vilma az intézet igaz-
gatója állásáról lemondott, nyugdijba ment és 1917. évi január 
elején az iratokat és egyéb tárgyakat leltárral átadta. 

Az előadó inditványára 
a nagybizottság sajnálattal fogadta Brand Vilma igaz-
gatónak lemondását, az intézetből távozását, aki az 
intézet megnyíltától kezdve távoztáig a leglelkiisme-
retesebb, legbuzgóbb tanítója és vezetője volt; leg-
inkább neki lehet köszönni, hogy az intézet a kezdet 
nehézsége után oly könnyen és gyorsan induhatott 
virágzásnak, amiben folyton fentartotta. A nagy-
bizottság tehát hálásan köszöni működését és zavar-
talan boldogságot kiván uj helyzetében. 

2. Az igazgatói állással járó teendővel a kerületi elnökség 
ideiglenesen Szluika Ella intézeti tanitónőt bizta meg. 

A nagybízottság a helyettesítést tudomásul veszi. 

3. A tanintézeti megüresedett igazgatói állásra az iskola-
szék ajánlatára 

a nagybizottság az intézetünkben annak kezdete óta 
eredményesen működő Szluika Ella tanitónőnek meg-
választását ajánlja a kerületi gyűlésnek. 

4. A Brand Vilma távozásával megürült tanitói állásra a 
hirdetett pályázat következtében egy pályázó volt: Wenk Margit, 
polgári iskolai tanítónő, aki jeles készültsége alapján a tanitói 
állásra igen ajánlható. 

A nagybizottság Wenk Margitot a polgári iskolá-
ban rendszeresített fizetéssel ellátott tanitónői állásra 
egy évre ideiglenes megválasztását ajánlja. 
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5. Az előadó előterjeszti a tanítótestület és az iskolaszék 68-
azon kéretét, hogy a kerület a nevelőnői állást rendszeresítse, 
hogy az intézet nyugdijigényű állandó erőt nyerhessen. 

A nagybizottság a mostani körülményeket egy-
általán nem tartja alkalmasnak bármely állás rend-
szeresítésére, azért a kérelem felett napirendre tér. 

6. Taubinger Viktor dr. intézeti orvosnak 400 korona. 
Horony dr.-nak 100 korona évi tiszteletdíj jár. 

Mivel Taubinger dr. hadba vonult, a 400 korona tisztelet-
dijat a helyette működő Horony dr. kapta. Taubinger dr. vissza-
térve tiszteletdiját kéri. Tekintve, hogy hasonló esetben ország-
szerte a hadba vonulttól a fizetésnek, dijnak kiadása és tekintve 
Taubinger dr.-nak az intézetben hosszas időn át teljesített buzgó 
tevékenységét. 

a nagybizottság Taubinger Viktor dr.-nak a katonai 
szolgálati idejére járó 400 korona kiadását ajánlja a 
kerületi közgyűlésnek. 

7. Benedicty Szerén intézeti tanítónő a III., a Jeszenszky 
Ilona pedig az I. kórpótlékra jogosult, azért 

a nagy bizottság az 1917. szeptember 17-tŐl járó III. 
korpótléknak Benedicty Szerén, I. kórpótléknak 
Jeszenszky Ilona tanítónőnek kiadatása elrendelését kéri. 

8. A benlakás dijául 
a nagybizottság az evangélikus lelkészek és tanitók 
leányai részére 750 korona, a más protestáns szülők 
leányai részére 850 korona és a más vallásúak részére 
950 korona tartásdíj megállapítását javasolja. 

9. A tanintézet igazgatója bejelentette az elnökségnek, hogy 
folyó évi szeptember 1-én leheletlen a tanintézetet és a ben-
lakást megnyitni, mert nem tudott kellő mennyiségű élelmiszert 
szerezni; alaposan reményli azonban, hogy szeptember 15-ig 
lesz akkora készlete, hogy az intézetet meg lehet nyitni, a be-
iratást ugyanazon hó 8-án kezdenék meg. 

A nagybizottság tekintettel a mostani rendkívüli 
nehéz viszonyokra, amikor sok időbe kerül az élelmi-
szer biztosítása és megszerzése, javasolja a kerületi 
közgyűlésnek, hogy a tanintézetet és a benlakót folyó 
évi szeptember hó 15-én lehessen megnyitni, a be-
iratást azonban már ugyanazon hó 8-án kell meg-
kezdeni. 

Több tárgy nem lévén, az elnökség az ülést berekeszti. 

K. m. f. 
7* 
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—69. A kerületi gyűlés ezt a jegyzőkönyvet, illetőleg 
az abban foglalt javaslatokat tudomásul veszi, illetőleg 
elfogadja és 

1. Brand Vilmának a leányiskola igazgatói állás-
tól távozását sajnálattal fogadja, mert annak úgy tanitói, 
mint igazgatói működése a hivatalos körök, a szülök 
és a nagyközönség legnagyobb megelégedését vivta ki, 
az intézet megnyíltától másfél évtizeden át tanúsított 
buzgalma, szakértelme, szeretetteljes bánásmódja, teljes 
rátermettsége felvirágoztatta az intézetet, azért a kerület 
nem mulasztja el, hogy köszönetét nyilvánítsa; 

2. a kerületi elnökségnek az igazgatói teendő el-
látásának ideiglenesen Szluika Ella rendes tanítónőre 
bízását tudomásul veszi; 

3. az intézet igazgatójává Szluika Ella rendes 
tanitónőt megválasztja; 

4. a Brand Vilma távozásával megüresedett tanitó-
női állásra a rendszeresített javadalmazással Wenk 
Margit polgári iskolai segédtanitónőt egy évre, ideig-
lenesen megválasztja; 

5. Taubinger Viktor dr., intézeti orvosnak katonai 
szolgálatban töltött idejére járó évi 400 korona tisztelet-
dijának kifizetését elrendeli és az intézetnek azon intéz-
kedését, hogy ezen dijat Horony dr, intézeti orvosnak 
Taubinger dr. helyettesitéseért annak távolléte idején 
kiadta, helybenhagyja; 

6. Benedicty Szerén rendes tanítónőnek a III. és 
Jeszenszky Ilona rendes tanítónőnek az I. kórpótléknak 
1917. évi szeptember hó 1-től kiadása iránt a kerület 
a pénzügyi bizottság jelentése kapcsán már határozott; 

7. a benlakási dijat a legközelebb beálló tan-
évre akként állapi tja meg, hogyT az evangélikus 
lelkészek és tanitók leányaikért 750 korona más 
evangélikus szülők 850 korona és más vallásúak 950 
koronát fizessenek ; 

8. az 1917/18. tanévnek folyó évi szeptember hó 
15-én megnyitását és a beiratásnak ugyanazon hó 8-án 
megkezdését kivételeten megengedi. 

69- (B) Az evangélikus theologusotthon felügyelője Kovács 
Sándor az intézet 1916/17. évéről a következőkben terjeszti elő 
a kerületet érdeklő adatokat: 

Az 1915/16. évben 32 ifjú tartozott az intézet kötelékébe. 
E 32 ifjú közül 13 dunáninneni volt. Akik az anyaépületből 
kiszorultak, megbizható evangélikus családoknál helyeztük el. 
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A kerület alapítványi helyeit a követKező hallgatók élvezték: 69 
Dianovszky János, IV. é. (Nagyhont), Ottmár Béla, IV. é. 
(Nógrád), Szlancsik Pál, IV. é. (Nógrád), Sztolár Miklós III., 
é. (Nógrád), Sztruhárik György III. é., (Nyitra), Farkas Ferenc, 
II. é. (Nógrád). Egyéb alapból ingyenesek voltak: Rohacsek 
György, IV. é. (Nyitra), Fenyves Pál, III. é. (Nagyhont), 
Leszenitzky Ádám, III. é. (Nógrád), Szende Pál, III. é. (Nógrád), 
Lengyel Sándor. II. é. (Bars), Szluka László, II. é. (Nagyhont), 
Puskás Jenő. I. é. (Fehérkomárom). Összesen: 13, tehát a máit 
éven összes dunáninneniek ingyenes helyet élveztek. Papfiú 5, 
tanitófiú 1, árva 2. 

Az otthonra begyült adományok összege 1916. december 
végéig 168.241 korona 34 fillér. A tiszta vagyon 67.500 korona. 

A kerület az Otthoról szóló jelentést örvendetes 
tudomásul veszi, az adakozóknak köszönetét nyilvánítja, 
a nemescélú intézetet továbbra is melegen ajánlja a 
gyülekezetek és hivek adakozó szeretetébe. Egyúttal 
felhatalmazza a kerület püspökét, hogy a háborúval 
járó drágaság emelkedése esetén, az otthont a rendel-
kezésre álló pénzkészletekből a lehetőséghez képest 
segélyezze. 

70- (B.) A modori ág. hitv. ev. árvaház 1916. évéről a 
következő jelentést terjeszti be Zoch Sámuel lelkész, árvaházi 
igazgató : 

Az árvaház legnagyobb eseménye az 56.000 koronás adós-
ság kifizetése volt. Fólyó évi május elsején fizette ki az adósság 
utolsó részletét. Ezen eredményt 14 hónap alatt érte el, ami 
Isten országának földi megvalósulásában minden esetre figyelemre 
méltó eredmény. Az eredmény annál jelentősebb, hogy az adós-
ságot igazán hiveink fizették ki koronás adományaikkal s ez 
magában foglalja a modori árvaház népnevelő jelentőségét. 

A drágaságot a mult évben megérezte az árvaház is, de 
hiányt semmiben sem szenvedett. A terménybeli adományok 
értéke 12.095 88 korona volt s ez tette lehetővé, hogy árváink 
ellátása ne szenvedjen zavart. Készpénzben 53.232 korona folyt 
be adományok cimén. Az összes önkéntes adományok a mult 
évben 65.328-51 koronát tettek ki, 36.791-12 koronával többet, 
mint, az előző évben. Bevétele 87.833 12 korona, kiadása 
87.267-50 korona, pénztári maradványa 565'62 korona volt. 
Az adósság törlesztésére 41.000 koronát fordított. Egy árva 
egész évi ellátása 252-57 koronába került. A mult évben összesen 
72 árvát ápolt az év végén az árvák létszáma 68. Ezen kivül 
3 rendes munkára képtelen személyt látott el. Az árvák közül 
volt dunáninneni 39, bányai 21, tiszai kerületbeli 8. Eddig az 
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74. árvaház 15 hadiárvát ápol. Reméljük, hogy dacára a nehéz 
viszonyoknak az árvák számát most már 120 ra emelhetjük fel. 

A kerület a jelentést, különösen az adósság teljes 
kifizetésére vonatkozó részét, örömmel fogadja s a 
nemescélú intézetet a kerület közönségének adakozó 
szeretetébe melegen ajánlja. 

71. (Sz.) A kerületi gyámintézet elnöke jelenti, hogy a 
gyámintézet munkájának eredménye ismét tetemes emelkedést 
mutat. Az összes bevétel 15.826 korona 98 fillér, vagyis 2856 
korona 19 fillérrel több a mult évinél. A kerületi gyámintézeti 
istentiszteleten báró Podmaniczky Pál tartotta az ünnepi beszédet, 
Adamis Gyula végezte az oltári szolgálatot s a pozsonyi egyház 
énekkara szép karéneket adott elő. Az offertorium 280 koronát 
eredményezett. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az 
ünnepen szereplőknek és az énekkarnak köszönetet mond. 

72. (Sz.) A kerületi lelkészi értekezletnek a függelékben 
közlendő jegyzőkönyve tudomásul szolgál. 

73- (Sz.) Levéltárosi jelentés. Az elmúlt közigazgatási évre 
vonatkozólag nincs különös jelenteni valóm. 

A beérkezett anyagot pontosan átkutattam és feldolgoztam, 
úgy, hogy ezen évről sem maradt hátralék. 

A levéltár hatszor lett igénybevéve. Tudományos kutatás 
céljából lic. dr. Szelényi Ödön theol. akad. tanár részéről. 

Tudomásul szolgál. 

74- (Sz.) A Zpevnik-bizottság jelentése. 
A Zpevnik-alap bevétele volt . . 10.885 korona 31 fillér 

kiadása . . . . 10.875 „ 46 „ 
pénztári maradvány 9 korona 85 fillér. 

A vagyon 28.022 korona 64 fillér az év folyamán 
316 korona 07 fillérrel gyarapodott, azonkívül a tartalék-
alaphoz könyvek kiadására 900 korona csatoltatott. 

A vagyon elhelyezése 47s és 5°/0-ra: a körmöcbányai Nép-
bankban 2207 korona 18 fillér, a nyiregyházi Általános Hitel-
intézetnél 6680 korona 40 fillér, 4°/o-os magyar földtehermente-
sitési kötvényekben 3600 korona, 4%-os magyar koronajáradék-
ban 11.525 korona 21 fillér, 6°/ o-os hadikölcsönben 2000 korona, 
57,7 o - r a az V. hadikölcsönre szóló elismervényben 2000 korona 
— 28.012 korona 79 fillér, hozzá a pénztári maradvány 9 korona 
85 fillér, összesen 28.022 korona 64 fillér. 
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A tartalékalap állománya (a körmöcbányai Népbankban) 74 
1916. december 31-én volt 3316 korona 03 fillér, az egész 
vagyon tehát 35.338 korona 67 fillér. 

1917. év folyamán ismét 3000 korona lett a hadikölcsön-
ben elhelyezve. 

A számadást a két számvizsgáló Terray Gyula és Frenyo 
Gyula fó'esperesek megvizsgálták és helyesnek találták; úgy-
szintén a rovancsoló bizottság Körmöcbányán rovancsolta az 
értékeket s helyesen kezeiteknek találta. 

Az elnök úr a dunáninneni kerület részéről ismét 200 koronát 
é> 

juttatott az alapnak vallásos iratok kiadására, mely egyelőre 
a tartalékalaphoz csatoltatott, mert azok készlete a megcsökkent 
kereslettel szemben elégségesnek találtatott. 

Szétküldetett ingyen, igen gyakran még a porto megfize-
tése mellett is, egyházakba, tábori lelkészeknek, a pozsonyi 
theol. Otthonnak s a selmeci tanítóképzőnek 679 darab könyv 
és 1320 darab Legdrágább kereszt, összesen 675 korona 
50 fillér értékben. 

Az Agenda teljesen elfogyott. Uj kiadást, tekintettel a 
mostani magas előállitási költségre, de azért is, hogy egy 
egyetemes Agenda készül, a bizottság nem eszközöl. 

Luther életének VI. kiadása készül; a reformációi jubileum 
alkalmából a bizottság 400 példányt szánt elajándékozásra, 
úgyszintén Melanchton életéből 300 példányt főképpen az isko-
lások között való elosztásra, nemkülönben az Ágost. Hitvallás-
ból, hogy az a reformáció jubileuma napján a tótnyelvü egy-
házakban ismertethessék, 600 példányt. 

Könyvkészletünk meglehetősen megfogyott; csak Zpevnikok 
és Tranosciusok vannak nagyobb mennyiségben készletben. 
Imakönyvecskék és Újszövetségek is fognak beszereztetni s az 
ismeretes feltételek mellett szívesen szolgál velők a bizottság 
a jelentkezőknek. 

Tudomásul szolgál. 

75- (Sz.) Bemutattatik a Tranovszky-alap következő szám-
adása : 
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A liptói ág. hitv. ev. egyházmegye Tranovszky-alap 1916. évről 
szóló számadása. 

S -rt N 
CB 
-o 

Tétel a megfelelő napló-
számmal 

Hátralék 
az előző 

évről 

Évi 
tartozás 

Tartozás Lerovás Hátralék 

K f K f K f K f K f 

1 

2 
3 
4 

A) Bevétel . 
Tökékiöl. 

Turócszentmártoni takarék-
pénztár fiókja Liptószent-
miklóson: tőke 

kamat . . . . 
Oparnai bank: tőke . . . . 

kamat . . . 

14 

2618 

07 

70 
133 

48 

31 

14 

2618 
133 

07 
48 
70 
31 100 

— 14 

2618 
33 

07 
48 
70 
31 

A bevétel összege 2632 77 133 79 2766 56 100 — 2666 56 

1 
2 

B) Kiadás. 

Ösztöndíjakra. 
Michalko János theológusnak 
Obernes József praeparand. 

— — 50 
50 

— 50 
50 

— 50 
50 

— — — 

A kiadás össze — — 100 — 100 — 100 — — — 

C) Egyenleg . 
Bevétel 
Kiadás 

— — — — 100 
100 

— — — ' — 

Pénztári készlet 

D) Vagyonleltár. 

I. Vagyon, számadásiilag ki-
mutatva 

II. Teher 

% 

— — — 2666 56 — — — — 

Tiszta vagyon — — 2666 56 — — — — 

E) Vagyonmérleg. 
1916. évi december hó 31-én 

van vagyon 
1916. évi december hó 31-én 

volt vagyon 

— — 2666 

2632 

56 

77 

— — — 

Gyarapodás 1916. évben — 

1 -
— 33 79 — — 

Szielmic, 1917. évi j anuár hó 20-án. 
Osirnák János s. k., 

egyházmegyei pénztárnok. 
Jelen számadás az 1917. évi junius hó 19. napján megtartott ülésben felül-

vizsgáltatott és jóváhagyatott. 

Kelt Liptószentmiklóson, 1917. évi junius hó 19. napján. 

A liptói ág. hitv. ev. egyházmegye számvevó'széke : 

Simkovics János s. k., Miké Péter s. k., Olvashatatlan aláírás 
egyházi elnök. világi elnök. jegyző. 

Tudomásul szolgál. 



89 

76- (Sz.) Olvastatik az evangelikus fegyencek és rabok 76. 
1916. évi lelki gondozásáról szóló következő jelentés: 

A dunáninneni egyházkerület területén lévő fegyintézetek 
és törvényszéki fogházakban büntetésüket elszenvedő evangelikus 
fegyencek és rabok 1916. évi lelkigondozásáról a következőket 
jelenthetem : 

1. A lipótvári kir. országos fegyintézetben az 1916. év 
folyamán 25 fegyenc volt letartóztatásban, tehát 19-el kevesebb 
mint az előző évben. Lelki gondozásukat Beőr Kálmán ref. 
fegyintézet! lelkész teljesiti. Minden vasárnap és ünnepnapon 
délelőtt és délután istentiszteletet tartott a lelkész. Hit- és erkölcsi 
oktatásban naponként 1 órában részesültek, ahol a szent irás 
mellett kézi könyvül Luther kis kátéja használtatott. Elő 
haladásukról az intézet igazgatósága előtt nyilvános vizsgát 
tettek s közülök többen kitüntető dicséretben részesültek. Ezen-
kívül naponként a munkatermekben, a zárkákban és a betegek 
a kórházban egyénileg is beható lelkigondozásban részesültek. 
Az Úr szent vacsorája az evangélikus fegyenceknek egyházunk 
szertartása szerint szolgáltatott ki a három sátoros ünnepen. Az 
év folyamán meghalt és eltemettetett 2 letartóztatott. 

2. A márianosztrai női feg) intézetben az evangélikus 
vallású női fegyencek valláserkölcsi és lelkigondozását Szekér 
István fegyintézeti református lelkész végezte, de megfordult 
közöttük az igazságügyi miniszter megbizatása folytán Szimoni-
desz Lajos, nagy börzsöny i lelkész is. aki négy izben tartott 
istentiszteletet s minden alkalommal kiszolgáltatta az Úr vacsorát. 
Megkonfirmált egy javitó nevelésre itélt leányt is. 

Az 1916. év folyamán 38 volt a letartóztatottak száma, 
akik közül Írni-olvasni nem tudott 21; törvénytelen származású 
volt 11; magyar 14; tót 16; német 7; horvát 1. Az elozo 
évvel szemben 15-el apadt számuk. Az igehirdetésen kiviil a 
naponkénti valláserkölcsi oktatás, a fegyenceknek gyakori láto-
gatása, valláserkölcsi felolvasások képezték a javitás eszközeit. 
Általában a lelkész mindent elkövetett, hogy a szerencsétlenek 
meggyógyulva és megtérve, az emberi társadalomnak vissza-
adhatók legyenek. Imakönyvekre és vallásos iratokra nagy 
szüksége volna a lelkésznek, hogy azokat a fegyencnők kezébe 
adhassa; énekes könyvekkel és a szent Írással el vannak látva. 

3. Ugyancsak a kerület területén lévő illavai fegyintézetről 
~ J o %/ 

ez évben sem tett jelentést a lelkész. 
* 

* * 

Ezen kívül beérkeztek a pozsonyi, ipolysági, komáromi, 
székesfehérvári aranyosmaróti, balassagyarmati, trencséni és 
nyitrai törvényszéki fogházakban az illetékes lelkészek által 
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78. teljesített lelkigondozásról szóló jelentések. E helyeken az 1916. 
év folyamán 62 volt az evangélikus rabok száma. A pozsonyi, 
komáromi és aranyosmaróti fogházakban nem voltak evangélikus 
vallású letartóztatottak. A többi helyeken kellő lelkígondozásban 
részesültek illetékes lelkészeink részéről. Az ipolysági lelkész 
vallásos iratokat s imakönyveket kér a gondozása alatt lévő 
szerencsétlenek számára. 

A kerületi közgyűlés a jelentést megnyugtató 
tudomásul veszi. 

77. (KI.) A kerület mult évi közgyűlése jegyzőkönyvének 
74. pontja alatt hozott határozatával felhívta az espereseket, 
hogy azokat az egyházközségeket, amelyek iskolai ingatlanaikat 
még nem Íratták át az egyház nevére, erre sürgősen szólítsák 
fel s jelentésüket a jövő évi közgyűlés előtt küldjék be a 
püspök úrhoz. 

A közgyűlés a jelentésekből megállapítja, hogy 
ez ideig a fehérkomáromi, mosoni, nagyhonti, nyitrai, 
pozsony megyei és pozsony városi esperesség egyház-
községei tettek eleget ebbeli kötelességüknek. Bars is 
Nemeskosztolány kivételével, hol az iskolai földek 
telekkönyvezése alapos rendezést igényel, amely meg 
is kezdődött, de a tiszti ügyész hadbavonulása miatt 
függőben maradt. Nógrádban még több egyházközség 
adós a munkálattal, ép úgy Trencsénben is. Miután 
pedig az egyetemes gyiilés 1913 ban elrendelte az 
iskolai ingatlanoknak az egyház nevére leendő átíratását, 
a közgyűlés felelősség terhe alatt utasítja ezen egyház-
községek elnökségeit, hogy e munkálatot sürgősen 
végeztessék el s erről szóló jelentésüket az illetékes 
esperesi hivatalok útján még ez év végéig terjesszék 
fel a püspök úrhoz. 

78- (P.) A kerület mult évi közgyűlése jegyzőkönyvének 
75. pontja alatt hozott határozatával felkérte az egyetemes gyűlést 
az egyházi ingatlanok hiteles telekkönyvvi ivei beterjesztésére és 
az ingatlanok felmérésére vonatkozó határozatának módosítására. 
A mult évi egyetemes közgyűlés 93. pontja alatt az ingatlanok 
felmérése tárgyában nem nyilatkozott, az ingatlanok és alapít-
ványok törzskönyve tekintetében pedig fentartotta 1915. évi 
határozatát; egyben kimondja a határozat haladéktalan végre-
hajtását. 

A közgyűlés megállapítja, hogy az egyházi ingat-
lanok törzskönyvét egyedül a pozsonymegyei eperes-
ség küldötte be a püspök úrhoz. 
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Minthogy a háborús állapot következtében sem 78—80. 
alkalmas mérnökök, sem pedig a szükséges összegek 
nem állnak az egyházközségek rendelkezésére s a 
kerületi gyűlés az egyetemes gyűlés határozatában 
körülirt nyilvántartás egyszerűsítését tartja szükséges-
nek : újra kéri az egyetemes közgyűlést ebbeli határo-
zatának akként való megváltoztatására, hogy az ingat-
lanokra vonatkozó hiteles telekkönyvi iveket ne a 
püspöki hivatalnak, hanem az espereseknek terjesszék 
elő, továbbá, hogy csak azok az egyházak méressék 
fel ingatlanukat, amelyek annak felmérését szükséges-
nek tartják. Tekintve a háborúval járó leküzdhetetlen 
nehézségeket adassék erre az egyházmegyéknek még 
egy évi haladék. 

79. (Sz.) A mult évi egyetemes közgyűlés közelebbi útba-
igazítás megadása nélkül jegyzőkönyvi 68. pontjában elrendelte 
a hősi *halált halt lelkészek, tanárok, tanitók s egyéb 
egyházi alkalmazottak pontos adatainak gyűjtését. 

Ezen határozat végrehajtása céljából 
a kerületi közgyűlés felhívja az összes egyházközségeket 
és iskolákat, hogy a hősi halált halt (hadbavonult s 
ennek folytán a harctéren vagy ott szerzett betegség-
ben elhalt) lelkészek, tanárok, tanitók s egyéb egyházi 
tisztviselők személyes adatainak a következő kérdésekre 
kiterjedő pontos összeirására: 

1. a hadbavonult neve, születési éve, polgári 
állása és egyházi tisztsége a hadbavonulás előtt; 

2. milyen fegyvernemben és milyen rangban 
szolgált; 

3. elhalálozásának helye, ideje és módja; 
4. részesült-e katonai kitüntetésben, milyenben 

és miért. 
Az eddig felmerült esetekre vonatkozó adatok 

szolgáltassanak be 1917. évi november hó 1-éig a 
püspöki hivatalnak, az ezentúl előforduló esetek pedig 
azonnal, amint az illető hivatal tudomására jutnak. 

Végül felkéri a közgyűlés elnökségét, hogy a 
fenti kérdéseket tartalmazó kellő számú mintákat 
nyomasson és azokat az espereseknek küldesse meg. 

80. (Sz.) A szécsénykovácsi leányegyház el csatolásának 
ügyében a jelentés, hogy az még folyamatban van. 

Tudomásul szolgál. 
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81—82. 81- (K.) Tárgyaltatván dr. Janovszky Lajos trencséni kir. 
járásbiró felebbezése a trencséni esperességi közgyűlés határozata 
ellen egyházi adójának a trencséni egyház által történt fel-
emelése tárgyában 

a kerületi közgyűlés — tekintettel arra, hogy felebbező 
személyi adójának felemelése annak volt folyománya, 
hogy a VIII. fizetési osztályból a VII. fizetési osztályba 
lépett eló', a 11-korona 57 fillér vagyoni adó pedig 
az egyházközségnél érvényben lévő 4%-os kulcs alapján 
lett kivetve; tekintettel továbbá arra, hogy a kivetett 
40 korona személyi adó nem haladja meg a zsinati 
törvényben megállapított maximumot, az adókivetés 
körül szabályellenesség nem történt, amit maga a 
felebbező sem állit s csak azt vitatja, hogy ezen 
háborús viszonyok között nem célirányos egyházi 
szempontból sem az adót emelni, de ennek eldöntése 
és mérlegelése az egy házközségre tartozik, amely az 
adóemelést háztartása egyensúlyának megóvása végett 
szükségesnek tartotta — a felebbezés elutasításával a 
trencséni egyháznak dr. Janovszky Lajos járásbiró 
egyházi adója ügyében hozott határozatát jóváhagyja 
s megerősíti, mégis azzal, hogy amennyiben felebbező 
állami adója időközben tényleg helyesbitt* n tt, avagy 
helyesbittetik, a trencséni egyház az állami adó alapján 
kivetett egyházi adót a saját hatáskörében szintén 
helyesbitse. 

8 2 (Sz.) Felolvastatott a pozsonyvárosi esperesség köz-
gyűlésének felterjesztése, a theológiai tanárok lelkészi éveinek 
az állami nyugdíjintézetnél való beszámítását illetőleg. 

A kerületi közgyűlés teljes terjedelmében magáévá 
teszi a felterjesztés javaslatát s ennek értelmében sür-
gősen felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy tekintettel 
arra, hogy a nem állami tanárok országos nyugdíj-
intézete a theológiai tanárok lelkészi szolgálati éveit 
teljesen figyelmen kivül hagyja, noha a theológiai 
tanárok előképzettsége, valamint a leendő lelkészek 
képzése céljából az előzetes lelkészi működés az egyedül 
természetes, sot szükséges s igy a theológiai tanárra 
nézve nem idegen pályáról való átlépés, eszközölje ki 
s követelje erélyesen a lelkészi hivatalt lekicsinylő s 
egyházunkra nézve sérelmes s káros ezen intézkedés-
nek novelláris törvénykiegészitéssel való orvoslását. 
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8 3 . (Kl ) A nógrádi egyházmegye folyó évi közgyűlése 83—87« 
az érdekelt hivek kérelmére és az érdekelt anyaegyházközségek 
beleegyező' nyilatkozata alapján engedélyezte a nógrádsipeki és 
a pusztatabi szórványoknak a surányterényi anyaegybázközségtől 
a szécsénvi anyaegyházközséghez való átcsatolását. 

A közgyűlés a nógrádsipeki és pusztatabi szór-
ványoknak a szécsényi anyaegyházközséghez való át-
csatolását az E. A. 30. § a értelmében jóváhagyja. 

84 . (Sz.) Olvastatott a nógrádi egyházmegye beadványa, 
mely szerint a nyugdíjas lelkészek, lelkészözvegyek és árvák 
is háborús segélyben volnának részesitendők. 

A kerületi közgyűlés tekintettel a mai drágaságra, 
a nehéz megélhetési viszonyokra, amik reánehezednek 
mindazokra, akik kizárólag csekély készpénzbeli illet-
ményükre vannak utalva, tekintettel továbbá arra, 
hogy a nyugdijas lelkészek, lelkészözvegyek és árvák 
tisztes megélhetése kell, hogy az egyháznak mint 
ilyennek állandó gondoskodása tárgya legyen, tisztelet-
teljes felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez 
azzal a kérelemmel, hogy a Hadsegélyző Hivatal 
által engedélyezni szokott háborús segélyben ők is 
részesíthetők legyenek. 

85 . (Sz.) A nógrádi egyházmegye azon javaslata felett, 
hogy ezentúl az egyházmegyei közgyűlések szeptemberben, a 
kerületi közgyűlés októberben és az egyetemes közgyűlés 
november vagy december havában legyen. 

a kerületi közgyűlés napirendre tér. 

86- (P.) Az egyházkerületi közgyűlés annál a sajnálatos 
körülménynél fogva, hogy egyes kiadók hibás szövegű énekes-
könyveket terjesztenek és árusítanak híveink között, 

arra kéri az egyetemes közgyűlést, gondoskodjék, 
hogy egyházközségeinknek az istentiszteleti nyelvekre 
való tekintettel hibátlan szövegű énekeskönyv álljon 
rendelkezésére. 

87• (B.) Az elnökség indítványára 
elhatározza a kerületi gyűlés, hogy a reformáció négy-
százados évfordulója alkalmából augusztus hó 23-án 
végbement kerületi ünnepélyek leirását az azokon el-
mondott felolvasásokkal és beszédekkel a kerület 
költségén kiadandó ünnepi füzetben megörökíti. 
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88—89. 88- (K.) Püspöki hivatal bejelenti, hogy az alábbi ügyek 
nyilvántartandók : 

a) Kvacsala-féle hagyaték peres ügye (66/1916. pont), 
bj Kerületi Tanítóegyesület alapszabályainak jóváhagyása 

(76/1916. pont). 
Tudomásul szolgál. 

89- Ezzel a közgyűlés az egyházi elnök buzgó hálaimájával 
befejeztetett. 

K. m. f. 

I)r. Baltik Frigyes s. k., Beniczky Arpád s. k., 
püspök. kerületi felügyelő. 

Biszkup Béla s. k., Sziklai Ottó s. k., 
főjegyző. kerületi világi főjegyző. 

Pröhle Henrik s. k., 
jegyző. 

Kirchner Rezső s. k., Lándori Kéler Bertalau s. k., 
tb. jegyző. tb. jegyző. 

Hitelesíttetett Pozsonyban, 1917. évi augusztus hó 29-én. 

Dr. Sehmidt Károly Jenő s. k. 

Schleifte r Károly s. k. Wenk Károly s. k. Okályi Adolf s. k. 

Rátz Yilmos s. k. Kovács Sándor s. k. Dr. Samarjay Emil s. k. 



III. Függelék. 

A kerületi tiszlviselők és bizottságok névjegyzéke. 
Tisztviselők: 

Kerületi elnökség: dr. Baltik Frigyis püspök (Balassa-
gyarmat), Beniczky Árpád felügyelő (Lázi p. Nógrád m egye). 

Jegyzők: 1. Händel Vilmos örökös tb. főjegyző (Selmec-
bánya), 2. Biszkup Béla egyházi főjegyző (Magyargurab), 
3. Sziklai Ottó világi főjegyző (Pozsony), 4. Prőhle Henrik 
egyházi jegyző (Pozsony), 5. dr. Trsztyénszky Ferenc világi 
jegyző (Pozsony), 6. Laszkáry Gyula világi jegyző (Romhány), 
7. Osztroluczky Géza tb. főjegyző (Nemesváralja), 8. Kirchner 
RezsŐ tb. jegyző (Balassagyarmat), 9. Lándori Kéler Bertalan 
tb. jegyző (Budapest). 

Pénztáros: Kesztler Tivadar (Pozsony). 
Számvevő: Kalenda János (Nagyszombat). 
Ügyészek: dr. Trsztyénszky Ferenc főügyész (Pozsony), 

dr. Petrovics Rudolf másodügyész (Balassagyarmat). 
Levéltáros: dr. Schmidt K. Jenő (Pozsony). 
Pénztári ellenőr: Steltzer Endre (Pozsony). 
Könyvelő: ifj. Wichmann Adolf (Pozsony). 

Törvényszék. 
Elnöksége: a kerületi elnökség; tagjai: 1920-ig: Wenk 

Károly, Prőhle Henrik, Horváth Sándor, dr. Kéler Zoltán, 
Sziklai Ottó, dr. Csengey Gyula; 1923-ig: Riesz Károly, Bisz-
kup Béla, dr. Richter Richárd, Hirschmann Nándor, Nemes 
Győző; jegyző: dr. Petőcz Károly 1920-ig. 

Tanügyi bizottság. 
Elnöksége: a kerületi elnökség; helyettes elnökök: 

Okolicsányi Gyula és Raab Károly; tagok: hivatalból: az 
egyházmegyék elnökei, választottak: dr. Dobrovits Mátyás, 
Farbaky István, Hirschmann Nándor, Sobó Jenő) Sziklai Ottó, 
Bodó János, Biszkup Béla (jegyző és előadó is), Riesz Károly, 
Prőhle Henrik, Rásó Mihály, Kiss István, dr. Kéler Zoltán, 
Zsámbor Pál, Steltzer Lajos. 
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Jog- és alkotmányügyi bizottság. 
Elnökök: dr. Baltik Frigyes és Beniczky Árpád; tagok: 

hivatalból: az egyházmegyék elnökei, választottak: Farbaky 
István, Sziklai Ottó. Osztroluczky Géza, dr. Polner Ödön, 
dr. Samarjay Emil, Kosztolányi István, Kirchner József, 
dr. Richter Richárd, RichterFrigyes, Rákóczy István; jegyzők: 
dr. Trsztyénszky Ferenc és dr. Petrovics Rudolf. 

Számvevőszék. 
Elnökök: Svigruha Pál és Schultze Ottó; tagok: Ivánka 

István, Pósch Aladár, dr. Jamnitzky Ottokár, Beck Vilmos, 
Krahulecz Aladár, Kirchner Gyula, Kowarik Mihály, Fuchs 
János, Mihalovics Samu, Bándy Endre, Marczy István, Kirchner 
Rezső, Okályi Adolf, Zoch Sámuel. 

Pénzügyi bizottság. 
Elnökök: dr. Baltik Frigyes és br. Láng Lajos; tagok: 

hivatalból: Kesztler Tivadar, Kalenda János, Steltzer Endre és 
az egyházmegyék elnökei, választottak: Beniczky Árpád, Farbaky 
István, Kosztolányi István, dr. Dobrovits Mátyás, Király Ernő, 
dr. Trsztyénszky Ferencz, Laszkáry Gyula, Schmidt Gyula, 
Svigruha Pál, Mihalovics Samu, dr. Halmi Béla, Kovács Sándor; 
jegyző és előadó: Schleiffer Károly. 

A Reisehel-alapot kezelő bizottság. 
Elnök: dr. Bal tik Frigyes; alelnök: dr. Dobro vics Mátyás; 

jegyző: Pröhle Henrik ; pénztáros: Kesztler Tivadar; ügyész: 
dr. Kéler Zoltán; tagok: Kalenda János, Pröhle Henrik, 
Wenk Károly, Steltzer Lajos, Nitschinger Pál. 

Segélyosztó bizottság. 
Elnöksége: a kerületi elnökség; tagjai: az egyházmegyék 

elnökei, a kerületi jegyzők, Kesztler Tivadar pénztáros, Steltzer 
Endre ellenőr. 

Az egyemes nyugdijintézet kerületi bizottsága. 
Elnök: dr. Dobrovits Mátyás; alelnök: dr. Schmidt K. 

Jenő; tagok: Sziklai Ottó, dr. Trsztyénszky Ferenc, Pröhle 
Henrik, Wenk Károly, Kesztler Tivadar. 
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Kerületi leányiskolái bizottság. 
Elnöksége: a kerületi elnökség; tagjai: br. Láng Lajos, 

dr. Trsztyénszky Ferenc, Kosztolányi István, Kalenda János, 
dr. Dobrovits, Mátyás, Lendhardt Károly, Schmidt Gyula, 
Kesztler Tivadar, dr. Kéler Zoltán, Händel Vilmos, Raab Károly, 
Schleiffer Károly, Kovács Sándor, Prőhle Henrik, Biszkup Béla, 
Szelényi Ödön, Krahulecz Aladár, Bándy Endre; jegyzője: 
Sziklai Ottó. 

Kerületi tanítóképzői nagybizottság. 
Elnökség: a kerületi elnökség; helyettes elnök: Farbaky 

István; tagok: hivatalból: a kerületi egyházi és világi főjegyző, 
pénztáros, pénzügyi előadó, tanügyi előadó, főügyész, a Selmec-
bányái lyceumi felügyelő, lyceumi igazgató és tanítóképzői 
igazgató; választottak: Raab Károly, Jánossy Lajos, Kiss 
István, Fuchs János, Szekerka Pál, dr. Schmidt K. Jenő, dr. 
Kéler Zoltán, Ivánka István, br. Láng Lajos, Kalenda János, 
Sobó Jenő, Okolácsányi Gyula, Zsámbor Pál. 

Kerületi tanitóképzői kisbizottság. 
Elnök: Händel Vilmos; tagok: Kachelmann Farkas dr., 

Kachelmann Győző, Réz Géza, Bolemann Géza, id. Oszvald 
Gusztáv, ifj. Oszvald Gusztáv, Joerges Ágost, Szolár Lajos, 
dr. Vitális István, Baumerth István, Sobó Jenő. 

Megjegyzés: 1. A kerületi elnökség hivatalból minden 
bizottságnak tagja. 2. A hat évre választott tisztviselők és a 
bizottságok megbízatása 1918-ig tart. 

3 



III. Függelék. 

Jegyzőkönyv, 
mely fölvétetett Pozsonyban, 1917. évi augusztus lió 22-én, a 
í lunáninneni ág. hitv. ev. gyámintézetnek BENICZKY ÁRPÁD 
fe lügyelő , e lnökhelyettes és BÁNDY ENDRE egyházi elnök 

vezetése mellett tartott közgyűlésén. 

Jelen voltak az elnökségen kivül a kerületi közgyűlés 
tagjai közül mintegy harmincan. 

1. Egyházi elnök imádsággal nyitja meg a közgyűlést, majd 
sajnálattal jelenti a világi elnöknek indokolt távolmaradását. 

2. Az elnökség bemutatja a számvizsgáló bizottság jelentését, 
mely szerint a bizottság a kerületi gyámintézet számadásait 
megvizsgálta és rendben találta. Megállapította, hogy a bevétel 
10655 korona 77 fillér, a kiadás 10067 korona 23 fillér, a 
pénztármaradvány 588 korona 54 fillér. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, Kesztler 
Tivadar pénztárosnak a felmentvényt megadja s úgy 
neki, mint a számvissgáló bizottságnak önzetlen mun-
kájukért köszönetet mond. 

3. Bándy Endre egyházi elnök bemutatja és ismerteti szép 
évi jelentését, melynek kinyomatása az adatok késő beszolgál-
tatása miatt késedelmet szenvedett. Az elnök kijelenti, hogy 
jelentését utólag ki fogja nyomatni. 

A közgyűlés az egyházi elnök előterjesztését 
tudomásul veszi. Sajnálattal vesz bócsút a mosoni 
egyházmegyei gyámintézet távozó egyházi elnökétől, 
Böhm Richárdtól és örömmel üdvözli a fehérkomáromi 
új egyházi elnököt, Podhradszky Jánost és működésére 
Isten áldását kéri. Megállapítja, hogy az összes gyám-
intézeti bevétel 15826 korona 98 fillér, továbbá, hogy 
a gyámintézeti tőkék összege 28233 korona 15 fillér; 
végül hogy az év végén a „dr. lándori Kéler Zoltán-
alapitvány" 6940 korona 41 fillér, a „Bándy Endre-
alapitvány" 971 korona 92 fillér, a kerületi árvaház-
alap 1624 korona 73 fillér, a gyámintézeti tőke 
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798 korona 97 fillér. A közgyűlés köszönetet mond 
mindazoknak, akik a gyámintézet ügyét akár ado-
mányaikkal, akár buzgó fáradozásukkal szolgálták. 

4. Egyházi elnök jelenti, hogy az egyházmegyei gyám-
intézetek 5580 korona 47 fillért küldtek be szabad rendelkezésre, 
a kerületi gyámintézet külön bevétele e eimen 27 korona 67 fillér, 
úgy hogy 5608 korona 14 fillér áll a kerületi gyámintézet 
rendelkezésére. Ennek felét be kell szolgáltatni az egyetemes 
gyámintézet pénztárába és ugyanennyi felett rendelkezik a 
kerületi gyámintézet. Erre nézve a gyámintézeti bizottság javas-
lata az, hogy adjon a közgyűlés a jubileumi alapra 800 koronát, 
az egyházi elnöknek irodai átalány és útiköltség eimén 100 
koronát, öt folyamodónak 200 koronájával 1000 koronát, hét 
folyamodónak 100 koronájával 700 koronát, 100 koronát az 
árvaházalapnak, a maradványt podig csatolja saját tőkéjéhez. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul 
veszi és a javaslatot elfogadja. 

5. A gyámintézeti bizottság javaslata alapján a segélyek 
kiosztására és a kérvényezők további ajánlására vonatkozólag a 
közgyűlés a következőket határozza: 

a) a Palló-féle 800 koronás segély elnyerésére 
első helyen Szulyóváralja, második helyen Duna-
szerdahely, harmadik helyen Németjárfalu egyház-
községek kérvényét fogja a soproni egyház tanácsá-
nak ajánlani; 

b) a Haubner Máté-alapból kiadandó 800 koronás 
segélyre Dunaszerdahely és 

c) a 800 koronás kis-szeretetadományra Felső-
zsember egyházközséget ajánlja az egyetemes gyám-
intézetnek ; 

d) 200 koronás segélyt nyújt Erdőszelestény, 
Nemeskosztolány, Vérteskethely, Tósár és Vágujhely 
egyházközségeknek ; 

e) 100 koronás segélyt nyújt Németjárfalu, Cseh-
berek, Főrév, Farnad, Csabdi. Ipolyvece, Nagyegy-
házas egyházközségeknek; 

f ) az egyetemes gyámintézetnek kisebb segélyekre 
ajánlja a pozsonyi diakonisszaházat, a pozsonyi árva-
házat, a balassagyarmati ifjúsági egyletet, Modor-
királyutcát, Récsét, Ipolyságot, Herédet, Puszta-
födémest, Hodrusbányát, Felsőpetényt, Galgagutát, 
Budaszállást, a modori leányiskolát, a modori árva-
házat, a pozsonyi theológusotthont. 

7* 
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g) az 50 koronás Palló-féle segélyre/ Hering 
Lajosné, Korcsek Frigy esné és][ Szeman Mihály né 
lelkészözvegyeket ajánlja az egyetemes gyámintézetnek. 

6. A Gusztáv Adolf-egylethez az" összes ^beérkezett kérvé-
nyeket ajánlólag terjeszti fel a közgyűlés és pedig: Nemes-
kosztolány, Magyaróvár, Hodrusbánya, Budaszállás, Cserhát-
surányterény, Pusztafődémes, Modor (kerületi leányiskola), Récse, 
Pozsony (diakonisszabáz) és Csabdi kérvényét. 

7. Az elnökség jelenti, hogyl az egyetemi gyámintézeti 
közgyűlés meghívója még nem érkezett meg, de az minden 
valószínűség szerint Budapesten, az egyetemes közgyűléssel 
kapcsolatban fog megtartatni. 

A közgyűlés felkéri elsősorban a kerületi gyám-
intézet tisztviselőit, az egyházmegyei gyámintézeti 
elnökségeket, azután a gyámintézet ügye iránt érdek-
lődőket, hogy az egyetemes gyámintézet közgyűlésén 
minél többen jelenjenek meg. 

8. Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére Raab Károly 
és Fuchs János közgyűlési tagokat kéri fel. 

9. Az egyházi elnök indítványára a közgyűlés köszönetet 
mond Beniczky Árpád kerületi felügyelőnek a távollévő világi 
elnök szives helyettesítéséért, amire a közgyűlés az egyházi 
elnök imájával véget ér. 

K. m. f. 

Bándy Endre s. k., 
egyházi elnök. 

Rátz Vilmos s. k., 
jegyző. 

Beniczky Árpád s. k., 
világi elnökhelyetles. 

Hitelesítjük: 

Fuchs János s. k. Raab Károly s. k. 



III. Függelék. 

A duiiániiineiii ág. Ilit. ev egyházkerület lelkészi értekezletének 
az egykeriileti közgyűlés alkalmával Pozsonyban, 1917. évi 
augusztus hó 23-án tartott reformáció-jubi leumi üléséről szóló 

Jegyzőkönyve. 

Fölvétetett a dunáninneni ág. liitv. ev. egyházkerület lelkészi 
értekezletének az egyházkerületi közgyűlés alkalmával Pozsonyban, 
1917. évi augusztus hó 23-án tartott reformáció-jubileumi ülésén 

1. A jubileumi tilést úrvacsorával kapcsolatos istentisztelet 
előzte meg reggel 8 órakor a nagy templomban, amelyen az 
egyházkerületi elnökségen kivtil mintegy negyven lelkész és 
több felügyelő jelent meg és vett részt. Az Igét Pröhle Henrik 
értekezlet! alelnök hirdette, Luk. 18., 13. alapján. Isten előtt, 
mint komoly valóság előtt csak úgy állhatunk meg, ha ajkunkra 
vesszük a vámszedő imádságát : Isten, lég}' irgalmas nékem 
bűnösnek ! Az Isten irgalma forrása üdvünknek és békességünk-
nek és a mindeneket megújító erőnek. 

2. A jubileumi ülés a lýceum tornacsarnokában 1
 210 órakor 

J */ r 

kezdődött az „Eros várunk az Úristen" első és második versének 
éneklésével. Utána dr. Baltik Frigyes püspök értekezleti elnök 
imádságot mondott, majd rövid, a reformáció négy százados forduló-
jának jelentőségét méltató elnöki megnvitójával megnyitotta az 
ülést. Nagy szeretettel és örömmel üdvözölte a szép számban 
megjelent vendégeket, élükön Beniczky Arpád egyházkerületi 
felügyelővel. 

3. Dr. Daxer György, theol. akad. tanár „A hitből való 
megigazulás mint vallásunk középpontja" cimű dolgozatát olvasta 
fel. A reformáció központi igazsága a megigazulás tana. E tan 
lényegéről szólott a dolgozat abban a hitben, hogy ha ebben a 
tanban összeforrunk, legszebben és legmegfelelőbben ünnepeljük 
a reformáció négyszázados emlékét. 

4. Dr. Schmidt Károly Jenő esperes „Jubileumi ünnep-
lésünk lényeges szempontjai" cimű dolgozatában két kérdést 
vetett fel: 1. mi a reformációban a lényeges és 2. ini a mi 
viszonyunk hozzá? A reformáció lényege tisztán vallási. A 
reformáció a keresztyénség magvával, a helyettes elégtétellel 
ajándékozta meg az egyházat. Kötelességünk, hogy legelsősorban 
mi magunk élő keresztyén személyiségeket neveljünk. Ez a 
reformáció öröke és ez a mi hálánk. 
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5. Rátz Vilmos, értekezleti jegyző fölolvasta a következő 
ünnepi határozatot: 

A dunáninneni ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület 
lelkészi értekezlete az egyházkerületi közgyűlés alkalmával 
Pozsonyban, 1917. évi augusztus hó 23-án tartott jubileumi 
ülésén mélységes és alázatos háláját rójja le a kegyelem Istené-
nek a reformáció négyszázados áldásáért, melyben magyarhoni 
evangélikus népünket is mind a mai napig részesítette. 

Isten és emberek szine előtt férfias alázattal vallja, hogy a 
reformációnak sziklaszilárd fundamentuma a Biblia, amely mint 
Isten igéje ma is egyedüli forrása az üdvre és békességre 
szomjúhozó léleknek. Vallja, hogy a Krisztus keresztjéről szóló 
evangéliumot nem szégyenli és fogadja, hogy Luther példája 
nyomán kizárólag az Isten kegyelmére és Krisztus érdemére 
támaszkodó megigazitó hitet megalkuvás nélkül hirdeti. 

Ebből a szent vallástételből és fogadalomból meriti a remény-
séget, hogv az utódok megfogják őrizni az Ősök hagyományait, 
melyektől magyarhoni evangélikus egyházunk léte és virágzása 
függ. Erre a tántoríthatatlan hűségre kéri Isten gazdag kegyel-
mét, hogy evangélikus népünk a véres jelenben és bizonytalan 
jövőben egyformán teljesíthesse az Istentől reá bizott magasztos 
feladatát, amelyből egyházunkra, hazánkra és az egész emberi-
ségre mindeneket megújító és békességet szerző áldás fakad. 

Az értekezlet a határozatot egyhangú lelkesedéssel elfogadta. 
6. Báró Podmaniczky Pál indítványára az értekezlet 

egyhangú helyesléssel elhatározta, hogy ennek a jubileumi ülés-
nek egész lefolyását külön jubileumi emlékiratban örökiti meg. 

7 Prőhle Henrik értekezleti alelnök jelentésében meg-
említette, hogy az Úr ez év folyamán értekezletünk négy tagját 
szólitotta el munkájuk teréről: Frenyó Gyula nógrádi és 
Schönwiszner Kálmán pozsonymegyei esperest, továbbá 
Zsarnoviczky Gyula bazini és Balent István beczkói lelkészt. 
Róluk e helyen is kegyelettel emlékezünk meg és emléküket 
hálásan őrizzük. Kitüntetés érte Händel Vilmos esperest, akit 
a királyi kegy ^ „szepesváraljai" előnévvel az örökös nemesség 
sorába emelt. Őszintén örvendünk e kitüntetésnek és értekez-
letünk tiszteletreméltó agg, de fáradhatatlan munkás tagját igaz 
szeretettel üdvözöljük. A fehérkomáromi egyházmegye lelkészi 
értekezlete Balogh István bokodi lelkészt választotta elnökévé. 

8. Dr. Baltik Frigyes püspök értekezleti elnök buzgó 
imádsága és az „Eros várunk az Úr Isten" utolsó versének 
eléneklése után a felemelő és felejthetetlen jubileumi ülés véget ért. 

K. m. f. 
Dr, Baltik Frigyes s. k., Rátz Vilmos s. k., 

püspök, elnök. a ker. lelkészi értekezlet jegyzője. 
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