
A magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztyén egyház 1897. évi október hó 20., 
21., 22., és 23. napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és 

hivatalára nézve legidősb püspöknek, Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. 

j e l e n vo l tak 
az egyetemes közgyűlés következő tagjai: 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : 

Báró Prőnay Dezső, egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő. 

Dr. Győry Elek, az egyetemes tanügyi bizott-
ság elnöke és tiszteletbeli főjegyző. 

Zsilinszky Mihály, az egyetemes tanügyi bi-
zottság alelnöke. 

Masznyik Endre, theol. akadémiai igazgató. 

Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve leg-
idősb püspök. 

Láng Lajos 
Dr. Schreiner Károly 
Lányi Bertalan 
Szentiványi Árpád 
Laszkáry Pál 
Rohonyi Gyula 
Bancsó Antal 
Fischer Miklós 

az egyetemes tör-
vényszék birái. 

Ritter Károly 
Kund Samu 
Török József 
Terray Gyula 
Stettner Gyula 
Korén Pál 
Csiskó János 

. az egyetemes törvény-
szék birái. 

Dr. Zsigmondy Jenő, egyetemes főjegyző. 
Győry István, egyetemes aljegyző. 
Dr. Lehotzky Antal » » 
Sztehlo Kornél, egyetemes ügyész. 
Bendl Henrik, » pénztárnok. 
Dr. Röck Géza, » ellenőr. 
Góbi Imre, » levéltárnok. 

Poszvék Sándor, egyetemes főjegyző. 
Händel Vilmos, » aljegyző. 
Glauf Pál, » » 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

Fabiny Teofil, a bányai kerület felügyelője. 
Radó Kálmán, a dunántúli » » 
Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel-

ügyelője. 

Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. 
Zelenka Pál, a tiszai » » 
Gyurátz Ferencz, a dunántúli » » 



C) Egyházkerületi küldöttek: 

I. A d u n á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t b ő l . 
a) Megbizó-levéllel : 

Laucsek Jónás. Ihász Lajos. 
Barcza Géza. 
Perlaky Elek. 
Berzsenyi Jenő. 
Bélák István. 
Dr. Purgly Sándor, 

Németh Pál. 
Mészáros István. 
Horváth Sámuel. 
Bognár Endre. 
Varga Gyula. 

Arndt János és Gombocz Miklós tanárok. 
| lQ!Ï £ J r } > M f M í é ï*Kil J'< 

Nagy József. 
Marhauser Imre. 
Berzsenyi Dezső. 
Dr. Ajkay Béla. 
Dr. Andorka Elek. 
Dr. Földváry Elemér. 
Dr. Mesterházy Gedeon. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 
Sántha Károly. 

•Wagner Sámuel. 
Wieszner Boldizsár. 
Szigety Dániel. 
Horváth Sándor. 
Szalay Ferencz. 

II. A dunáninneni egyházkerületből. 
a) Megbizó-levéllel: 

Laszkáry Pál 
Beniczky Árpád. 
Lenhardt Károly. 
Gr. Zav Miklós. j 
Szontágh Pál. 
Farbaky István. 
Kosztolányi Sándor. 

Raab Károly. 
Hering Lajos. 
Ringbauer Gusztáv. 
Holuby Adolf. 
Wladár Miksa. 
Trsztyénszky Ferencz. 
Riesz Károly. 
Schleiífer Károly. 
Hollerung Károlv. O J 

Zorkóczy Sámuel és Jezsovics Károly tanárok. 

Pulszky Ágost. 
Günther M. V. 
Osztroluczky Géza 
Hörk József. 
B. Buttler Ervin. 
Dr. Nagy Vilmos. 
Okolicsányi Gyula. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Biszkup Béla. 
Bándi Endre. 
Farkas Géza. 
Krupecz István. 

III. A bányai egyházkerületből. 

Rohonyi Gyula. 
Dr. Králik Lajos. 
Haviár Dániel. 
Báró Radvánszky János. 
Haviár Lajos. 
Zsilinszky Endre. 

a) Megbizó-levéllel : 

Belohorszky Gábor. 
Kramár Béla. 
Bachát Dániel. 
Veres József. 
Petrovics Soma. 
Klimo Vilmos. 
Lauko Károly. 
Svehla Gusztáv. 

Benka Gyula és Bukovszky János tanárok. 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Báró Podmaniczky Gyula. 
Dr. Vetsey István. 
Jeszenszky Danő. 
Br. Radvánszky György. 
Vasskó Endre. 
Dr. Szelényi Aladár. 
Dr. Wagner Géza. 
Szmik Lajos. 

Famler G. Adolf. 
Horváth Sándor. 
Schranz János. 
Scholz Gusztáv. 
Bakay Péter. 
Jezsovics Pál. 
Bierbrunner Gusztáv. 
Vitalis Gyula. 
Csepreghy György. 
Csermák Kálmán. 
Moravcsik Mihály. 
Chován Zsigmond. 
Placsko István. 

IV. A tiszai egyházkerületből. 
a) Megbizó-levéllel : 

Szontágh Pál. 
Radvány István. 
Kubinyi Géza. 
Dr. Meskó László. 
Münnich Kálmán. 
Szentiványi József. 

Dr. Zelenka Lajos. 
Szentiványi Márton. 
Molnár Viktor. 
Majerszky Béla. 
Madarász Pál. 
Csengey Gusztáv. 

Dianiska András. 
Balthazár Antal. 
Skripeny János. 
Strauch Béla. 
Schönvieszner János. 
Materny Lajos. 
Kemény Lajos. 
Zemann János. 

Martinyi József, tanár. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Justh S. István. 
Chotvács Endre. 
Jánoska György. 
Ifj. Draskóczy Lajos. 

1. (P.) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő az egyházi főjegyző által a tem-
plomban tartott buzgó isteni tisztelet után, szívélyesen üdvözli a közgyűlés nagyszámú tagjait, 
hatásos beszéddel nyitja meg az ülést. 

Beszédében utal azon nehézségekre, melyek a zsinati törvény értelmében alkotott 
s részben még ezután megállapítandó rendszabályokban gyökereznek, mennyiben ezek egy-
házunk eddigi fejlődésével nem állanak teljes összhangban s a folyton változó viszonyok e 
szabályok módosítását teszik szükségessé. Az 1895-ben életbe lépett egyházpolitikai törvé-
nyek hatása alatt egyházi viszonyaink nem javultak s az egyház önerejére lévén utalva, vala-
mint egyrészt á hívek megkettőztetett buzgóságára van szükség, úgy másfelől a túlbuzgó-
ságtól kell őrizkednünk. Utal továbbá a nagy reformátor, Melanchton Fülöp születésének 
400-ik évfordulójára, melyet gyülekezeteink folyó évi február hó 16-án dicső emlékének 
megfelelőleg méltó módon megünnepeltek. 

E nagy férfiúnak szelid lelkületét, türelmét, szeretettel és tudományossággal páro-
sult buzgóságát méltányolva, követendő példaképül ajánlja a nehéz viszonyok közt levő' 
magyar evang. egyház tagjainak, hathatósan buzdítván a szeretetben munkás hitre, mely 
egyedül szolgálhat biztos védpajzsul s azon igazán keresztyén szellem meghonosítására s 
megszilárdítására, melyet egyházunk e kimagasló alakja a történelemben "képvisel. 

Végül megnyitottnak jelentvén ki a közgyűlést, beterjeszti az egyetemes felügyelő 
évi jelentését. 

Az egyetemes közgyűlés a feszült figyelemmel s meleg érdeklődéssel 
kisért elnöki megnyitót, osztatlan helyesléssel viszonozván, neki egyházi ügyeink 
buzgó s bölcs vezetéseért hálás köszönetet szavaz. 

1* 
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2. (P.) A napirend felvétele előtt Baltik Frigyes püspök, hivatkozva ő csász. s ap. 
kir. Felségének f. é. szeptember hó 25-én kelt a m. k. miniszterelnökhez intézett azon leg-
magasabb kéziratára, mely szerint hazai történelmünk tíz kimagasló alakjának szobrokban való 
megörökítését legkegyelmesebben elhatározni méltóztatott s utalva arra, hogy e nagylelkű 
királyi intézkedés végrehajtásával a nemzetünk dicső múltjára áradó fényből egy-egy sugár 
két oly férfiú emlékére is árad, kik történeti szereplésükben a protestáns vallásszabadság dicső 
elvét képviselik, indítványozza : terjesszen fel a közgyűlés hódoló feliratot az apostoli király-
hoz, melyben egyházunk híveinek közlelkesedéssel párosult hálás köszönete méltó kifeje-
zésre jusson. 

A közgyűlés egyhangú helyesléssel s közlelkesedéssel üdvözölvén az indít-
ványt, a hódoló felirat elkészítésével s annak még a gyűlés folyamán való beter-
jesztésével a jegyzői kart bízza meg. 

3. (Zs.) Ezután olvastatott az egyetemes felügyelő következő évi jelentése: 
1. Midőn az egyházunk körében ez évben történt fontosabb eseményekről és ügyek-

ről tiszteletteljes jelentésemet az egyetemes gyűlés elé terjesztem, mindenek előtt öröm-
mel emlékezem meg azon szép és megható egyházi ünnepélyről, melyen részt vehetni szeren-
csés voltam. Főtisztelendő és méltóságos Sárkány Sámuel úr a bányai egyházkerület püspöke 
ez évben töltötte be lelkészi hivataloskodásának 50-ik évét és pedig úgy, hogy folyton a 
pilisi egyházközségben töltötte ezen időt. 

Egy félszázadon át való működés bármely pályán ritka és emlékezetes dolog, de 
különösen megható és lélekemelő, ha evangélikus lelkész ünnepelheti és pedig ugyan azon 
egyházközségben lelkipásztorkodásának félszázados jubileumát, a melyben e pályára lépett. 
És valóban megható is volt a pilisi egyházban megtartott ünnepély, megható volt a tisztelet, 
ragaszkodás és szeretet azon számos jelét látni, melylyel a bányai egyházkerületnek érdemek-
ben gazdag püspökét üdvözölték, megható volt az a kölcsönös bizodalom és szeretet, mely 
a lelkész és hívei között egy félszázadon át zavartalanul fönnáll és a jubileumi ünnepélyen 
a legszebb fényben tündökölt. Az evang. lelkész pályájának és hivatásának magasztossága fénye-
sen tündökölt e napon, úgy hogy az tanuságul szolgálhat egyetemes egyházunkra nézve. 

Ezekre utalva örömmel üdvözlöm egyetemes gyűlésünkön is főt. és mélt. Sárkány 
Sámuel püspök urat 50 éves lelkészkedésének jubileuma alkalmából. Kisérje Isten áldása 
továbbra is működését. 

2. Sajnálattal jelentem, hogy dr. Győry Elek úr egyetemes egyházi főjegyzői hiva-
taláról, melyet 25 éven át viselt és kiváló szak avatottsággal nagy buzgósággal és sikerrel 
töltött be, lemondott. Lemondását bejelentő és az egyetemes gyűléshez intézett levelét tisz-
teletteljesen bemutatom. A sajnálatot azon nagy veszteség fölött, mely egyetemes gyűlésün-
ket a főjegyzői állásról való lemondásával éri, csak azon remény enyhítheti, hogy dr. Győry 
Elek úrnak egyházi ügyeinkben való közreműködésére továbbra is számíthatunk. 

3. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve a vallás- és közoktatásügyi magy. 
kir. minisztériumhoz fölterjesztetett. 

4. Az egyházkerületeknek számadásai az 1895-ik évben utalványozott országos 
segélyről a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fölterjesztettek. 

5. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 83-ik pontjában foglalt hatá-
rozatánál íogva elrendelt fölirat a különböző vallásfelekezetekhez tartozó házasulok között 
a gyermekek vallására nézve kötött egyességeknek a lelkészekkel való közlése tárgyában a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fölterjesztetett. 

6. Az egyetemes egyház pénztárának számadásai megvizsgáltattak és rendben 
találtattak. 

7. Az egyetemes egyházi pénztár értékei a magyar földhitelintézetnél letétbe, 
helyeztettek. 

8. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
9. A pesti evang. egyház a bányai egyházkerületi és az egyetemes egyházi levéltár 

részére bérbe adott helyiségre nézve a bérletet föl kivánja mondani, mivel ezen helyiségre a 
gymnasium fejlesztésénél fogva annak ezéljaira szüksége van ; a levéltár részére azonban 
más alkalmas helyiséget ajánl föl, a melyért azonban, mivel a helyiségcsere az egyháznak 
jövedelmét tetemesen csökkenti, 200 forint bért kiván. 

10. Stromp László úr a theologiai tanári vizsgát jeles sikerrel tette le. 
11. Raffay Sándor rendk. theologiai akadémiai tanár a theologiai tanári vizsgára 

jelentkezett. 
12. Bemutatom a nagykikindai ev. egyház tanácsának panaszát a nagykikindai gym-
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nasiumi igazgató vallási zaklatása tárgyában, mely panasz egyébiránt az illető egyházközség 
tanácsa által a vallás- és közoktatásügyi m. k. minisztériumhoz már közvetlenül fölterjesztetett. 

13. Néhai Horvát Sámuel és neje közös végrendeletben hagyományt tettek a theo-
logiai akadémia javára. Utóbb néhai Horvát Sámuelné már, mint özvegy a közös végrende-
let némely intézkedéseit, többek között a hévíz-györki és tisza-földvári ev. egyházakra vonat-
kozókat módosította pótvégrendeletében, a melynek érvényét a hévíz-györki és tisza-földvári 
ev. egyházak pörrel támadták meg; a pörbe a theologiai akadémia is belevonatván, a nekem 
kézbesített keresetet átadtam dr. Sztehlo Kornél ügyész úrnak és megbíztam őt az egyetemes 
egyház, illetőleg a theologiai akadémia érdekeinek védelmével. 

14. Az egyetemes egyházi törvényszék a mult évben a trencséni papválasztás 
ügyében ítélt; továbbá Laszip János rákos-palotai tanító pőrében, a ki hivatalától elmozdíttatott. 

15. Végre mély megilletődéssel emlékezem meg azon nagy veszteségekről, melyek 
egyházunkat ez évben érték. 

Isteni végzés kiszólítá az élők sorából nmélt. Péchy Tamás urat, a tiszai egyház-
kerület felügyelőjét, a ki az 1875-ik év óta, tehát több mint két évtizeden át vezette ezen 
egyházkerület ügyeit. Péchy Tamás hazánk közéletében is kiváló szerepet vitt és nagy szol-
gálatokat tett a közügynek. Ezen érdemei is méltán büszkeségünket képezhetik. De különö-
sen emlékezetes előttünk zsinatunk tanácskozásainak számos év tapasztalatán alapuló tapintatos 
elnöki vezetése. Péchy Tamásnak, mint elnöknek, pártatlansága, tárgyilagossága, igazság-
szeretete egymaga elég volna arra, hogy kegyelettel emlékezzünk meg róla. Nagy, számos 
érdemeit nem kell egyetemes gyűlésünk tagjainak emlékezetébe visszaidéznem, ismeretesek 
azok előttünk. Magyar hazánknak és evangélikus egyházunknak szeretete egy közös magasz-
tos érzésben egyesült benne. Méltán gyászolja őt a haza, gyászolja egyházunk. 

Jeles tagját veszíté el egyházunk Breznyik János halálával, a ki egyetemes tanügyi 
bizottságunk tagja és az evangélikus tanári karnak egyik büszkesége volt; ő a tanuló ifjú-
ságnak nemcsak tanítója, hanem nevelője, a szegény tanulóknak pártfogója volt; példányképe 
volt ama puritán jellemű férfiaknak, a kik csekély eszközökkel is tudtak nagy czélokért 
munkálkodni. Elete tanúságot tesz arról, hogy a szerény javadalmazású evang. tanár szorga-
lommal, takarékossággal még anyagilag is föntartójává és pártfogójává lehet azon tanintézet-
nek, a melynek szolgálatában áll. Őrizzük meg hálával és kegyelettel emlékezetét. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést elismerés nyilvánítása mel-
lett tudomásul veszi azzal, hogy annak külön határozatot igénylő pontjai külön 
fognak fölvétetni. 

4. (Zs.) Fölvétetett mindenek előtt az elnöki jelentés i - ső pontja a Sárkány Sámuel 
bányakerületi püspök lelkészi hivataloskodásának 50-ik évfordulója alkalmából megtartott 
jubiláris ünnepély tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés örömmel üdvözli Sárkány Sámuel bányakerületi 
püspököt 50 éves lelkészkedésének jubileuma alkalmából, avval a hő kívánsággal, 
hogy sikerdús működését továbbra is kisérje Isten szent áldása. 

5. (Zs.) Fölvétetett az elnöki jelentés 15—ik pontja, a mely szerint a lefolyt évben 
Péchy Tamás a tiszai egyházkerület érdemekben gazdag felügyelője és Breznyik János az 
egyetemes tanügyi bizottságnak tagja az élők sorából elköltöztek. 

Az egyetemes közgyűlés, az egyetemes egyházat e kiváló férfiak elhunyta 
által ért súlyos veszteséget fájdalmas tudomásul veszi és ama az elnöki jelentésben 
kiemelt rendkívüli érdemek elismeréseül, a melyeket a megboldogultak az egyetemes 
egyház körül maguknak szereztek, hálával megörökíti jegyzőkönyvében emléküket. 

6. (Zs.) Fölvétetett az elnöki jelentés 2-ik pontja, a mely szerint dr. Győry Elek 
25 éven át viselt egyetemes főjegyzői hivataláról lemondott és ez alkalomból a még nála 
volt ^ egyetemes gyűlési jegyzőkönyveket, mellékleteikkel együtt, valamint a szintén őrizete 
alatti zsinati jegyzőkönyveket s a zsinat V. és VT. ülésszakáról nála lévő egyéb irományokat 
levéltárba helyezte. Ennek kapcsán előterjeszti Gyurátz Ferencz püspök, mint az előértekezlet 
által dr. Győry Elek lemondása visszavételének megkísérlésére felkért küldöttség vezetője, 
hogy dr. Győry Elek e figyelmet nagy köszönettel fogadta ugyan, de lemondásához továbbra 
is ragaszkodott. 

Az egyetemes közgyűlés mély sajnálattal veszi tudomásul dr. Győry Elek 
lemondását főjegyzői hivataláról és miután ez iránybani elhatározásához továbbra 
is ragaszkodott, a lemondást elfogadja, 25 éven át kiváló szakavatottsággal, nagy 
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buzgósággal és sikerrel teljesített hivatalos működéséért hálás köszönetét és elisme-
rését fejezi ki, és az egyetemes egyház körül szerzett rendkívüli érdemeiért egy-
hangú lelkesedéssel tiszteletbeli főjegyzőjévé választja meg avval a kéréssel, hogv 
mint tiszteletbeli főjegyző továbbra is vegyen részt munkáinkban. 

Dr. Győry Elek az egyetemes közgyűlés e határozata által őt ért meg-
tiszteltetéseért meghatott szavakban fejezi ki köszönetét avval a kijelentéssel, hogy 
úgy mint eddig, ezentúl is kész egyháza javára közreműködni, mely kijelentését a 
közgyűlés helyeslőleg és örömmel veszi tudomásul. Úgyszintén tudomásul veszi az 
iratoknak elhelyezését a levéltárban. 

7. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 45-ik pontja szerint az egyetemes világi aljegyzővé 
megválasztott dr. Győry Istvánnak felesketése az idei közgyűlésnek tartatván fenn. 

Dr. Győry István egyetemes aljegyző a szabályszerű jegyzői esküt a köz-
gyűlés szine előtt leteszi, megválasztatásáért köszönetét kifejezi és a közgyűlés 
üdvözlése mellett hivatalát elfoglalja. 

8. (P.) A világi főjegyzői hivatal dr. Győry Elek lemondása folytán megüresedvén, 
az egyetemes közgyűlés dr. Zsigmondy Jenő eddigi aljegyzőt világi főjegy-

zőnek közfelkiáltással megválasztja s tekintettel arra, hogy mint jegyző már tett 
esküt, új eskütétel kötelezettségétől felmenti. A megválasztott az iránta nyilvánult 
közbizalomért meleg köszönetet mond, azon biztosítással, hogy fontos állását egész 
erejének megfeszítésével betölteni igyekezend. Az új világi főjegyzőnek az egyetemes 
egyház pecsétje az ügyrend értelmében a gyűlés szine előtt átadatott. 

9. (Zs.) Felvétetett az elnöki jelentés 13-ik pontja, a mely szerint néhai Horváth 
Sámuel és neje közös végrendeletéből kifolyólag, a hagyományosként érdekelt theologiai 
akadémia is pörbe vonatván, egyetemes felügyelő az egyetemes egyház, illetőleg a theologiai 
akadémia érdekeinek védelmével Sztehlo Kornél egyetemes ügyészt bízta meg. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő ez intézkedését helyeslő 
tudomásul veszi. 

10. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 16-ik pontja szerint" újonnan megválasztott 
egyetemes törvényszéki közbirák közül Laszkáry Pál és Bancsó Antal a szabályszerű birói 
esküt még le nem tévén, 

nevezett bírák az előírt birói esküt a közgyűlés szine előtt letették. 

11. (Zs.) Olvastatván az 1896. évi október hó 21., 22., 23. napján tartott egyete-
mes közgyűlés jegyzőkönyve, annak 4—ik pontja kapcsán jelenti egyetemes felügyelő, hogy 
a millennaris pályamű ügyében kiküldött bizottság működését még folytatja. 

Tudomásul szolgál. 

12. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 9—ik pontja kapcsán, jelenti egyetemes felügyelő, 
hogy az erdélyi ág. hitv. ev. egyházkerület panasza ügyében a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz benyújtott felterjesztésre ez ideig válasz nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

18. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontjánál tárgyalás alá került a theol. 
akadémiai nagybizottságnak f. évi október hó 19-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv, 
melynek 1. pontja értelmében a nagybizottság tudomásul vévén az akadémiai igazgatónak 
1896—97-ik évi jelentését, a theol. hallgatók létszámának két év óta mutatkozó emelke-
déséről s az intézet kebelében előfordult egyéb mozzanatokról, köszönetet szavaz azon 
ismeretlen jóltevőnek, kinek áldozatkészségéből a «Theologusok Otthona» egy 400 frtos 
harmoniumnak jutott birtokába. 

A közgyűlés mindezt'tudomásul veszi és a nagylelkű adakozónak a maga 
részéről is meleg köszönetet szavaz. — 

14. (P.) Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 2. pontja szerint az akadémiai nagv-
bizottság, s a mult évi egyetemes közgyűlés 25-ik jegyzőkönyvi pontja értelmében a kis-
bizottságilag megvizsgált s helyesnek talált 1895—96 és 1896—97-ik évi pénztári számadásra 
vonatkozó felmentvényt a pénztárosnak megadta. 1895—96-ban a 16,882 frt 15 krnyi 
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jövedelemből a 15,265 frt 68 krnyi szükséglet fedeztetett, a vagyon pedig 988 frt 18 krral 
szaporodván, 1870 frt 26 krra emelkedett, míg 1896—97-ben 18,249 ?rt 64 krnyi bevé-
tellel 17,635 frt 79 krnyi kiadás állván szemben, a maradvány 613 frt 85 krnyi összegben 
van nyilvántartva. Ugyanezen pont értelmében intézkedett a nagybizottság, hogy özv. Vasskó 
Gyulánénak nyugdíja, mely 1896—97-ben az akadémiai pénztár terhére fedeztetett, 1897. 
szept. i-től kezdve a theol. tanári nyugdíjalap kamatjövedelméből fizettessék, továbbá, hogy 
az eddig külön kezelt «indexalap» és «kis chorálkönyv-alap» czímen nyilvántartott 38 frt 
i krnyi, illetőleg 56 frt 40 krnyi összeg az akadémia vagyonához csatoltassék ; végül, hogy 
a fizetések utalványozása tekintetében, bár a kisbizottság jelenlegi elnöke nem lakik Pozsony-
ban, az akadémiai szervezet rendelkezése ezután is érvényben maradjon. 

A közgyűlés mindezt helyeslőleg tudomásul veszi. 

15. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontjában az akadémiai nagybizottságnak azon 
intézkedése foglaltatik, miszerint a jelenleg 17,006 frt 56 krra rugó tanári nyugdíjalap az 
intézet pénztári könyveiben külön nyilvántartassék, s a pénztári vizsgálatról szóló jelentés, ez 
alapra is kiterjesztessék, továbbá, hogy ez alaphoz a «theol. tanári özvegy-, árvanyugdíj-alap» 
s a «bibliai alap» czímen ez ideig külön kezelt 1,253 frt 71 kr., illetőleg 28 frt 48 krnyi 
összeg, valamint a békési esperesség 1000 frtnyi alapítványa s a netán e czélra befolyó 

egyéb adományok és alapítványok is csatoltassanak, az évi pénztári számadás pedig az így 
egységesített nyugdíjalap állását feltüntető tételekkel kiegészíttessék. 

Tudomásul szolgál. 

16. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja értelmében a nagybizottság a kisbizott-
ság által eléje terjesztett tanári nyugdíjszabály-tervezetet oly czélból utalja egy kebeléből 
kiküldött öttagú albizottsághoz, hogy az e javaslatot felülvizsgálva s az egyetemes nyugdíj-
intézeti szabályrendelettel összhangba hozva, munkálatát a legközelebbi nagybizottsági ülés 
elé terjeszsze. 

Tudomásul szolgál. 
. . . . . _ . . 

17. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 22-ik jegyzőkönyvi pontjánál felvétetett 
az akad. nagybizottság jegyzőkönyvének 5-ik pontja, mely szerint a nagybizottság elismervén 
az akadémiai tanári fizetések rendezésének s a jelenlegi nehéz viszonyok közt kívánatos 
felemelésének szükségességét, felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy korpótlékok rendszere-
sítését mielőbb határozza el, addig is pedig, míg ez lehetővé válik, a jövőre való kötelezett-
ség kizárásával, a jelen tanévre rendkívüli drágasági pótlék czimén utalványozzon a közalap 
javára folyósított országos segélyből újabb 500 frtnyi összeget a négy rendes és egy rend-
kívüli tanár fizetésének 100—100 frttal leendő emelésére. Ez összegnek a fedezet és szük-
séglet tételei közé való felvételével a nagybizottság az akadémiának 1897—98-ik évi elő-
irányzatát következőleg állapította meg: 

F e d e z e t . 

1. Egyet, theol. alapból 1717 frt — kr. 
2. Kerületek járuléka . " 1350 » — » 
3. Pozsonyi egyház járuléka . . . . 3100 » — » 
4. Zelenay-alapból 500 » — » 
5. Zsedényi-alapból 250 » — » 
6. Gróf Pálffy-alapból 800 » — » 
7. Reischel alapból 1500 » — » 
8. Tandíjból 390 » — » 
9. Failletékből 104 » — » 

ro. Szertári illetékből 52 » — » 
11. Reischel-alap tartaléktőkéjének kamatja 200 » — » 
12. Iparbanki tőke kamatja 70 » — » 
13. A közalap gyarapítására szánt orszá-

gos segélyből 4000 » — » 
14. Ugyanonnan ez évi rendkívüli drá-

gasági pótlékra 500 » — » 
Összesen 14533 frt — kr. 



S z ü k s é g l e t . 

1. Négy rendes tanár fizetése s lakbére 
(1200-I-300) 6000 frt — kr. 

2. Egy rendkívüli tanár fizetése s lak-
bére (1000-j-200) . . . . . . . 1200 » — » 

3. Egy magántanár fizetése s lakbére . 1000 » — » 
4. Igazgató tiszteletdíja 300 » — » 
5. Nagybizottsági jegyző díja . . . . 40 » — » 
6. Tanárkari jegyző díja 40 » — » 
7. A gyakori, theol. tanár személyi pótl. 200 » — » 
8. Enektanító 150 » — » 
9. Szolga fizetése 450 » — » 

10. Könyvtári illeték . . . . . . . 300 » — » 
11. Könyvtáros tiszteletdíja 50 » — » 
12. Fűtés és világítás 200 » — » 
13. Szertár 70 » — » 
14. Négy rendes és egy rendkívüli tanár 

drágasági pótléka fizetésük arányában 3300 » — » 
15. Rendk. drágasági pótl. 1897—98. évre 500 » — » 
16. A gyak. theol. tanár drág. pótléka 100 » — » 
17. Vegyesekre (német és tót nyelv ta-

nítása) s előre nem látott kiadásokra 633 » — » 
Összesen 14,533 frt — kr. 

A közgyűlés a rendkívüli drágasági pótlékul javaslatba hozott 500 frtnyi 
összeget — a jövőre ebből vonható következtetés kizárásával — az országos 
segélyből kiutalványozza s a bizottságilag megállapított előirányzatot jóváhagyja. 

18. (P.) Az akadémiai nagybizottság jegyzőkönyvének 6-ik pontja alatt jelenti, 
hogy a «Theologusok Otthona» czím alatt életbeléptetett s örvendetes fejlődésnek indult 
bennlakási intézménynek 1896. okt. i-től 1897. június hó 30-ig 9006 frt 34 krnyi bevé-
telével szemben, kiadása 3841 frt 67 krra, vagyona pedig 5559 frt 40 krra rúgott s elren-
delte, hogy az 5000 frtnyi alaptőke az egyetemes pénztárba tétessék át, továbbá, hogy ez 
intézmény költségvetése jövőre mindig az akadémiai költségvetéssel kapcsolatban terjesztessék 
eléje, egyúttal tekintettel az e körül eddig tett kedvező tapasztalatra felhívja az egyetemes 
gyűlés figyelmét ez intézménynek kívánatos fejlesztésére s esetleges kibővítésére. 

A közgyűlés e jelentést örvendetes tudomásul veszi. 

19. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 7—ik pontja értelmében az akadémiai leltár az 
új helyiségben szükségessé vált beszerzések árjegyzékével két példányban elkészülvén, intéz-
kedett, hogy az egyik az akadémia, a másik az egyetemes egyház levéltárában helyeztessék 
el, s ez utóbbi példányt e czélból beterjeszti. 

A közgyűlés a becsatolt példánynak az egyetemes levéltárba való elhe-
lyezését elrendelvén, e jelentést tudomásul veszi. 

20. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 8—ik pontja szerint néh. Csecsetka Sámuel theol. 
akad. tanár örökösei a megboldogult nevét 1000 frtnyi ösztöndíj-alapítvány létesítésével 
megörökítették, mely összeg kamatai az alapító levél értelmében az idén már ki is osztattak. 

A nagylelkű alapítványért az örökösöknek megszavazott hálás köszönetnek a köz-
gyűlés a maga részéről is kifejezést adván, e jelentést 

örvendetes tudomásul veszi. 

21. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 9-ik pontjában jelenti a nagybizottság, hogy az 
egyetemes felügyelő ez évben is 300 frtot adományozott a Sopronban tervezett szünidei 
tanító képesítő tanfolyamban résztvevő theol. hallgatók segélyezésére, melv összegből két 
jelentkező hallgatónak útiköltségül 60 frt fizettetett ki. A póttanfolyam a jelentkező hallgatók 
csekély száma miatt létre nem jővén, a nagybizottság az e czélra még rendelkezésre álló 
240 frtnyi összegnek a legközelebb tartandó póttanfolyamot látogató hallgatók segélyezésére 
való fordítását elrendeli, a theol. akad. tanári kart pedig felhívja, hogy a hallgatókat a tanítói 
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oklevél megszerzésére arra való tekintettel buzdítsa, mert a lelkészi s tanítói hivatalnak egy 
személyben való egyesítése által a szegény sorsú kisebb egyházközségek fennállása könnyeb-
ben biztosítható. 

A közgyűlés az egyetemes felügyelő áldozatkészségeért hálás köszönetét 
nyilvánítván, a nagybizottság intézkedését helyeslőleg veszi tudomásul. 

22. (P.) Ugyanazon bizottság jegyzőkönyvének 10. pontja értelmében a nagybizott-
ság köszönetet szavaz Ebner Gusztáv lelkésznek, ki két éven át az akadémián a német nyel-
vet díj nélkül tanította s kiutalványozza a megállapított díjat Hörk József és Pukánszky Béla 
tanároknak, kik ez évben a bibliai tót nyelv s a német nyelv tanításával megbízattak. 

Tudomásul szolgál. 

23. (P.) Ugyanazon bizottság jegyzőkönyve i i-ik pontjában jelenti, hogy az újonnan 
választott tanárok átköltözési költségeinek megtérítése végett tett azon kisbizottsági intéz-
kedést, mely szerint Hörk Józsefnek 300, Raffay Sándornak 150 s Kovács Sándor magán-
tanárnak 25 frt kifizettetett, minthogy e rendkívüli szükséglet a költségvetés keretében 
lehetővé vált, jóváhagyta s hogy jövőre is az újonnan megválasztott tanárok átköltözési 
költségeinek megtérítése iránt esetről-esetre fog intézkedni. 

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi. 

24. (Gy.) A mult évi közgyűlés 20. pontja szerint az akadémiai nagybizottság a 
bennlakási intézmény állandósítása érdekében előterjesztett azon kérése, hogy az egyetemes 
közgyűlés az alap növelésére, vagy a közalapból, vagy egyéb forrásból évenként bizonyos 
összeget utalványozzon, véleményadás végett a pénzügyi bizottsághoz uttasíttatván, e bizott-
ság tekintettel arra, hogy ez idő szerint még nem állapítható meg, mily összeg fog a köz-
alap jövedelmeiből az egyetemes közgyűlés rendelkezésére állani, nem látja elérkezettnek az 
időt, hogy ez irányban konkrét javaslatot tegyen. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát tudomásul veszi. 

25. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 27-ik pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, 
hogy az oroszvári párbérsérelmi ügyben a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez beadott 
folyamodásra mindez ideig választ nem kapott. 

Tudomásul szolgál. 

26. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 28. pontjánál olvastatott az egyetemes tanügyi 
bizottságnak a lefolyt tanévben kifejtett működéséről beszámoló következő jelentés: 

1. Midőn a mélt. és főt. egyetemes gyűlésnek az 1896—97-ik év folyamán kifej-
tett munkásságunkról kivánunk számot adni, első sorban azon veszteségről kell megemlé-
keznünk, mely egyik tagtársunk, Moczkovcsák János beszterczebányai lelkész és zólyomi 
főesperes elhalálozásával érte a tanügyi bizottságot. Az elhunytnak ismeretes buzgóságától, 
tudásától, az egyház és iskola iránt mindenkor tanúsított munkás szeretetétől méltán sokat 
remélt a tanügyi bizottság; halála, melyet hosszas és súlyos betegség előzött meg, meg-
fosztott bennünket várakozásunk teljesülésétől. 

2. A mult évben tartott egyetemes gyűlés, jegyzőkönyve 80. pontjában foglalt 
határozatával, megbízta az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy a vallásoktatás tantervét a 
tanügyi szervezettel együtt készítse el s terjessze fel az egyetemes közoktatási bizottságnak. 

E megbízatás első, a vallásoktatás tervére vonatkozó részének a tanügyi bizottság 
akként felelt meg, hogy az elemi népiskolák és a középiskolák számára Bereczky Sándorral, 
a budapesti főgymnasium vallástanárával, a tanítóképezdék számára Kapy Gyulával, a soproni 
tanítóképezde igazgatójával, készíttetett a vallásoktatásra vonatkozó javaslatot; a kettőt egy-
séges tervezetbe forrasztván össze, alapelveiben és részleteiben megvitatta, letárgyalta s az 
egyetemes közoktatási bizottságnak előterjesztette azon megjegyzéssel, hogy a maga részéről 
szükségesnek tartaná, hogy a felsőbb népiskolák, ipariskolák, polgári iskolák, a felsőbb leány-
iskolák és az ismétlő tanfolyamok számára is készíttessék külön vallásoktatási tanterv, s a 
tantervekhez a tanítók számára módszeres utasítás is csatoltassék. Hozzá tette, hogy ha 
véleménye helyeslésre talál, s az említett tantervek kidolgozására megbízást kap, iparkodni 
fog annak lehetőleg rövid idő alatt eleget tenni. Ebben a stádiumban van ez idő szerint a 
vallásoktatás tantervének ügye. 

3. Ugyancsak eleget tett a tanügyi bizottság megbízatása második, a tanügyi szer-
vezetre vonatkozó részének is. A zsinati törvények idevágó rendelkezéseinek alapján (189. §), 

3 
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a bizottsági előmunkálatok tekintetbe vételével, a tanügyi bizottság elnöke kidolgozta az 
iskolai bizottságok szervezetére, ügyrendére és hatáskörére vonatkozó szabályrendeleti javas-
latot, melyet a tanügyi bizottság ismételten tartott üléseiben letárgyalt s előterjesztett az 
egyetemes közoktatási bizottságnak. 

Jelentésünk e pontjánál nem hallgathatjuk el, hogy a zsinati törvények a most 
említett szabályrendeleten kívül, még két rokon természetű munkálat elkészítését rendelik el, 
t. i. a nevelő- és tanintézeteknek tanügyi rendszerét (194. §) és az iskolafentartó testületek-
nek a tanári és tanítói karhoz való jogviszonyát tárgyazó szabályrendeleteket (199. §). 
Azonban a tanügyi bizottság egyikre nézve sem érezhette magát hivatottnak és megbízottnak 
a kezdeményezésre, miután a zsinati törvény határozottan elrendeli, hogy a tanügyi rendszert 
az egyházkerületek javaslatainak alapján határozza meg az egyetemes közgyűlés, az iskola-
fentartók és a tanárok s tanítók közötti jogviszonyt pedig maguk a kerületi közgyűlések 
határozzák meg külön-külön szabályrendelettel, melyek az egyetemes gyűlés jóváhagyása alá 
terjesztendők. Ez okból a tanügyi bizottság azon tiszteletteljes indítványra szorítkozik: mél-
tóztassék az egyházkerületeket felhívni, hogy a tanügyi rendszerre vonatkozó javaslatokat 
és az iskolafentartók és a tanárok s tanítók közötti jogviszonyt szabályozó munkálatokat 
elkészíteni szíveskedjenek. 

4. Külön, részletes jelentésben adunk számot iskoláink állapotáról, mely jelentésnek 
itten csupán főbb tanulságaira mutatunk rá. A számok adataiból az derül ki, hogy általában 
véve tanügyünk haladást és fejlődést mutat. Az elemi iskolák száma 27-el, a tanítóké 51-el 
szaporodott, a tanköteles gyermekek tényleg iskolába járó százaléka 88'8°/0-ról 90'80/0-ni 
emelkedett. A tanítóképző-intézetek növendékeinek száma 11-el apadt; ellenben a közép-
iskolákban 145 tanulóval volt több; a taneszközök száma s az intézeti vagyon tetemesen 
gyarapodott. A hittani intézetek hallgatóinak száma 6-al csökkent, míg az eperjesi jogaka-
démiának 31-el több hallgatója volt. Örömmel vett tudomást a bizottság arról, hogy a 
szarvasi tanítóképző-intézet önállósítása, a gymnasiumtól való külön választása folyamatban van. 

A középiskolák közül 12 küldte be évi «Értesítőjét». Ez ((Értesítők», kettő (az 
iglói és soproni) kivételével értekezéseket is tartalmaznak, különféle s egy-két esetben nem 
épen a középiskolai oktatás körébe vágó tárgyakról, még pedig 2 (pozsonyi, rimaszombati) 
történetit, 1 (eperjesi) életrajzit, 2 (selmeczbányai, szarvasi) természetrajzit, 2 (bonyhádi, 
rozsnyói) paedagogico-didaktikait, 1 (nyíregyházi) útleírást, 1 (kézsmárki) idegen irodalmit, 
i (a budapesti) vallási-bölcsészetit. 

A rovatos íveket csupán a budapesti, bonyhádi, felső-lövői, iglói és a pozsonyi 
iskola küldte be, osztálynaplókat küldött a soproni lyceum. Mivel egyes iskolák részéről a 
felterjesztések nemcsak hiányosan, hanem késedelmesen is • történnek, a mi a tanügyi bizott-
sági jegyző sok időt ingénylő munkáját nagyban hátráltatja, tisztelettel kérjük az egyetemes 
gyűlést, méltóztassék az iskolákat utasítani, hogy a felterjesztésekre vonatkozólag tartsák 
magokat az egyetemes gyűlés 1893. évi jegyzőkönyvének 40. pontjában foglalt határozatához 
s a statisztikai íveket, az «Értesítőket» és a rovatos íveket (nem a naplókat) július 15-éig 
küldjék be az egyetemes tanügyi bizottság jegyzőjéhez. 

Ezen jelentés tárgyalása során következő határozatok hozattak: 
1. Néhai Moczkovcsák János esperes, egyetemes tanügyi bizottsági tag 

elhunyta felett a közgyűlés fájdalmas részvétének ad kifejezést. 
2. A jelentés arra vonatkozó része, hogy az elemi- és középiskolák vala-

mint a tanító képezdék számára a vallásoktatás tanterve s szintúgy az iskolai bizott-
ságok szervezetét, hatáskörét és ügyrendét, az egyházi alkotmány 189. §-a szerint 
meghatározó szabályrendelet javaslatképen elkészült s a közoktatási bizottság elé 
terjesztetett, tudomásul szolgál. 

3. Minthogy a tanügyi rendszert, az egyetemes közgyűlés az alkotmány 
rendelkezése (194. §) szerint, az egyházkerületek javaslata alapján határozza meg s 
azon szabályrendeletek is az egyetemes közgyűlés jóváhagyása alá terjesztendők 
(l99- §)> melyek az iskolafentartó testületek és a tanárok, illetőleg tanítók egy-
máshoz való jogviszonyának rendezése czéljából szükségesek: a közgyűlés hozzá-
járulva a tanügyi bizottság indítványához, felhívja az egyházkerületeket, hogy érintett 
mindkét irányú munkálataikat elkészítsék s az egyetemes közgyűlés elé terjeszszék. 

4. Végül a közgyűlés helyt adva a tanügyi bizottság kérelmének, meg-
újítja az 1893. évi jegyzőkönyv 40. pontjában foglalt határozatát s utasítja a tan-
intézetek igazgatóit, hogy a statisztikai kimutatásokat és évi értesítőket a tanügyi 
bizottság jegyzőjéhez mindig július 15-dikéig beküldjék. 
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27. (G.) Felvétetett az iskolák 1896—97-ik tanévi állapotát feltüntető következő 
bizottsági jelentés : 

Az egyetemes tanügyi bizottsághoz az egyes egyházkerületek részéről beküldött s 
tisztelettel mellékelt két táblázaton összeállított adatok szerint a népiskolai viszonyok az egyes 
egyházkerületekben az 1895/96 iskolai évben következőkép állottak: 

A) A bányai egyházkerületben volt 346.753 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
24,502, leány 22,735, összesen 47.237 tanköteles gyermek; 13 — 15 éves fiú 9841, leány 
8935, összesen 18,776 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 34,343, 
leány 31,670, összesen 66,013 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 
19*03 %-át teszik. 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 19,581, leány 18,781, összesen 38,362 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 4541, 
leány 5038, összesen 9579 gyermek; idegen elemi iskolába fiú: 3345, leány 2971, összesen 
6316 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 1630, leány 662, összesen 2292 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 794, leány 625, összesen 1420 gyermek; magánintézetbe fiú 172, leány 
127, összesen 299 gyermek; középiskolába fiú 831, leány 1, összesen 832 gyermek. Iskolába 
járt tehát: fiú 30,894, leány 28,206, összesen 59,100 gyermek, vagyis a tankötelesek 89-5° G-a. 
Iskolába nem járt: fiú 3449, leány 3464, összesen 6913 tanköteles gyermek, vagyis a tan-
kötelesek io -5°/o -a- A gyermekek mulasztottak összesen 333,321 félnapot s így mindennapi 
elemi iskolába járt gyermek mindegyike mulasztott átlag 9 félnapot. Mulasztásokért megbün-
tettetett 1207 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 1040, 
leány 960, összesen 2000 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 480 (15-el több mint a megelőző évben), ezek 
közül képesített 429, nem képesített 51, rendes tanító 421, segédtanító 59. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 386, községi vagy állami 67. Az egyház tulaj-
donát képezte 376, bérelt volt 10. Jó karban volt 372. rossz karban 14. Az iskolák épületeiben 
volt: tanterem 424, tanítói lak 349. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 101, test-
gyakorlő 40. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 677, fali olvasótábla 5273, fali 
térkép 1086, földgömb 227, természetrajzi eszköz 5578, természettani eszköz 1158, kötet 
könyv 10,709. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 999.149 frt 49 kr., miből esik ingatlanokra 
965.555 frt, tőkepénzekre 33,594 frt 49 kr. 

Az iskolák évi jövedelme tett: készpénzben 192,137 frt 32 krt, terményekben pénz-
értékre véve 96.862 frt 37 krt, összesen 288.999 frtot 69 krt. Származott pedig ezen jöve-
delem: az ingatlan vagyonból 43,940 frt 02 kr„ tőkepénzekből 4840 frt 94 kr., tandíjakból 
42,643 frt, állami segélyből 2425 frt, községi segélyekből 26,382 frt 96 kr., egyházi segélyek-
ből 162.685 frt 36 kr., egyebekből 6081 frt 64 kr. Az összes évi jövedelem volt tehát 
288,999 frt 69 kr. 

Az iskolák évi összes kiadása 287,483 frt 19 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére 227,019 frt 39 kr., segédtanítók fizetésére 12,922 frt 50 kr. Egy rendes tanító 
átlagos évi fizetése 544 frt 77 kr., egy segédtanítóé 269 frt 22 kr. Javításokra fordíttatott 
19,259 frt 87 kr., tanszerekre 7272 frt 80 kr., egyebekre 21,053 frt 63 kr. A kiadások 
összege 287,483 frt 19 kr s így feleslegül mutatkozik 1516 frt 50 kr. A kiadások szerint 
a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek évi kiképeztetése belekerül 7 frt 
10 krajczárba. 

B) A dunáninneni kerületben volt 186,112 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
11.217, leány 11,135, összesen 22,352 gyermek; 13 —15 éves tanköteles fiú 4204, leány 
4167, összesen 8371 tanköteles gyermek. Volt tehát összesen 6—15 éves tanköteles fiú 
15,421, leány 15,302, összesen 30,723 tanköteles gyermek, azaz a lélekszám 16*5 %~a-

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekeken kívül, az elemi 
iskolába: fiú 9417, leány 9286, összesen 18,703 gyermek; ismétlő iskolába; fiú 2412, leány 
2473, összesen 4885 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 962, leány 830, összesen 1792 
gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 292, leány 184, összesen 476 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába; fiú 81, leány 209, összesen 290 gyermek; magánintézetben : fiú 4, leány 64, 
összesen 68 gyermek; középtanodába: fiú 356, leány 2, összesen 358 gyermek. Járt tehát 
iskolába: fiú 13,524, leány 13,048, összesen 26,572 gyermek, vagyis a tankötelesek 86-4°/0-a. 
Iskolába nem járt: fiú 1897, leány 2254, összesen 4151 tanköteles gyermek, vagyis a tan-
kötelesek iy6°J0-a. A gyermekek mulasztottak összesen 239,082 félnapot, vagyis a minden-
napi iskolába járók mindegyike 8*9 félnapot. Mulasztásért megbüntettetett 276 szülő. A kerület-
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beli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 503, leány 511, összesen 1014 
gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 339; ezek közül képesített 268, nem képesített 71; 
rendes 291, segédtanító 48. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 78^3 gyermek. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 282, községi vagy állami 10; a felekezetiek közül 
az egyház tulajdona 269, bérelt 14. Jó karban volt 252, rossz karban 21, új iskola épült 
3, javíttatott 18. Az iskolák épületében van: tanterem 329, tanítólak 291. Egy-egy tanteremre 
esik 8 0 7 gyermek. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 172, testgyakorló 42. A nép-
iskolák taneszközei: fekete írótábla 452, fali olvasótábla 4972, fali térkép 864, földgömb 226, 
természetrajzi eszköz 9978, természettani eszköz 1807, könyv 14,015 kötet. 

A kerületi elemi iskolák összes vagyona volt 415,987 frt, miből esik ingatlanokra 
309,017, tőkepénzekre 106,970 frt. 

Az iskolák jövedelme volt: készpénzben 88,054 frt, terményekben pénzértékre nézve 
66,354 frt, összesen 154,409 frt. Ezen jövedelem származott: Az ingatlanok évi használatá-
ból 24,879 frt, a tőkepénzekből 5060 frt, tandíjakból 25,006 frt, állami segélyből 1691 frt, 
községi segélyből 8986 frt, egyházi segélyből 81,783 frt, egyebekből 7004 frt. Ezen jöve-
delmek összege 154,409 frt. 

Az iskolák évi kiadása volt: 154,409 frt, kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 
138,917 frt (egy-egy rendes tanító átlagos fizetése 477 frt 37 kr), segédtanítók fizetésére 
3638 frt (egy segédtanító átlagos évi fizetése 75 frt 79 kr), javításokra 4400 frt; tanszerekre 
1576 frt, egyebekre 5878 frt. Ezen kiadások összege 154,409 frt s e szerint a mindennapi 
iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiképeztetése átlag 5 frt 81 krajczárba kerül 
évenként. 

C) A dunántúli egyházkerületben volt 211,236 lélek után 6—12 éves tanköteles fiú 
13,822, leány 13,075, összesen 26,897 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 4917, leány 
4678, összesen 9595 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 18,739, leány 17753, 
összesen 36.492 gyermek (azaz a lélekszám 1 y2°/0-a). 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 12,994, leány 12,493, összesen 25,487 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 4096, 
leány 3978, összesen 8074 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 320, leány 194, összesen 
514 gyermek; idegen ismétlő iskolába : fiú 151, leány 63, összesen 214 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 68, leány 109, összesen 177 gyermek; magánintézetbe: fiú 3, leány 7, 
összesen 10 gyermek; középtanodába: fiú 218. Járt tehát iskolába: fiú 17,850, leány 16,844, 
összesen 34,694 gyermek; vagyis a tankötelesek 95°/0-a. Iskolába nem járt: fiú 889, leány 909, 
összesen 1798 gyermek; vagyis a tankötelesek 5°/0-a. A gyermekek mulasztottak összesen 
189,307 félnapot, vagyis a mindennapi iskolába járók mindegyike 5-4 félnapot. Mulasztásért 
megbüntettetett 223 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: 
fiú 983, leány 832, összesen 1815 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 393. Ezek közül: képesített 370, nem képe-
sített 23, rendes 357, segédtanító 36. Egy-egy tanítóra esett átlag 88'2 gyermek. 

A kerületnek volt felekezeti iskolája 347. Ezek közül az egyház tulajdona volt 347. 
Jó karban volt 331, rossz karban 16; új iskola épült 2, javíttatott 61. Az iskolai épületekben 
volt tanterem 405, tanítói lak 365, faiskola 139, testgyakorló 106. A mindennapi iskolába 
járók közül egy-egy tanteremre esik 85*6 gyermek. Taneszközökben volt: fekete írótábla 638, 
fali olvasótábla 5287, fali térkép 1131, földgömb 275, természetrajzi eszköz 5526, természet-
tani eszköz 1478, könyv 17,237 kötet. 

Az iskolák összes vagyona volt: 848,097 frt, miből esik ingatlanokra 718,641 frt, 
tőkepénzekre 129,456 frt. 

Az iskolák összes évi jövedelme 227,508 frt; még pedig készpénzben 138,235 frt, 
terményekben pénzértékre véve 89,273 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlan 
vagyonból 28,258 frt, a tőkepénzekből 7082 frt, tandíjakból 20,882 frt, állami segélyből i6 io fr t , 
községi segélyekből 26,794 frt, egyházi segélyekből 48,143 frt, egyebekből 94,769 frt. Ezen 
jövedelmek összesen tesznek 227,508 frtot. 

Az iskolák összes kiadásai voltak 227,090 frt s így 4.18 frt fölösleg mutatkozik. 
Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 186,585 frt, segédtanítókéra 9001 frt. Egy-egy 
rendes tanító évi fizetése átlag 522 frt 64 kr., egy-egy segédtanítóé 250 frt — kr. Fordít-
tatott továbbá: javításokra 10,887 frt, tanszerekre'1747 frt, egyebekre 18,870 frt. A kiadások 
összesen tesznek 227,090 frtot s így a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egynek-
egynek kiképeztetése kerül évenként 6 frt 54 krba. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 192,063 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 11,396, 
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leány 11,619, összesen 23,015 gyermek; 13 —15 éves tanköteles fiú 4371, leány 4234, ösz-
szesen 8605 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 15,767, leány 15,853, összesen 
31,620 tanköteles gyermek (a lélekszám i6'4%-a.) 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 8983, leány 9016, összesen 17,999 gyermek, ismétlő iskolába: fiú 2435, leány 
2570, összesen 5005 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 1755, leány 1881, összesen 3636 
gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 629, leány 473, összesen 1102 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 513, leány 545, összesen 1058 gyermek; magánintézetbe: fiú 11, leány 14, 
összesen 25 gyermek; középtanodába: fiú 575, leány 14, összesen 589 gyermek. Járt tehát 
iskolába összesen: fiú 14,901, leány 14,513, összesen 29,414 gyermek, azaz a jtankötelesek 
93°/0-a. Iskolába nem járt: fiú 866, leány 1340, összesen 2206 gyermek (a tankötelesek 7%-a). 
A gyermekek mulasztottak összesen 136,731 félnapot s így a mindennapi iskolába járók 
mindegyikére esik 4̂ 6 félnap. Mulasztásokért megbüntettetett 445 szülő. A kerületbeli elemi 
iskolába járt idegen illetőségű vagy vallású: fiú 1434, leány 1332, összesen 2766 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 392, ezek közül képesített 327, nem képesí-
tett 65, rendes 336, segédtanító 56. Egy-egy tanítóra esett átlag 75 tanuló. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 316, községi vagy állami 18. A felekezeti iskolák 
közül az egyház tulajdonát képezte 323, bérelt volt 11, jó karban volt 305, rosszban 29, 
új iskola épült 7, javíttatott 32. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 395, tanítólak 320. 
Egy-egy tanteremre esett 74-4 gyermek. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 175, test-
gyakorló 59. 

A taneszközöket tekintve volt az iskolákban : fekete írótábla 657, fali olvasótábla 5163, 
fali térkép 1205, földgömb 229, természetrajzi eszköz 9747, természettani eszköz 1678, könyv 
20,907 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt 653,513 frt, miből esett ingatlanokra 428,190 frt, 
tőkepénzekre 225,323 frt. 

Az iskolák összes jövedelme volt 212,438 írt, még pedig készpénzben 145,298 frt, 
terményekben pénzértékre véve 67,140 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlanok-
ból 27,817 frt, a tőkepénzekből 14,041 frt, tandíjakból 39,942 frt, állami segélyből 3877 frt, 
községi segélyekből 30,948 frt, egyházi segélyből 7 7 , 7 5 5 frt, egyebekből 18,058 frt. Ezen 
jövedelmek összege 212,438 frt. 

Az iskolák évi kiadása összesen 212,438 frt. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizeté-
sére 171,096 frt, segédtanítókéra 11,403 frt. Egy-egy rendes tanító évi fizetése átlag 509 frt 
21 kr., egy-egy segédtanítóé 203 frt 62 kr. Fordíttatott továbbá: javításokra 7110 frt, tan-
szerekre 1455 frt, egyebekre 21,374 frt. Ezen kiadások tesznek összesen 212,438 frtot s 
így a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek évi kiképeztetése kerül 7 frt 
22 krajczárba. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint volt az ág. hitv. ev. egyházegyetemben 936,164 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 60,937, leány 58,564, összesen 119,501 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 23,333, 
leány 22,014, összesen 45,347 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 84,270, leány 
80,578, összesen 164,848 tanköteles gyermek, vagyis a lélekszám 17-6°/0-a. 

Iskolába járt, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi iskolába: 
fiú 50,975, leány 49,576, összesen 100,551 gyermek (az összes iskolába járó gyermekek 
67°/0-a); ismétlő iskolába: fiú 13,484, leány 14,059, összesen 27,543 gyermek (azaz az isko-
lába járók 18'3%-a); idegen elemi iskolába: fiú 6832, leány 5876, összesen 12,258 gyermek 
(azaz 8-i°/0); idegen ismétlő iskolába: fiú 2702, leány 1382, összesen 4084 gyermek (azaz 
27°/0); felső vagy polgári iskolába: fiú 1456, leány 1488, összesen 2944 gyermek (azaz 1-9%); 
magánintézetbe: fiú 190, leány 212, összesen 402 gyermek (azaz o -2°/0); középtanodába: 
fiú 1980, leány 17, összesen 1997 gyermek (azaz i'3°/0)- Járt tehát összesen iskolába: fiú 
77,169, leány 72,611, összesen 149,780 gyermek, vagyis a tankötelesek 9 0 - 8 % ^ (2%-al 
több mint tavaly). Iskolába nem járt: fiú 7101, leány 7967, összesen 15,068 gyermek (azaz 
a tankötelesek 9'2°/0-a). A mindennapi iskolába járó gyermekek mulasztottak 898,441 fél-
napot (esik egyre 5.9 félnap) ( v 2 félnappal kevesebb "mint tavaly). Mulasztásokért megbün-
tettetett 2151 szülő (1057-el kevesebb mint tavaly). A helybeli elemi iskolába idegen illető-
ségű vagy vallású járt: fiú 3960, leány 3635, összesen 7595 gyermek. 

Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1604 tanító, kik közül képesített 
1394 (86'9°/0), nem képesített 210 (iyi0l0), rendes 1405 (8 7-5%), segédtanító 199, (i2-5°/0)-
Felekezeti iskolája volt az egyházegyetemnek 13 31, községi vagy állami 95; a felekezetiek 
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közül az egyház tulajdonát képezte 1315, bérelt volt 35. Jó karban volt 1260, rossz karban 
volt 80, új iskola épült 23, javíttatott 246. 

Az iskolai épületekben volt: tanterem 1553, tanítólak 1325 s így a mindennapi isko-
lában egy tanteremre esett 96 gyermek. Az iskolák épületei mellett volt: faiskola 587, test-
gyakorló 247 (23-al több mint tavaly). 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2424 (14e! kevesebb, mint tavaly), 
fali olvasótábla 20695 (444~e^ kevesebb), fali térkép 4286 (131-el több), földgömb 957 
(41-el kevesebb) természetrajzi eszköz 30,829 (5287-el több), természettani eszköz 6121 
(890-el több), könyv 62,868 kötet (2771-el több). 

Az egyházegyetem iskoláinak összes vagyona volt 2.927,092 frt; ebből esett ingatlanokra 
2.421,403 frt, tőkepénzekre 505,689 frt. 

Az összes iskolák évi jövedelme volt 883,354 frt; még pedig készpénzben 563,724 frt, 
terményekben pénzértékre véve 319,629 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatla-
nokból 124,894 frt (i4'i°/o), a tőkepénzek kamatjaiból 31,023 frt (3'5°/0), tandíjakból 
128,473 frt (i4'50/o), állami segélyből 9603 frt (1%)» községi segélyekből 93,110 frt (io'5°/0), 
egyházi segélyből 370,366 frt (4i'9°/0), egyebekből 125,912 frt (i4'2°/0). 

Az összes évi kiadások tettek 881,420 frtots így 1934 frt többlet mutatkozik. A kiadá-
sok közül fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 723,617 frt (az összes kiadások 82°/0-a), 
segédtanítók fizetésére 36,964 (azaz 4'3°/0), javításra 41,656 (47%)? tanszerekre 12,050 ( 1 '4°/0)> 
egyebekre 67,175 (7'6°/0). 

Ezen kiadások összege 881,420 frt s így a mindennapi iskolába járókat számítva 
egynek-egynek évi kiképeztetése 5 frt 88 krba kerül. 

II. Az egyházegyetemnek a tisztelettel mellékelt 5 táblázatos kimutatás szerint 5 
tanítóképző intézete van, melyek közül a selmeczbányai és szarvasi, bizonyos tekintetben a 
felsőlövői is szoros kapcsolatban áll a mellettök' fennálló középiskolákkal, a mennyiben az 
igazgatók, tanárok, helyiségek, tanszerek és könyvtárak a kettős intézetekkel közösek s külön 
szaktanárok csak egyes tantárgyakra alkalmaztatnak. Az eperjesi és soproni tanítóképzők a 
mellettök fennálló iskoláktól aránylag függetlenek, bár egyes tanerők s a tápintézetek is 
mindkettejükben közösek. 

1. A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Tanterme volt 6, 
természettud. kísérleti terem 1, tanszerterem 2, 1 tanári és igazgatói szoba, 1 nyári torna-
tér és i gyakorló kert; az intézet czéljaira szolgált ezenkívül 15 lakószoba, 5 konyha, 
3 tanári lakás, 9 kamara és 1 házmesteri lakás. A tanárok száma összesen 7, kik közül: rendes 
4, más intézeti óraadó 3. Az intézet oktatási czéljaira szolgált ezen felül még : a soproni 
kézügyességi iskola, a köztartás czéljaira a lyceumi tápintézet. A növendékek száma volt az 
év elején összesen 72, még pedig az I. tanfolyamban 19; a II. tanfolyamban 16, a III. tan-
folyamban 19, a IV-ik tanfolyamban 18, az év végén összesen 70, még pedig az I-ső tan-
folyamban 18, a II—ik tanfolyamban 16, a III—ik tanfolyamban 18 ; a IV-ik tanfolyamban 
17. A növendékek közül jótéteményben részesült 46, ösztöndíjat kapott 32; a jótétemények 
és ösztöndíjak értéke összesen 2135 frt. A tanítás a képezdében és gyakorlóiskolában magyarul 
folyt. A képezdével kapcsolatban áll 4 tanfolyamú gyakorló iskola 51 tanulóval, melyben 
i tanító tanított. 

Az intézet fentartására fordíttatott 11.936 frt s abban volt egyházi segély 4167 frt, 
saját alapítványból 4325 frt, más vegyes forrásokból 3444 frt. Az év folyamán általános tanítói 
oklevelet kapott 17, még pedig mint épen végző növendék 17. Az intézet tannyelve a magyar, 
a képesítés is magyar nyelven történt. Az intézet igazgatója Kapi Gyula gondosan szerkesz-
tett. külön Értesítőben közli az intézet életére s berendezésére vonatkozó adatokat. 

2. Az eperjesi tanítóképző 3 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szolgál: 
tanterem 3, téli torna 1 (nem saját), nyári tornatér 1 (n. s.), gyakorló kert 1, öt szoba 
a benntlakő tanulók számára, négy szoba az igazgató számára. A tanárok száma összesen 
6, kik közül rendes 2, más intézeti óradó 4. A növendékek összes száma volt: az év elején 
41, még pedig az I-ső tanfolyamban 12; a II—ik tanfolyamban 13, a III—ik tanfolvamban 
16. Az ev vegen volt összesen 3 85 még pedig az I-ső tanfolyamban 12; a Il-ik tanfolyam-
ban 13; a III—ik tanfolyamban 13. A növendékek közül jótéteményben részesült 35, ösztön-
díjban 5, mik együttvéve kitesznek 225 frtot. A tanítás a képezdében magyar, a gyakorló-
iskolában magyar és tót nyelven folyt. Külön gyakorló iskola nincsen. Az intézet fentartására 
fordíttatott összesen 6879 frt, s abban volt: egyházi segély 1103 frt 51 kr. Az év folyamán 
általános tanítói oklevelet kapott 43. Ezek között volt épen végző növendék 10; olyan, ki 
tanulmányait magánúton végezte 13. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is magyar 
nyelven történt. 
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3. A felsö-lövöi tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Czéljaira szolgál: 
saját tanterem 4, természettud. kísérleti 1, rajzterem 1, téli torna 1, tanszerterem 3, igazgatói 
iroda i, tanári szobai, nyári tornatér 1, mik a középiskolával közösek és 1 gyakorló kert; ben-
lakásul a tanulók részére van 5 hálószoba, ezek közül 4 (n. s.), 4 nappali (n. s.), 1 ebédlő (n. s.), 
3 betegszoba (n. s.), 1 fürdőszoba (n. s.), konyha és mellékhelyiségek, 3 zongora és 1 orgona 
szoba. A tanárok száma 14, kik közül rendes 2, más intézeti óraadó 11, hitoktató 1. A ren-
des növendékek száma volt: az év elején 40, még pedig az I-ső tanfolyamban 13, a II—ik 
tanfolyamban 10, a III—ik tantolyamban 12, a IV-ik tanfolyamban 5; az évvégén: összesen 
40, ugyanazon növendékszámmal az egyes tanfolyamokban. A növendékek közül jótétemény-
ben részesült 35, ösztöndíjat kapott 4, összesen 825 frt értékben. A tanítás a képezdében és 
a gyakorlóiskolában magyar-német nyelven folyt. A képezdével közvetlen kapcsolatban volt 
a gyakorlóiskola, mely 7 tanfolyamban 208 növendéket számlált 3 tanítóval. Az intézet 
fenntartására fordíttatott 8226 frt, s abban volt egyházi segély 350 frt, saját alapítványból 
249 frt, más vegyes forrásból 7627 frt. Altalános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 
7. Ezek közül mint épen végző növendék 5, két évi gyakorlat után 2. Nem magyar ajkú 
tanító képesíttetett az 1879. évi XVIII. t.-cz. [értelmében 7; ezek tiözül intézeti volt 7. Az 
intézet tannyelve magyar-német, a képesítés is ezen nyelveken történt. 

4) A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyamra van szervezve, melyek közül a IV-ikben 
a lefolyt iskolai évben egy növendék sem volt. Három külön tantermen kívül a többi helyi-
ségek mind a szarvasi főgymnasiummal közösek voltak. A tanárok összes száma volt 4, s 
közöttük rendes 3, segéd 1, más intézeti óraadó 2. Az intézet oktatási vagy gazdasági czél-
jaira szolgált Szarvas városának közelben fekvő népkertje, gyümölcsöse, háztartási kertje, vagy 
fanemesítésre vagy szőlőoltásra berendezett helyisége. A növendékek összes száma volt: az 
év elején 15, még pedig az I-ső tanfolyamban 6, a II—ik tanfolyamban 4, a III—ik tanfolyam-
ban 5 ; az év végén 15. Jótéteményben részesült 5, ösztöndíjban 3, még pedig 280 frt értékig. 
A tanítási nyelv a képezdében és gyakorló iskolában a magyar volt. A képezdével kapcso-
latban lévő gyakorlóiskola 4 tanfolyamra^ volt berendezve, 49 tanulót számlált 1 tanítóval. 
Az intézet fenntartására fordíttatott összesen 3180 frt, melyben volt: egyházi segély 1600 
frt, saját alapítványból 95 frt, más vegyes forrásból 1485 frt. Az intézet tanítási és képesí-
tési nyelve a magyar. Igazgatója Benka Gyula, a szarvasi főgymnasium igazgatója. 

5. A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgáló termek és helyiségek mind közösek a főgymnasiummal. A tanárok közösek a 
főgymnasium tanáraival. A növendékek száma volt : az év elején összesen 13, még pedig az 
I. tanfolyamban 2, a II. tanfolyamban 3, a III. tanfolyamban 7, a IV. tanfolyamban 1. Az 
év végén összesen 11, még pedig az I. tanfolyamban 1, a II. tanfolyamban 3, a III. tan-
folyamban 6, a IV. tanfolyamban 1. Jótéteményben részesült 9, ösztöndíjban 2, miknek 
összege 250 frtot tett ki, külön gyakorló iskolája nincs; a tanítóképzőben a tanítási 
nyelv a magyar volt. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 1105 frt, még pedig csakis 
egyházi forrásból. Altalános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 3. Ezek közül mint 
épen végző növendék 1, két évi gyakorlat után 2. Az intézet tannyelve a magyar, magyar 
nyelven történt a képesítés is. 

6. Összegezés. A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, volt az egy-
házegyetemnek 5 tanítóképzője, még pedig 4 négytanfolyamú, 1 háromtanfolyamú. Ezek 
közül 3 szoros kapcsolatban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, miért is a tanárok, 
helyiségek és felszerelések nagyrészt közösek. A tanítóképzők czéljaira szolgált tanterem 16, 
term. tud. kísérleti 1, tanszerterem 2, igazgatói szoba 1, nyári tornatér 1, gyakorlókert 2. 
Szolgált ezen felül a tanítóképzők czéljaira: hálóterem 21, konyha 5, zongoraterem 3, orgona-
terem i, s több igazgatói és tánári lakás. A tanárok összes száma volt 30, még pedig ren-
des 11, segédtanár 1, más intézeti óraadó 20, hitoktató 1. Növendék volt a tanév elején 
összesen 181, még pedig az I. tanfolyamban 52, a II. tanfolyamban 46, a III. tanfolyamban 
59, a IV. tanfolyamban 24. Az év végén volt összesen 174 növendék, még pedig az I. tan-
folyamban 50, a II. tanfolyamban 46, a III. tanfolyamban 54, a IV. tanfolyamban 24. Jóté-
teményben részesült 130, ösztöndíjban 46 növendék, 3715 frt értékben. A tannyelv 4 
képezdében magyar, i-ben magyar és német; a gyakorló iskolák közül 2-ben magyar, i -ben 
német és magyar, 2-ben magyar és tót. Külön gyakorló iskola volt 3, még pedig 15 tan-
folyammal, 5 tanítóval és 308 tanulóval; a többi képezdék a közeli ág. hitv. ev. elemi isko-
lákat használták gyakorlóul. Az intézetek fenntartására fordíttatott összesen 31,326 frt, miben 
volt egyházi segély 14,101 frt, saját intézeti alapból 4669, vegyes más forrásból 12,556 frt. 
Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 70, még pedig mint épen végző növendék 
3 3' egy vagy két évi gyakorlat után 24, magánúton végezte képezdei tanulmányait 13; nem 
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magyar ajkú tanító képesíttetett az 1879. évi XVIII. t.-cz. értelmében 7. Az intézetek közül 
a képesítés 4-ben magyar nyelven, i-ben magyar és német nyelven történt. 

III. A tisztelettel mellékelt 17 táblázatos kimutatás szerint a magyarhoni ágostai 
h. ev. egyházegyetemnek az 1896—97-iki iskolai évben összesen 17 középiskolája volt\ még 
pedig 11 nyolczosztályú főgymnasium, 1 hatosztályú gymnasium, négy négyosztályú algym-
nasium és egy négyosztályú alreáliskola Felső-Lövőn. Ezen tanintézetek közül a tannyelv 
tisztán magyar 11-ben, magyar mellett a német használtatik segédtannyelvül 5-ben, és a tót 
i intézetben. Ezen tanintézetek közül csak az egyházi hatóságok által tartatik fenn 7, szerződés-
szerű állami segélyben részesült 10. Párhuzamos osztályt az I. mellett a budapesti, pozsonyi 
és iglói főgymnasiumok rendeztek be. 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 4963 (145-el több, mint a megelőző 
évben), kik közül vizsgát tett az év végén 4777 (163-al több, mint tavaly). Még pedig, az I-ső 
osztályba felvétetett az év folyamán 1003, vizsgát tett 960, a II-ikba felvétetett 813, vizsgát tett 
792; a III-ikba felvétetett 710, vizsgát tett 683; a IV-ikbe felvétetett 720, vizsgát tett 703; az 
V-ikbe felvétetett 456, vizsgát tett 430; a VI-ikba felvétetett 445, vizsgázott 428; a VII-ikbe 
felvétetett 438, vizsgát tett 419 ; a VlII-ikba felvétetett 378, vizsgázott 362. A vizsgát tett összes 
tanulók közül rendes volt 4638, magántanuló 139 (3 i -el több, mint a megelőző évben); ismétlő 
volt az évvégén összesen 223. A vizsgát tett tanulók között a tandíjat egészen meg fizette 4380 
felmentetett egészen 228, felmentetett részben 169. A tandíj 13 frt és 60 frt között inga-
dozik s átlag véve 25 frt 63 krt tesz ki, mihez felvételi díj fejében átlag 2 frt 54 kr járul, 
melyet csak Budapesten és Sopronban nem szednek. A görög pótló tanfolyamot hallgatta 
9 középiskolánál az illető V., VI., VII., VIII. osztályok tanulói közül 491, vagyis a tanulók 
28-5°/0-a. A vizsgát tett 4777 tanuló közül vallásra nézve volt: ág. h. ev. 2197 (azaz 457%), 
ev. ref. 621 (13°T0), unitárius 2, róm. kath. 954 (i9"9°/0), gör. kath. 34 ( 0 7 % ) gör. kel. 
28 (o-5°/0), izraelita 959 (20-2°/0). Anyanyelvre nézve pedig volt: magyar 3630 (76°/0)> 
német 800 fi6'90 /0) román 6, olasz 2, tót 318 (6-^0/0), szerb-horvát 18, ruthén 1, franczia 1 
és angol 1. Csakis magyarul beszélt 1537 (32°/0)> csakis németül 16 (o'3°/0), csakis tótul 
5 (o'i°/0). Magyarul tudott 4771 (99'S0/^. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 238 (4 "9°/o), 
kisbirtokos és bérlő 712 (i4'90/0)5 alkalmazott 93 (i'9°/0), nagyiparos 119 (2'50/o), kisiparos 
698 ( i 4 7 ° / 0 \ alkalmazott 45 (o'90/o)í nagykereskedő 71 (i'5°/0), kiskereskedő 518 (io'8°/0)> 
alkalmazott 45 (o'9°/0), köztisztviselő 598 (i2'60 /0), magántisztviselő 309 (6'4°/0), katona 39 
(o6°/0), más értelmiségi (ügyvéd, orvos, tanító stb.) 975 (20-4°/0) személyes szolgálatból 
élő 129 (27°/o), magánzó 196 (4'2°/6). 

A tanulók életkorát tekintve volt az év végén: 9 éves 5, 10 éves 176 (3'6°/0), 
11 éves 457 (9'5%)? 12 éves 687 (i4'2°/0), 13 éves 885 (18*3%), 14 éves 650 (13*4°/0)? 
15 éves 562 ( i i 7 ° / 0 ) , 16 éves 518 (io'6°/0), 17 éves 400 (8-3%), 18 éves 275 (57%)» 
19 éves 153 (3'2°/0), 20 éves 85 (i'5%)> 2 1 éves 14, 21-nél több 10. Az egészségi álla-
potot tekintve volt: nem járványos eset könnyű 6268, súlyos 235, járványos 37, meghalt 
8 tanuló. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 1819 (38°/0), megyebeli 1306 
(24*3°/0), más megyebeli 1763 (3 6"8°/0), fiumei 1, horvát-szlavon 15, más állambeli (osztrák* 
bolgár) 43 (0-9%). 

Az erkölcsi magaviseletből a 4638 rendes tanuló közül kapott jó jegyet 3646 (76*3 %), 
szabályszerűt 942 (227%)^ kevésbbé szabályszerűt 50 (i°/0). Az igazgató által megrovatott 
207 (4*3%)» a tanári kar által 23 (o'4°/0), tanács folytán eltávozott 22 (o'4°/0), kizáratott 
5 tanuló (o'i°/0). 

A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 82,478 igazolt, 716 nem igazolt, összesen 
tehát 83,194 órát. Ebből esik az í. osztályra 16,906 igazolt, 139 nem igazolt óra; a II. osz-
tályra 11,626 igazolt, 86 nem igazolt óra; a III. osztályra 11,886 igazolt, 98 nem igazolt; 
a IV. osztályra 12,419 igazolt, 119 nem igazolt; az V. osztályra 9169 igazolt, 61 nem 
igazolt; a VI. osztályra 9559 igazolt, 84 nem igazolt; a VII. osztályra 10,508 igazolt, 102 
nem igazolt és a VIII. osztályra 9413 igazolt és 27 nem igazolt óra. Nem mulasztott egy 
órát sem 1024 (2i'4°/0), igazolatlanul mulasztott 274 (57°/0) tanuló. A nyilvános 4638 tanuló-
ból a nem mulasztó 1024-et levonva, esik a hátramaradt 3614 tanuló mindegyikére az összes 
mulasztásokból 22-8 mulasztott óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve a vizsgát tett 4777 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 437 (9"2°/0), jól 1045 (2i-9°/0), elégségesen 2271 (47-5%), egy 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 471 (9*8%), kettőből 304 (6-4%), több tantárgyból 
249 (5'20/0). Sikerrel végezte tehát tanulmányait 3753 megbukott 1024 (2i'5%)-
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A rendkívüli tárgyak közül tanulta a franczia nyelvet 129 (a nyilvános tanulók 
278°/0), a tót nyelvet 60 (v29%), az angol nyelvet 8 (0-1%), a rendkívüli rajzot 727 (I5'670) 
a műéneket 1398 (30%), a gyorsírást 375 (8%), a vívást 68 (14%), a zenét 35 (07%)' 
az egészségtant 24 (p'$°/0). 

Az egyesületi életet tekintve volt a középiskoláknál 19 ifjúsági magyar önképző, 
2 német önképző összesen 1277 taggal, 2 ifjúsági segélyző-egyesület 727 taggal, 6 dal- és 
zeneegyesület 518 taggal, két vívókör 65 taggal, három tornakor 132 taggal, 1 gyámintézet 
286 taggal, 5 gyorsírói kör 219 taggal, egy bibliai egyesület 23 3 taggal. Összesen 32 egylet 
3457 taggal-

Az érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 363 tanuló, 
kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 324, elég-
telen írásbeli dolgozata alapján ismétlő vizsgára utasíttatott 15. A szóbeli vizsgálathoz bocsát-
tatott 345. Ezek közül a vizsgát megállotta: jelesen 49 (14*2°/0), jól 88 ( 2 y s ° L ) , elégséges 
eredménynyel 156 (45-2%), összesen 293 tanuló (a vizsgázók 84970-a). Megbukott 52 
(a vizsgázók iy i° / 0 -a) , még pedig javítóra utasíttatott 45 (13*i°/0), ismétlő vizsgálatra utasít-
tatott 7 (2 %). Javító vizsgálatra jelentkezett 25, megállotta 25, latinból pótolt 4. Ismétlő 
vizsgára jelentkezett 22, letette 13. Az összes vizsgáltak közül, kik a vizsgát sikerrel meg-
állották ( 2 9 3 + 3 8 = 3 3 1 ) pályát választott: theologiait 27 (8-1%), bölcsészit 39 (117%), jogit 
97 (2_9-i°/0), orvosit 20 (6'3°/o), mérnökit 28 (87%) vegyészit 1 (0*3%) gépészit 4 (1%), 
iparosit i (0-3%), katonait 14 (4-3%), gazdászit 33 (9,9°/0), erdészeti-bányászatit 12 (y6°/0), 
művészit 7(2-2%) kereskedőit 4 (r2°/0,) alsóbb hivatalnokit 39 (117%), bizonytalanul távo-
zott 5 (r6%). Az első ízben az érettségihez bocsátottak közül a VIII. osztályt ez iskolai 
évben végezte 349, egy megelőző évben 12, magántanuló volt 8. 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 267 tanár. Ezek közül volt: 
rendes 144 (5 3"9°/0), helyettes tanár 25 (94%); csakis vallástant tanító, az intézetnél alkalmazott 
14 (j'3%), bejáró vallástanító 40(15%), más rendes tárgyat tanító bejáró óraadó 22 (8'27°), 
csakis tornát tanító 11 (4'i70), csakis rendkívüli tárgyat tanító 11 (4'i70)- A rendes tárgyat (a val-
lástantól eltekintve) tanítók közül a magyar nyelvet beszélte: tökéletesen 215, csakis félig 3. 
A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes tanárok közül állami oklevele 75-nek, felekezeti 
oklevele 41-nek, a középiskolai törvény 29. §-a értelmében el volt ismerve 29, sem oklevele, sem 
elismerése nem volt 2-nek. A helyettesek közül volt: okleveles 2, nem okleveles 24; a rendes tár-
gyat tanító bejáró óraadók és tornatanítók közül volt; okleveles 56, nem okleveles 3; a bejáró 
óraadók közül: okleveles 5, nem okleveles o. Volt ennélfogva a rendes tárgyat (a vallástantól 
eltekintve) tanítók közül okleveles 145 (8o70), nem okleveles 36 (2o70). A tanári fizetés iskolák 
szerint 1100—1600 frt közt ingadozik, a helyettes tanároké 650—1000 frt között. Az igazga-
toknakés a rendes tanároknak tényleg kifizetett összegnek átlagát véve volt a rendes tanár 
fizetése 1463 frt 35 kr. A helyettes tanárok fizetése átlag 792 frt volt. Ötödéves pótlékot 
4 iskolának a tanárai élveztek, 3 intézetben 50 forintot, egyben 50 és 100 forintot, egyben 
100 frtot, végül egyben 10 éves pótlék van 100 frt erejéig. Próbatanárjelölt működött 1. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 521 helyiség. Ezek közül volt: osztály 
vagy tanterem 126, természetrajzi terem 24, physikai 22, chemiai 7, rajzterem 17, téli torna-
terem 14, könyvtári 31, tanári és tanácskozási 17, igazgatói 15, érem és régiséggyűjtemény 
terem 3, történelmi szertár 1, levéltár 1, díszterem 3, kísérleti 1. A tizenkét tápintézetnek 
czéljaira szolgált 58, 1 internatusnak 21 helyiség. Egyéb helyiségek száma 160. 

A tanítási eszközöket tekintve volt: az állattanhoz fali ábrákban 1152 (71-el több, 
mint a megelőző évben), állatokban és ismertető alkatrészekben 47,619 (4107-el kevesebb), 
a növénytanhoz fali kép 1027 (284-el több), szárított gyűjteményekben 62,777 drb és 40 
praeparatum (9132-el több); az ásványtanhoz mintákban és képekben 3260 drb (72-el keve-
sebb), ásványokban 29,362 (4121-el több): A természettanhoz volt: fali kép 263 (54-el 
több), eszközökben 4911 (304-el több). A vegytanhoz vegyszerekben 2878 drb (136-al 
több), eszközökben 2190 (256-al kevesebb). A földrajzhoz térkép 1031 (53-al több), föld-
gömb 69 (5-el több), egyebekben 506 darab. A 15 éremgyűjteményben: volt 34,935 drb 
(1766-al több); a 16 történelmi és philologiai gyűjteményben 2997 drb (236-al több); egy 
pecsét gyűjteményben 240 darab, 2 geologiai gyűjteményben 327 drb. Van továbbá: a szabad-
kézi rajzhoz rajzminta 13,394 (2374-el több) modell 910 (165-el több); a mértani rajzhoz 
rajzmintákban 2503, modellekben 725, eszközökben 625 drb (32-el több). A testgyakorlathoz 
volt a tornateremben 2367 (829-el több), a szabadban 739 drb (357-el kevesebb) eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
122.365 mű (179,129 drb); tudományos folyóirat 1424 (9704 drb); vegyes 14508 mű 
{50282 drb). Az ifjúsági könyvtárakban volt : tankönyv 4095, ifj. olvasmány 41,376 drb. 
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A tanulók segélyezését illetőleg 13 tápintézet ellátott 1303 tanulót, évi átlagos 45 
frt 30 krajczárért (tehát a nyilvános tanulók 28%át). Az internatusokban volt 250 tanuló. 
Az egyikben fizettek lakásért 30 frtot, a másikban teljes ellátásért 300 frtot évenként. Intézeti 
ösztöndíjas volt 349, külső ösztöndíjas volt 85, jutalmazott 314, segélyezett 527 tanuló. 

A középiskolák vagyonának teljes összege 3.481,235 frt (a tavalyihoz képest ismét 
111,062 frt gyarapodás). Ezen vagyont képezi: az intézeti saját házak becsértéke 932,798 frt 
(tavaly 833,755 frt), a középiskolák tulajdonát képező egyéb ingatlanok (bérházak, földek) 
becsértéke 353,214 frt (tavaly 304,787 frt); a tőkepénzek alapítványok értékpapírok becsér-
téke 1.316,864 frt; ingatlan ösztöndíjalap 10,630 frt, ösztöndíjalap tőkéi 170,491 frt. A 
segélyalap ingatlanainak a becsértéke 8254 frt, továbbá tőkepénzeinek a becsértéke 168,181 
frt; intézeti felszerelések 228,687 írt, egyéb vagyon: névszerint gazdasági felszerelések 
12,500 frt. A fentartóság segélyének megfelelő alap 56,023 frt, készpénz 58,593 frt, egyéb 
alapok 2000 frt. 

Összesen 3.481,235 frt. 
A középiskolák ez évi jövedelme 581,699 frt (44,839 frttal több, mint a megelőző 

évben). Származott pedig ezen jövedelem: az intézetek saját házának béregyenértéke 49,160 
frt (az összes jövedelem 8'4%-a); másnemű ingatlanokból 17,845 frt (az összes jövedelem 
3 %-a). Továbbá a tőkepénzekből befolyt 60,803 frt (az összes jövedelem io'4°/0-a). Az 
állampénztárból 128,620 frt (a jövedelemnek 22'1 %-a), a vallási országos alapokból 250 frt, 
a tanulmányi alapokból 150 frt, városi segélyekből 7859 frt (a jövedelmek 1*3%-a), egyházi 
segélyből 57,348 frt (a jövedelmek 9*8%-a), a hitoktatók intézeti jövedelme 3214 frt (a jöve-
delem 0'5°/0-a), a rendkívüli tárgyat tanítók intézeti jövedelme 2458 frt (a jövedelem o^/o-a), 
a felvételi díjakból 22,258 frt (a jövedelem 3*8%-a), a tandíjakból 109,728 frt (a jövedelem 
19%-a), adományokból 3675 frt (a jövedelem 06%-a), az alumneumi és internatusi befize-
tések, supplicatiók 13,745 frt ( a jövedelmek 2'3%-a), egyebekből 69,894 frt (a jövedelmek 
12'3%-a), ingatlan ösztöndíjalapból 61 frt, az ösztöndíjalapok tőkéiből 7201 frt (a jöve-
delmek 1'2%-a) az, ingatlan segélyalapokból 2896 frt (a jövedelmek o'4%-a), a segélyalapok 
tőkepénzeiből 5609 frt (a jövedelmek 0'9%-a) másnemű, idegen ösztöndíjakból 3343 frt (a 
jövedelmek 0*5%-a), másnemű esetleges segélyből 15,592 frt (a jövedelmek 2 6%-a). Ezen 
jövedelmek összesen 581,699 frtot tesznek. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege ^8i,6c}c) frt. És pedig kiadatott 
személyi illetmények czimén: igazgatóknak és rendes tanároknak fizetésére 246,821 frt (a 
kiadások 24-4%^), segédtanárokra 18,748 frt (a kiadások 3-2%-a); rendes tárgyat tanító 
bejáró óraadó tanárokra 2196 frt (a kiadások 0'3%-a), tornatanítókra 10,198 frt (a kiadások 
17%-a), rendes hitoktatókra 7527 frt (a kiadások 1*2%-a), bejáró hitoktatókra 3269 frt 
(a kiadások 0*5%-a) csakis, rendkívüli tárgyat tanítókra 3152 frt (a kiadások 0-5%-a), szol-
gákra 6469 frt (a kiadások r i%-a) , intézeti egyéb tisztviselőkre (pénztáros, könyvtáros stb.) 
1540 frt (a kiadások o'3%-a), orvosra 866 frt (a kiadások o -i%-a), az orsz. tan. nyugdíj-
intézetbe 26743 frt (a kiadások 4^%-a), kiadatott továbbá: dologi szükségletekre és pedig 
fűtés, világítás, tisztogatásra 12872 frt (a kiadások 2'2%-a), kisebb javításokra 6741 frt (a 
kiadások 1.1%-a), taneszközökre és szertárakra 7828 frt (a kiadások 1-3 %-a), könyvtárakra 
4914 frt (a kiadások o-8%-a), irodai s apróbb dolgokra (értesítők, nyomtatványok) 6220 
frt (a kiadások i%-a), a házbérre és adóra 6945 frt (a kiadások 1'3%-a), házbéregyen-
érték czimén 4 9 7 1 0 frt (a kiadások 8'5°/°-a). Tandíjakból beszállíttatott az illető pénztárba 
23,118 frt (a kiadások y9°l0-3Í). Dologi szükségletekre fordíttatott tehát összesen 118,348 
frt (vagyis, az összes kiadások 20'i°/0-a). 

Átmenetiekre és pedig nagyobb átalakításokra fordíttatott 3121 frt (a kiadások 
0'5%-a), új építkezésre 1854 frt (a kiadások 0*3%-a), másnemű befektetés, törlesztés, tőké-
sítésre 34,121 frt (a kiadások 5'8%-a), rendkívüli kiadásokra 59,718 frt (a kiadások 10*3%-a;: 
átmenetiekre tehát összesen 98,814 írt (vagyis az összes kiadások 16.9%-a) fordíttatott. 

Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott a saját ösztöndíjalapokból 6451 írt (a kiadások 
i"2%-a), másnemű idegen ösztöndíjakból 3343 frt (a kiadások o-5%-a), saját segélyalapokból 
11,222 frt (a kiadások 1'9%-a), másnemű segélyekből 12,710 írt (a kiadások 2'i%-a), 
vegyes jutalom czimén kiosztatott 3282 frt (a kiadások o-5%-a). Ösztöndíjakra és segélyekre 
fordíttatott tehát 37,008 frt (vagyis az összes kiadások 6*2%-a). 

Az összes kiadások összege pedig 581,699 frt. 
A mellékelt három táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében három 

hittani intézet állott fenn, úgymint az egyetemes egyház theologiai akadémiája Pozsonyban 
és az eperjesi és soproni hittani intézetek. 

i. A pozsonyi theologiai akadémia négy tanfolyamra oszlik s az egyetemes egyház 
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theol. akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 31, valamennyien 
ág. h. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt ezek közül: magyar 9, német 10, tót 12; 
nyelvismeretet tekintve: magyarul és németül beszélt 18, magyarul, németül, tótul 12, magyarul 
és tótul 10. Honosságot tekintve valamennyi általában magyarországi volt. Előmenetelre 
nézve jelesen végzett 2, egyszerűen végzett 6, vizsga nélkül eltávozott 3. Mindannyian lelkészi 
pályára készültek. A működő tanárok összes száma volt 12; ezek közül: igazgató 1, rendes 
tanár 4, nyilvános rendkívüli tanár 1, magántanár 1, kisegítő tanár 5 ; egyházi volt 8, világi 4. 
Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt : magyar 9, német 3 ; nyelvismeretre nézve : magyarul 
és németül beszélt 12, magyarul és tótul 3, más európai nyelvet beszélt 2. 

2. Az eperjesi hittani intézet négv tanfolyamra oszlik s a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
pénztárából tartatik fenn, segélyezve az egyetemes egyház által; különben az eperjesi evang. 
collegiumnak egyik kiegészítő részét képezi. Hallgatóinak száma volt 19, kik közül 2 kül-
földön tartózkodott, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvet tekintve volt a 
tanulók közül: magyar 9, német 4, tót 6; nyelvismeretet tekintve magyarul és németül 
beszélt 19, magyarul és tótul 16. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 8, más egyház-
kerületbeli 11, általában magyarországi 19. Előmenetelre nézve: jelesen végzett 4, egyszerűen 
végzett 15, kik valamennyien lelkészi pályára készültek. A működő tanárok összes száma 
volt 6, még pedig: igazgató 1, rendes tanár 2, kisegítő tanár 3; egyházi volt közülök 3, 
világi 3. Anvanyelvre nézve a tanárok közül volt: magyar 2, német 2, tót 2; nyelvismeretet 
tekintve beszélt magyarul és németül 6, magyarul és tótul 4 tanár. 

3. A soproni hittani intézet három tanfolyamra oszlik s a dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület pénztárából tartatik fenn. A negyedik kötelező tanfolyamot hallgatói vagy más 
hazai theologiai intézetben vagy külföldi theol. fakultáson végzik. Az intézet tanulóinak száma 
volt 15, mindannyian ág. hit. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 8, 
német 4, tót 3 ; nyelvismeretre nézve : magyarul és németül beszélt 7, magyarul és tótul 4, 
más európai nyelvet beszélt 1. Honosságra nézve volt: a dunántúli kerületből 8, más egyház-
kerületből 7, általában magyarországi volt 15. Előmenetelre nézve: jelesen végzett 5, egy-
szerűen végzett 8, eltávozott vizsgálat nélkül 2. Lelkészi pályára készült 13. A működő 
tanárok száma volt 6, még pedig: igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő tanár 3 ; egyházi volt 5, 
világi i. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt: magyar 6; nyelvismeretet tekintve beszélt 
magyarul és németül 6, más európai nyelvet 3 tanár. 

Az adatokat összegezve állott a hittani intézetek közül 1 az egyházegyetem, 2 az 
illető egyházkerületek gondozása alatt s 2 négy, 1 három tanfolyamra oszlik. A tanulók 
összes száma volt 6j(6-al kevesebb, mint a megelőző évben), valamennyien ág. hitv. evangé-
likusok. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 26, német 18, tót 21. Nyelvismeretet 
tekintve beszélt: magyarul és németül 35, magyarul, németül, tótul 12, magyarul és tótul 30, 
más európai nyelvet beszélt 1. Honosságra nézve volt: illető egyházkerületbeli 16, más egy-
házkerületből 18, általában magyarországi volt 65. Előmenetelre nézve: jelesen végzett 11, 
egyszerűen végzett 29, vizsga nélkül eltávozott 5. Lelkészi pályára készült 40. A működő 
tanárok összes száma volt 24; még pedig igazgató 3, rendes tanár 9, helyettes tanár 2, 
kisegítő tanár 11; egyházi volt közülök 16, világi 8. Anyanyelvre nézve a tanárok közül 
volt: magyar 17, német 5, tót 2. Nyelvismeretet tekintve: magyarul és németül beszélt 24, 
magyarul és tótul 7, más európai nyelvet 5 tanár. 

V. Az eperjesi ág. h. ev. kerületi Collegium jogakadémiájában az 1896/97-iki 
iskolai évben volt 11 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 7, magántanár 4. A nyilvános 
rendes tanárok átlagos 14 heti óra után 1000 frt fizetésben. 200 frt lakáspénzben, tandíj-
osztalékban és a megfelelő vizsgadíjakban részesülnek. A tandíjosztalékra nézve megjegyez-
tetik, hogy a befolyó tandíj 5°/0-a előadási óraszámuk szerint osztatik fel a tanárok között. 
Dékáni tiszteletdíj 100 frt. A nyilvános rendkívüli és magántanárok az átlagos heti óraszám 
után óránkint 70 frtban és tandíjosztalékban részesülnek; egy magántanár, ki a 2-ik félévben 
a közegészségtant tanította, a ministerium által fizetett 100 frt díjazást húzott; egy magán-
tanár ingyenes előadásokat tartott a törvényszéki elmekórtanból. Vallásra nézve volt a tanárok 
közül: ág. h. ev. 6, ev. ref. 2, róm. kath. 1, izr. 2. Mint tanár működik 23 év óta 1, 20 év 
óta 2, 19 év óta 1, 14 év óta 1, 13 év úta 1, 12 év óta 2, 6 év óta 2, 5 év óta 1. Az 
előadás nyelve a magyar. Előadás volt a téli félévben: kötelezett tantárgyakból 14, special 
collegium 7; a nyári félévben: kötelezett tantárgyakból 9, special collegium 15. 

A hallgatók száma volt az első félévben 150 (29-el több, mint tavaly), a második 
félévben 142 (31-el több, mint a megelőző évben). Még pedig az első félévben volt: az 
I. tanfolyamban rendes 63, rendkívüli 3, katonai szolgálatot teljesített 1, összesen 67 hallgató; 
a II. tanfolyamban rendes 35, összesen 35 hallgató; a III—ik tanfolyamban rendes 26, katonai 

10* 
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szolgálatot teljesített i, összesen 27 hallgató: a IV. tanfolyamban rendes 12, katonai szolgá-
latot teljesített 1, összesen 13 hallgató ; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 8. A második 
félévben volt: az I. tanfolyamban rendes 61, rendkívüli 2, katonai szolgálatot teljesített 1, 
összesen 64 hallgató; a II. tanfolyamban rendes 35, a III. tanfolyamban rendes 25, katonai 
szolgálatot teljesített 1, összesen 26 hallgató; a IV. tanfolyamban rendes 8, katonai szolgá-
latot teljesített 1, összesen 9 hallgató; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 8. 

Származásra nézve volt az I. félévben: magyar 149, osztrák 1; a II. félévben: 
magyar 141, osztrák 1. Anyanyelvre nézve volt az I. félévben: magyar 110, német 25, 
román 3, tót 8, ruthén 1, szerb 1 ; a II. félévben: magyar 103, német 26, román 3, tót 
8, ruthén 1, szerb 1. Vallásra nézve volt az I. félévben: róm. kath. 45, görög kath. 16, 
görög keleti 3, ág. hitv. evang. 54, helv. hitv. evang. 3, izraelita 29; a II. félévben; róm. 
kath. 41, gör. kath. 14, gör. keleti 3, ág. hitv. evang 51, helv. hitv. evang 4, izraelita 29. 
Tanpénzét megfizette az I. félévben J41, egészen mentes 2, részben mentes volt 7; a II. 
félévben 122, egészen mentes 2, részben mentes volt 18. Ösztöndíjas volt az I. félévben 7, 
és pedig 640 frt erejéig; a II. félévben 30, 1198 frt 90 kr. és 25 drb arany erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett: az első félévben 136-nak, felfüggesztetett i-nél, 
megtagadtatott 2-től; a II. félévben 131-nek, felfüggesztetett 3-nál. Akadémiai viseletet tanú-
sított az I. félévben: a törvényekkel teljesen megegyezőt 130, kevésbbé megegyezőt 9; a 
II. félévben teljesen megegyezőt 130, kevésbbé megegyezőt 4 hallgató. Absolutoriumot 
(tanulmány befejezési záradékot) kapott az I. félévben 4, a II. félévben 6 hallgató. Fegyelmi 
büntetés alatt volt az I. félévben 9, a II. félévben 4 ; kimaradt az I. félévben 2, a II. 
félévben 1. 

Az I-ső alapvizsgára jelentkezett 41, kik közül képesíttetett: kitűnően 2, egyszerűen 
28, összesen 30; felfüggesztetett 5, visszavettetett 6, összesen 11. A megvizsgáltak közt volt: 
rendes joghallgató 38, ministeri engedély alapján vizsgázott 3. A vizsgálati díjat lefizette 
egészen 30, kétszeresen 9, háromszorosan 2. 

A II. alapvizsgára jelentkezett 60, kik közül képesíttetett: kitűnően 4, egyszerűen 
41, összesen 45; felfüggesztetett 12, visszavettetett 3, összesen 15. A megvizsgáltak közt volt 
rendes joghallgató 58, ministeri engedély alapján vizsgázott 2. A vizsgálati díjat lefizette 
egészen 54, kétszeresen 5, háromszorosan 1. Az államtudományi államvizsgálatra jelentkezett 
11, kik közül képesíttetett 9, felfüggesztetett 2. A megvizsgáltak közül volt: rendes joghall-
gató 8, ministeri engedély alapján vizsgázott 3. A vizsgálati díjat lefizette egészen 8, három-
szoros összegben 3. A jogtudományi államvizsgálatra jelentkezett 9, kik közül képesíttetett 
7, felfüggesztetett 1, visszavettetett 1. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 6, 
ministeri engedély alapján vizsgázott 3. A vizsgálati díjat lefizette egészen 7, háromszoros 
összegben 2. Jelentkezett e szerint vizsgálatra összesen 121, kik közül képesíttetett kitűnően 
6, egyszerűen 85, összesen 91; felfüggesztetett 20, visszavettetett 10, összesen 30. A meg-
vizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 110, ministeri engedély alapján vizsgázott 11. A 
vizsgálati díjat lefizette egészen 99, kétszeresen 14, háromszoros összegben 8. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 733 kötet, jelen évi gyarapodás 21 darab. A 
könyvtárt használta 80 joghallgató. A joghallgatók segélyegyletének alaptőkéje volt a tanév 
elején 4805 frt 9 kr; a tanév végén 4855 frt 24 kr. Segélyül kapott 15 tanuló 206 forin-
tot. A jogakadémiai beadványok és kiadványok száma az igtatókönyv szerint 23.22 drb 
ministeri szabályrendelet érkezett a tanév folyamában 1, tanári értekezlet tartatott 14. A 
jogakadémiára vonatkozó részletes adatok a Collegium közös évi értesítőjében közöltetnek. 

Ezen jelentést a közgyűlés a bizottsági jegyző ügybuzgalmának elismerése 
mellett tudomásul veszi. 

28. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 31-ik pontjánál olvastatik Góbi Imre egyetemes 
könyv- és levéltáros következő jelentése: 

Az egyetemes könyv- és levéltárnak 1896/7. évben történt gyarapodásáról s ez 
idő szerinti állapotáról szóló jelentésemet van szerencsém a következőkben tisztelettel elő-
terjeszteni. 

I. A levéltár gyarapodása. 
i. Dr. Győry Elek egyetemes főjegyző és volt zsinati jegyző úr beküldte: 
a) Az 1891—94-ben tartott országos zsinat 57 külön jegyzőkönyvét és mellék-

leteiket, összesen 68 darabot. 
b) A zsinat V. és Vl-ik ülésszakára vonatkozó irományokat, 10 darabot és a mel-

lékleteket. 



e) Az egyházkerületek arányosításáról s ezzel kapcsolatos intézkedésekről szóló tör-
vény eredeti példányáról vett hiteles másolati példányt. 

d) Az 1893. évi október 4—6 napjain tartott egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvét 
31 külön csatolmánynyal. 

e) Az 1894. május 23—24-én tartott egyetemes rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvét 
10 drb csatolmány nyal. 

f ) Az 1894. évi november 8., 9., 10., 11-én tartott rendes egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönvvét 41 drb. csatolmánynyal. 

g) Az 1895. évi október 9., 10., u . , 12-én tartott egyetemes közgyűlés jegyző-
könyvét 47 csatolmánynyal. 

h) Az 1896. évi október 21., 22., 23-án tartott egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvét 
38 csatolmánynyal. A beküldött jegyzőkönyvek és csatolmányaik összes száma 195 darab. 

1) A tiszai egyházkerület, saját háztartására vonatkozó, egyetemes gyűlési helyben-
hagyási záradékkal ellátott szabályrendeletét. 

kJ A tiszai egyházkerületnek a rendbüntetési jog gyakorlásáról alkotott, egyetemes 
gyűlési jóváhagyási záradékkal ellátott szabályrendeletét. 

2. Az egyházkerületek közül jegyzőkönyvét beküldte: 
a) a dunáninneni egyházkerület 1896. évi szeptember 23—24-én tartott köz-

gyűlésének, 
b) a dunántúli egyházkerület 1896. évi augusztus 26—27-én tartott közgyűlésének 

jegyzőkönyvét. 
3. Az egyházmegyék közül beküldte: 
a) a békési egyházmegye 1896. évi augusztus 26—27-én tartott közgyűlésének, — 
b) a fehér-komáromi egyházmegye 1896. évi augusztus 5-én tartott közgyűlésének 

jegyzőkönyvét. 
4. A stipendiális bizottság beküldte az iskolák felterjesztéseit a Róth-Teleki-féle 

stipendium ügyében 1896/7-ről. 
Mindezen felsorolt iratok azon oknál fogva, hogy a zsinati jegyzőkönyvek és iro-

mányok, valamint az egyetemes jegyzőkönyvek és csatolmányaik csaknem régiben adattak 
be a levéltárba, a legközelebbi jövőben fognak rendeztetni, illetőleg katalogizáltatok 

II. A könyvtár gyarapodása. 

Az egyetemes könyvtár a következő könyvekkel és füzetekkel szaporodott: 
1. Koszorú, XXI—XXX. füzet. Szerk. Szőts Farkas és Kecskeméty István. Buda-

pest, 1896. 
2. Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai. 4—ik köt. Buda-

pest, 1897. A Prot. írod. Társ. kiadványa. 
3. Hörk József: Farkasok a juhok közt. Elbeszélés. Budapest, 1896. A Luther Társ. 

kiadványa. 
4. Melanchton Fülöp levele Körmöczbánya városához 1553-ban. Közli: Krizko Pál. 

Budapest, 1897. A Luth. Társ. kiadv. 
5. Gottlieb August Wimmer, Schilderung seines Lebenslaufes von Samuel Kurz. 

Budapest, 1895. A szerző ajándéka. 
6. Hörk József : Az eperjesi ev. kerül. Collegiumi gymnasium Története. II—ik füzet. 

Kassa, 1897. A szerző ajándéka. 
7. Poszvék Sándor: A dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi gyámolda története. 

Sopron, 1897. A szerző ajándéka. 
8. Jelentés a Luther Társaság 1895. évi működéséről. 
9. Kimutatás a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi pénztárak 1896-iki állapotáról. 

10. A budapesti ág. h. ev. főgymnásium Értesítője 1896/7-ről. 
11. A soproni ev. lyceum Értesítője 1896/7-ről. 
12. A könyvtár részére az 1896/7-ik évben a következő lapok és folyóiratok jártak : 

Evangélikus Családi lap, szerk. Paulik János; Evangelikus Egyház és Iskola, szerk. Veres 
József; Gyámintézet, szerk. Bognár Endre ; Evangelikus Népiskola, szerk. Papp József és Simkó 
Endre; Protestáns Szemle, szerk. Szőts Farkas. 

Mindezen felsorolt könyvek és füzetek, valamint a lapok és folyóiratok is, a mennyi-
ben már teljes évfolyamot képeznek, rendezve és katalogizálva vannak. 

Jelentésem végén bátor vagyok a következő kettős kéréssel fordulni a mélt. és főt. 
6 
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egyetemes közgyűléshez. Hogy evangelikus tanügyünk történetének forrásai lehetőleg teljes 
gyűjteményben együtt legyenek, méltóztassék az iskolákat felhívni: 

1. hogy a mennyiben az egyetemes gyűlés 1895-iki, jegyzőkönyve 34. pontjában 
foglalt határozatának még nem tettek eleget, külön nyomtatásban megjelent történetüket az 
egyetemes könyvtár számára küldjék be; 

2. hogy évi Értesítőik egy-egy példányát ezentúl rendesen és pontosan küldjék be 
az egvetemes könyvtárba, a múltra vonatkozólag pedig az iskolai Értesítőknek az egyetemes 
könyvtárban levő, nagyon hiányos gyűjteményét, a könyvtárnoktól nekik megküldendő jegy-
zékek alapján, kiegészíteni teljessé tenni segítsék. 

Tudomásul szolgál. Az adományozóknak köszönetet szavaz a közgyűlés 
s az 1895. jegyzőkönyv 34. pontjában foglalt határozat értelmében felhívja iskoláink 
igazgatóit, hogy 

a) küdjék be, tanügyünk történetének érdekében a levéltárosnak, az isko-
lák már nyomtatásban megjelent történetét, a könyvtár számára; 

U) ugyanígy « Értesítő »-ik egy-egy példányát; a múltra nézve pedig egé-
szítsék ki lehetőleg, a könyvtárnok beküldött jegyzéke alapján, a hiányzó iskolai 
«Értesítő »-ket. 

29. (H.) Kapcsolatban az előző ponttal felvétetett az egyetemes felügyelő jelentésé-
nek 9. pontja, a mely szerint a Deák-téri pesti egyház szükségli a jelenlegi levéltár helyiségeit ; 
de hajlandó, 200 frtnyi évi bér mellett az egyetemnek egy más megfelelő levéltári helyiséget 
átengedni, és saját költségén a szükséges átalakításokat eszközöltetni. 

A közgyűlés elfogadja az új levéltári helyiségre vonatkozó ajánlatot, meg-
szavazza a helyiségért járó 200 frtnyi évi bérösszeget, megbízza a levéltárost a 
könyv- s levéltár áthelyezésével és utalványozva az áthelyezéssel járó költséget. 

30. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 32-ik pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, 
hogy a Horvát- és Szlavonországok területén levő evang. egyházközségek ügyében tett fel-
terjesztésre ezideig még válasz nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

31. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 33. pontjánál bemutattatott a stipendialis bizott-
ság jelentése, mely szerint a gróf Teleky Roth Johanna-féle ösztöndíjakat, számszerint hat-
vanat, az 1896/7. tanévre 35 frtjával kiosztotta. 

A közgyűlés az ösztöndíjaknak szabályszerűen történt kiosztását tudomá-
sul veszi. 

32. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 34. pontjánál olvastatott Tornyos Pál váczi ág. 
hitv. ev. lelkész jelentése, mely szerint a váczi országos siketnéma-intézetnek az 1896/7. 
iskolai évben 13 ág. hitv. ev. növendéke volt, kiket ő részesített hetenként rendszeres vallás-
oktatásban. 

Tudomásul szolgál. 

33. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 35. pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
1897, évi április 3-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint jelenti a bizottság, hogy 
a Bendl Henrik pénztáros által 1896. év január i - től deczember 31-ig vezetett számadást 
megvizsgálta és rendbe találta. Ezen számadás szerint. 

a) Az egyetemes egyház folyószámláján, a melyen az egyetemes 
egyházi alap és a Bauhoffer-féle alapítvány jövedelmei is elszámoltattak, 
volt az összes bevétel 6173 frt 18 kr. 
az összes kiadás 6183 » 41 » 
az egyetemes egyház tartalékalapjából fedeztetett a hiány 10 frt 23 kr. 

ó) Az egyetemes egyház tartalékalapjának bevétele volt 10 frt, 
a mely tőkeösszegből fedezett 23 krral együtt az egyetemes egyház folyó-
számláján mutatkozott hiány fedezésére fordíttatott. 

ej A gróf Teleky Roth Johanna-alapítványánál a bevétel . . 2315 frt 53 kr-
a kiadás 60 ösztöndíjra 2100 » — » 
pénztári maradvány volt 215 frt 53 kr. 
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d) A gróf Teleky Roth Johanna alapítvány tartalékalapjánál a 
bevétel volt 40 frt, a mely tőkésíttetett. 

e) A theologiai akadémiai alaphoz tartozó prot. theologiai inté-
zeti tőkék után volt a bevétel 
a kiadás • • • 
és így a theologiai akadémia tartalékalapjából pótlandó volt 

f ) A theologiai akadémiai tartalékalapjánál a bevétel volt . . 
a hiány fedezésére fordíttatott . . . 
és így a tartalékalap tőkéje lett 
ral igénybe véve. 

g) A Zelenay Gedeon-féle alapítvány bevétele volt 
ebből tőkésíttetett 100 frt, akadémiai járulékra fordíttatott 500 frt. . . 
pénztári maradvány tehát 

h) A Szinovitz-féle alapítvány bevétele volt 
a mely szabályszerűen tőkésíttetett. 

i) A Lissovényi-alap bevétele 50 frt volt, mely tőkésíttetett. 
k) Az egyetemes egyházi közalap tőkeszámlájának bevétele volt 

kiutaltatott a közalap folyószámlájának az 1896. évi jkv. 53. pontja ér-
telmében . . 
pénztári maradvány . . . : 
a mely tőkésíttetett. 

I) Az egyetemes egyházi közalap folyószámlájának bevétele volt 
ebből az 1895. jkv. 47. p. értelmében segélyezésekre fordíttatott . . . 
pénztári maradvány volt 

m) A zsinati költségek számláján az előző évi túlkiadás volt a 
zsinati törvények pótfüzetének nyomdaköltségeiből 
megtérült elárusított pótfüzetekből 
a túlkiadás maradt 

n) Az ezredéves pályamű javára befolyt adományok összege volt 

A vagyonállás 1896. évi deczember 31-én a következő volt: 

1541 frt 37 kr. 
1727 » — » 

185 frt 63 kr. 
114 frt 75 kr. 
185 » 63 » 

70 frt 88 kr-

630 frt 64 kr. 
600 » — » 

30 trt 64 kr. 
2000 frt 50 kr, 

54167 frt 50 kr. 

40000 » — » 
14167 frt 50 kr. 

64980 frt 
25000 » 

kr. 

39980 frt — kr. 

101 frt 87 kr. 
5 » 40 » 

96 frt 47 kr. 
1615 frt 25 kr. 

I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján: 
i. az egyetemes egyház tőkéje . . 
2. Bauhoffer György-féle alapítvány 
Ebből elhelyezve volt kötvényekben 
M. jelzáloghitelbank záloglevelekben 
Kisbirtokos földhitelintézet » 
Egyesült főv. takarékpénztár » 
Orsz. központi takarékpénztár » 
Takarékpénztárban '. 

44651 frt 79 kr. 
151 » 31 » 

4470 frt — kr. 
6200 » — » 

2 3 600 » — » 
9300 y> — » 
1000 » — » 
233 » 10 » 

44803 frt 10 kr. 

44803 frt 10 kr. 
II. Az egyház tartalékalapjának tőkéje . . . 

és pedig a bányai egyházkerületnek adott 
kamattalan kölcsönben 

Kisbirtokosok földhitelintézetének zálogleve-
leiben 

Takarékpénztárban 

3805 frt 30 kr. 

3000 frt — kr. 

200 » — » 
605 » — » 

III. Gróf Teleky Roth Johanna-alapítvány tőkéje 
és pedig magy. földtehermentési kötvényekben 
Magyar jelzáloghitelbank zálogleveleiben . . 
Kisbirtokosok földhitelintézeti zálogleveleiben 
Egyesült főv. takarékpénztár » 
Takarékpénztárban 
Magyar orsz. közp. tkptár zálogleveleiben . 

3805 frt 30 kr. 

11700 frt — kr. 
3 400 » :— » 

17000 » — » 
12300 » — » 

196 » 50 » 
500 » — » 

45096 frt 50 kr. 

45096 frt 50 kr. 

10* 
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IV. A gróf Teleky Roth Johanna alapítvány tartalékalapja, 
és pedig kisbirtokosok földhitelintézeti zálog-

leveleiben * 800 frt 
Takarékpénztárban * 544 » 

1344 frt 12 kr. 

— kr. 
12 » 

13 44 frt 12 kr. 

V. A theologiai akadémia tőkéje . 
és pedig a magyar jelzáloghitelbank zálog-

leveleiben 3000 frt 
Kisbirtokosok földhitelintézeti zálogleveleiben 22700 » 
Egyes. főv. takarékpénztár » 5200 » 
Magy. orsz. közp. takarékpénztár » 1000 » 
Takarékpénztárban 68 » 

31968 frt 78 kr. 

— kr. 
— » 

— » 

» 
78 

31968 frt 

VI. A theologiai akadémia tartalékalapja 
és pedig kisbirtokosok földhitelintézeti zálog-

leveleiben 1400 frt 
Egyes. főv. takarékpénztár záloglevelében . 1000 » 
Takarékpénztárban 171 » 
Készpénzben . . . 319 » 

78 kr. 

2891 frt 62 kr. 

— kr. 
— » 

89 » 
73 » 

2891 frt 62 kr, 

VII. A Zelenay Gedeon-féle alapítvány tőkéje 
és pedig kisbirtokosok földhitelintézeti zálog-

leveleiben 10600 frt 
Egyes. főv. takarékpénztár zálogleveleiben . 1000 » 
Takarékpénztárban 315 » 

11915 frt 50 kr. 

VIII. A Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje 
és pedig kisbirtokosok földhitelintézeti zálog-

eveleiben 
Takarékpénztárban 

11915 frt 50 kr. 

- kr. 
— » 

50 » 

1200 frt — kr. 

1000 frt 
200 » 

— kr. 
— » 

1200 frt kr. 

IX. Szinovitz-féle alapítvány tőkeszámláján nyil-
vántartásba van 51284 frt 54 kr.* a mely-
ből a Prikkel Mária halála után befolyandó 
s hagyományra kifizetendő 6000 frt levo-
natván, a tőke tulajdonképen . . . . 

ebből van Jurenák Józsefnél vételárhátralék 
Kisbirtokosok földhitelintézeti zálogleveleiben 
Magyar jelzálog hitelbank zálogleveleiben . 
Egyes. főv. takarékpénztár » 
Magyar orsz. közp. tkptár » 
Takarékpénztárban 

17000 
15500 

4000 
3000 
4000 
1784 

frt — kr. 
45284 frt 54 kr. 

— - » 

— » 

— » 

— » 

54 » 
45284 frt 54 kr. 

X. Az egyetemes egyházi közalap tőkéje . . 
(ebben báró Prónay Dezső alapítványa az 

egyetemes nyugdíjintézet javára b.enfoglal-
tatik) és pedig magyar földhitelintézeti 
záloglevelekben 

Kisbirtokosok főldhitelintézeti zálogleveleiben 
Egyes. főv. tkptár zálogleveleiben . • . . . 
Magyar orsz. közp. tkptár zálogleveleiben . 
Takarékpénztárban . 

84092 frt 32 kr. 

23000 frt 
51000 » 

3000 » 
2000 « 
5092 » 

— kr. 
— » 

— » 

— » 

32 » 
84092 frt 32 kr-

XI. Brassói egyház javára adományi tőke . . 
Az összes tőkék főösszege volt tehát 1896. 

300 frt — kr. 
272701 frt 78 kr. 
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Az egyetemes közgyűlés Bendl Henrik pénztárost a pénzügyi bizottság 
előterjesztése alapján az 1896. január i-től deczember 31-ig terjedő szabályszerűen 
megvizsgált számadására nézve a szokott óvások fen tartása mellett a további fele-
lősség alól felmenti. 

34* (Gy.) Bemutattatik az egyetemes egyház 1897. évi költségelőirányzata, mely a 
zsinati törvények értelmében az egyetemes pénztárnok által elkészíttetvén, e szerint a rendes 
szükséglet 3928 frt, a rendkívüli 300 frt, a rendes bevétel 3350 frt, a rendkívüli 2500 frtot 
tesz, és így feleslegként mutatkozik 1622 frt. 

A pénzügyi bizottság a költségelőirányzatot oly módosítással ajánlja elfogadásra, hogy 
a szükségletnek, napidíjak és útiköltségekre előirányzott 1600 frtos tétele 2000 írtra a vegye-
sekre előirányzott 100 frtos tétele pedig 150 frtra emeltessék, mert a szabályrendeleti bizottság 
előrelátható egybehívásával a napidíjköltségek nagymérvben szaporodnak és mert a vegyes 
költségek a levéltári helyiség elkerülhetlen áthelyezésével növekednek. 

A közgyűlés az 1897. évi költségelőirányzatot a pénzügyi bizottság java-
solta módosításokkal következőleg állapítja meg: 

S z ü k s é g l e t . 
Tiszti díjak 1200 frt. 
Napidíjak és útiköltségek a biz. tagok részére 2000 » 
Rendes évi segélyek 3 78 » 
Nyomtatványok 600 » 
Házbér a levéltári helyiségért 50 » 
Vegyesek 150 » 
A héber nyelvtan kiadására a Luther társa-

ságnak I. részlet 200 » 
Király Ernma segélye 100 » 

Összesen . . 4678 frt. 

F e d e z e t . 
Kamatok 2100 frt. 
A négy kerület évi járulékai 1000 » 
A Hrabovszky-alapítvány kezelési járuléka . 250 » 
A selmeczi lyceumnak előlegezett segély meg-

térítése 2500 » 
Összesen . . S850 írt. 

35. (Gy.) Olvastatott az egyetemes pénzügyi bizottságnak, Király Emma, néh. Király 
József Pál evang. igazg.-tanár leányának, vagyontalan és keresetképtelen Berta nővére részére 
az egyetemes pénztárból segélyt kérő kérvényére vonatkozó javaslata, mely szerint a bizott-
ság külön közgyűlési megbízás nélkül segély utalványozására jogosítva nem lévén, a kérelemnek 
helyt nem adhat. 

Tekintve azonban az elhunyt igazgató-tanárnak az egyház körül szerzett kiváló 
érdemeit és azt a valóban szomorú sorsot, melyben az elhunyt vagyontalan és keresetkép-
telen leánya van, javasolja, hogy a mennyiben az egyetemes egyház pénzügyi viszonyai meg-
engedik, folyamodó nővére számára egyszer s mindenkorra 50—100 frtnyi segély meg-
szavaztassék. 

A közgyűlés a bizottság javaslatát elfogadja és az 1897. évi költségelő-
irányzatba felvett 100 frtnyi segély kifizetésére egyetemes pénztárnokot utasítja. 

36. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 38. "pontjánál jelenti az egyetemes pénzügyi 
bizottság, hogy a magyar földhitelintézet azon ajánlatát, hogy az egyetemes pénztárban levő 
különböző alapok és alapítványok értékének megőrzését és kezelését minden díj nélkül el-
vállalja oly kikötéssel azonban, hogy azoknak jövőben tőkésítendő jövedelmei az intézet zálog-
leveleiben helyezendők el, miután csupán az értékpapírok jövőben tőkésítendő jövedelmeit 
kívánja az intézet zálogleveleiben elhelyeztetni, elfogadta és a magyar földhitelintézet, tekin-
tettel a «Zsinati törvények» az ügyrend és pénztári szabályzat határozmányaira, jegyzőköny-
vileg értesíttetett, hogy a szelvényekből befolyó jövedelem átvételére az egyetemes pénztárnok 
jelenleg Bendl Henrik, és ellenőr jelenleg Míkolik Gyula által aláírt nyugta ellenében az egye-
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temes pénztárnok van jogosítva, a tőke állagából értékek átvételére, az egyetemes felügyelő 
vagy ezen állásüresedésben létele esetén a hivatalában legidősebb kerületi felügyelő által 
kiállított utalvány alapján az egyetemes főellenőr jelenleg dr. Röck Géza, az egyetemes pénz-
tárnok és ellenőr által aláírt nyugta ellenében ugyancsak az egyetemes pénztárnok van jogosítva. 

Tudomásul szolgál. 

87. (Zs.) A pénzügyi bizottság jegyzőkönyve kapcsán felvétetett dr. Győry Elek 
volt egyetemes főjegyzőnek végjelentése a Szinovicz Lajos-féle alapítványról, melynek kapcsán 
bemutatja a hagyatékra vonatkozó összes okmányokat, nevezetesen jegyzőkönyveket, egyez-
ményeket szerződéseket, nyugtákat, ítéleteket, továbbá a hagyatékra vonatkozó elszámolást; 
végül ügyészi eljárásában felmerült ügyvédi munkadíjának felszámítását és kész kiadásainak 
jegyzékét, a melyek munkadíjban 612 frt 10 krt, készkiadásban pedig az 1300 frt 35 krnyi 
előleg leszámítása után 181 frt 80 krra rúgnak. E jelentés szerint a végrendeleti végrehajtó 
számadásában említett kétes követelésekre vonatkozó kötvény, illetve váltó, Pap Sándor ügy-
védnek lettek Kecskemétre küldve és jelenleg is nála vannak. A jelentéshez csatolt okiratokat, 
miután pénztári elszámolási okmányok, az egyetemes pénztárban javasolja elhelyeztetni, és 
kéri, hogy a mennyiben a bemutatott költségjegyzékében foglalt felszámítások rendben talál-
tatnak, ezeknek kifizetése iránt intézkedés tétessék. 

Az egyetemes közgyűlés a Szinovicz Lajos-féle alapítványra vonatkozó 
végjelentést helyeslőleg tudomásul veszi, a kétes követeléseket nyilvántartani és a 
bemutatott iratokat a pénztárban megőrizni rendeli, a 793 frt 90 krral felszámított 
munkadíjakat és kiadásokat a Szinovicz Lajos-féle alapítványból fizetendőleg dr. Győry 
Elek részére kiutalványozza. Miután pedig dr. Győry Elek a részére kiutalványozott 
793 frt 90 krból a 181 frt 80 krnyi kiadásokon felüli részt, vagyis 612 frt 10 krt 
az egyetemes nyugdíjintézet alapja javára felajánlja, az egyetemes közgyűlés dr. Győry 
Eleknek nemesszivű adományáért hálás köszönetét nyilvánítja, azt az egyetemes 
nyugdíjintézet javára elfogadja és az egyetemes pénztárnokot utasítja, hogy a Szinovicz 
Lajos-féle alapítvány számlájára dr. Győry Eleknek fizessen ki 181 frt 80 krt, a 
számla terhére helyezzen kiadásba 612 frt 10 krt és ugyanily összeget vegyen 
bevételbe az egyetemes nyugdíjintézet alapja javára. 

88. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 3 9—ik pontja szerint a pénzügyi bizottság javas-
lata felett, hogy az egyetemes törvényszék lelkészbiráinak közgyűlési útiköltségei az egye-
temes pénztár terhére ne utalványoztassanak, sem pedig a tiszai egyházkerület kérelme, hogy 
a kebeléből választott két lelkészi egyetemes törvényszéki biró részére egyetemes közgyűlési 
útiköltség a napidíj fejében az új zsinati alkotmány életbelépése óta felmerült 217 frt 27 kr. 
költsége az egyetemes pénztárból téríttessék meg, ne teljesíttessék, végül a dunáninneni kerület 
azon indítványa felett, hogy jövőben az egyetem pénztára térítse meg az egyetemes egyház 
valamennyi lelkészi és tanári tagjainak útiköltségét és napidíját, a határozathozatal az idei 
rendes közgyűlésre halasztatván, 

az egyetemes közgyűlés határozatilag kimondja, hogy ezentúl az egye-
temes törvényszék lelkészi és tanári tagjainak az egyetemes közgyűléséé való rész-
vétele alkalmából felmerülő készkiadásaik, a mennyiben azok az egyidejűleg tartatni 
szokott törvényszéki eljárás folyamán megállapított költségekben meg nem téríttet-
nének, az egyetemes pénztár terhére lesznek kifizetendők, míg a kerületek kiküldöt-
teinek uti és egyéb költségeit az illető kerületek önmaguk viselik. 

Egyúttal felhívja az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy szabályzatot, a melynek alapján úgy az egyetemes közgyűlés, mint 
az egyetemes bizottságok azon tagjainak, kiknek útiköltségei és napidíjai az egye-
temes pénztár által viselendők, járandóságaik egyöntetű alapon megállapíthatók és 
kiutalványozhatok legyenek. 

89. (Gy.) Zsigmondy Jenő főjegyzővé történt megválasztása folytán a megürese-
dett világi aljegyzői állás még az ülés folyamán betöltendő lévén, 

az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással dr. Lehotzky Antalt választja meg 
aljegyzőnek, ki az ülésben jelen lévén, megválasztatását, a bizalomért köszönetet 
mondva, elfogadta, a hivatali esküt a közgyűlés szine előtt letette, és hivatalát 
elfoglalta. 
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40. (Gy.) A theologia akadémiai nagy bizottságban Péchy Tamás elhunyta folytán 
egy hely megüresedvén, annak betöltése szükségessé vált. 

Az egyetemes közgyűlés az theologiai akadémiai nagy bizottság tagjává 
közfelkiáltással Szentiványi Árpádot választja meg, mihezképest a bizottság követ-
kező tagokból áll: báró Prónay Dezső, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka 
Pál, Gyurátz Ferencz, Fabiny Teofil, Szentmártoni Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, 
Zsilinszky Mihály, Szentiványi Árpád, Ritter Károly, Hollerung Károly, Horváth 
Sámuel, Poszvék Sándor, Bachát Dániel, Terray Gyula, Glauf Pál, a theologiai aka-
démia igazgatója, a pozsonyi egyház kebléből választandó |nyoicz és a theol. akadé-
mia tanári karából választandó egy tag. 

41. (Gy.) Az egyházunkat s az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött 
bizottságba 

az egyetemes közgyűlés közfelkiálltással megválasztja a következőket : 
elnök, báró Prónay Dezső, tagok; Fabiny Teofil, Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, 
Szentiványi Árpád, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, 
Bánó József, Győry Elek, báró Podmaniczky Géza, Horváth Sándor (budapesti), 
Sztehló Kornél. 

42. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 46 pontjánál, az ügyrend 52. §-ának megfele-
lően, az egyetemes tanügyi bizottság tagjai az elnök, alelnök és jegyző kivételével újra válasz-
tandók lévén, 

az egyetemes közgyűlés a bizottság tagjaivá közfelkiáltással a következő-
ket választja meg: Bachát Dániel, Bognár Endre, Benka Gyula, Batizfalvy István, 
Falvai Antal, Fischer Miklós, Horváth Sándor (budapesti), Jezsovits Károly, Jeszenszky 
Danó, Kapi Gyula, Ludmann Ottó, Händel Vilmos, dr. Petz Gedeon, Raab Károly, 
Rácz László, Scholtz Gusztáv, Péterfy Sándor, dr. Wagner Géza, dr. Vetsey István, 
Zorkoczy Sámuel, dr. Schneller István, Böhm Károly. 

48. (Gy.) Az ügyrend 53. §. értelmében megválasztandó lévén az egyetemes lel-
kész vizsgáló bizottság: 

az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással 
1. a dunáninenni egyházkerületi 'osztály tagjaivá: dr. Samarjai Emil, dr. 

Dobrovits Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Fürst János, Michäelisz Vilmos, dr. Masz-
nyik Endre; póttagjaivá: Hörk József, Hollerung Károly, Richter Ede, Hakker Károly ; 

2. a dunántúli egyházkerületi osztály tagjaivá : dr. Schreiner Károly, Haub-
ner Rezső, Kund Samu, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal; póttag-
jaivá: Laucsek Jónás, Horváth Sámuel, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső; 

3. A bányai egyházkerületi osztály tagjaivá: Zsilinszky Mihály, Fabiny 
Gyula, Bachát Dániel, Horváth Sándor, Batizfalvy István, Góbi Imre; póttagjaivá: 
Laukó Károly, Scholcz Gusztáv, Weber Rudolf, Bereczky Sándor; 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjaivá : dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr 
Géza, Glauf Pál, Csiskó János, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagjaivá: 
Czékus László, Zemán János, Kubinyi Albert, Mayer Endrét választotta meg. 

44. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 47. pontja értelmében az alkotmány és jogügyi 
bizottság tagjainak megválasztás a jelen közgyűlésre halasztatván, a választás megejtése előtt 
indítványoztatott, hogy ezen bizottság a szabályrendeletek megbirálására, mint az egyházegye-
tem véleményező orgonuma, jelöltessék ki. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt elfogadja a bizottsági tagok szá-
mát 2 i-ben állapítja meg és közfelkiáltással elnökké az egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelőt, tagjaivá a négy egyházkerületi felügyelőt, vagy ezen állások egyikének 
üresedésben létele esetén hivatalában a legidősebb egyházmegyei felügyelőt, a négy 
egyházkerületi püspököt: Beniczky Árpád, gróf Zay Miklós, Schreiner Károly, 
Nádosy Kálmán, báró Podmaniczky Géza, Zsilinszky Mihály, Győry Elek, Szontágh 
Pál (gömöri), Händel Vilmos, Hering Lajos, Kund Sámuel, Horváth Sándor (téthi), 
Laukó Károly, Horváth Sándor (bpesti), Terray Gyula és Dianiska Andort válasz-
totta meg. 
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45. (Gy.) Az ügyrend 53. §-a értelmében a pénzügyi bizottság megválasztandó lévén, 
az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással az egyetemes felügyelő elnöklete 

alatt a bizottság tagjaivá megválasztotta: Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi 
Árpád, báró Podmaniczky Géza, Szontágh Pál (nógrádi), Bánó József, báró Rad-
ványszky János, Sztehló Kornél, dr. Röck Géza, dr. Győry Elek, Matuska Péter, 
Földváry Miklós, Horváth Sándor (bpesti), Schranz János, dr. Zsigmondy Jenő, 
dr. Vetsey István, Scholz Gusztáv, Góbi Imre, Láng Lajos, Perlaky Elek és Bendl 
Henriket. 

46. (Gv.) A mult évi jegyzőkönyv 47. pontja értelmében a jelen közgyűlésre ha-
lasztatván a számvevőszék megalakítása és tagjainak megválasztása, a választás megejtése előtt 
indítványoztatott, hogy addig a míg a közalapra vonatkozó kezelési szabályrendelet meg lesz 
állapítva a közalap kezelésénél előforduló ügyekben az egyetemes pénzügyi bizottság és a 
számvevőszék együttesen járjon el. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt elfogadja, a számvevőszék tagjai-
nak számát egy elnök és 10 tag, összesen 11-ben állapítja meg. 

Közfelkiálltással elnökké dr. Győry Eleket, tagoknak: Farbaky István, 
Günther M. Vilmos, Poszvék Sándor, dr. Schreiner Károly, dr. Králik Lajos, Bachát 
Dániel, Radványi István, Maternyi Lajos, Scholtz Gyula (erdőmester), Kubinyi Gézát 
választja meg. 

47. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 41. pontjánál felvétettek a tiszai egyházkerületnek 
az egyházmegyék új felosztására vonatkozó közgyűlési határozatai, valamint Hammersberg 
László és Csiskó János közgyűlési képviselők felebbezése, melyre nézve a tiszai egyházkerület 
püspöke bejelenti, hogy azt az utóbb nevezett visszavonta. 

Ezen ügy megvizsgálására Lang Lajos és Gyurátz Ferencz elnöklete mel-
lett, dr. Győry Elek, Kosztolányi Sándor és gróf Zay Miklós tagokból álló bizott-
ság küldetik ki oly felhívással, hogy véleményes javaslatát lehetőleg még az ülés 
folyama alatt terjeszsze a közgyűlés elé. 

48. (Gy.) Az egyetemes törvényszék tagjai közül Rohonyi Gyula, ki még a hivatali 
esküt nem tette le, annak letételére jelentkezvén, 

Rohonyi Gyula egyetemes törvényszéki biró a hivatali esküt a közgyűlés 
színe előtt letette. 

49. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 48. pontjánál bemutatja egyetemes fegyügyelő 
dr. Zsilinszky Mihálynak a külföldi egyetemeken magyarhoni protestáns ifjak számára tett 
alapítványi ösztöndíjakról szóló nyomtatásban kiadott ((Tájékoztatót». 

A közgyűlés örvendetes tudomásul veszi a hézagpótló «Tájékoztató» 
megjelenését és nagyérdemű szerzőjének a fáradságos munkáért őszinte köszönetet 
s elismerést szavazva, elrendeli, hogy a nyomtatásban megjelent munkából 100 pél-
dány bocsáttassák hivatalos használatra az akadémiák, theologiai intézetek, a közép-
iskolák s az egyházkerületek s egyházmegyék hivatalainak rendelkezésére, 20 pél-
dány tétessék le az egyetemes levéltárba, a fenmaradó példányok pedig bocsáttas-
sanak, példányonként 50 krért, az egyetemes pénztáros Bendl Henrik közvetítése 
mellett elárúsítás alá. 

50. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv 53. pontjánál fölvétetett az országos segély tárgyá-
ban kiküldött bizottság jelentése, melynek értelmében a közalap javára utalványozott s befolyt 
1896-ik évi 50,000 frtnyi államsegélyből 10,000 frt a Zs. T. rendelkezésének megfelelőleg 
tőkésíttetvén, a közalap folyó szükségleteinek fedezésére rendelkezésre álló 40,000 frtnyi 
összeget a mult évi egyetemes gyűlés által nyert felhatalmazás aladján következőképen osz-
totta fel és utalványozta ki: 

1. a selmeczi lyceum részére 2500 frtot. 
2. az egyetemes theol. akadémia részére 4000 » 
3. a dunántúli egyházkerületnek a fehér-komáromi egy-

házmegyének kikeblezése folytán beállott jövedelmi 
hiány pótlására 650 » 

Átvitel . . . 7150 frtot. 
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Átttétel a megelőző lapról » . . 7150 frtot. 
4. a püspökök mellett, egyenként 800 frt díjazással s 

400 frt úti átalánynyaí alkalmazott négy missionárius 
lelkész 1200 frtnyi javadalmazásának fedezésére . . 4800 » 

y a soproni tanítóképző-intézet javára 1000 » 
6. a selmeczi » » » 1000 » 
7. a szarvasi » » » 1000 » 
8. a tiszai egyházkerületnek az eperjesi tanítóképző-inté-

zet és főiskola fentartására . . 2800 » 
9. a soproni theol. intézet czéljára 1200 » 

10. a tiszai kerület rozsnyói leánynevelő-intézete javára . 1200 » 
11. a bányai kerület aszódi )) » » . 1500 » 
12. 100 legszegényebb lelkésznek segélyezésére egyenként 

100 frt 10000 » 
13. vallásoktatók segélyezésére 4350 » 
14. szegény egyházak 4000 » 

Összeg . . 40000 frtot. 

A szegény egyházak segélyezésére utalványozott 4000 frtnyi összegnek 
(14. sz. a.) részletes kiosztásával az e. e. e. gyámintézet bízatott meg. 

A legszegényebb lelkészek segélyezésére a 12. sz. a. nyilvántartott 10000 
frtnyi összegből a bizottság 100—100 frtnyi segélyt névszerint megszavazott: 

a) a bányakerület kötelékében álló : 

1. Gálik Mátyás apateleki lelkésznek 
2. Taubinger Rudolf bajai 
3. Ábrahám Vilmos pivniczai 
4. Ott Fülöp titeli 
5. Binder Jenő birdai 
6. Francz Ede orsovai 
7. Jeszenszky Ignácz nagy-kikindai 
8. Freitag János csorvási 
9. Chovan Viktor ambrózfalvai 

10. Jeszenszky Nándor n.-sz.-miklósi 

11. Szeberényi Lajos fóthi 
12. Kiss Péter tót-györki 
13. Szilárd János domonyi 
14. Miklósi János csővári 
15. Chorváth András blatniczai 
16. Horvát Bohumil n.-jeszeni 
17. Brózik Titus háji 
18. Hodzsa János szucsáni 
19. Jancsó Mihály horháti 
20. Droppa Gyula bábaszéki 

lelkésznek 

b) a dunáninneni kerület kötelékében álló : 

21. Svehla Ferencz laazi lelkésznek 
22. Bélák Géza csabdii » 
23. Holéczy Zsigmond devicsei » 
24. Bázlik Pál n.-kosztolányi *» 
25. Varga Emil f.-ozori » 
26. Hering Lajos szendi » 
27. Marczy István duna-szerdahelyi » 
28. Korén Márton a.-bodonyi » 
29. Holluby Vilmos f.-rakonczai » 
30. Kövesi Béla csákvári » 
31. Kovács Pál p.-födémesi » 
32. Simko József n.-lévardi » 

33. Nedobry József csasztkói lelkésznek 
34. Novometszky László salgói » 
35. Gáncs Jenő sz.-fehérvári » 
36. Adamovics Sámuel hodrusbányai » 
37. Flachy János f.-petényi » 
38. Simonides János szécsényi » 
39. Bálent István beczkói » 
40. Bogyay Antal nyitra-szerdahelyi » ' 
41. Polevkovics Gusztáv récsei » 
42. Csőváry Géza turicskai » 
43. id. Szlancsik Pál polichnói » 
44. Kossaczky Mihály luczini » 

c) a dunántúli kerület kötelékében álló : 

45. Varga Gyula vönöczki lelkésznek 
46. Kund Sámuel répczelaki » 
47. Bauer Adolf tolna-hidegkúti » 
48. Adorján Ferencz dunaföldvári » 
49. Tóth Gyula nagyvázsonyi » 
50. Nagy Lajos sz.-antalfai » 
51. Szilvágyi Gyula légrádi » 
52. Nagy Sándor b.-sz.-lászlói » 

53. Hütter Lajos n.-kanizsai lelkésznek 
54. Péter Ádám rasztováczi » 
55. Hörénvi Lajos győr-szemerei » 
56. Király Mátyás őri-szigeti » 
57. Sass Lajos galsai » 
58. Ihász László kis-baboti » 
59. Kirnbauer Sándor vágódi » 
60. Szabó Sámuel gérczei » 

10 
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é i . Szerényi Sándor antonováczi lelkésznek 
62. Bejek György nemeskéri » 
63. Weber Sámuel szepetneki » 
64. Matisz János sikátori » 
65. Nagy György koltai » 
66. Berke József magyarósdi » 

67. Szenteh Gábor bábonvi 
68. Zatkalik Lajos súuri 
69. Schrődl József balfi 
70. Pieler Mátyás kaboldi 
71. Hafenscher Károly sárvári 

lelkésznek 

d) a tiszai kerület kötelékében álló: 

72. Kovács Andor h.-vécsei 
73. Vida Lajos csanálosi 
74. Bortnyik György kölesei 
75. Hajsó Dániel plavniczai 
76. Czékus László a.-szántói 
77. Varga Márton tokaji 
78. Varga János merngiki 
79. Palovics Lajos k.-taploczai 
80. Halmi Aladár laposi 
81. Altman Gusztáv k.-szebeni 
82. Hajász Pál tallyáni 
83. Kovácsy Gyula sókúti 
84. Gyurkovics Gyula n.-jakabvágási 
85. Nudzik György kükemezői 
86. Wittchen Ede szepes-szombati 

lelkésznek 87. Nikelszky András izsákfalvai lelkésznek 
» 88. Nandrássy Mihály restéri 
» 89. Turcsányi Gusztáv sebespataki 
» 90. Kallath Károly tótfalui 
» 91. Baloghy Farkas margonyai 
» 92. Schweitzer Jakab forbergi 
» 93. Meleky Andor svábóczi 
» 94. Kármán István feketepataki 
» 95. Boór Jenő újhelyi 
» 96. Dendel Sámuel rozlozsnyai 
»' 97. Janisch Tivadar svedléri 
» 98. Hönsch Adolf matheóczi 

99. Thern Ede szomolnoki 
100. Droba Dániel zsaskói 

A vallásoktatók segélyezésére a 13, 
utalványozott a bizottság: 

a) a bányakerületben: 

sz. a. felvett 4350 frtnyi összegből 

2. 
3-
4-
5-

i. Belohorszky Gábor újvidéki lelkésznek 
Korossy Emil szabadkai » 
Schwalm György pancsovai » 
Chovan Zsigmond lugosi » 
Jeszenszky Ignácz n.-kikindai » 

6. Greszler Gyula verseczi » 
7. Kramár Béla temesvári » 
8. Frint Lajos aradi » 
9. Lauko Károly kecskeméti » 

(a félegyházai vallásoktatás czéljára) 
Geduly Lajos újpesti lelkésznek 
Vitális Gyula zólyom-lipcsei » 
Klimó Vilmos pribóczi » 

13. Chorváth Sámuel tót-prónai » 

10. 
11. 
12. 

125 
100 

50 
lOO 
100 

50 
150 
100 

75 
50 
50 
50 
50 

irtot 

b) a dunáninneni kerületben : 

14. Gáncs Jenő szék.-fehérvári lelkésznek 
15. Jánosi Lajos rév.-komáromi » 
16. A bruck-újfalui vallásoktatás czéljára . 
17. Farkas Géza n.-szombati lelkésznek 
18. Bogyay Antal nyitra-szerdahelyi szórvány-

hitoktatónak 
19. Laczko János nyitravárosi hitoktatónak 
20. Maschtena József zsolnai szórvány-hit-

oktatónak 
21. A csaczai hitoktatás czéljára . . . . 
22. Raab Károly, körmöczbánvai szórvány-

hitoktatónak 
Átvitel . 

100 frtot 
150 

50 
100 

50 
5 ° 

25 
25 

5 ° 
1650 frtot. 
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Áttétel a megelőző lapról . . 1650 frt 
23. Sárkány Dezső aranyos-maróti hitoktatónak 50 » 
24. Holluby Vilmos f.-rakonczai » 50 » 
25. Az ipolysági szórványbeli hitoktatás czél-

jára . . . . . . 25 » 
26. Kaszner Ede losonczi hitoktatónak . . 200 » 
27. A balassa-gyarmati hitoktatás czéljára . . 100 » 
28. A szécseny-kovácsii 25 » 

c) a dunántúli kerületbén: 

29. Rajter János körmendi segédlelkésznek . 250 frtot. 
30. Jeskó Lajos pécsi lelkésznek . . . . 100 » 
31. Vértesy Sándor zala-istvándi lelkésznek . 80 » 
32. Szilvágyi Gyula légrádi » . 60 » 
33. Kovács István mura-szombati » . 60 » 
34. Laucsek Jónás vadosfai » . 60 » 
35. Siftár Károly bodóhegyi » , 60 » 
36. Horváth Dezső veszprémi » . 50 » 
37. Hiitter Lajos n.-kanizsai » . 50 » 
38. Gergorecz Sándor andorhegyi tanítónak . 45 » 
39. Káply Kálmán muzsnyai » . 45 » 
40. Varga János keszthelyi » . 40 » 
41. Terplán Jenő péterhegyi lelkésznek . . 25 » 
42. Nagy Lajos sz.-antalfai » . . 25 » 
43. Hima Sándor tót-moráczi » . 20 » 
44. Slankovits János ottóházaf tanítónak . . 20 » 
45. Hári Lipót f.-csalogányi » . . 20 » 

d) a tiszai egyházkerületben : 

46. Boros Károly n.-károlyi lelkész-hitokta-
tónak 80 » 

47. Bortnyik György kölesei leik-hitoktatónak 80 » 
48. Altman Gusztáv k.-szebeni » 60 » 
49. Bóor Jenő újhelyi » 80 » 
50. Jungman Géza f.-kemenczei » 80 » 
51. Kozlay József új-klenótzi » 100 » 
52. Dianiska Albert k.-szebeni » 60 » 
53. Törköly János g.-panyiti » 100 » 
54. Bóor Jenő ungvári » 100 » 
55. Simkovics Pál pazvicsi » 50 » 
56. Materny Lajos debreczeni » 200 » 
57. Leskó Béla sajó-kazai » 100 » 
58. A liptó-árvai hitoktatás czéljára az egyház-

kerül. elnökség rendelkezésére . . . . 150 » 
Összeg . . . 4350 frt. 

Tudomásul szolgál. 

51. (Gy). A mult évi jegyzőkönyv 54. pontjánál a pénzügyi bizottság, a Luther-
társaság anyagi pártolása, s különösen a társaság által tervezett, az ország központján szer-
kesztendő hivatalos közleményekre is szolgáló egyházi lap segélyezése ügyében tekintettel 
arra, hogy ez idő szerint még nem állapítható meg, mily összeg fog a közalap jövedelmei-
ből az egyetemes közgyűlés rendelkezésére állani, még most nem látja elérkezettnek az időt, 
hogy ez irányban konkrét javaslatot tegyen. Azonban czélszerűnek tartja, hogy a közalap 
jövedelmei hováfordításának megállapításakor, hányadok szerint részeltessenek a jövedelemből 
azok a czélok, a melyek a közalapból segélyezendők és ezek közt az irodalmi czélok is. 
Az irodalmi czélokra különösen a Luther-társaság támogatására fordítandó hányad megálla-
píthatása czéljából már most felkéri a Luther-társaság elnökségét annak kimutatására, hogy 



mily összegre volna szüksége, hogy az egyetemes közgyűlés határozatával kilátásba vett 
czélok megvalósíthatók legyenek. 

Tudomásul szolgál. 

52. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzökönyvének 56—ik pontjánál beterjeszti 
az országos segély tárgyában kiküldött bizottság a 800 frtnyi minimumon alól levő lelkészi 
fizetéseknek, egyöntetű irányelvek szerint való összeírására vonatkozó javaslatát. A bizottság 
hangsúlyozva kiemeli, hogy a lelkészi fizetések összeírását tekintettel arra, hogy erre a kor-
mánytól újabb felhívás nem érkezett, jelenleg szükségesnek nem tartja ugyan, de hogy az egyház 
kívánalmai e fontos ügyben akkor, midőn e kérdés megoldása napi rendre kerül, az illeté-
kes tényezőkkel közölhetők legyenek s a feldolgozást igénylő anyag rendelkezésre álljon, a 
megváltozott viszonyok figyelembevételével készült részletes javaslatát a következőkben fog-
lalja össze. 

A lelkészi fizetések összeírásánál irányelvekül ajánlja: 
a) alapul szolgáljon a hivány s a lelkészi állással állandóan összekötött javadalom; 
b) az összeírás ne a lelkészeknek, hanem ezek hozzájárulásával s az egyház-

megyei kiküldötteknek a hely szinén való közreműködésével, az egyházközségeknek tétessék 
feladatává ; 

c) a lelkészi lakások és udvari kertek értékének feltüntetése, mint jövedelem a 
zsinati törvény 318—ik §-a értelmében mellőztessék ; 

d) a segédlelkészek fizetésének kimutatása ne vétessék fel. 
Az összeírásra ajánlott rovatos ív kitöltését illetőleg pedig a következő utasításokat 

hozza a bizottság javaslatba: 
a) a stóla (palástdíj) és anyakönyvi kivonatok czímén élvezett jövedelem összeírá-

sánál a lelkész önkéntes bevallása szolgáljon alapul; 
b) a lelkészi földek jövedelme katasztrális holdakban számítva, a kataszteri becslés 

szerinti tiszta jövedelem alapján vétessék fel; 
c) fa, kőszén s egyéb tüzelő anyag értéke a helyi áraknak megfelelőleg számíttassék ; 
d) a termények ára tíz évi átlag szerint állapíttassák meg; 
e) a helyi szolgálmányok értéke, a helyi viszonyoknak megfelelőleg szabassék meg; 
/ ) a vegyesek rovatába a fentebbi rovatokban nem foglalt jövedelmek helyi érték 

szerint jegyeztessenek ; 
g) a leány-egyházak részéről hiványilag biztosított jövedelmek az anyaegyháztól járó 

haszonjövedelmekkel együtt vétessenek fel. 
Ez ajánlatokkal kapcsolatban bemutatta a bizottság az összeírás foganatosítása ese-

tében használandó rovatos bevallási ív tervezetét. 
A közgyűlés a bizottság kimerítő részletes javaslatát és a rovatos bevallási 

ív tervezetét azon kijelentéssel hagyja jóvá, hogy jelenleg a lelkészi fizetések össze-
írására nem forogván fenn szükség, annak foganatosítása függőben tartatik. 

58. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 57. jegyzőkönyvi pontjánál jelenti az 
egyetemes felügyelő, hogy a kormányhoz küldöttségileg eljuttatott felterjesztésre mindeddig 
válasz nem érkezett s e jelentés kapcsán előterjeszti a dunáninneni, dunántúli és tiszai egy-
házkerületek részéről külön-külön beterjesztett azon indítványt, hogy az egyetemes gyűlés 
az 1848. 20. t.-cz. végrehajtását s ennek szellemében egyházunknak állami javadamazá-
sát sürgesse. 

Javaslattétel végett Szentmártoni Radó Kálmán elnöklete alatt Sárkány 
Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz püspökökből, Laszkáry Gyula, nógrádi 
Szontágh Pál, dr. Láng Lajos s Poszvék Sándor tagokból álló bizottság küldetik 
ki, azon megbízással, hogy jelentésüket még a jelen gyűlés folyamán beterjeszszék. 

54. (Zs). Jelen jegyzőkönyv 2. pontja értelmében bemutatja a jegyzői kar az ő cs. 
és kir. apostoli Felségéhez intézendő következő feliratot: 

Felséges császár és apostoli király! 
Legkegyelmesebb Urunk, királyunk! 

Leírhatatlan örömöt és lelkesedést keltett minden hazafi szivében Felségednek folyó 
évi szeptember hó 25-én kelt legmagasabb elhatározása, a melylyel Felséged Magyarország 
történetének kiváló alakjai megörökítésére tíz szobornak az ország szivében, Felséged hű 
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székes-fővárosában leendő felállítását saját udvartartása költségeinek terhére legkegyelmeseb-
ben elrendelni méltóztatott. 

A magyarhoni ágost. hitv. ev. keresztyén egyháznak a mai napon egybegyűlt egye-
temes közgyűlése is át lévén hatva e fenkölt szellemű fejedelmi tény jelentőségétől, ezt annál 
nagyobb hálával és hódolattal üdvözölte, mert midőn a szobrokban megörökítendő nagy 
hazafiak között ott találta a hazai protestantismus dicső emlékű bajnokai, Bocskay és Beth-
len neveit is, ebben legfényesebb tanúbizonyságát látta annak, hogy Felséged nemcsak leg-
felsőbbb elismerésben részesíti a protestantismusnak a haza érdekében századokon át kifejtett 
korábbi hazafias, vallási és közművelődési törekvéseit, hanem egyházunk úgy mint eddig, a 
jövőben is, akkor a midőn a szabad gondolkodás és felvilágosultság terjesztéséért és a hazai 
kultura, valamint az igaz vallásosság emeléséért küzd, mindig számithat Felséged legkegyel-
mesebb jóakaratára, oltalmára és támogatására. 

Ez a tudat bizalommal és nyugalommal tölti el sziveinket, hogy egyházunk kitűzött 
magasztos czéljait Felséged hathatós védelme alatt, ha nem is küzdelem nélkül, de zavartala-
nul megvalósíthatni íogja. 

És ezért, midőn hódolatteljes hálánknak Felséged legmagasabb színe előtt ezennel 
kifejezést adunk és ezt királyi kegyességgel fogadni kérjük, Felséged összes népeivel egyesít-
jük buzgó fohászunkat az Egek Urához, hogy Felségedet hazánk dicsőségére és tartós bol-
dogságára áldja és tartsa meg még hosszú évek során át. 

Kik legmélyebb alattvalói tisztelettel vagyunk császári és apostoli királyi Felségednek 
legalázatosabb szolgái és hú alattvalói: 

A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházegyetem. 
Kelt Budapesten, a magyarhoni ágost. hivt. evang. keresztyén egyház 1897. évi 

október hó 20 és következő napjain tartott egyetemes közgyűléséből. 
Az egyetemes közgyűlés a bemutatott és egész terjedelmében felolvasott 

hódoló feliratot elfogadja, annak díszesebb alakban leendő leiratását elrendeli és az 
egyetemes gyűlés valamint az egyházkerületek elnökségeinek és az egyetemes fő-
jegyzőnek aláírásával történt ellátása után, a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi Minister úr útján O Felségéhez felterjeszteni határozza. 

55. (Zs.) Egyetemes felügyelő bemutatja a budapesti és békéscsabai gymnasiumok 
államsegélyére vonatkozólag jóváhagyás végett felterjesztett szerződéseket és az eperjesi jog-
akadémia kérvényét annak engedélyezése iránt, hogy államsegélyt kérelmezhessen. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott szerződéseket és az eperjesi jog-
akadémia kérvényét oly felhívással adja ki a tanügyi bizottságnak, hogy véleményes 
javaslatát lehetőleg még ez ülés tartama alatt előterjeszteni szíveskedjék. 

56. (P.) E jegyzőkönyv 53. pontja alatt az 1848-ik évi XX. törvényczikk rendelkezé-
sének végrehajtása ügyében kiküldött bizottság a következő határozati javaslatot terjeszti a 
közgyűlés elé : 

Tekintettel arra, hogy egyházunk a megnehezült viszonyok közt a hitélet fejlesz-
tése, különösen az ifjúság vallás-erkölcsi oktatása s nevelése, a szórványban lakó hívek lelki-
pásztori gondozása végett, nem fejthet ki kívánatos munkásságot s számtalan egyéb magasz-
tos vallás- erkölcsi czéljával szoros kapcsolatban álló, de a hazai közerkölcsiség s közművelődés 
érdekében is kiváló fontosságú feladatát, anyagi erejének korlátoltsága miatt nem teljesítheti 
jelenleg úgy, mint teljesítette a múltban, az egyetemes közgyűlés egyházunknak az 1848. XX. 
t.-cz. szellemének megfelelő állami segélyezését s ennek törvényben való rendszeresítését 
égető szükségnek ismeri. 

E czélból felkéri s megbízza az egyetemes felügyelőt, tegye magát azonnal az ev. 
ref. testvéregyház illetékes közegeivel érintkezésbe, a két prot. egyházat közösen érdeklő 
ügyekben kiküldött bizottságnak oly czélból való mielőbbi összehívása végett, hogy e bizott-
ság a két prot. egyháznak az 1848. XX. t.-cz. szellemében való állami segélyezése és ennek 
törvényhozás útján való biztosítása érdekében egyöntetű eljárást követve, ez életbe vágó 
kérdésnek sikeres megoldását közös küldöttség által a nm. kormánynál sürgesse. 

Azon nem várt esetben pedig, ha jövő évi január hó végéig a két testvéregyház 
közös bizottsága között a kívánatos megállapodás létre nem jönne, felkéri az egyetemes köz-
gyűlés az egyetemes felügyelőt, hogy a'közös bizottság á. h. ev. tagjait 1898. február hóban 
tanácskozásra hívja össze a végett, hogy ezek, mint á. h. evang. egyházuk megbízottai, kizá-
rólag a mi egyházunk érdekében járuljanak küldöttségileg a nm. kormánvhoz, egyházunknak 
az 1848. XX. t.-cz. szellemében való állami segélvezése ügyében, addig és pedig, míg e 
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felette fontos kérdés törvényhozásilag megoldatnék, az egyetemes közgyűlésnek ez ügyben 
még 1895-ben a kormányhoz küldöttségileg eljuttatott felterjesztésnek elintézését sürgessék. 

A közgyűlés e javaslatot egyhangúlag elfogadván, határozati erőre emeli. 

57. (G.) Olvastatott a jelen jegyzőkönyv 47. pontja alatt javaslattétel végett kikül-
dött bizottság következő véleményes jelentése. 

A tiszai egyházkerületnek az egyházmegyék új felosztását tárgyazó határozataira s 
a kerület folyó évi szeptember havában tartott közgyűlésének a jegyzőkönyv 3 5 —ik pontja 
szerint hozott határozata ellen Hammersberg László és társa által beadott felebbezésre nézve 
véleményezés és javaslattételre kiküldetvén, van szerencsénk jelentésünket a következőkben 
előterjeszteni. 

A tiszai kerület, hosszabb előmunkálat után az egyházmegyék új felosztására nézve 
akkép határozott 1896. évi szeptember hó 9—10-ik napjain tartott közgyűlésén, hogy ezen 
felosztás szerint a VI sz. k. városi egyházmegye feloszlatása mellett, a kerületi jegyzőkönyv 
XX. pontja értelmében: 

1. a XIII. sz. v. egyházmegyét alkossák, az addig oda tartozó községek, továbbá 
a VII. bányavárosi egyházmegyéből: Göllniczbánya, Krompach, Merénv, Remete, Szomolnok 
és Svedlér s a VI. sz. k. városiból; Lőcse; 

2. a tátraaljait képezzék az eddigieken kívül a VI sz. k. városi egyházmegyé-
ből: Késmárk; 

3. a gömöri és 
4. a kishonti egyházmegyék változatlanul maradjanak ; 
5. a sáros-zemplénmegyei' esperességet alkossák: Budamér, Girált, Hanusfalva, 

Német-Jakabvágás, Komlós-Keresztes, Kondós-Kükemező, Lapos, Margonya, Kapi-Németfalu, 
Ofalu, Zsegnye s a VI. sz. k. városi egyházmegyéből, Bártfa két egyházközsége, Eperjesé 
ugyanannyi, Kis-Szeben két egyházközsége és Plavnica; 

6. a liptói egyházmegye területéhez csatoltassék az árvái egyházmegye, összesen 
hat egyházközsége; 

7. a hegyaljai egyházmegyét alkossák: Miskolcz, Diós-Győr, Sajó-Kaza, Arnót, 
Fancsal, Csanálos, Tállya, Szántó, Hernád-Vécse, továbbá a VII bányavárosi egyházmegyéből 
Stósz, a VI. sz. k. városiból Kassa két egyházközsége, a sáros-zempléniből Abos, Ránk, Felső-
s Alsó-Kemencze ; 

8. a tiszavidéki egyházmegyét képezzék: a hegyaljaiból: Nyíregyháza, Tokaj, Deb-
reczen, Nagy-Bánya, Nagy-Károly, Nagv-Várad, Kölese, S.-A.-Ujhely s a sáros-zempléniből: 
Pazdics, Sókút, Mernyik, Kladzánv, Ujklenócz; 

9. a brassói egyházmegye pedig maradjon változatlanul. 
A tiszai kerület ezen határozata, a zsinati törvény 80. §. értelmében jogérvényéhez 

szükséges jóváhagyás végett az egyetemes közgyűléshez felterjesztetvén, a mult évi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyvének 41-ik pontja szerint e határozatra, valamint az árvái és liptói 
egyházmegyéknek ez ellen beadott felebbezésére nézve kimondotta, hogy az új felosztásra 
vonatkozó határozatot ezúttal érdemleges elbírálás alá nem veszi, hanem tekintettel arra, 
hogy nem tűnik ki a felterjesztett határozatból, miszerint az érdekelt egyházközségek meg-
hallgattattak, bár a meghallgatás nem feltételezi a beleegyezést, felhívja a tiszai egyházkerü-
letet, hogy az érdekelt községeket is meghallgatván, hozzon újabb határozatot. 

Ennek következtében a korábbi határozat részben érintetlen hagyása mellett, rész-
ben pedig megváltoztatásával újabb határozatok keletkeztek. 

Megjegyezzük e helyütt hogy a tiszai kerület püspökének a bizottság előtt tett 
nyilatkozata szerint, ámbár nem tünt ki a mult évi felterjesztésből, de az egyházközségek a 
korábbi közgyűlési határozat előtt is tényleg meghallgattattak. 

Az újabb határozatok folytán, a tiszai egyházkerületnek az egyházmegyék új fel-
osztása tárgyában hozott határozata következőleg módosult. 

1. Az egyházkerület hozzájárult ahhoz, hogy az árvái egyházmegye hat községével 
továbbra is fenmaradjon s ekkép a liptói egyházmegyéhez csatolása mellőztessék. 

2. Hozzájárult a kerületi közgyűlés ahhoz, hogy Abos ne csatoltassék a hegyaljai 
egyházmegyéhez, hanem továbbra is a sáros-zempléni egyházmegye kebelében maradjon. 

3. A VI. sz. k. városi egyházmegye hét egyházközségi szavazattal öt egyházközségi 
szavazat ellenében elhatározta, hogy feloszlatását tartalmazó korábbi, különben is fejenkénti 
szavazással hozott határozatát nem tartja fenn, hanem korábbi szerkezetében s önállóságában 
fenmaradni kiván. 
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Ezt a határozatot az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyta s ezen határozat ellen 
adatott be felebbezés Hammersberg László és társa részéről. 

Ezen jóváhagyó határozat következtében a tiszai egyházkerületi közgyűlés jegyző-
könyvének XX. pontjában foglalt, a mult évben érdemleges elbírálás alá nem vett, fennebb 
előterjesztett határozatának azon részei, a melyek a VI sz. k. városi egyházmegye feloszla-
tásának tervén alapultak, annyiban módosultak, a mennyiben a VI sz. k. városi egyház-
megyéhez tartozó egyházközségeknek, más egyházmegyékbe való beosztása megszűnt. 

Sem a VI sz. k. városi egyházmegye említett újabb határozatát, jóváhagyó kerületi 
határozat ellen, sem annak fennebb kiemelt kihatása ellen, a Hammersberg László és társa 
által beadott felebbezésen kívül, sem az illető egyházmegyék, sem az egyházkerület részéről 
észrevétel vagy felebbezés, illetőleg kérvény nem terjesztetett az egyetemes közgyűlés elé. 

Hozatott azonban a tiszai kerületnek ugyancsak f. évi szeptember havában tartott 
közgyűlésén a jegyzőkönyv 37. pontja alatt, egy határozat, a mely az idei egyetemes köz-
gyűlésre is felterjesztetett s a mely nekünk kiadatott, mely látszólag ellentétben van, az ugyan-
azon közgyűlésen előbb hozott s a jegyzőkönyv 3 5-ik pontjában foglalt határozattal. 

Fölvétetett ugyanis a hegyaljai egyházmegye nyilatkozata, mely szerint az egyház-
megye korábbi e tárgyú határozatához, vagyis hogy belőle két egyházmegye, a hegyaljai és 
tiszavidéki képeztessék s Kassa két egyházközsége, valamint a sáros-zempléni egyházmegyéből 
Abos, Ránk, Felső- és Alsó-Kemencze a hegyaljai egyházmegyéhez csatoltassék, tovább is 
ragaszkodik. 

E nyilatkozatot az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette. 
Minthogy azonban az egyházkerületi közgyűlés elhatározta, hogy Abos megmarad 

a sáros-zempléni egyházmegye kebelében s ezt Hammersberg László és társa is, felebbezé-
sében tett kijelentése szerint megnyugvással fogadja s ez ellen nem felebbez ; minthogy továbbá 

f' ugyanaz a közgyűlés már ezen határozata előtt hozott korábbi határozatával jóváhagyta a 
VI sz. k. városi egyházmegye azon határozatát, mely szerint régi állapotában fenmaradni 
kíván s így már kimondatott, hogy abból egy egyházközség sem csatoltatik más egyház-
megyéhez: ezeknél fogva nyilvánvaló, hogy ezen jóváhagyó határozatnak sem lehet más 
értelme, mint az, hogy a korábbi határozat, mindazokban, a melyekben a VI sz. k. városi 
egyházmegye határozatának jóváhagyása módosulást nem eredményez, változatlanul fenmarad. 

A tiszai kerületnek az egyházmegyék új felosztását tárgyazó, az újabb határozatok 
folytán, ekkép módosult határozata képezi tehát, jóváhagyás szempontjából, a mult évi egye-
temes közgyűlésen felfüggesztett érdemleges elhatározás tárgyát. 

Az ekkép módosult tavalyi határozatnak azon része ellen, mely a VI sz. k. városi 
egyházmegye fenmaradására vonatkozik felebbezés is adatván be, és kapcsolatosan ez is 
elintézendő levén, helyesnek véljük első sorban erre vonatkozó véleményünket előterjeszteni, 
s mindenekelőtt megjegyezni, hogy az egyetemes közgyűlésen tett hivatalos bejelentés szerint, 
az egyik felebbező Csiskó János kassai lelkész visszavonta ugyan a felebbezést, de a másik 
felebbező részéről ily nyilatkozat nem történvén, a felebbezést megszűntnek nem tekinthettük. 

A felebbezés az árvái egyházmegyére s Abos községére nézve bekövetkezett mődo-
H sulás kivételével, egyebekben a tiszai egyházkerület mult évi közgyűlésén XX. jegyzőkönyvi 

szám alatt az egyházmegyék felosztása tárgyában hozott határozat helybenhagyását kéri s 
felhozza indokul: 

hogy a mult évi felosztás alapját a politikai községeknek az alakított anyaegy-
házakba és missiói körökbe való beosztása, az ebből folyó geográfiái összefüggés s ennek 
követelményekép a VI sz. k. városi egyházmegye feloszlatása képezte ; 

hogy ezen alap változásával zavar támad s a sáros-zempléni egyházmegye 12 köz-
ségével gyenge s működésre erőtelen; 

hogy a VI sz. k. egyházmegye előtt több ízben máskép határozott s feloszlatá-
sába beleegyezett; s a zavar onnét áll elő, hogy az 1896. évi közgyűlés XX. pontja alatti 
kerületi határozat az árvái egyházmegyét s az abosi egyházközséget illető részeit kivéve, 
egyebekben már jogerős s így az új határozat, a korábbi határozat ezen jogerős részére 
kihatással nem lehetne; végre 

hogy a 35 sz. helybenhagyó határozat a kerületen szabálytalanul hozatott, mert 
nincs megengedve, hogy az egyházak nemzetiségek szerint legyenek elnevezve. Kassa mégis 
két szavazatot gyakorolt, és mert az elnök a szavazatok egyenlősége mellett utólagos elnöki 
szavazattal döntött. 

A tisztelettel alólírt bizottság ezen okokat azonban nem találta olyanoknak, a melyek 
a megtámadott határozat megsemmisítésére alapul szolgálhatnának. 

g* 



36 

A kiindulási pont, mely az egyházmegyék új felosztásánál irányadásul szolgált, 
magában véve méltánylandó ugyan és nem lehet az ellen kifogás, hogy a fenforgó viszo-
nyok és körülmények tekintetbevételével lehetőleg irányadásul is szolgáljon, de oly mérvű 
geográfiái összefüggés, mint a felebbezésben hangsúlyoztatik, nem tekinthető azon intézkedés 
szükségképeni s kivétel nélküli következményének, mely intézkedés szerint a politikai egy-
házközségek az alakított anyaegyházakba és missiói körökbe beosztandók, arra pedig leg-
kevésbbé képezhet okot, hogy szabályszerűen hozott és kerületileg helybenhagyott, egyúttal 
a történelmi előzményt is figyelembe vevő egyházmegyei határozat, e minőségéből ki-
forgattassék. 

Zavar abból, hogy a korábbi határozat a VI. sz. k. városi egyházmegye fenmara-
dásával módosul s ennek egyházközségei nem csatoltatnak a többi egyházmegyékhez, nem 
támadhat, mert az új alakulás bekövetkezése az egyetemes gyűlés jóváhagyása előtt ki van 
zárva, maradván addig a korábbi állapot. 

Téves ugyanis a felebbezés azon felfogása, mintha a tiszai kerület mult évi köz-
gyűlésén hozott s a jegyzőkönyv XX-ik pontja alatt hozott határozata az árvái egyházmegyére 
s az abosi egyházközségre vonatkozó részének kivételével jogerős s ekkép végrehajtható volna. 

A zsinati törv. 80 §-a világosan kimondja, hogy az egyházmegyék felosztása tár-
gyában jogerős és végérvényes határozat csak akkor keletkezhetik, ha ahhoz az egyházkerület 
s az egyetemes közgyűlés jóváhagyása járult. 

Minthogy az e tárgyban hozott egyházkerületi határozatra nézve az egyetemes 
gyűlés határozata a mult évben függőben tartatott, az egyházkerületi határozat, a mely a 
mult évben hozatott, a maga egészében ép oly kevéssé képez a felosztás tárgyában végérvé-
nyes határozatot, mint nem képez az ilyet jelenlegi módosult alakjában, az egyetemes köz-
gyűlés jóváhagyása előtt. 

Hogy gyenge-e az új határozatok által módosult alakjában a sáros-zempléni egy-
házmegye, sőt gyengébb-e a hat egyházközségből álló árvái egyházmegyénél, melyet újabb 
határozatával a kerület fentartandónak mondott ki, ennek mérlegelésére első sorban az egy-
házkerület hivatott, mely pedig helybenhagyta a VI. sz. k. városi egyházmegyének azon hatá-
rozatát, melynek következményekép 12 s Abossal 13 egyházközség képezi a sáros-zempléni 
egyházmegyét. 

Az állított szabálytalanságot se látjuk fenforogni, mert a kassai egyházakat a zsinati 
törv. említett intézkedése nem fosztotta meg szavazati joguktól s az elnök döntő szavazata 
szavazategyenlőség esetén joggal gyakoroltatott. 

Mindezeknél fogva véleményünk szerint nem adható hely a felebbezésnek. 
A mi már most a felosztást tárgyazó s az előadottak szerint módosult határozatot 

illeti, tekintettel a fennebb már előadottakra, nevezetesen arra, hogy a felebbezés nézetünk 
szerint figyelembe nem vehető, s ezenkívül sem az egyházmegyék, sem az egyházközségek 
részéről, kérvény vagy felebbezés nem adatott be, sem annak jelenségei nem mutatkoznak, 
hogy az új határozatok okszerű és természetesen módosító következményei ellen, a kerületi 
közgyűlésen kifogás vagy ellenzés fejeztetett volna ki, tekintettel továbbá arra, hogy ámbár 
az alulírott bizottság az egyházkerület püspökétől, valamint a kerület más tagjaitól is tájéko-
zást igyekezett szerezni, oly körülménynek nem jutott tudomására, mely okul szolgálhatna, 
a kerületet oly hosszú időn át behatóan foglalkoztató intézkedések megfelelő voltának meg-
tagadására: mindezeknél fogva s nem tartva helyesnek a megoldás további késleltetését, java-
soljuk, méltóztassék jóváhagyni, a tiszai egyházkerületnek, az egyházmegyék új felosztása 
tárgyában hozott s az újabb határozatok folytán a fennebb kifejtettek szerint következőleg 
módosult határozatát. Ugyanis, hogy ezen módosult és jóváhagyandó határozat szerint: 

1. a XIII sz. v. egyházmegyét alkotják, azon egyházközségek, melyek eddig hozzá-
tartoztak, továbbá az eddigi VII. bányavárosi egyházmegyéből : Göllniczbánya, Krompach, 
Merény, Remete, Szomolnok és Svedlér; 

2. a tátraalji egyházmegyét képezik az eddig ahhoz tartozó egyházközségek : 
3. a gömöri egyházmegye; 
4. a kishonti egyházmegye; 
5. az árvái egyházmegye; 
6. a liptói egyházmegye: 
7. a VI szab. kir. városi egyházmegye eddigi egyházközségeikkel változatlanul 

hagyatnak. 
8. a sáros-zempléni egyházmegyét alkotják: Budamér, Girált, Hanusfalva, Német-

Jakabvágás. Komlós-Keresztes, Komlós, Kükemező, Lapos, Margonya, Kapi, Németfalu, Ofalu, 
Zsegnye és Abos; 
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9- a hegyaljai egyházmegyét képezik: Miskolcz, Diós-Győr, Sajó-Kaza, Amót, 
Fancsal, Csalános, Tállya, Szántó, Hernád-Vécse, továbbá a VII. bányavárosi egyházmegyéből 
Stósz, s a sáros-zempléni egyházmegyéből Ránk, Felső- és Alsó-Kemencze ; 

10. a tiszavidéki egyházmegyét alkotják: a hegyaljai egyházmegyéből : Nyíregyháza, 
Tokaj, Debreczen, Nagy-Bánya, Nagy-Károly, Nagy-Várad, Kölesef és S.-A.-Ujhely; a sáros-
zempléni egyházmegyéből : Pazdics, Sókút, Mernyik, Kladzány és Uj-Klenócz. 

11. a brassói egyházmegye változatlanul marad. 
Az egyet, közgyűlés a bizottság javaslatához képest a Hammersberg László 

és társa által beadott felebbezésnek helyt nem adva. jóváhagyja a tiszai egyház-
kerületnek az egyházmegyék új beosztását tárgyazó, a bizottság jelentése szerint 
módosult határozatát. 

58. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 58. pontjánál egyetemes felügyelő bemutatja a segély-
ért beérkezett 39 kérvényt.1 

E kérvények áttétetnek a közalap ügyeinek ellátására szervezett bizottsághoz. 

59. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 60-ik jegyzőkönyvi pontjánál felvé-
tetett a tiszai egyházkerületnek ismételten megújított azon javaslata, hogy az egyetemes 
egyházi bizottságokban az egyházkerületek megfelelő képviseletet nyerjenek, s hogy az 
egyetemes szabályrendeletjavaslatok alkotmányos tárgyalás végett előzőleg az egyházkerületekkel 
közöltessenek. 

Az egyetemes közgyűlés arra való utalással, hogy a bizottságok válasz-
tásánál a már jogerős rendszabályok szolgálnak irányadóul s ezek figyelembe véte-
lével a bizottságok a jelen közgyűlésen már meg is választattak, az indítvány felett 
ez úttal is napi rendre tér. 

60. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 61. pontjánál jelenti a Hrabovszky Zsigmond-féle 
alapítványt kezelő bizottság, hogy az 1896. évi számadások általa megvizsgáltattak, és fen-
tartva az egyetemes pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes pénzügyi bizottság által való 
megvizsgáltatását, rendben találtattak; minek alapján, hatásköréhez képest, az alapítvány 
gondnokának, Bendl Henriknek az 1896-iki számadási évre a felmentvényt ki is adta; 
három évre szóló megbízatása pedig lejárván, kéri az egyetemes közgyűlést a bizottság 
újraalakítására. 

a) Az alapítványi tőke az 1895. év végén volt . 71410 frt 28 kr. 
1896. évi szaporodás . . . . . . . . 2434 frt 86 kr. 
Az alapítvány vagyonállása 1896 végén 73845 frt 14 kr. 

b) A szabályszerű 200 frtos ösztöndíj kiadatott a lefolyt 1896/7. tanévre Remete 
Aladár gymnasiumi tanulónak. 

Tudomásul szolgál; az alapítványt kezelő bizottságba pedig megválasztat-
nak, három évre, Győry Elek elnöklete mellett, Perlaky Elek, ifj. Bánó József, 
Scholcz Gusztáv, Horváth Sándor (bpesti) és Góbi Imre. 

61. (G.) Ugyanazon jegyzőkönyv 64. pontjáról olvastattak a püspökök jelentései 
arról, hogy a mult év folyamán lelkészi vizsgálatot tett; a) a dunáninneni egyházkerületben 
Palic János, Kiss Milos, Szabó Kálmán, Alexi Gyula; b) a dunántúli egyházkerületben Koch 
Aurél, Petrovics Pál, Porkoláb Gyula, Schöll Lajos, Stettner Markó, Ziermann Lajos; c) a 
bányai egyházkerületben Hornyánszky Aladár, Beyer Fülöp, Margócsy Aladár, Csupkai János, 
Algövér Andor; d) a tiszai egyházkerületben Geistlinger Pál, Balczo Lajos, Bendik János, 
Sarudy Gyula és Noszkó István. 

Tudomásul szolgál. 

62. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontjánál olvastatott az e. e. e. gyámintézet 
következő jelentése: 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet folyó évi közgyűlését ez idén kivételesen Buda-
pesten tartotta, hol az elnökválasztó szavazatokat folyó hó 17-én felbontotta, s az ered-
ményt kihirdette. E szerint a magyarhoni e. e. e. gyámintézet világi elnökéül mind a négy 
egyházkerület egyhangú szavazatával újból Radvánszky Béla báró koronaőr választatott. Az 
egyházi elnökválasztás nem járt oly szerencsével, miután általános többséget a jelöltek közül 
egyik sem kapott. 
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Zelenka Pál püspök, kit a gyámintézet több mint 3 évtizeden keresztül büszke-
séggel vallhatott magáénak, az idén közsajnálatra végkép lemondott az elnökségről, s helyét 
újabb választásig a legidősebb ker. gyámintézeti egyházi elnöknek, Dianiska Andornak engedte 
át. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet azzal akarta némileg a bokros érdemeket meghálálni, 
hogy Zelenka Pált megválasztotta örökös tiszteletbeli elnökének. 

A német G. A. egylettől ez idén is 15,000 frt-nál nagyobb segélyt kaptunk. 
A gyámintézet legfelső fokán, vagyis az idei egyetemes gyámintézeti közgyűlésen 

9321 frt 99 krt osztottunk ki, miből a két legnagyobb segélyt N.-Kanizsa és Szt-Antalfalva 
kapta, az első 1012 frtot, a második 1000 frtot. Ezen kívül nagyobb összegeket kaptak a 
négy leányiskola összesen 849 frtot, a zalai missió 500 frtot, Győr-Szemere 300 frtot, s 
mindenegyik egyházkerületben egy-egy gyülekezet 400 frtos szeretetadományban részesült. A 
dr. Palló-féle 400 frtos segélyt Felső-Ozor nyerte el. A nagy alapítók száma kettővel szapo-
rodott, Prónay Dezső báróval, és egy kegyes nővel, néhai Munker Annává], kik a magyar-
honi e. e. e. gyámintézetre 1000 frtos alapítványt adtak. 

Ha visszagondolunk a gyámintézet bölcsőjére, és a mostani eredményt az akkori-
val egybevetjük, az énekessel csudálkozva kell bevallanunk: «Óh mily nagy az Isten jósága, 
Vájjon kit nem érzékenyít?» Ha meg összeadjuk mit 37 éven át gyűjtöttünk, részben kiosz-
tottunk, majd egy millió. Jövőre is csak előre a tört úton! A jó magnak idő kell ahhoz, 
hogy kikelhessen, nőjjön és erősödjék, de ha egyszer megerősödött, gyönyörűség azt látni, 
hogy mily sok áldást hint maga körül. 

E jelentés kapcsán felvétetett a gyámintézeti elnökség jelentése is, a mely szerint a 
legszegényebb egyházak segélyezésére kiutalt 4000 frtot oly módon osztotta ki az egyetemes 
bizottság, hogy minden kerületben 10—10 egyház nyert egyenkint 100 frtnyi segélyt. 

A jelentések tudomásul vétetvén, azoknak kapcsán 
a) örömmel üdvözli az egyetemes közgyűlés a négy egyházkerület egy-

hangú szavazatával, az e. e. e. gyámintézet újból megválasztott világi elnökét br. 
Radvánszky Bélát és a közsajnálatra elnöki tisztéről véglegesen lemondott Zelenka 
Pál püspököt, mint örökös tiszteletbeli elnököt; 

b) hálás köszönetet mond mindazoknak, kik az áldásos intézményt fejlesz-
teni segítették közreműködésükkel és adományaikkal; 

c) a könyörülő szeretet mezején munkálkodó e mentő intézetet továbbra 
is melegen ajánlja az egyházi testületek, intézetek és egyes hivek buzgó pártfogásába ; 

d) dr. Pank, a G. A. egylet központi főelnökének, az egyetemes köz-
gyűlést is szívélyesen üdvözlő soraiért, szíves köszönetét fejezi ki. 

68. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 66-ik pontjánál olvastatik a Luther-társaság 
következő jelentése: 

Társaságunk ez évben is zajtalan, csendben folyó áldásos munkát végezett. Neve-
zetesen abból az alkalomból, hogy Melanchton Fülöp emlékének ünnepet szentelt az összes 
protestáns világ tengeren innen, tengeren túl, ő is megíratta a nagy «mester» történetét 
pályázat útján, a pályadíjat Pethes János csurgói állami tanítóképző-intézeti tanár nyerte meg. 
Ugy szinte az ezeréves ünnep emlékére pályázatot írt ki a protestantismus hatásáról, a magyar 
köz és társadalmi életben. E pályázat eredményeként üdvözöljük Schrödl József rozsnyói 
főgymnasiumi tanár történelmi becsű nagy munkáját. Folytattuk az «Evang. Családi Lapok» 
kiadását, közöltük Melanchton egyik eredeti levelét s kiadtuk Bugenhagen egy a selmeczi 
levéltárban őrzött sajátkezű iratát magyar fordításban. 

Nem kisebb fontosságot tulajdonítunk annak a munkatervezetnek, mit a Luther-
társaság a legközelebbi évre maga elé kitűzött Az egyháztörténetet a gyermeki felfogásnak, 
megfelelő modorban a népiskolák számára, hű életrajzi képek alakjában akarjuk megíratni, 
De legnagyobb fontosságot mégis annak tulajdonítanánk, ha az egyetemes gyűlés kegyes 
támogatásával és közreműködésével legalább az egyházi sajtót hatalmunkba keríthetjük, épen 
e czélból számot is vetettünk magunkkal, mnek eredménveként bejelentjük, hogy a Luther-
társaság irodalmi vállalataihoz, hogy kiadványait olcsóbbá tehesse, évi 1500 frt segélyre szorul, 
mire nézve kérjük is a Főtisztelendő és Méltóságos egyetemes közgyűlést, hogy az összeget, 
hivatkozva mult évi határozatára, immár ez évre megszavazni kegyeskedjék. Fegyver nélkül 
hadakozni nem lehet, különben a gyengét a nálánál erősebb, ha megtámadja, könnyen legyőzi 
és a mije van attól megfosztja, nyáját eloszlatja, nem egy esetben magának foglyul viszi. 
Míg ellenben, ha a kért segélyt megkaphatjuk, egy a központban, Budapesten létesítendő és 
az egyház érdekeit mindenben védő, intézményeinek fejlődését hathatósan elősegítő egyházi 
lapra könnyen szert tehetünk. Mily nemes dolog lenne, ha e magasztos eszme legközelebb 
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megvalósulna! Biztat az az édes remény, mit az egyetemes egyház tavaly nyújtott, hogy e 
tekintetben a gyümölcsérés ideje tőlünk nincs messze immár. 

A mi a Luther-társaság tagjainak számát illeti, daczára az időközi elhalálozásoknak, 
évről-évre szaporodunk. A társaság jelenben 450 tagot számlál, vagyona pedig 1896. év végén 
10,392 frt 98 kr. 

A jelentés tudomásul vétetik; az ev. tudatot ébresztő, ápoló és erősítő 
társaság pedig melegen ajánltatik a közgyűlés részéről, a testületek, intézetek és 
egyesek buzgó pártfogásába; az elemi iskolák számára hű életrajzokban kiadandó 
egyháztörténetre s összes kiadványainak olcsóbbá tételére szükségelt évi 1500 
frtnyi segély iránti kérelme áttétetik a közalap ügyeinek ellátására szervezett 
bizottsághoz. 

64. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 67. pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 10. és 
11. pontja, a melyek szerint Stromp László a theologiai tanári vizsgát jeles sikerrel tette le 
és Raífay Sándor rendkívüli theologiai akadémiai tanár a theologiai tanári vizsgára jelentkezett. 

Tudomásul szolgál. 

65. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 68. pontjánál olvastatott a Zpevnik-bizottság 
elnökének Baltik Frigyes püspöknek következő jelentése: 

A «Zpevnik)) énekeskönyv alapítványi vagyonának 1896. évi számadása a szám-
vizsgáló bizottság által, melynek tagjai a zólyomi és a nógrádi főesperesek, rendben találtatott ; 
a pénztárosnak (Raab Károly barsi esperes) a felmentvény megadatott. 1896. év végével tett 
a vagyon 10893 frt 99 krt, tehát a szaporodás 213 frt o6'/2 kr. 

Ezen számadás a jelentéssel együtt a három felügyelő püspökhöz felterjesztetett. 
Az énekeskönyvnek 51 példánya a theol. Otthon, a balassa-gyarmati, a körmöczbányai és a 
plavnicai egyházak között osztatott szét. Azonkívül Melanchton Fülöp születése 400-dos em-
lékére életrajza 3000 példányban a hivő nép számára ingyenes kiosztás czéljából nyomatott. 
Ezenkívül egynéhány kisebb könyv is a hivők között kiosztatott. 

Tudomásul szolgál. 

66. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 70. pontjánál az egyetemes felügyelő jelenti, hogy 
a zsinati törvényből 10 példányt küldött a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz oly 
kérelem mellett: hatna oda, hogy a közigazgatási hatóságok és a bíróságok zsinati törvé-
nyeinket megszerezzék; mire nézve válasz mindeddig nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

67. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 71 -ik pontjánál felvéte-
tett a bányai kerület azon jelentése, mely szerint a békési egyházmegyébe kebelezett Kon-
doros egyházközségnek mult évi 12 frt 11 krnyi közalapi járuléka, az időközben megváltozott 
viszonyoknak megfelelőleg ezután 64 frt 18 krnyi összegben volna megállapítandó. 

E jelentés nyilvántartás végett, a közalap ügyeinek ellátására kiküldött 
bizottsághoz tétetik át. 

68. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyvi pont kapcsán az egyetemes közgyűlés felhívja 
az egyházkerületek figyelmét arra, hogy a közalap javára kivetett járulékoknak a folyó év 
végéig az egyetemes pénztárba való befizetése iránt intézkedjenek. A kivetett járulékok, a 
mult évi kivetés szerint tesznek: 

A dunáninnení kerület terhére 3386 frt 60 krt. 
A dunántúli » » 4253 » 63 » 
A bányai » » 7659 » 94 » 
A tiszai » » 3226 » 80 » 

Összesen: 18526 frt 97 krt. 

69. (P.) A mult évi közgyűlési jegyzőkönyv 72. pontjánál a tiszai kerület megújítja 
azon indítványt, hogy a reá kivetett közalapjárulékból a szórványokra eső 221 frt 18 krnyi 
összeg levonassék s kéri a mult évi kivetés szerint az árvái egyházmegyét terhelő 70 frt 
67 krnyi járandóságnak oly módon való helyesbítését, hogy 1897-től kezdve évi járuléka 
66 frt 84 krban állapíttassék meg. 

Nyilvántartás végett áttétetik a közalap ügyeinek ellátására kiküldött 
bizottsághoz. 
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70. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 74. pontjánál előadatott az egyetemes nyugdíj-

intézet szervezetének megállapítása czéljából kívánt szabályrendelet javaslata, az egyetemes 
szabályrendeleti bizottság következő jelentése kapcsán: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Az egyetemes szabályrendeleti bizottság megfelelvén azon feladatának, hogy az egye-
temes nyugdíjintézetről alkotott zsinati törvény végrehajtását czélzó szabályrendeletet javaslat-
képen elkészítse: van szerencsénk ezen javaslatot, következő jelentésünk kapcsán tisztelettel 
beterjeszteni. 

Az eljárás mikéntjére nézve a bizottság azt az utat követte, hogy mindenekelőtt a 
Budapesten m. é. július i -én folytatott tanácskozásában körvonalozta az egyetemes nyugdíj-
intézet szervezetének irányelveit s ezen tanácskozás eredményét jegyzőkönybe foglalván, meg-
bízta Glauf Pál bizottsági tagot, hogy a megjelölt irányelvek figyelembevétele s lehető alkal-
mazása mellett készítsen a további tárgyalás alapjául szolgáló előmunkálatot s terjeszsze azt 
az e végből szentmártoni Radó Kálmán egyházkerületi felügyelő és Zelenka Pál püspök elnök-
lete alatt Fajnor István, Händel Vilmos, Kmeti János, Perlaky Elek, Poszvék Sándor és Veres 
József tagokból egyidejűleg megalakított albizottság elé. 

Miután nevezett előadó az előmunkálatot részletes indokolás s Bogyó Samu keres-
kedelmi akadémiai tanár mérlegkiszámítása mellett elkészítette s kinyomatta : — az albizottság 
azt Budapesten f. é. június 30-án tartott ülésében vette beható tárgyalás alá s alapelveit álta-
lánosságban egyhangúlag magáévá tevén, a jelentésében foglalt módosításokkal további elfo-
gadásra ajánlotta. Ilyen előkészítés után került a munkálat az egyetemes szabályrendeleti 
bizottság Budapesten f. é. július i -én tartott teljes ülése elé, mely általánosságban az alap-
elvekhez szintúgy egyhangúlag hozzájárult s a részletes tárgyalás során határozatilag tett 
módosítások szerint, a szabályrendelet-javaslatot jelen szövegezésében megállapította. 

Midőn tehát az ily módon elkészült bizottsági javaslatunkat a Méltóságos és Fő-
tisztelendő Egyetemes Közgyűléshez döntő tárgyalás és elfogadás végett tisztelettel bemutatjuk, 
ámbár — a mi az indokolást illeti, egyszerűen utalhatnánk az előadói munkálat indokolására, 
melyet épen e végből és még azért is egész terjedelmében határozott a bizottság ezen jelen-
téshez csatolni, hogy így e közérdekű ügy fejlődési folyamata átnézhetően megvilágítva legyen: 
— mégis a bizottság megállapodásából kötelességünknek ismerjük a szabályrendelet-javaslat 
legalább némely fontosabb s elvi jelentőségű intézkedését tüzetesebben kifejteni. 

Altalánosságban legelőször is kiemelendőnek tartjuk, hogy a javaslatnak kiindulási 
pontul szolgáló s az egész felett uralkodó alapelve — a kivihetőség. Hiábavalónak tartanok 
ugyanis javaslólag csak megkísérelni is az egyetemes nyugdíjintézet szervezetének olyan alakját, 
melynek méretei kedvezőbbek s jobbban megfelelőek lennének ugyan a lelkészek különben 
egészen jogos várakozásának és igényeinek; de a megvalósítást a jelen viszonyok anyagi 
kényszerűsége vagy végkép lehetetlenné tenné, vagy még hosszú időre elodázná. Inkább 
szolgáljon a jobbnak bevárására okvetlenül szükséges idő arra, hogy az alatt fejlődjék s 
gyarapodjék az egyelőre talán kevésbbé kielégítő, de most mindjárt kivihető. E szempontból 
igazat kellett tehát adnunk az előadói javaslatnak, mely a kivehetőség alapelvéből indul ki s 
ezen kivehetőség terjedelme s határoltságára nézve mértékadóul az egyetemes nyugdíjintézet 
fentartására hivatott három tényező, ú. m. az egyházegyetem, az egyházközségek és a tagok 
hozzájárulási képességét tekinti. 

A javaslatban e kivihetőség mellett a másik érvényesítendő vezérelv volt: a szám-
tani- biztonság, hogy ennek alapján az egyetemes nyugdíjintézet most és a jövőben élet- és 
fejlődésképes legyen s a tagsági jogokat minden körülmények között biztosítsa. E czélra 
szolgál Bogyó Samu, a budapesti kereskedelmi akadémia tanárának, mint ezen specziális tudo-
mányszakban legelső rangú szaktudósnak a •/. a. kéziratban ide csatolt részletes kiszámítása, 
melynek végeredménye, mint a főeredmény-összegekbol összeállított számtani mérleg kinyo-
matva az előadói indokolás során látható, s mely az előadó által az egyetemes nyugdíjintézet 
leendő tagjaitól egyénenkint és közvetlenül, tehát a legnagyobb hitelességgel összegyűjtött s 
szintúgy az előadói indokoláshoz csatoltan kinyomatott statisztikai kimutatás alapján készült. 
A mennyire tehát a czélba vett közintézmény jövőben óhajtott egészséges életfolyamata 
emberileg előre belátható és emberileg előre biztosítható: e végből az erre szolgáló szaktu-
domány igénybevételével megtettük azt, a mire kiküldetésünk alkalmával (1895. évi egyet, 
jegyzőkönyv 90,) utasítva is lettünk, hogy t. i. a javaslat készítésénél szakértőt is alkaalmazzunk. 

Ezeknek általánosságában való megérintése után áttérünk a javaslat illető §-aiban 
foglalt következő leglényegesebb határozmányokra. 
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A io. §. az egyházegyetem hozzájárulását: alapító tőkéül egyszer s mindenkorra 
kiutalandó 25,000 forintban és évenkinti járulékul fizetendő 24,000 forintban állapítja meg a 
közalap terhére. 

Ezen hozzájárulási pénzösszegek fedezeti forrása, az egyházi közalapról és az egye-
temes nyugdíjintézetről alkotott zsinati törvények összhangzó rendelkezése szerint, csakugyan 
az egyházi közalap lévén: — rá kell mutatnunk a következményül előre jelentkező azon 
tényre, hogy már az évenkinti 24,000 frt járulék is az egyházi közalap tulajdonképeni rendes 
jövedelmét, t. i. a 7 2

0 / 0 - o s járandóságból, — az első évihez képest átlag 18,526 frt 97 krból 
és az alaptőke kamatának törvényszerinti 80%-kából (előadói indokolás 76. lapon), átlag 
3295 frt 96 krból keletkező 21,822 frt 93 kr. évi összeget teljesen fölemészti, ámbár pedig 
a közalap feladata, az egyetemes nyugdíjintézeten kívül a törvényben megjelölt egyéb czélokat 
is támogatni. 

Midőn tehát a bizottság mégis az egyházegyetem hozzájárulásául az ezen §-ban 
meghatározott összeget hozza javaslatba, ezt csak úgy tehette komolyan és indokoltan, hogy 
a közalap jövedelmébe állandó tételképen beszámította az 50,000 frt államsegélyt. Ez az oda-
számítása pedig ezen államsegélynek feltétlenül jogos és törvényes ugyan, mert az állami 
budget-törvény ez 50,000 frt évi államsegélyt határozottan és kifejezetten a közalap számára 
rendeli; hanem kérdés támadhat abban az irányban, hogy lehetséges-e ezen államsegély olyan 
állandóságára számítani, hogy azon, mint egyik alapkövön nyugodtan és aggodalom nélkül 
felépíthető egy oly messze jövőbe kiható s annyi család fontos érdekét biztosítani hivatott 
közintézmény, mint a felállítandó egyetemes nyugdíjintézet? 

Ámbár ez oly kérdésnek tűnik elő, melyre feltétlenül biztos s minden ellenmondást 
kizáró felelet sehonnan sem nyerhető s olyat senkisem adhat, a bizottság mégis ez államsegély 

I állandósága iránt bizalommal tekint a jövőbe azért, mert annak eredete, köztudomás szerint, 
i az állami törvényhozás által a hazai két protestáns egyház felsegélyezése czéljából, az úgy-
L nevezett három milliós sorsjegy-kölcsönről hozott, de végrebajthatlanul maradt törvényre 

vezetendő vissza s így ez az 50,000 frt úgy tekintendő, mint az egyházegyetem részére az 
érintett törvényben nyújtott kedvezmény évenkint esedékes egyenértéke. Továbbá az állam-
segély állandósága iránt a bizottság bizalommal tekint a jövőbe azért, mert a hazai ev. ref. 
testvér-egyház hasonló bizalmat táplálván, ez államsegélyt szintúgy közintézményei egyik 
nélkülözhetlen létalapjául \ette és tekinti, minélfogva ha ezen velünk ugyanazonos és közös 
érdekét valaha mégis bármi veszély fenyegetné, úgy az országos két protestáns egyház bizo-
nyosan vállvetve kelne annak megvédésére. És végül azért is épített a bizottság ez államsegély 
állandóságára, mert alig tételezhető fel valaha akár az államkormány, akár a törvényhozás 
részéről olyan elhatározás, mely ez 50,000 frtnak elvonni akarná még azon részét is, mely 
az egyetemes nyugdíjintézetnek, tehát egy széles érdekkörű, jótékony és közművelődési 
czéllal kapcsolatos egyházi közintézménynek képezi egyik legfőbb életgyökerét 

Ebben a meggyőződésben a bizottság nyugodtan ajánlja a 10. elfogadását, ille-
tőleg az abban javasolt hozzájárulási összegek megállapítását, magáévá téve e mellett az előadó 
indokolásában (75—77. lap) foglalt fedezeti kiszámítást, melynélfogva a 25,000 frt alapító 
tőke és a 24,000 frt évi járandóság kifizetése után is, a törvény által a közalap feladatai 

H közé sorozott többi czélok évenkinti támogatására még 44,322 frt 93 kr., sőt az alaptőke 
kamatának 20%-tóliján (822 frt 98 kr.) felül tőkésíteni javasolt 3500 frt hozzáadásával 
összesen 47,822 frt 93 kr. fog állani évenkint, a közalap mostani jövedelmi forrásai mellett, 
az egyházegyetem szabad rendelkezésére. 

A 11. §. szerint az egyházközségek hozzájárulása, az évenkint egyszer tartandó 
offertoriumon felül, minden egyes nyugdíjra jogosult állomás után évi 12 frt. 

A bizottság megegyezően az előadó indokolásával (48. és 49. lap) ezen 12 frtot, 
viszonyítva a tanítók után az országos tanítói nyugdíjintézetbe fizetendő ugyanilyen összegű 
szolgáltatáshoz, a zsinati nyugdíjtörvény által (3. §.) az egyházközségek részéről megállapított 
hozzájárulási kötelezettség minimális mértékének tartja, a mely minimummal kellene kezdődnie 
a hozzájárulásnak abban az esetben is, ha ez nem egyenlő összegű lenne, hanem valamelv 
meghatározott kivetési alapon arányosan emelkedővé tétetnék. 

Hogy azonban a javaslat ezen egyházközségi hozzájárulást sem fokozatosan, sem 
aránylagosan, hanem egyenlően ugyanegy összegben ajánlja megállapítani, erre nézve az elő-
adói indokolásban felsoroltakon kívül a bizottság döntő szempont gyanánt azon ténykörül-
ményt fogadta el, hogy a 12 frt járulék szolgáltatásából eredő látszólagos aránytalanságot, az 
egyházközségekre vonatkozólag, teljesen helyreüti és kiegyenlíti az egyházi közalaphoz való 

a 72%-os hozzájárulás. Már pedig a közalapra való ezen járandóság mennyiségét azért kell a 
nyugdíjintézeti 12 frtos hozzájárulással együttesen és nem különválasztva mérlegelni, mert az 
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egyetemes nyugdíjintézet alapítását s fentartását az egyházi alkotmány (305. §. d) a közalap 
terhére utalja; minélfogva a szabályrendelet 10. §-a szerint, a közalapból az egyetemes nyug-
díjintézetre javasolt 24,000 frt évi járulék fizetése folytán, a közalap évi folyó jövedelmének 
(Indokolás 76. lapon: 71,822 frt 93 kr.) majdnem egész egyharmada az egyetemes nyugdíj-
intézet fentartására fog szolgálni, következésképen az egyházközségek '/2°/0-os közalap 
járandóságából '/, rész közvetve az egyetemes nyugdíjintézetre jutó hányadnak tekintendő. 

Ezen tényállást véve számításba, az egyházközségek hozzájárulása az egyetemes 
nyugdíjintézet fentartásához tulajdonképen tehát nem egyenlő, hanem arányos vagy legalább 
is fokozatos lesz : a mint ez például a tiszai egyházkerületbeli hegyaljai egyházmegyébe kebe-
lezett következő egymástól eltérő nagyságú és különböző vagyoni erejű egyházközségekre 
vonatkozó számadatokból látható. Ugyanis az egyetemes nyugdíjintézet fentartásához hozzá 
fog járulni: Hernád-Vécse 12 frt s a közalapi járandóságát tevő 1 frt 06 krból jutó V, vagyis 
35 kr., összesen 12 frt 35 krrral; Sajó-Arnót 12 frt s a közalapi 11 frt 98 krból jutó '/, 
vagyis 3 frt 99 kr., összesen 15 frt 99 krral; Miskolcz lelkésze és valástanítója után kétszer 
12 frt vagyis 24 frt s a közalapi 102 frt 05 krból jutó '/, vagyis 34 frt 01 kr., összesen 
58 frt 01 krral; Nyíregyháza két lelkésze, vallástanár és kántor után négyszer 12 frt vagyis 
48 frt s a közalapi 275 frt 62 krból jutó '/, vagyis 91 frt 87 kr., összesen 139 frt 87 krral. 
S ha ehhez hozzáveszszük a köteles évenkinti offertorium várható progressiv nagyságú ered-
ményét, ez még teljesebbé fogja tenni a hozzájárulás arányosságát. 

Mindamellett bizonyos, hogy ez a 12 frt sok kicsiny és szegény egyházközségre, 
ha nem is elviselhetlen, mégis érezhető nagy teher lesz. Ennélfogva a bizottság az előadói 
indokolás azon álláspontjára helyezkedvén, hogy e bajon az egyházkerületeknek az e czélra fel-
használható pénzforrásokból közigazgatási úton keilend segíteniök, különösen felhivandóknak 
javasolja az egyházkerületeket arra, hogy úgy a szegény egyházközségek, valamint a szegény 
lelkészek hozzájárulási terhének könnyebbítésére fordítsák a Baldácsy-alapítvány jutalékának 
bizonyos hányadát, a mi annál inkább lehető, mert ezen jutalék épen most emelkedőben 
van és mert az alapítvány e czélra való értékesítése az alapító-levél rendelkezésének teljes 
hűséggel megfelel. 

A 12. §. a tagok hozzájárulását szabja meg: 60 frt öt év alatt törleszthető belépési 
és 28 frt évenkinti járulékban. 

Tagadhatatlan, hogy ez által súlyos teher hárul a lelkészekre általában,, de különösen 
némelyekre nézve ez a teher felette nyomasztó, sőt szinte elviselhetlen lesz. Ámde a bizott-
ság ezen §-nál oly kérlelhetlen mathematikai kényszerűség előtt állott, mely elől nem 
térhetett ki. 

E baj orvosszeréül első pillanatra az tűnik fel talán, hogy ezen tagsági járulékok 
valamely fokozat szerint arányosíttatnának; a mi azonban nem vezetne czélhoz; mert a mily 
mértékben kisebbednék ez a teher a szegényebbeknél, olyan mértékben válnék lehetetlenné 
azoknál, a kiknek teherviselési képességük látszólag nagyobb. A bizottság tehát, minthogy a 
teherviselési képesség meghatározására biztos és állandó alapot különben sem vélt feltalál-
hatni, e részben a lelkészek közötti egyenlőség elvére helyezkedett s a járulékokat egyenlő 
összegben javasolja megszabni, annál is inkább, mert a szabályrendelet a tagsági jogokat is 
egyenlően méri ki. 

A mennyiben pedig a járulékok nagysága és egyenlőségéből kifolyólag sok lelkészre 
nézve a nehézség tényleg jelentkezni fog: eziránt a bizottság, hivatkozva azon biztató kilá-
tásra is, hogy a lelkészi fizetések állami törvényhozási úton kiegészíttetni czéloztatnak, kise-
gítőül ugyanazt ajánlja itt is, a mit fentebb az egyházközségek járulékánál ajánlott, hogy t. i. 
az egyházkerületek felhívandók gondoskodni saját hatáskörükben arról, hogy azon lelkészek, 
kikre nézve az egyetemes nyujdíjintézeti járulék súlyos terhet képez, ezen kötelezettségük 
teljesíthetése czéljából, közigazgatási úton segélyeztessenek az erre kínálkozó jövedelmi forrá-
sokból, különösen pedig a Baldácsy-alapítvány jutalékából. 

Sőt a bizottság kifejezést óhajtott adni azon nézetének is, hogy e tagsági járulékok 
legalább részben való fizetését az illető egyházmegyei nyugdíjintézetek is átvállalhatják s ekként 
tagjaik ezen terhén könnyíthetnek, ha egyébként alapszabályszerű kötelezettségeiknek e mel-
lett is megfelelni képesek. Az illetékes testületek e végből szükséges határozata s ennek az 
alapszabályokba való felvétele annál indokoltabb lenne, mivel ezen nyugdíjintézeteknek csak 
addig lesz a maival ugyanazonos hivatásuk, a míg a felállítandó egyetemes nyugdíjintézet nem 
éri el a természetes és biztos fejlődés azon fokát, hogy a lelkészek nyugdíjigényét teljes mér-
tékben kielégítheti. De már jelenleg is azonnal, mihelyt az egyetemes nyugdíjintézet tényleg 
életbe lép, a szóban levő nyugdíjintézetek rendeltetése mindjárt változottnak tekinthető any-
nyiban, hogy azontúl nem tarthatják oly szoros feladatuknak az alaptőkét a jövő számára 
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úgy, mint eddig gyarapítani nagy összegű évi zárszámadási felesleggel, hanem az alapszabály 
megfelelő módosítása által megtehetik azt, hogy a lehetőnek mutatkozó mértékben tagjaik 
egyetemes nyugdíjintézeti terhén könnyítenek. 

A 15., 17. és 19. §-ok a nyugdíj, özvegy ellátási és gyermeknevelési díj összegét 
állapítják meg oly mértékben, mely a mathematikai mérleg kényszerűségében leli paran-
csoló indokát. 

Az előadó, a mint indokolásából ez kitetszik, kisérletet tett ugyan a nyugdíjintézet 
alaptervénél, hogy a nyugdíj 600 frt, az özvegyellátási díj 300 frt, egy gyermek nevelési díja 
60 frt s a teljesen árváé 120 frt legyen, ámde ebből a mérlegben 37,491 frt 2 kr. évi hiány 
származott, melynek elenyésztetésére jelen viszonyaink mellett fedezeti forrást találni egy-
szerűen lehetetlenség. Belátta ezt a bizottság is, s azért a számok könyörtelen hatalmának 
engedni kényszerülten elfogadta az előadó módosult javaslatát, melyet munkálata 74—79. 
lapjain kifejtett s melyhez képest a szabályrendelet illető szakaszaiba a nyugdíj, özvegyellátási 
és gyermeknevelési díjak mennyiségét javaslólag felvettük, oly határozmány mellett, hogy a 
tagok nyugdíjazása csak 10 betöltött tagsági év után venné kezdetét, de az özvegyellátási, 
valamint a gyermeknevelési díjak folyósítása a nyugdíjintézet életbe lépésével egyidejűleg 
kezdődnék. 

Kötelességünk megérinteni, hogy az előadói javaslat eredetileg 22, §-a bizonyos 
óvintézkedést tartalmazott azon nem várt esetre, ha az egyetemes nyugdíjintézet jövőben 
bármely okból netalán válságba sodortatnék. Minthogy azonban a bizottság oly véleményben 
volt, hogy ez csak a tagok nyugtalanítását idézné elő: a jelzett §-t egészen kihagyta annál 
inkább, mert annak czélzatát a jelen javaslat 33. §-ában eléggé benfoglaltnak tekinti. Ez utóbbi 
szakasz ugyanis óvintézkedés is a netaláni válsággal szemben és egyszersmind tíz évenkint 
megnyíló kilátás is az iránt, hogy a nyugdíjintézet jövő fejlődésének erejéhez képest a díj-
igények javíttatni fognak. 

Ugyancsak meg kell említenünk azt is, hogy az előadói javaslat azon rendelkezést 
tartalmazta a zárhatározatok között, hogy az eddig fennálló egyházkerületi és egyházmegyei 
nyugdíjintézetek alapszabályaiban netán benfoglalt azon határozmány, mely a tagul való belé-
pést kötelezővé teszi, hatályon kívül helyeztessék azon új lelkészekre nézve, a kik az egye-
temes nyugdíjintézet felállítása után lépnek hivatalba. S szintúgy az előadói javaslat egy másik 
zárhatározata az volt, hogy a mennyiben az egyházközségek az említett nyugdíjintézetek 
javára akár azok alapszabályaiban, akár egyházmegyei, illetőleg egyházkerületi határozatok foly-
tán, bizonyos kötelező évi járulékokkal lennének megróva: ezeknek fizetése alól az egyete-
mes nyugdíjintézet életbe lépésétől kezdődőleg oldassanak fel. 

Minthogy azonban a bizottság úgy vélekedett, hogy ezen, az egyetemes nyugdíj-
intézet egyedüli kötelező voltát érvényre emelni czélzó két rendelkezés az érintett nyugdíj-
intézetek életgyökerét támadná meg, holott pedig ezen nyugdíjintézetek további fennmaradására, 
a mint azt fentebb kifejtettük, még az egyetemes nyugdíjintézet felállítása után is szükség 
lesz legalább addig, míg ez utóbbi a nyugdíjigényeket csak ily kezdetleges mértékben képes 
kielégíteni: azért mind a két rendelkezést az előadói javaslatból elejtette s helyettük a sza-
bályrendelet 34. §-ában csupán azon kijelentésre szorítkozott, hogy a kérdéses nyugdíjintéze-
teket az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet érintetlenül hagyja. 

A szabályrendelet többi határozmányának indokolását illetőleg, elégségesnek tartjuk 
egyszerűen az előadói indokolásra utalni. 

Végül még csak arra kell kiterjesztenünk hivatalos jelentésünket, hogy a bizottsági 
ülésben, azon czélzatból, hogy az egyetemes nyugdíjintézet a szabályrendelet 35. §-a szerint 
a jövő 1898-ik évi január i-én csakugyan életbe léptethető legyen azért is, mert a zsinati 
nyugdíjtörvény az életbe lépést még a folyó 1897. évi január i-jére tűzte ki, indítvány téte-
tett az iránt, hogy a bizottság az elkészített munkálatot terjeszsze le közvetlenül az egyház-
kerületekhez, hogy így az alkotmányos nyilatkozatok már a jelen egyetemes közgyűlés elé 
felkerülvén, a végleges döntés már most bekövetkezzék. Ez indítványhoz azonban a bizott-
ság nem járult hozzá: még pedig egyrészről azért, mert azon nézetben volt, hogy a kész 
munkálatról első sorban és közvetlenül az egyetemes közgyűlésnek tartozik beszámolni, mivel-
hogy a mandátumot attól nyerte: másrészről pedig azért, mert nyílt kérdésnek ismerte azt, 
hogy kell-e egyházi alkotmányunk szerint a beterjesztett nyugdíjintézeti szabályrendelet-javas-
latot, alkotmányos tárgyalás végett leszállítani ebben az esetben, midőn az egyházközségi 
járulékban az egyházegyetem nem ró ki önszántából valami új terhet, hanem a ráruházott 
kötelesség szerint csak végrehajtja a már előbb szentesített zsinati törvényt, melynek 3. §-a 
határozottan kimondja, hogy az egyházközségek a többi fentartókkal együtt «szabályrendelet-
ben megállapítandó arányban kötelesek hozzájárulni» az egyetemes nyugdíjintézet fentartásá-
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hoz, ugyanazon § második kikezdése pedig világosan azt rendeli, hogy ezen nyugdíjintézeti 
szabályrendeletet az egyetemes közgyűlés állapítja meg. 

Ezen jelentés kapcsán, a bizottság javaslatát tisztelettel átadjuk tehát a Méltóságos 
és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés bölcs rendelkezésére, hőn kivánva az Isten segedelmét 
és áldását az egyetemes nyugdíjintézet haladéktalan megvalósulásához. 

Kelt Budapesten, 1897. évi július hó i-én, a magyarhoni ág. hitv. ev. egyház-
egyetem szabályrendeleti bizottságának üléséből. 

Báró Prónay Dezső, Glauf Pál, Dr. Baltik Frigyes, 
egyetemes felügyelő. biz. előadó. püspök. 

Minthogy az 1891—1894. évi zsinat által az egyetemes nyugdíjintézetről 
alkotott törvény, az egyetemes nyugdíjintézet szervezése és életbeléptetése czéljából 
kivánt szabályrendelet megállapítására az egyetemes közgyűlést hatalmazza meg: 
ennek folytán a közgyűlés a javaslatképen beterjesztett szabályrendeletet érdemleg-es 
tárgyalás alá vévén s ennek folytán úgy általánosságban, valamint a 32. §-ban sajtó-
hibául feltüntetett « havin szó törlésével, részleteiben is elfogadván, azt az idézett 
zsinati törvényben ráruházott végrehajtó jogánál fogva alábbi szövegében végérvé-
nyesen megállapítja s az érdekelteket törvényesen kötelező, egyetemes egyházi sza-
bályrendelet erejéte emeli, a mint következik : 

A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyháznak az egye temes 
nyugdíjintézetet életbeléptető 

S z a b á l y r e n d e l e t e . 
I. A nyugdíjintézetről általában. 

1. §. A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyházegyetem, az 1891 —1894. 
évi országos zsinata által az egyetemes nyugdíjintézetről alkotott törvényt, ezen szabályren-
delet határozmányai értelmében életbe lépteti. 

2. §. Az egyetemes nyugdíjintézet czélja, hogy a nyugdíj-jogosultaknak (Nyugdíj-
törv. 2. §.) munkaképtelenné válásuk esetére nyugdíjat, haláluk után pedig özvegyeik és árváik 
részére ellátási, illetőleg neveltetési díjat biztosítson. 

3. §. A nyugdíjintézet czíme s így pecsétjének körirata is : « A magyarhoni ág. hitv. 
ev. egyház egyetemes nyugdíjintézete». 

4. §. A nyugdíjintézet székhelye Budapest. 

II. A nyugdíjintézet tagjai. 
(Nyugdíj-törv. 2. §.) 

5. §. Az egyetemes nyugdíjintézet kötelezett és jogosult tagjai : a magyarországi ág. 
hitv. evang. egyházegyetem kötelékében most létező vagy ezután keletkező egyházközségek 
rendes- s a missiói körök (Egyh. alk. 27. §.) lelkészei; továbbá a püspökök mellé alkal-
mazott (Egyh. alk. 140. §.) másodlelkészek, a lelkészi képesítéssel bíró irodavezetők és ez idő 
szerint az ú. n. püspöki missionárius lelkészek. 

6. §. Szintúgy kötelezett tagjai az egyetemes nyugdíjintézetnek, a míg netán az 
állam által fentartott nyugdíjintézetben nem nyerhetnek nyugdíjjogosultságot : 

a) az egyetemes theologiai akadémia és a hittanintézetek tanárai; 
b) a főgymnasiumoknál rendszeresített tanszéken működő s lelkészi képesítéssel bíró 

rendes vállástanárok; 
c) az egyházközségek kebelében rendszeresített katechétai állomásokon működő s 

lelkészi képesítéssel bíró rendes vallástanítók (katechéták); 
d) az olyan egyházközségek tanítói oklevéllel, esetleg lelkészi képesítéssel bíró 

rendes kántorai (énekvezér), melyekben a rendszeresített kántori állomás, vagy ez e nemű 
elfoglaltatás gyakorisága vagy a felekezeti iskola hiánya miatt, nincs egybekötve tanítói tan-
székkel s így az országos tanítói nyugdíjintézethez az 1891. évi XLIII t.-cz. 1. §-a szerint 
nem nyújt jogosultságot. 
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7- §• Az 5- ^s 6. §-okban felsorolt jelenleg hivatalban álló tisztviselők, ezen szabály-
rendelet életbe lépésével egyidejűleg kötelesek az egyetemes nyugdíjintézetbe tagokul belépni, 
az ezután alkalmazottak pedig hivatalba lépésükkor. 

Kivétetnek mégis a belépési kötelezettség alól a 65-ik életévet betöltött nőtlen 
vagy özvegyi állapotban levők, a kik a mellett 18 éven alóli gyermekkel sem bírnak. 

III. A nyugdíjintézet fentaitása. 
(Nyugdíj-törv. 3. §.) 

8. §. Az egyetemes nyugdíjintézet tulajdonjogú fentartója a magyarországi ág. hitv. 
ev. ker. egyházegyetem. Fentartásához kötelesek a jelen szabályrendelet által meghatározott 
mértékben hozzájárulni: az egyházközségek, továbbá a nyugdíj-jogosultsággal összekötött 
állomásokat fentartó egyházi avagy iskolai testületek és végül magok, a nyugdíjra jogosultak. 

9. §. Az egyetemes nyugdíjintézet önkéntes fentartóiul tekintetnek azon testü-
letek és egyesek, a kik annak alapjához alapítványaik vagy adományaikkal áldozatkészségből 
hozzájárulnak. 

10. §. Az egyházegyetem a nyugdíjintézet alaptőkéjéül, az egyházi közalap (Egyh. 
alk. 305. §. d) vagyonából egyszersmin den korra 25.000 o. é. frtot ad; évenkinti járulékául 
pedig, ezen szabályrendelet életbe lépésének évétől kezdődőleg, ugyancsak az egyházi közalap 
jövedelméből 24,000 o. é. frtot kötelez. 

11. §. Az egyházközségek, valamint a nyugdíj-jogosultsággal összekötött állomá-
sokat fentartó más egyházi avagy iskolai testületek, az általok fentartott minden egyes nyug-
díjra jogosult állomás után, egyenkint számítva, 12 o. é. forinttal kötelesek (Nyugdíj-törv. 3. 
§.) évenkint az egyetemes nyugdíjintézet fentartásához hozzájárulni. 

Az egyházközségek ezenfelül kötelesek az egyetemes nyugdíjintézet javára évenkint 
egyszer templomi offertóriumot tartani. 

A hozzájárulási kötelezettség csak az állomás végleges megszüntetése esetében szűnik 
meg; ellenben nem veszti el érvényét, ha az állomás csak ideiglenesen van üresedésben. 

12. §. Minden egyes nyugdíjra jogosult tag köteles fizetni: 
d) belépési járulékul 60 o. é. forintot, mely vagv egyszerre, vagy 5 év alatt egyenlő 

évi részletekben, a maradványösszeg 4%-tóli kamatjával együtt törleszthető ; 
b) évenkinti járulékul 28 o. é, frtot, a nyugdíjigény beálltáig illetőleg a tag haláláig, 
13. §. Az egyetemes nyugdíjintézet jövedelméhez sorolandó még, az egyházi alkot-

mány 75. §-ában meghatározott negyedévi időközi lelkészi javadalom. 
14. §. A befizetett járulékok visszakövetelésére senki semmiféle esetben sem nyer-

het jogot. 

IV. Nyugdíj, ellátási és neveltetési díj. 

15. §. A nyugdíj egyenlően minden egyes tag részére, 10 tagsági év betöltésétől fel-
tételezetten, a tag elöregedése (Zsin. alkotm. 305. §. d) vagy valamely állandó és gyógyít-
hatlan testi avagy szellemi fogyatkozásából előállóit munkaképtelensége (Zsin. t. 305. §. d) 
és a nyugdíjtörvény 2. §.) esetére, évi 400 o. é. frtban állapíttatik meg, mely összeg a nyug-
díjas haláláig előleges havi egyenlő részletekben esedékes. 

A nyugdíjazás csak az illető tag önkéntes elhatározása és saját kérelmére történik; 
minélfogva a hivatalból, az egyetemes nyugdíjintézet terhére való nyugdíjazásnak sem az egy-
házi alkotmány 329. §. ,/) betűjében érintett, sem pedig más esetben nincs helye. 

16. §. Elveszti nyugdíjigényét azon tag: 
d) a ki hivataláról lemond vagy állomását vétkesen elhagyja; 
b) a ki a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház kebeléből kitér, illetőleg kiválik; 
c) a ki az egyházi alkotmány 326. §. d) betűje szerint, jogerős ítélettel, a hivatal-

ból való elmozdítás mellett egyszersmind képtelenné nyilváníttatott minden egyházi és iskolai 
hivatal viselésére, 

d) a ki az egyházegyetemen kívül álló testület vagy az állam nyugdíjintézeténél 
nyert nyugdíjra jogosultságot. 

17. §. A nyugdíjintézeti tag özvegye, férje halála után, évenkinti 200 o. é. forint 
ellátási díjra jogosult, mely összeg az özvegyi félév (Egyh. alk. 74. §.) leteltével, előleges 
negyedévi egyenlő részletekben az élvező haláláig esedékes. 

Ha azonban az özvegyi ellátási díjhoz való igény előbb állott be, mielőtt az elhunyt 
12 
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tag a belépési járulékot egészen letörlesztette s az évi járulékot már öt éven át fizette volna, 
ez esetben a belépési járulék hátralevő részletei, valamint az első öt tagsági évből még hátra-
levő évekre esedékes 28 frt évi járulék, az özvegy évenkénti ellátási díjából levonatik. 

18. §. Az ellátási díjra nem tarthat jogigényt, illetőleg a már megszerzettet elveszti 
azon özvegy: 

d) a ki férjétől ennek haláláig elváltán élt; 
b) a ki férjével ennek aggkorában vagy halálos betegségében, nyilvánvaló czélzatos-

sággal, csak az özvegyi ellátási díj maga részére való biztosítása végett lépett házasságra; 
c) a ki férjével ennek nyugdíjaztatása után kötött házasságot; 
d) a ki újból férjhez ment; 
e) a ki az ág, hitv. evang. egyházból kitért; 
/ ) a ki nyilvánvalóan a közerkölcsiséget megbotránykoztató életmódot folytat: 
g) a ki, tekintettel az egyházi alkotmány 324. §. i ) pontjára, bűnfenyítő úton jog-

erős ítélettel elmarasztaltatott. 
19. §. A tag törvényes gyermeke, atyja halála esetében, 18-ik életéve betöltéseig, 

illetőleg a leány netán előbb bekövetkezett férjhez meneteléig, évenkénti 40 o. é. forint, — 
ha pedig teljesen árván maradt, úgy évenkénti 80 o. é. frt neveltetési díjban részesül, mely 
szintúgy előleges nyegyedévi egyenlő részletekben esedékes, — az atya halála után félév 
(Egvh. alk. 74. §.) múlva kezdődőleg, más esetben pedig a jogczím beálltával azonnal. 

A neveltetési díj egy és ugyanazon családra nézve csak négy gyermek után számít-
ható s így annak összege 160 frt, illetőleg a szülőtlen árvákra nézve 320 o. é. frtnál több 
nem lehet. 

A neveltetési díj az özvegy anya ellátási díjával egy összegben s annak kezeihez, 
— a teljesen árvák neveltetési díja pedig törvényes gyámjuk kezeihez tétetik folyóvá. 

20. §. A 18. §-ban felsorolt esetekben, a neveltetési díjra jogosult atyátlan árva 
teljesen árvának tekintendő s mint ilyen a 19. §-ban meghatározott magasabb összegű 
díjra jogosult. 

21. §. A neveltetési díj a 18-ik életév betöltése, illetőleg a leány előző férjhez-
menetele előtt is megszűnik azon árvára nézve: 

a) a ki meghal; 
b) a ki az ág. hitv. evang. egyházból kitér vagy az abból kitért özvegy anyja vallását 

követi (1868. évi LIII. t.-cz. 14. §.); 
c) a ki nyilvánvalóan a közerkölcsiséget sértő életet folytat, avagy bűnfenyítő jog-

erős ítélettel elmarasztaltatott. 

V. Kormányzás. 

22. §. Az egyetemes nyugdíjintézet kormányzó főhatósága az egyetemes közgyűlés, 
mely e jogának közgyűlésen kívüli gyakorlására saját kebeléből kettős elnökség, ügyvivő és 
az egyházkerületekre való tekintettel nyolcz, felerészben lelkész és felerészben nem lelkész 
tagból álló egyetemes nyugdíjintézeti bizottságot választ, hat évi időtartamra. 

23. §. Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság feladata, a jelen szabályrendelet, — 
valamint az egyetemes közgyűlés esetenként hozott határozatai által megszabott hatáskörben, 
a nyugdíjintézet folyó ügyeit, az önmaga által megállapított ügyrend szerint intézni, neve-
zetesen pedig: 

d) a tagok felvételét s esetleg a jogerőssé vált tagkizárást végrehajtani. 
b) A nyugdíjazás, valamint az özvegy-ellátási és gyermekneveltetési díj iránt beje-

lentett igények felett érdemlegesen határozni s ehhez képest a díjakat folyóvá tenni; vala-
mint esetleg azokra nézve a jogczím megszűnését kimondani s további esedékességüket 
megszüntetni. 

c) Nyilvántartani törzskönyvileg, egyházmegyénkint csoportosítva, a nyugdíjintézet 
tagjait s a mellett a nyugdíjintézeti járulékra kötelezett egyházközségek és testületek, valamint 
az általok fentartott nyugdíjjogosult állomások létszámát. 

d) Megállapítani évenkint az előző c) pont s a jelen szabályrendelet 11., 12., 13. §-ai 
alapján az egyházkerületek által az egyházmegyék és az illető testületek részéről (Szabálvr. 
31. §.) a nyugdíjintézet pénztárába beszolgáltatandó járulékok évi összegét. 

e) Az így megállapított hozzájárulási összeget részletes számla alakjában közölni 
az egyházkerületekkel és ugyancsak közölni a nyugdíjintézet pénztárával, hogy ez az egyház-
kerületeket folyó számlájukon a beszolgáltatandó évi összeggel megterhelje s befizetés után 
elismerje. 
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f ) Működése s eljárásáról évenkint az egyetemes közgyűléshez jelentést tenni. 
24. §. A nyugijintézeti bizottság üléseit Budapesten tartja. 
A bizottsági ülések alkalmával a tagok a nyugíjintézeti pénztár terhére útiköltséget 

és 5 frt napidíjat számíthatnak fel. 
25. §. A nyugdíjintézet ügyvitelét a bizottsági ügyrend s a bizottság üléseiből 

esetenkint nyert utasítások szerint az ügyvivő vezeti, kinek az ügyvitel központisága érde-
kéből budapesti lakosnak kell lennie, — s a kihez küldendő az egyetemes nyugdíjintézeti 
bizottsághoz intézett minden beadvány. 

A nyugdíjintézeti ügyvivő, az egyetemes nyugdíjintézet pénztárából, 200 frt évi 
tiszteletdíjban és 50 frt irodai átalányban részesül. 

26. §. Az egyetemes nyugdíjintézetbe való felvétel az esperesek, illetőleg a hittan-
intézeti igazgatók hivatalos előterjesztése alapján történik. 

Ugyanők kötelesek úgy a tagok, valamint a nyugdíjjogosult állomások létszámában 
történő változásokat, a központi nyilvántartás (Sz. r. 23. §. c) czéljára esetenkint hiva-
talból bejelenteni. 

27. §. A nyugdíjaztatásra nézve következő eljárás állapíttatik meg: 
a) a nyugdíjat igénylő tag, e végből az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz 

intézendő kérvényét az illetékes egyházmegye esperesi hivatalához, illetőleg a hittanintézetre 
nézve illetékes püspöki hivatalhoz adja be. 

b) Az esperes, illetőleg a püspök, előkészítő tárgyalás végett, a kérvényt az egyház-
megyék, illetőleg az egyházkerületek által e végből saját kebelükben hat évenkint szerve-
zendő s az elnökségen kívül három tagból álló nyugdíjügyi bizottság elé terjeszti. 

Az egyházmegyei, illetőleg egyházkerületi nyugdíjügyi bizottság a kérvényezőt 
munkaképtelenségére nézve, az e czélból állandóan megbízott közhatósági orvos által zárt 
ülésben megvizsgáltatja, vagy esetleg a kérvényező saját lakásán két bizottsági tag jelenlété-
ben való orvosi megvizsgáltatást elrendeli. Erre aztán az orvosi megvizsgáltatás eredményéhez 
képest, a hivatal további viselésére való képtelenségre nézve nemcsak az orvos szakvéleményét, 
hanem a saját észrevételeit is, a nyugdíjazás ajánló vagy megtagadó javaslatával együtt jegyző-
könyvbe foglalja s ezen jegyzőkönyvet az ügyiratokkal együtt az esperes a püspökhöz, az 
pedig az egyetemes nyugdíjintézet bizottságához átteszi. 

c) Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság az ily úton s így felszerelve elébe érkezett 
kérvényt, a jelen szabályrendelet 15. §-ára való tekintettel érdemlegesen tárgyalja s ha az előbbi 
b) pont szerint foganatosított orvosi vizsgálat s bizottsági javaslat pótlását vagy kiegészítését 
nem látja szükségesnek — kérvényezőt vagy elutasítja, vagy pedig a nyugdíjat részére 
folyóvá teszi. 

d) Az egyetemes theologiai akadémia tanárainak nyugdíjaztatási kérvényét, a fentebbi 
a) pont értelmében, az akadémiai nagybizottság elnöksége közvetíti s ugyancsak a b) pont 
szerint szervezendő nyugdíjügyi bizottságot is az akadémiai nagybizottság alakítja meg. 

28. §. Az özvegy ellátási, valamint a teljesen árvák neveltetési díjához bírt jogigény 
beállása az illetékes espereshez, illetőleg a hittanintézetre nézve illetékes püspökhöz jelentendő 
be, mihez az illetékes lelkész által hivatalból díjmentesen kiállítandó halotti anyakönyvi kivonat, 
esetleg családi értesítés és a jelen szabályrendelet 18. §. a) és b) pontjaira való tekintettel 
szükséges lelkészi bizonyítvány csatolandó. 

Az esperes az így felszerelt beadványt, hivatalosan felterjeszti a püspökhöz, ez pedig 
érdemleges elintézés végett az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz teszi át, mely utóbbi 
az ellátási illetőleg neveltetési díjat, ha azt jogilag semmi sem akadályozza, az esedékesség 
kezdetét (Szabályr. 17. és 19. §.) megelőző időközön belül hozandó jegyzőkönyvi határozattal 
teszi folyóvá. 

Az egyetemes theologiai akadémiai tanárok özvegyeit és árváit illető díj-igények 
ügyében való közvetítő eljárásra az akadémiai nagybizottság elnöksége illetékes. 

29. §. Az egyetemes nyudíjintézeti bizottság sérelmesnek vélt határozata ellen az 
illető fél felebbezéssel élhet az egyetemes közgyűléshez, mely végérvényesen dönt. 

VI. A vagyon kezelése. 

30. §. Az egyetemes nyugdíjintézet pénztári vagyonának, külön könyvelés mellett 
való kezelése az egyetemes pénztárba utaltatik. 

Ennélfogva az egyházi alkotmány 293. §-a szerint fennálló egyetemes pénzügyi 
bizottság és egyetemes számvevőszék hatásköre, a pénztári felügyelet, gyümölcsöző elhelyezés, 
számadás és ellenőrzés tekintetében az egyetemes nyugdíjintézet vagyonára is kiterjesztetik. 

12* 
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A vagyonkezelés módját különben mindenkor az egyetemes közgyűlés állapítja meg. 
31. §. A nyugdíjintézet alapjára, e szabályrendelet 11. és 12. §-ai szerint kötelezett 

járulékoknak a nyugdíjintézet központi pénztárába, az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság 
által, évenkint megállapított (Szabályr. 23. §. d), e) s részletes számlán kimutatott összegben 
való beszolgáltatása az egyházkerületnek, azon járulékok közvetlen beszedése s az egyház-
kerületi pénztárba való beküldése pedig az egyházmegyéknek, illetőleg a hittanintézeteket 
kormányzó hatóságoknak tétetik joga és kötelességévé. 

Ennélfogva az egyházmegyék, illetőleg a hittanintézeteket kormányzó hatóságok s 
viszont ezekkel szemben az egyházkerületek meghatalmaztatnak egyszersmind arra is, hogy 
a netán hátralékban maradt évi járulékokat, 5% késedelmi kamat számítása mellett, közigaz-
gatási úton is (Zs. t. 6. §., továbbá 268. §. és a 8. §.) behajthassák. 

Az egyetemes theologiai akadémia ezen járulékokat az egyetemes nyugdíjintézeti 
pénztárba közvetlenül szolgáltatja be. 

A járulékok befizetésére határnapul évenkint november hó i-je, a központi pénz-
tárba való beszolgáltatásra pedig deczember hó i - ső napja állapíttatik meg. 

32. §. A nyugdíjintézet központi pénztára a nyugdíjat, valamint az özvegyellátási és 
gyermeknevelési díjakat (Sz. r. 15., 17., 19. §.) a nyugdíjintézeti bizottság állandónak tekin-
tendő utalványa alapján, a jogosultnak közvetlenül fizeti az előzetesen beküldendő nyugtájára, 
melyen az illetékes lelkész által a jogczím fennállása hitelesen igazolandó. 

33. Az egyetemes nyugdíjintézet vagyoni állapotáról 10 évenkint mathematikai 
mérleg készítendő, hogy a fentartási járulékok, valamint a nyugdíj s az ellátási, illetőleg 
neveltetési díjak mennyisége ahhoz képest szabályoztassék. 

VII. Zárhatározatok. 

34. §. Az eddigi létező egyházkerületi, egyházmegyei, egyházközségi s esetleg 
tanintézeti nyugdíjintézeteket (gyámoldákat, segélyegyleteket) ezen szabályrendelet érintet-
lenül hagyja. 

35. §. Jelen szabályrendelet az 1898-dik évi január i -ső napján lép életbe. 
Az ekként szervezett és megalkotott egyetemes nyugdíjintézet életbelépése 

s működésének megkezdésére nézve, a megállapított szabályrendeletből kifolyólag, 
a következő intézkedések tétetnek : 

1. A szabályrendelet! bizottság jelentésében foglalt javaslathoz képest a 
közgyűlés felhívja az egyházkerületeket, hogy a nyugdíjintézeti szabályrendelet által 
az egyházközségekre és a lelkészekre rótt évi járulékok terhét, az e czélra fordít-
ható egyházkerületi jövedelmi forrásokból, különösen pedig a Baldácsy-alap épen 
most növekvő évi jutalékából, a saját hatáskörükben meghatározandó segélyezési 
módozat szerint könnyíteni igyekezzenek. 

2. A végrehajtási előmunkálatoknál netán felmerülendő kiadások fedezhe-
tése czéljából meghatalmaztatik az egyetemes felügyelő, hogy az esetleg szükséges 
összeget az egyetemes pénztárból előlegképen kiutalja. 

Egyszersmind ugyané czéíból elhatározza a közgyűlés, hogy a szabály-
rendelet 10. §-a szerint megállapított 25,000 frt alapító tőke a közalap vagyonából 
1898. évi január i-jén az egyetemes nyugdíjintézet pénztárába befizettessék. 

3. A szabályrendelet 22. §-a szerint az egyetemes nyugdíjintézet kormány-
zására hivatott egyetemes nyugdíjintézeti bizottságba megválasztatnak, elnökül: 
báró Prónay Dezső és dr. Baltik Frigyes, tagokul pedig: Trsztyénszky Ferencz, 
Laszkáry Gyula, Poszvék Sándor, Perlaky Elek, Laukó Károly, dr. Vetsey István, 
Szentiványi Árpád és Glauf Pál, ez utóbbi mint a szabályrendelet előadója, tekintettel 
a végrehajtás kezdetleges nehézségeire, ideiglenesen egy évre, egyszersmind nyugdíj-
intézeti ügyvivőül is. 

4. Ezen nyugdíjintézeti bizottságot a közgvűlés egyidejűleg meghatalmazza, 
ho gy az egyetemes nyugdíjintézetnek a jövő 1898-dik évi január i-jével való 
életbelépése czéljából szükséges előmunkálatokat és intézkedéseket idején végrehajtsa; 
azontúl pedig a szabályrendelet alapján feladatává vált teendőiben eljárva, az egye-
temes nyugdíjintézet kormányzását hivatalosan teljesítse. 

71. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 75. pontja szerint a selmeczi lyceum kormány-
zásával egy évi tartamra megbízott iskolai tanács megbízatása lejárván és a megállapított 
rendszabály értelmében az iskolatanács elnöke az egyetemes közgyűlés által választandó lévén : 
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az egyetemes gyűlés az iskolai tanács elnökévé és pedig hat évi idő-
tartamra, közfelkiáltással Farbaky István eddigi elnököt választja meg. 

72. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál olvastatott a selmeczbányai 
ág. hitv. evang. lyceum kormányzásával megbizott iskolai tanács jegyzőkönyve, melynek 
értelmében az iskolai tanács első sorban a jelenleg működő igazgatót Jezsovits Károlyt, 
továbbá Moesz Géza és Micsinay János tanárokat terjeszti fel az egyetemes közgyűlés elé 
igazgató jelöltekül. 

Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással Jezsovits Károlyt választja meg 
hat évi időtartamra a selmeczi lyceum igazgatójává. 

73. (L.) Az előző ponttal kapcsolatban olvastatott a dunáninneni egyházkerület idei 
közgyűlése jegyzőkönyvének kivonata, mely szerint a kormányzási rendszabály értelmében a 
selmeczbányai egyház Bernhardt Adolf, Gretzmacher Gyula, Heinz Hugó, Hlavatsek András, 
Kachelmann Farkas, Kostenszky Adolf, Moesz Géza, Schelle Róbert, Scholcz Vilmos, Dobó 
Jenő, Svehla Gyula és Wankovics Lajost,— az egyházkerületi közgyűlés pedig Beniczky Árpád, 
Csömöz Miklós, Zvanka István, Kachelmann Károly, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Kosztolányi 
Sándor, gróf Steinlein Otto, Vajda Pál, gróf Zay Miklós, Sembery Imre és Raab Károlyt 
választotta meg kormányzó tanácsi tagokul. 

Tudomásul szolgál. 

74. (L.) Ugyancsak a m. é. jegyzőkönyv 75. pontjánál olvastatott a lyceum szám-
adása, melyből kitűnik, hogy a bevétel 30440 frt 38 kr., a kiadás 27672 frt 33 kr., a fölösleg 
tehát 2808 frt 05 kr. volt. 

Áttétetik jelentéstétel végett a pénzügyi bizottsághoz. 

75. (L.) Az előző ponttal kapcsolatban olvastatott a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek 67169/96. számú lerirata, melynek értelmében az országos tanári nyugdíjintézethez 
fizetendő, iskolafentartói járulék 810 frttal lett megállapítva. 

Az egyetemes közgyűlés a leiratot tudomásul veszi, s az iskola fentartóra 
rótt 810 frtnyi járulékot a selmeczbányai tanári nyugdíjalapból rendeli fedezni. 

76. (L.) A m. évi jegyzőkönyv 76-ik pontjánál olvastatott a szabályrendeleti bizottság 
véleményes jelentése a dunáninneni egyházkerületnek a püspöki tiszteletdíjról, irodaátalányról, 
irodavezetőről és másodlelkészről szóló szabályrendelete tárgyában. 

Miután időközben a viszonyok a missionárius lelkészek alkalmazása által 
lényegesen megváltoztak s kívánatos, hogy a kerületek ezen szerfelett fontos ügyben 
lehetőleg egyöntetű megállapodásra jussanak, az egyetemes közgyűlés ezen szabály-
rendeletet az egyházkerülethez visszabocsátja. 

77. (L.) Olvastatott ugyanezen bizottságnak a dunáninneni egyházkerület levéltári 
szabályrendelete tárgyában előterjesztett véleményes jelentése. 

Minthogy ezen szabályrendelet, csakis a levéltáros teendőiről szól, ennek 
folytán az egyetemes közgyűlés azt a levéltárra, ennek rendezésére, kezelésére, 
stb. vonatkozó intézkedések kiegészítése és a szabályrendeletbe való felvétele végett 
visszabocsátja a kerülethez. 

78. (L.) Olvastatott ugyanezen bizottság véleményes jelentése a dunáninneni egyház-
kerületnek «az egyházkerületi közgyűlésre kiküldendő két népiskolai tanitónak választására 
vonatkozó szabályrendelete» tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés ezen szabályrendeletet, mint az egyházi törvény- . 
nyel megegyezőt jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

79. (L.) Olvastatott ugyanezen bizottság véleményes jelentése a dunáninneni egyház-
kerületnek «az egyházkerületi vagyonkezelésre vonatkozó szabályrendelete» tárgyában. 

A bizottság javaslatához képest a szabályrendelet czíme egyházkerületi 
pénztári szabályrendeletre volna változtatandó és kiegészítendő az ellenőrzési eljárás, 
a pénzügyi bizottság teendői, valamint az egyházkerületi elnökségnek a vagyon-
kezelésre vonatkozó jogai és kötelességeiről szóló határozmányokkal, miért is a 
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szabályrendelet a szükségesnek talált pótlások felvétele végett a kerülethez vissza-
bocsáttatik. 

80. (L.) Olvastatott ugyanezen bizottság véleményes jelentése a dunáninneni egyház-
kerületnek «az egyházkerületi ügyrendről szóló szabályrendelete» tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés ezen szabályrendeletet, mint az egyházi törvény-
nyel megegyezőt jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

81. (L.) Ugyanezen bizottság jelenti, hogy a bányai egyházkerületnek tanítóválasz-
tási szabályrendeletét felülbírálván, a következő módosításokat véli szükségesnek és pedig: 
A szabályrendelet 2. §. e) pontjába «magyar nyelvet» szavak után teendő volna: «és az 
illető iskola tannyelvét». A 4. §. szövegébe: «a megelőző vasárnapon kellő módon» szavak 
helyett a következő szavak felvételét ajánlja: «egy héttel előbb a rendes isteni tisztelet alkal-
mával». A 35. §. bekezdésének szövege következőleg volna módosítandó: «A megválasztott 
tanítót hivatalába a körlelkész vagy annak megbízásából a helybeli lelkész beiktatja s egy-
úttal». A 43. §.-ban «s 10 korona napidíj» szavak kihagyandók volnának. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottsági javaslatot helyeselvén, a szabály-
rendeletet az ajánlott módosítások eszközlése végett leszállítja a bányai egyház-
kerülethez. 

82. (L.) Ugyanezen bizottság jelenti, hogy a dunántúli egyházkerület az ügyrend-
jére vonatkozó szabályrendeletben az 1895. évi egyet, közgyűlési jeg)7zőkönyv 74—ik pontjában 
ajánlott módosításokat megtette, és csupán abban az irányban tett újabb változtatást az ügy-
rendben, hogy annak 45 szakasza e) alpontjában «állandó választmány» helyett «véleményező 
bizottság»-ot vett fél, a mely módosítás keresztül vezettetett az ügyrend 46-ik szakaszának 
czimében is. 

Az egyetemes közgyűlés ezen szabályrendeletet jóváhagyja és a jóvá-
hagyási záradékkal ellátni rendeli. 

88. (G.) Olvastatik a bányai egyházkerületnek jóváhagyás végett felterjesztett azon 
közgyűlési határozata, melylyel ügyrende 18. §-ának második Elkezdését módosítólag, a jog-
ügyi bizottság tagjainak számát 3—5 világi és ugyanannyi egyházi tagra felemelte. 

A két példányban bemutatott módosítást a közgyűlés jóváhagyja és a 
jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

84. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 76. pontjánál felvétetett, az egyetemes szabályrende-
leti bizottság javaslata kapcsán, az egyházkerületek által készített lelkészválasztási szabályren-
deletek összeegyeztetésének eredményeképen bemutatott következő bizottsági munkálat. 

Egyetemes szabályrendelet a lelkészek alkalmazásáról. 

A rendes lelkészről. 

1. §. Az anyaegyházközségben (E. Alk. 25. §.) és missiói körben (E. A. 27. §.) állan-
dóan fentartott egy vagy több önálló lelkészi hivatal, rendes lelkészi hivatal; élethossziglan 
alkalmazott vezetője pedig rendes lelkész. 

2. §. Rendes lelkész alkalmazásának csak rendes lelkészi hivatal megüresedésekor 
(4. §.) és szervezésekor (E. A. 30. §.) van helye; a mely esetekben a lelkészi hivatalt a fen-
tartó testület közgyűlése választás útján tölti be. (E. A. 44. és 64. §.). 

3. §. A missiói kör lelkészét pályázat útján azon egyházmegye közgyűlése, illetve 
— annak megbízásából — az egyházmegye elnöksége választja, melynek területén a missiói 
kör fekszik, de a választást a kerületi közgyűlés, illetve az annak nevében eljáró ker. elnökség 
megerősítése alá terjeszti. 
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I. FEJEZET. 

A lelkészi hivatal megülesedéséről. 

4. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedik a rendes lelkésznek: 
aj lemondása, 
b) elhalálozása, 
c) az ág. hitv. ev. ker. egyházból való kilépése, 
ct) nyugdíjaztatása és 
e) hivataltól való elmozdítása által. Lemondás és elhalálozás esetén ennek napjával, 

kilépés esetén az erre vonatkozó szándék első bejelentésének napjával, nyugdíjazás és hivaltól 
elmozdítás esetén azon napon áll be az üresedés, a melyen a nyugdíjazás, illetve a hivatal-
tól való elmozdítás jogerőssé válik. 

5. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedését az esperes a püspöknek azonnal bejelenti 
(E. A. 66. §.). 

6. §. A lemondás írásba foglalva a lelkészi hivatalt fentartó testület közgyűléséhez 
és ez által az espereshez, missiói körben közvetlen az espereshez nyújtandó be. 

7. §. A lelkész elhalálozását az egyházközség, illetve missiói kör elöljárósága, név-
szerint a felügyelő, vagy ennek távolléte esetén a gondnok és a tanító, esetleg kántor az 
esperesnek s ez a püspöknek azonnal bejelenti (L. 5. §. E. A. 66. §.). 

Az elhunyt lelkész állásának megfelelő módon és a lelkészi hivatalt fentartó testület 
költségén temettetik el. Ezen költség azonban az egyház lelkészének évi rendes fizetése 20°/0-át 
semmi esetben sem múlhatja felül. 

8. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedésének napjáig lefolyt időre eső évi összes 
lelkészi jövedelem a hivatalától megvált lelkészt, illetőleg az elhunyt lelkész örököseit illeti. 

A megüresedés napjától az új lelkész beiktatásának napjáig járó mindennemű lelkészi 
jövedelem, a lakáson és palástdíjon kívül, az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetet, ha azonban 
a lelkészi hivatal elhalálozás által üresedik meg és az elhunyt lelkész után özvegy vagy le-
származók, vagy munkaképtelen szülők maradtak hátra, akkor ezen jövedelemből a megüre-
sedés napjától számított egy fél évre eső rész, a papi lakban való lakással és a palástdíjakka 
együtt ezeket illeti (E. A. 73—75. §.). 

Az ezen §. által biztosított javadalom az egyházmegyei elnökség (E. A. 281. §.) 
jóváhagyásával kölcsönös egyezség útján készpénzzel megváltható. 

9. §. Azon javításokért és hasznot hajtó beruházásokért, a melyeket a hivatalától 
megvált, illetve elhunyt lelkész a lelkészi hivatal javadalmát képező ingatlanokra vonatkozó-
lag a lelkészi hivatalt fentartó testület közgyűlésének tudtával és beleegyezésével tett, a hiva-
talától megvált lelkészt, illetve az elhunyt lelkész örököseit ezen testülettől méltányos kár-
pótlás és pedig a javításokért az igazolható beszerzési ár, esetleg a közönséges becsár, hasznot 
hajtó beruházásokért a közönséges becsár illeti (E. A. 76. §.). 

Az erre vonatkozó határozathoz, illetve egyességhez az egyházmegyei elnökség 
jóváhagyása szükséges (E. A. 281. §.). 

10. §. A lelkészi hivatal megüresedésekor az esperes vagy annak megbízottja azon-
nal megteszi a szükséges intézkedéseket, nevezetesen: 

a) elhalálozás esetén az elhunytnak családjával és az egyházközség, illetve missiói 
kör helybeli elöljáróságával együtt megállapítja a temetés módozatait; 

b) átveszi leltár mellett az egyházközség, illetve missiói kör azon ingóságait, a melyek 
a lelkész kezelése alatt állottak és azoknak megőrzéséről gondoskodik. 

c) az egyházközség, illetve missiói kör kormányzatát és a lelkészi hivatal vezetését 
valamelyik szomszéd lelkészre bízza és megállapítja a sorrendet, a melyben a szomszéd és a leg-
közelebbi lelkészek ünnepeken és vasárnapokon ezen egyházközségben, illetve missiói körben 
az isteni tiszteletet végezni kötelesek. Ha pedig szomszédos ev. egyházak csak nagy távol-
ságban volnának s a szomszédos lelkészeket az egyház ellátásával a nagy távolság miatt meg-
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bízni nem lehetne: helyettes lelkészt nevez ki (59. §. a) és é i . §.). Ellenben oly egyházköz-
ségben, illetve missiói körben, a hol egynél több rendes lelkész van, az üresedés ideje alatt 
felmerülő lelkészi teendőkkel a helybeli másik, vagy a helybeli lelkészek egyike bízandó meg. 

A jelen § alapján megbízottak csakis azon egyházmegye kötelékébe tartozó lelké-
szek lehetnek és kötelesek a megbízást elfogadni és a velejáró teendőket teljesíteni; ellenben 
az esperes meghatalmazása nélkül az üresedés helyén senki lelkészi ténykedést nem végezhet. 

A jelen §. alapján megbízottak a lelkészi hivatalt fentartó testülettől fuvart és ellátást 
kapnak és a palástdíj is őket illeti azon esetben: 

a) lia az elhalt lelkész után sem özvegy, sem leszármazók, sem munkára képtelen 
szülők nem maradtak hátra; 

b) ha maradtak is ilyenek, de a lelkészi hivatal megüresedésének napjától számítva 
egy fél év már eltelt (8. §.) ; 

c) ha a lelkészi hivatal nem elhalálozás folytán üresedett meg. 
n . §. A lelkészi hivatal megüresedése után az esperes az illető egyházközségben, 

illetve missiói körben egyháztanács ülést tart és abban : 
a) előterjeszti a lelkészi hivatal megüresedését és ennek következtében tett intéz-

kedéseit (§. 10.); 
b) intézkedik, hogy a hivatalától megvált lelkésznek, illetve az elhunyt lelkész örö-

köseinek, vagy az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetnek az azokat megillető javadalom (8. §.) 
és kárpótlás (9. §.) az esedékesség napján kiszolgáltass ék és a temetési költség kifizettes-
s é k (7- § • ) ; . , 

c) intézkedik, hogy a választó közgyűlés tagjainak névsora összeállíttassék és az 
általa alkalmasnak látott módon a lelkészi hivatal megüresedésétől számított 30 nap alatt köz-
szemlére kitétessék és erről az érdekelt egyházközség tagjai a közszemlére tétel után legköze-
lebbi és következő isteni tiszteletek alkalmával a szószékről azon határidőnek megjelölésével 
(12. §.), a melynek leteltéig kifogások emelhetők, értesíttessenek; 

d) tárgyaltatja a hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész hiványát (41. §.) az 
abban foglalt javadalom netalán szükséges módosítása (40.5.) vagy emelése (11. pont, 39. §.) 
czéljából és szövegezteti a megválasztandó új lelkész részére a meghívó levelet, hiványt, a 
mely a végleges megállapítás végett a közgyűlés elé terjesztendő; 

e) kitűzi a napot, a melyen a missiói köröket kivéve, a közgyűlés megnevezheti azon 
egyént, a kit az esperes által külön felszólíttatni kiván, ha ugyan ezen jog az egyháztanácsra 
nem ruháztatott (E. A. 48. §.), a mely esetben az egyháztanács azonnal nyilatkozik, a mikor 
is a megnevezett egyén a jelentkezésre a kitűzött határidőn belül külön felszólittatik. Ha a 
határidőn belül nem jelentkezik, tagadó választ adottnak tekintendő. 

/ ) oly egyházközségben, a melyben a lelkész díjazása tisztességes lakáson és kerten 
kívül nem megy évi 800 frtra és a melynek önálló fentartását az egyházkerület nem jelen-
tette ki az egyetemes egyház magasabb érdekében szükségesnek, kinyilatkoztatja, hogy az E. 
Alk. 320. §. előírt módon fog eljárni. 

12. §. A választó közgyűlés tagjainak közszemlére kitett névsora (11. §. c) ellen 
csakis a közszemlére tételtől számított 15 napon belül és az esperes előtt emelhető indokolt 
kifogás akár élőszóval, akár írásban. 

A kifogások felett 15 nap alatt az egyházmegyei elnökség határoz. 
Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított nyolcz nap alatt a fél az egyházkerületi 

elnökséghez felebbezhet, a mely ugyancsak 15 nap alatt végérvényesen dönt. 
13. §. Az esperes a 10. és 11. §. alapuló eljárásáról azonnal a helyszínén jegyző-

könyvet vesz fel, annak hiteles másolatát az egyházközségnek megküldi, eredetijét pedig az 
egyházmegye levéltárába helyezi. 

Missiói körökben az esperes a lelkészi hivatal megüresedéséről és az annak követ-
keztében tett intézkedéseiről szóló jelentést és a hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész 
hiványát illető netaláni észrevételeit és kifizetendő összegek kiutalására vonatkozó javaslatát 
a kerületi elnökséghez, illetve a püspökhöz terjeszti fel. 
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IL FEJEZET. 

A jelentkezésről. 

14. §. A lelkészi hivatal megüresedését, az egyházmegyei elnökség, hogy arról a 
hazai összes ev. lelkészek, theologiai tanárok és vallástanárok értesülhessenek, valamely az 
egyházkerületi közgyűlés által időnként meghatározandó evs egyházi lapban köztudomásra 
hozza, felhíván azokat, a kik a megüresedett lelkészi hivatalt elnyerni óhajtják és arra képe-
sítve vannak, az Írásbeli jelentkezésre és okmányaiknak beküldésére. 

Ezen felhívásnak világosan meg kell jelölnie: 
á) azon egyházmegye és egyházközség, illetve missiói kör nevét, a melyben a lel-

készi hivatal megüresedett; 
b) azon nyelvet, a melynek bírása a magyar nyelv mellett az alkalmazandó lelkész-

től megkívántatik; 
e) a lelkésznek hivatala után járó összes évi illetményét, a közgyűlésileg, illetve 

egyházhatóságilag már megállapított hivány alapján (11. §. d) 42. §.); 
d) a hivatalt, a melynél (15. §.) a határidőt a meddig az okmányokat, a melyek-

nek beküldésével (15. §.) az írásbeli jelentkezésnek történnie kell. 
15. §. Az írásbeli jelentkezésnek (§. 14.) a megüresedett lelkészi hivatalra nézve 

illetékes esperes hivatalánál kell történnie és a jelentkezőknek be kell küldeniök, ha nem ren-
des lelkészek, a választhatóságukat igazoló okmányaikat. 

ié . §. A közzétett felhívás által kitűzött határidő (14. §. d) pontosan betartandó. 

III. FEJEZET. 

A j e l ö l é s r ő l . 

17. §. A választást, jelölés (§. 22.) előzi meg. 
18. §. Jelölhető: 
a) minden rendes lelkész, vagy 24. évet betöltött theol. tanár, ki a magyarországi 

ág. hitv. ev. ker. egyház valamely egyházközségében vagy missiói körében vagy az egyetem 
és egyház theologiai akadémiáján, vagy valamely hittanintézetén hivataloskodik; 

b) minden ág. hitv. ev. élete 24-ik évét betöltött vallástanár vagy segédlelkész, 
a ki ezen minőségében a magyarhoni ág. hitv. evang. ker. egyház körében [legalább egy 
évet töltött; 

c) ha a jelentkezésre való első felhívás eredménytelen maradt, a b) alatt említetteknél 
is elmarad az egy évi szolgálati időt megkövetelő korlátozás. 

d) ha a jelentkezésre való második felhívás is eredménytelen maradna, jelölhető 
minden ág. h. ev. segédlelkészül alkalmazható 24 éves egyén (65. §.). 

A magyarországi á. h. ev. ker. egyház kötelékén kívül hivataloskodó rendes és 
segédlelkészek csak az egyházkerületi elnökség kivételes engedélyével jelölhetők. 

19. §. Lelkészi hivatalra nem jelölhető: 
a) a ki egyházi hivatal viselésére jogerős ítélettel képtelennek nyilváníttatott ( E . 

A. 326. §. d); 
b) a ki ellen az E. A. 359. §. értelmében elrendelt vizsgálat van folyamatban; 
c) a ki nem magyar honpolgár (E. A. 65. §.) és a magyar nyelvet nem bírja; 
d) a ki a lelkészi hivatalt vesztegetés, etetés-itatás, szerénytelen ajánlkozás, meg-

tévesztés, fenyegetés vagy izgatás útján keresi; 
e) a ki bebizonyíthatólag valamelyikét a 324. §-ban részletezett egyházi vétségek-

nek elkövette; 
f ) a ki a betöltendő lelkészi hivatalra nézve illetékes egyházmegyében már viselt 

lelkészi hivatalt, de attól jogerős ítélet által elmozdíttatott, vagy arról két egybehangzó és 
hivatalból való elmozdítást kimondó ítélet meghozatala után lemondott; 

g) a ki azon egyházközségben, a melynek lelkészi hivatala betöltendő, egykor veszte-
getést követett el, ha az jogerős ítélettel befejezett eljárás során reá bizonyíttatott és ezért a 
lelkész választás akkor megsemmisíttetett. 

14 
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20. §. Az egyházmegyei elnökség a beérkezett írásbeli jelentkezéseket és okmányokat 
(14—16 §.) a határidő letelte után nyolcz nap alatt esetleges észrevételeivel felterjeszti az egyház-
kerületi elnökséghez, a mely a 18., 19. §. szem előtt tartásával jelölhetők névsorát, a felter-
jesztett okmányokkal együtt, legkésőbb 15 nap alatt az espereshez leküldi. 

21. §. Az egyházkerületi elnökség a 20. -§. értelmében hozott határozatát, a jelent-
kezők közül netalán kizárt egyén panaszára, — mely azonban az egyházkerületi elnökség 
határozatára felfüggesztő hatálylyal nem bír — az egyházkerületi gyűlésnek indokaival együt 
utólagosan bejelenteni tartozik. 

Ha azonban az egyházközségi közgyűlés folyamodnék a ker. közgyűlés elé a kerü-
leti elnökség, illetve a püspök akkor az egyházkerületi közgyűlés határozatáig a lelkészválasz-
tási eljárás szünetel és a 10. §. c) pontja tovább is érvényben marad. 

22. §. A választó egyházközség közgyűlése, esetleg az egyháztanács (E. A. 48. §.) 
az egyházmegyei elnökség által kitűzött napon, az esperes és az egyházmegyei felügyelő vagy 
megbízottjaik elnöklete alatt, az egyházkerületi elnökség által jelölhetőkül elfogadott jelent-
kezőknek névsorából (20. §.) hármat és az egyházmegyei elnökség egyet jelölhet a megüre-
sedett lelkészi hivatalra. 

Az ily módon jelölt egyének közül az egyházközség közgyűlése választani köteles 
23. §. Ha az első felhívásra négynél kevesebb jelölhető egyén (18. §. a), Ó) jelent-

kezett, akkor a választó közgyűlés kívánatára még egy felhívás tehető közzé ; ha pedig egy-
általában nem jelentkezett ily egyén, akkor az esperes a jelentkezésre kitűzött határidő letelté-
vel azonnal megújítja a felhívást. 

Ha a második felhívásra is négynél kevesebb jelölhető egyén jelentkezik (18. §. 
a), Ö), e), d), akkor négynél kevesebb jelölendő, ha pedig egyáltalában nem jelentkezett ilyen, 
akkor az esperességi elnökség az illető egyházközségbe (esetleg missiói körbe) egyelőre egy 
évre a püspök által kinevezhetőnek elfogadott helyetteslelkészt nevez ki. 

A 20., 22. §§-ban körülírt eljárás a második felhívás esetén is betartandó. 

IV. FEJEZET. 

A próbaszónoklatról. 

24. §. A kijelölő testület jogosítva van a jelölteket az esperes útján próbaszónok-
latra meghívni és ezért a kijelöléssel egyidejűleg nyilatkozik az iránt, kiván-e élni ezen jogá-
val vagy nem s az első esetben megállapítja a meghívandóknak a névsorát s az ebbe felvett 
mindegyik jelöltet meghallgatja. 

A kijelölő testület négynél kevesebb jelölt meghívását és a meghívott jelöltek meg-
hallgatása után egy másik jelölt meghívását is elhatározhatja. 

A próbaszónoklatok sorrendjét az esperessel egyetértőleg a kijelölő testület álla-
pítja meg. 

A jelöltek próbaszónoklataikat az esperes, illetve az esperes által kiküldött biztos 
(censor) jelenlétében tartják meg (D. i. 15. a) T. 25. §-a). 

A próbaszónoklatra meghívott jelöltek és kiküldött biztosok útiköltségét az egyház-
megyei elnökség által meghatározandó összegben az egyházközség pénztára fedezi (§. 72.). 

Az esperes meghívása nélkül és saját költségén próbaszónoklatra jönni, vagy a már 
felvett útiköltséget visszatéríteni szigorúan tiltva van. 

A próbaszónoklatra felhívott jelölt a próbaszónoklat tartását meg is tagadhatja a 
nélkül, hogy azért a jelöltek közül kizárathatnék. 

25. §. Az egyházkerületi elnökség a különben általa a 20. és 22. §§-ok értelmében 
jelölhetőkül elfogadott egyének közül is kizárhatja a választásból azt, a ki a választás folya-
mán a lelkészi hivatalt vesztegetés, etetés-itatás, szerénytelen ajánlkozás, megtévesztés, fenye-
getés, vagy izgatás útján keresi ; még pedig azon esetben is, ha e cselekvényeket mások, a 
jelölt tudomása és beleegyezésével követték el. 

Ezen határozat ellen úgy a kizárt egyén, mint az érdekelt egyházközség tagjai egy 
fokú felebbezéssel élhetnek az egyházkerületi közgyűléshez, mely felebbezés a választásra 
nézve halasztó hatálylyal bír. 

Az egyházközség az ezen kizárás után megmaradt jelöltek közül választani köteles. 
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V. FEJEZET. 

A v á l a s z t á s r ó l . 

2 6. §. A rendes lelkészi hivatal az E. A. 320. esetét kivéve a megüresedés nap-
jától számított egy fél év alatt választás útján betöltendő (E. A. 71. §.). 

27. §. A választó közgyűlés, a melynek napját az egyházmegyei elnökség tűzi ki 
és a melyek helye rendszerint a templom, iskola vagy imaház, legalább egy héttel előbb az 
isteni tisztelet alkalmával a szószékről a tárgy megnevezésével kihirdetendő (E. A. 40. §.), a 
leány- és fiókegyházakban, valamint a szórvány helyeken és az egyházközség területén kívül 
(E. A. 34. §. 40. §.) lakozó tagoknak ezenkívül még a helyi szokás szerint külön is 
tudtul adandó. 

28. §. A választó közgyűlés tagjai: 
a) hivataluknál fogva az egyházközség felügyelője és másodfelügyelője, rendes vagy 

helyettes lelkésze, illetőleg lelkészei és segédlelkészei; az egyházközség által alkalmazott vallás-
tanárok, vallástanítók, gondnokok, pénztárnokok, jegyzők, ügyészek, ellenőrök és az egyház-
község által fentartott és az annak területén lévő nem felekezetünkbeli tanintézetek ág. hitv. 
ev. tanárai és tanítói és a kántor (énekvezér); 

b) az egyházközségnek, ez egyházközség terheit viselő nagykorú vagy önálló tagjai, 
a kik egyházi adójukkal nincsenek hátralékban ; oly egyházközségben pedig, a hol az egyház-
tagok az egyház terheinek viseléséhez nem járulnak, az egyház minden nagykorú vagy önálló 
férfi tagja. (E. A. 41. §.). 

Az egyházközség azon választó-jogosult tagjai, a kik az egyházközség területén 
kívül laknak (E. A. 34., 40. §§.), valamint az önálló vagy vegyes házasságban élő á. h. e. 
nők, ha az egyházközség fentartásához járulnak (E. A, 42. §.), a választó közgyűlésen ezen 
közgyűlés bármely jogosult tagja által képviseltethetik magukat; azonban egy meghatal-
mazott csak egy meghatalmazol képviselhet, s e meghatalmazás nyolcz nappal a választás előtt 
nyújtandó be. 

29. §. A lelkészválasztó közgyűlésen az esperes vagy ennek megbízottja és az egy-
házmegyei felügyelő vagy ennek helyettese elnököl (E. A. 68. §.) és mint elnökség: 

a) megkérdezi a választóktól, hogy ezen közgyűlés a jelen szabályrendelet 27. §-ában 
előírt módon lett-e összehíva? 

b) ha a jegyző távol van, vagy állása üres, ezen közgyűlés alkalmára jegyzőt 
választat ; 

c) felolvastatja a közgyűlés tagjainak a 11. §. c) pontja alapján összeállított névsorát 
és azt a beérkezett és az egyházmegyei, esetleg egyházkerületi elnökség által jogosaknak 
ítélt, felszólamlások tekintetbe vételével (12. §.) véglegesen megállapítja. 

A ki a közgyűlés tagjainak ezen véglegesen megállapított névsorában nem foglal-
tatik, szavazati jogot nem gyakorolhat ; 

d) előterjeszti a jelölteknek névsorát és azokat választás alá bocsátja; 
e) azon jelöltet, a ki a szavazatok általános többségét megnyerte, az egyházközség 

törvényesen megválasztott lelkészének jelenti ki (E. A. 69, §.); 
f ) előterjeszti a megválasztott részére már előre megállapított hiványt és azt kiegé-

szítteti (11. §. d), 41., 42. §§.); 
g) a választó közgyűlés lefolyásáról (két példányban) azonnal a helyszínén jegyző-

könyvet vesz fel s azt maga is aláírja és a közgyűlés által ezen czélból kinevezett hat taggal 
is aláíratja, általa hitelesített másolatban az egyházközségnek megküldi, az eredetit pedig az 
egyházmegyei levéltárban elhelyezi; 

h) a választás lefolyásáról s eredményéről az esperes a püspököt haladéktalanul érte-
síteni köteles. 

30. §. A választás, ha egynél több jelöltnek van pártja, szavazás, — ellenkező esetben 
közfelkiáltás útján történik. A szavazás feltétlenül elrendelendő, ha azt tíz vagy tíznél több 
választó kívánja. 

31. §. A szavazás úgy történik, hogy mindegyik választó a véglegesen megálla-
pított névsor (29. §. c) szerint külön felhívatván, miután azonosságát a közgyűlés által az 
egyes pártokra való tekintettel választott három bizalmi férfiú igazolta, az elnökség elé járult 
és szavazatát a jegyzőnek, az elnökség ellenőrködése mellett, jegyzőkönyvre adja. A szavazás 
megszakítás nélkül végzendő. A névsorban utolsó választó felszólítása után azonban az elnökség 
egy negyedórai záridőt tűz ki, a melynek elteltével a szavazást bezárja és az azontúl jelent-

14* 
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kezö választókat szavazásra többé nem bocsátja, hanem a szavazatokat összeszámítja s az 
eredményt azonnal kihirdeti. 

32. §. Ha a jelöltek közül egy sem nyeri el az általános többséget, akkor az 
elnökség azt a két jelöltet, a kire a legtöbb szavazat esett, azonnal új szavazás alá bocsátja. 

3 3. §. Szavazategyenlőség esetén az egyházközségi felügyelő dönt ; ha pedig az jelen 
nem volna, vagy ezen döntő szavazatával élni nem kívánna, — a sorshúzás határoz. 

34. §. Titkos szavazás, legalább 20 választó kérésére, csak a lelkészválasztó köz-
gyűlés elnöksége (29. §.) által elfogadhatónak ítélt esetben engedhető meg és úgy történik, 
hogy mindegyik választó a névsor szerint külön felhívatván, azonosságának a 31. §-ban előírt 
módon való igazolása után egy-egy jelöltnek a nevét az elnökségtől átvett üres szavazólapra 
írja és ezen lapot összehajtva, miután neve a jegyző által ellenőrzés czéljából megjegyeztetett, 
az elnökségnek személyesen átadja. 

Egyebekben a 31., 32., 33. §§. alkalmaztatnak. 
Azok a szavazólapok, a melyek üresen vagy olvashatlan írással, vagy a jelöltek 

közt nem levő egyén nevével, vagy ennél több jelölt nevével adatnak be, érvénytelenek és 
a szavazatok számbavételekor nem számíttatnak. 

A szavazás eredményének kihirdetése után az elnökség a szavazólapokat azonnal 
a közgyűlésen egy csomagba zárja, a csomagot az egyházmegye és az egyházközség pecsét-
jével lepecsételi és a választás jogerőre emelkedéséig megőrzi. 

35. §. A rendes lelkész élethossziglan választatik (E. A. 69. §.). 
36. §. Azon egyházközséget, a mely lelkészi hivatalát a megüresedés napjától szá-

mított egy félév alatt nem töltötte be, az esperes és eredménytelenség esetén az esperes 
jelentésére a püspök hat hétnél semmi esetre sem rövidebb záros határidő kitűzése mellett, 
a lelkészválasztásra utasítja. 

Azon egyházközségbe, mely a püspök által kitűzött határidő leteltéig sem választott 
lelkészt, a püspök helyettes lelkészt küld. (E. A. 71. §.) 

37. §. Ha a megválasztott még nem lenne (18. §. d. p.) felszentelve, köteles e 
végett a püspöknél azonnal jelentkezni s a felszenteléshez szükséges okmányokat, bizonyít-
ványokat, hiványt és a választási jegyzőkönyv hiteles kivonatát a püspöknek bemutatni 
(A. 5 i . §.). 

VI. FEJEZET. 

A hiványról. 

38. §. A hivány a megválasztott lelkésznek hivatala után járó évi összes illetmé-
nyeit és az egyházi törvényekben, illetve szabályokban előírt kötelességein kívül megállapított 
teendőit foglalja magában. 

39. §. Rendes lelkésznek hivatala után járó évi összes illetménye tisztességes lakáson 
és kerten kívül 800 frtnál kisebb nem lehet (E. A. 237. §.); ezenkívül köteles a fentartó 
testület a lelkész illendő lakását, valamint a neki haszonélvezetre, használatra rendelt épüle-
teket és telkeket, a belső telkeket kerítéssel ellátva (E. A. 231. §.) jó karban tartani (E. A. 
235. §.) és mindezen épületek és telkek, papi földek és rétek és egyéb fekvőségekre eső 
összes közterheket, állami és egyéb adót s illetéket stb. viselni, fizetni; a lelkészre személye 
után kirovott bármilynemű közmunkát a lelkésznek megtéríteni, illetve helyette teljesíttetni 
(E. A. 235. §.). 

40. §. A hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész által élvezett javadalom (a meny-
nyiben azt ezen lelkész egyházi felsőbbsége, esetleg a főpásztori látogatásról felvett jegyző-
könyv megerősítette akár hiványon, akár egyszerű közgyűlési határozaton vagy szokáson 
alapszik) a netalán csak a személyhez kötött javadalmakat kivéve, — soha alább nem szál-
lítható és az utódtól sem részben, sem egészben el nem vonnató, hanem az (E. A. 44. §.) 
utód hiványába egész terjedelmében felveendő, kivéve azon esetet, midőn az E. A. 30. §. ren-
delkezése szerint az elerőtlenedett egyházak összekapcsoltatnak, vagy tízezernél nagyobb lélek-
számmal bíró egyházközségek lelkészi körökre oszlanak, a mikor is az E. A. 237. §-ának 
tekintetbe vételével mindenkor új hivány szerkesztendő. 

Ha pedig a hivatalától megvált vagy elhunyt lelkész hiványában olyan rendelke-
zések foglaltatnak, a melyeket a tapasztalás kivihetetleneknek, vagy viszály előidézésére alkal-
masoknak mutat, az esperes köteles ezen rendelkezések megváltoztatását és az azokon alapuló 
javadalomnak megfelelő egyenérték által való pótlását kívánni (11. §. 

Ugyancsak köteles az esperes személyes befolyásával oda hatni, hogy az egyház-
község, illetve missiói kör tagjait a lelkész érdekében terhelő földmívelési munkák és sze-
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mélyes szolgálmányok készpénzben lerovandó megfelelő egyenérték alapján megváltassanak 
(E. A. 322. §.). 

41. §. A hivány tervezetét az egyháztanács szövegezi (11. §. d) és a közgyűlés 
állapítja meg, az esperes pedig, ha az a 38—40. §§. által előírt kellékeknek megfelel, hozzá-
járul; ellenkező esetben észrevételeivel az egyházközségnek újabb szövegezés végett visszaadja. 

Az esperesnek a hivány újabb szövegezése ügyében hozott határozata ellen a kéz-
hezvételtől számított 15 nap alatt az egyházkerületi elnökséghez, illetve a püspökhöz lehet feleb-
bezni, ki a kérdésben 15 nap alatt dönteni van hivatva. 

42. §. A végérvényesen megállapított hivány ter vezetet az esperes a név és keltezés 
helyének üresen hagyásával, készen a választó közgyűlés elé terjeszti és ezen közgyűlésen a 
megválasztott lelkész nevének beírásával és a keltezéssel kiegészítteti, az egyházközség fel-
ügyelőjével, gondnokával és jegyzőjével s a közgyűlés által ezen czélra kiküldött hat taggal 
aláíratja, az egyházközség pecsétjével elláttatja, ő maga pedig elnöktársával, az egyházmegyei 
felügyelővel együtt a jóváhagyási záradékkal, aláírásukkal és hivatalos pecsétjükkel ellátja, 
illetve megerősíti. 

Az egyházközség azon tisztvitelője helyett, a kinek állása üresedésben van, vagy a 
ki a választó közgyűlésen nincs jelen, az aláírást a közgyűlés által választott e szélra kisze-
melt két—két tag' teljesíti, kivéve a jegyzőt, a ki helyett ily esetben (29. §. b) a választott 
helyettes jegyző írja alá a hiványt. 

43. §. A missiói kör lelkészét a 3. §. értelmében az egyházmegyei közgyűlés 
választván, annak hiványát is a missiói kör tagjainak, közgyűlésének hozzájárulásával s a 
püspök megerősítő hozzájárulásával az egyházmegyei közgyűlés határozza meg és annak 
elnöksége és jegyzői kara írja alá, ellátván azt a missiói kör és az egyházmegye hivatalos 
pecsétjével. 

VII. FEJEZET. 

A választás megtámadhatósága. 

44. §. A választás érvényessége ellen (E. A. 329. §. é) a választás napjától számí-
tandó 15 nap alatt (E. A. 331. §.) csak a választó közgyűlés tagjai vagy az esperes által 
kirendelt tiszti ügyész adhatnak be keresetet (E. A. 395. §.) az espereshez. 

A választó közgyűlés egy vagy több tagja által beadott kereset alapján az eljárás 
csak akkor tehető folyamatba, ha a kereset benyújtói a felmerülő költségek biztosítására az 
egyházmegyei elnökség által 50—100 frt erejéig megszabott biztosítékot az egyházmegyei 
pénztárba befizették. 

A mennyiben a befizetés a biztosíték összegének megszabásáról nyert értesítés kéz-
hezvételétől számított nyolez nap alatt meg nem történnék, a fél a keresettől elállottnak tekintetik 
és keresete neki visszaadatik. 

45. §. Az egyházi bíróság a választást vagy megerősíti, vagy megsemmisíti. 
(E. A. 417. §.) 

46. §. A választás érvénytelenségének okozója rendszerint a per- és eljárási költség 
fizetésében is elmarasztalandó, ezenkívül fentartatik ellene a választási költségek megtérítése 
iránt a kereseti jog (E. A. 417., 418. §§.). 

Az egyházmegyei, illetve egyházkerületi elnökség vagy annak egyik tagja ezen költ-
ségek viselésére csak azon esetben kötelezhető, ha minden kétséget kizárólag bebizonyul, 
hogy kifejezetten ezen szabályrendelet ellenére rosszhiszeműleg jártak el. Ellenkező esetben a 
költségeket a bíróság által meghatározandó arányban a felperes, az érdekelt egyházközség és 
az egyházmegye, illetve egyházkerület viseli. 

47. §. A választás megsemmisíttetvén, a választó közgyűlés vezetésére hivatott 
elnökség (3. 29. §.) a választás érvénytelenségének okozóit a jelöltek, esetleg a választók 
sorából kizárja és a választásra jogosított testülettel a 27. §. s k. rendelkezései szerint új 
választást ejtet meg; ha pedig a saját mulasztása folytán előállott szabálytalanság okozta a 
választás megsemmisítését, ezen szabálytalanságot elhárítja. 

48. §. Azon esetben, midőn az egyházmegyei közgyűlés, illetve annak elnöksége 
(3. §.) a választó, a választás megsemmisítése iránt a kereset az egyházkerületi törvényszékhez, 
annak egyházi elnökénél nyújtandó be 15 nap alatt, az eljárás szabályai különben semmiben 
sem változván. 
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VIII. FEJEZET. 

A hivány elfogadásának szabályai. 

49. §. Ha a választás megerősíttetett, vagy ha a választás érvényessége ellen nem 
adatott be a szabályszerű időben kereset, az esperes a hiványt a megválasztott lelkész-
nek elküldi. 

50. §. A megválasztott lelkész köteles a hivány kézhezvételétől számított 15 nap 
alatt a hivány elfogadását illetőleg nyilatkozni, ellenkező esetben, valamint akkor is, ha a 
lelkészi hivatalt, a melyre megválasztatott, nem fogadja el, vagy elfogadását feltételhez köti, 
— vagy elfogadja, de később mégis vonakodik azt elfoglalni (51. §.), a hivány érvényét 
veszti és a lelkész tartozik a számadásból megállapítható összes választási költségeket 
megtéríteni. 

A választásra jogosított közgyűlés (2., 3. §.) elnöksége ily esetekben új választás 
iránt intézkedik. 

IX. FEJEZET. 

A beiktatásról. 

51. §. A megválasztott új lelkész hivatalát a hivány keltétől számított három hónap alatt 
elfoglalni tartozik (50. §.), ha azonban felavatva (felszentelve) még nem volna, köteles átköl-
tözése előtt a püspöktől a hiványnak és az esperes ajánló levelének, valamint egyéb szük-
séges okmányoknak bemutatásával, felavatását kérelmezni (L. 37. §.). 

52. §.~A megválasztott lelkésznek és családjának átköltözési és összes ingóságának 
átszállítási költségeit, valamint a felavatással járó kiadásokat az egyházközség, illetve missiói 
körben a lelkészi hivatalt fentartó testület köteles fedezni. 

53. §. A megválasztott lelkészt hivatalába az esperes vagy ennek megbízottja iktatja 
be (E. A. 70. §.). 

54. §. A beiktatás alkalmával egyházközségi, illetve missiói köri közgyűlés tartatik, 
a melyen felszámíttatnak és jegyzőkönyvbe iktattatnak a választási, felavatási, átköltözési és 
beiktatási költségek. Ezeket a megválasztott lelkész, a szerint, a mint a beiktatástól számítva 
egy, két vagy három év letelte előtt fogad el ezen lelkészi hivatal elhagyásával más hivatalt 
egészben, kétharmad részben vagy egyharmadrészben megtéríteni tartozik. 

A mennyiben más egyházközség meghívását fogadja el, ezen megtérítési kötelesség 
a meghívó egyházközséget terheli. 

A harmadik év letelte után sem a lelkész, sem a meghívó egyház ily költség meg-
térítésére többé semmiféle arányban sem kötelezhető. 

Ugyanezen közgyűlésen megállapíttatik és jegyzőkönyvbe vétetik azon arány is, a 
mely szerint a beiktatás évében a lelkészi javadalom az új lelkész és elődje, vagy elődje jog-
utódjai között megoszlik, hogy az új lelkész majdan elkövetkezhető halála vagy elköltözése 
esetén mérvadóul szolgálhasson a javadalom azon arányának meghatározásánál, a mely őt 
vagy családját a reája nézve utolsó szolgálati évben meg fogja illetni. 

Az új lelkészt a lelkészi javadalom a beiktatás napjától kezdve illeti. 
55. §. A beiktatás után átadja az esperes vagy megbízottja leltár mellett az újonnan 

megválasztott lelkésznek gondozás czéljából az egyházközség, illetve a missiói kör azon ingó-
ságait (10. §. b), a melyek a lelkész kezelése alatt szoktak állani. 

56. §. A beiktatásról és az azt követő átadásról (53., 54., 55. §§.) az esperes azonnal 
a helyszínén jegyzőkönyvet vesz fel, annak hiteles másolatát az egyházközségnek, illetve 
missiói körnek megküldi, az eredeti jegyzőkönyvet az egyházmegyei levéltárba helyezi (10. §. b) 
a 10. §. c) pontja alapján megbízottakat megbízásuk alól felmenti, a kezdő vagy más egyház-
megyéből átjött új lelkészt a legközelebbi egyházmegyei közgyűlésen bemutatja. 

X. FEJEZET. 

A) il h e l y c s e r é r ő l . 

57. §. Rendes lelkészek egymással helyet cserélhetnek. 
Jogérvényes cseréhez szükséges, hogy a cserélni kivánó két lelkésznek szándékába 

mindkettőnek illetékes egyházközségi közgyűlése szabályos választás útján beleegyezzék s azt 
mindkettőnek illetékes egyházmegyei elnöksége is megerősítse s helybenhagyja. 
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A lelkészi hivány csere esetén is csonkítatlanul érvényben marad. 
A cserélni óhajtók között a lelkészi jövedelem tekintetében létrejött átengedő vagy 

leengedő megegyezés tilos és semmis. 
Ezen tilalom áthágói ellen az egyházmegyei elnökség a fegyelmi eljárást megindítja 

és a felfüggesztést elrendeli. 

B) A helyettes lelkészről. 

58. §. Az anyaegyházközségekben és missiói körökben állandóan fentartott önálló 
lelkészi hivatal ideiglenes vezetője: helyettes lelkész. 

59. §. Helyettes lelkész alkalmazható oly egyházközségekben, illetve missiói 
körökben : 

a) a melyekben a szomszédos egyházak nagy távolsága miatt a szomszédos lelké-
szeket a helyettesítéssel megbízni nem lehet (10. §. c)\ 

b) a mely a lelkészi hivatal megüresedésének napjától számított egy fél év elteltével 
az esperes és a püspök megintésére sem fog a lelkész választáshoz, egyelőre egy évre (§. 36); 

c) a melynek megüresedett lelkészi hivatalára a második felhívás után sem jelent-
kezett jelölhető egyén, egyelőre egy évre (23. §.); 

d) a melynek lelkésze hivatalától jogerős határozattal felfüggesztetett, a felfüggesz-
tett lelkésznek hivatalába visszahelyezéséig (E. A. 393. §.), esetleg a felfüggesztett lelkész 
hivataltól való elmozdítása esetén az így megüresedett lelkészi hivatal újabb betöltéseig, vagyis 
az új lelkész beiktatásának napjáig; 

e) a melynek lelkésze aggkor vagy hosszas betegeskedés által hivatalos teendőinek 
elvégzésében akadályozva van; 

f ) azon helyre, a hová az egyházkerületi közgyűlés azt szükségesnek látja. 
60. §. A helyettes lelkész javadalmát az E. A. 392. §-ának szem előtt tartásával a 

rendes lelkészszel és az egyházközséggel az egyházmegyei elnökség közreműködése mellett 
kötött szerződés, esetleg birói ítélet (E. A. 329. §. /), g) határozza meg. 

A rendes lelkészi javadalomnak a b) és c) pontok eseteiben, a helyettes lelkész 
javadalmának megállapítása után netalán fenmaradó része az egyetemes lelkészi nyugdíj-
intézetet illeti. 

61. §. A helyettes lelkészt a 18. §-ban elősorolt egyének közül az 59. §. a), e), d), e) 
pontok eseteiben a püspök által elfogadhatókul jelzett egyének közül, az esperes, az 59. §. Ö) 
és /) pontja esetén a püspök nevezi ki (E. A. 71. §.). Az esperes és a püspök határozza 
meg egyúttal az időt is, melyre a kinevezés szól, azon esetekben, melyekben az a fentebbi 
pontokban előre meghatározva nincs. 

62. §. A helyettes lelkészt hivatalába az esperes vezeti be, az 53—56. §§-ok 
figyelembe vételével s erről a püspököt értesíti. 

63. §. A helyettes lelkész állása a 4. §. elősorolt esetekben és azon időtartam 
lejártával üresedik meg, a melyre a helyettes lelkész alkalmaztatott. 

C) A segédlelkészekről. 

64. §. Azon felavatott (E. A. 133. §.) egyén, a ki valamely rendes lelkészi hivatal-
ban a lelkészi teendőket a rendes lelkészi hivatal vezetőjének felügyelete alatt, illetve utasí-
tásai szerint részben vagy egészben végzi, segédlelkész. 

65. §. Segédlelkészül alkalmazható minden ág. hitv. ev. 22 éves, fedhetlen erkölcsű, 
testileg, lelkileg ép, magyar honpolgár, a ki az egyetemes közgyűlés által megszabott hit-
tanfolyamot elvégezte és az egyetemes közgyűlés által meghatározott vizsgálatokat meg-
állotta s az állam hivatalos nyelvét: a magyart, valamint azon nyelvet is, melyen az egyház-
községben szolgálnia kell, szóban és írásban teljesen bírja s a ki ellen a 19. §. alapján jogos 
kifogás nem emelhető (E. A. 65. §.). 

66. §. Segédlelkész alkalmazásának az esperes közreműködésével az egyházközségben 
vagy missiói körben rendszeresített segédlelkészi állás megüresedésekor vagy szervezésekor, 
— továbbá ideiglenesen akkor van helye, 

d) ha az egyházközség óhajtja, vagy 
b) ha a rendes lelkész kívánja s az egyházmegyei elnökség beleegyezik; 
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c) ha az egyházkerületi közgyűlés, sürgős esetben annak elnöksége elrendeli. 
67. §. A segédlelkészt egyházközségekben a közgyűlés választja, missiói körökben 

az esperes nevezi ki. A püspököt erről mindkét esetben az esperes értesíteni tartozik. 
68. §. A jelen szabályrendeletnek a felavatásról a felavatási, átköltözési és átszállítási 

költségekről és ezek megtérítéséről szóló rendelkezései (51., 52., 54. §§.) a segédlelkészekre 
is alkalmaztatnak. 

69. §. A segédlelkészt és a 68. §-ban említett költségeket egyházközségekben — 
ha az állás rendszeresítve van — az egyházközség fizeti, — egyéb esetekben ez iránt a 
rendes lelkész és a rendes lelkészi hivatalt fentartó testület között létrejön egyezség 
intézkedik. 

Akarata ellenére azonban nem kötelezhető a rendes lelkész arra, hogy azon segéd-
lelkésznek javadalmazásához, vagy a 68. §-ban említett költségeihez, a kinek alkalmazását nem 
ő kívánta, csak részben is hozzájáruljon. 

70. §. Helycseréről azon segédlelkészeknél, a kik nem töltenek be rendszeresített 
állást a felmerülő szükéghez képest a püspök intézkedik; a kik pedig rendszeresített állást 
töltenek be, azokra nézve ugyanazon szabályok kötelezők, melyek a rendes lelkészek hely-
cseréjét szabályozzák (57. §.). 

71. §. A segédlelkészi állás megüresedik: 
a) ha rendszeresítve van a jelen szabályrendelet 4. §-nak eseteiben; 
b) ha nincs rendszeresítve, a 4. §. eseteiben és a rendes lelkészi hivatal megürese-

désével, a segédlelkész áthelyezésével, esetleg szabályellenes (E. A. 324. §.) magaviselete folytán 
a püspök által való elmozdításával vagy az alkalmazás időtartamának lejártával. 

D) A költségekről. 

72. §. A jelen szabályrendelet alapján megbízottaknak, valamint az eljáró esperesnek 
illetve helyettesének a lelkészi hivatalt fentartó testület fuvar és útiköltségeit megtéríteni, 
ellátást adni köteles. 

E) A díjakról. 

73. §. A lelkészi hivány kiállításáért s megerősítéseért az esperesnek és az egyház-
megyei jegyzőnek járó dijakról az egyházmegyei szabályrendelet intézkedik. 

F) Az esperes és a, püspök érdekeltségéről. 

74. §. Ha az esperes vagy a püspök valamely lelkészválasztásnál akár személyében 
akár családtagjaiban érdekelve van: akkor az esperes vagy a püspök köteles az esperesi, illetve 
püspöki teendők végzésében magát törvényes helyettesével helyettesíttetni. 

G) Záróhatározat. 

75. §. A jelen szabályrendelet által nem érintett esetekben az egyházkerületi köz-
gyűlés utasítása irányadó; sürgős esetekben pedig az egyházkerületi elnökség intézkedik s tesz 
utólagosan jelentést az egyházkerületi közgyűlésnek. 

A közgyűlés hozzájárulván a szabályrendeleti bizottság erre vonatkozó 
javaslatához: a beterjesztett munkálatot leszállítja az egyházkerületekhez oly fel-
hívással, hogy lelkészválasztási szabályrendeleteiket az óhajtott egyöntetűség szem-
pontjából, ezen bizottsági munkálatnak lehető figyelembe vétele mellett újból tár-
gyalják s ennek folytán a jövő évi egyetemes közgyűléshez jóváhagyás végett fel-
terjeszszék. 
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85. (Gy.) A mult évi ülés jegyzőkönyvének 76. pontjánál olvastatott a szabályren-
deleti bizottság 1897. évi július 2-iki ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a tiszai egyház-
kerület által a politikai községeknek anyaegyházakba és missiói körökbe való beosztásáról 
készült munkálatot, azon módosítással, hogy Majerka község, mely a tervezet szerint Holló-
Lomniczhoz csatoltatott Szepes-Bélához visszacsatoltassék és így a szepesi XIII városi espe-
rességben megmaradjon jóváhagyásra ajánlja. 

Egyúttal constatáltatik, hogy a fenti módosítás a tiszai egyházkerület idei köz-
gyűlése által már elhatároztatott és így az egyetemes gyűlés elé terjesztett munkálat már a 
javaslatnak megfelel. 

Az egyetemes közgyűlés a fenti munkálatot jóváhagyja s a jóváhagyási 
záradékkal ellátni rendeli. 

Tekintettel arra, hogy a szomszédos egyházkerleteknek az általuk kész -
tendő hasonló munkálatoknál arra nézve, nehogy ugyanazon község esetleg más 
egyházkerületbe beosztassék, ezen jóváhagyott munkálatokra szükségük van, az 
egyetemes közgyűlés felhívja a tiszai egyházkerleütet, hogy azt a szomszédos egy-
házkerületeknek is küldje meg. 

86. (Gy.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 77. pontjánál a dunáninneni 
egyházkerület bemutatja a politikai községek anyaegyházakba való beosztásáról készült mun-
kálatot, a bányai és dunántúli egyházkerület pedig tekintettel a Horvát- es Szlavonországok-
ban fekvő politikai községek beosztásánál felmerülő nehézségekre egy évi halasztást kérnek 
ezen munkálatok beterjesztésére. 

Az egyetemes közgyűlés a dunáninneni egyházkerület által bemutatott 
munkálatot észrevételek, valamint saját munkálataiknál való figyelemhe vétel végett 
a többi egyházkerületnek kiadja azzal, hogy netaláni észrevételeiket az alkotmány 
és jogügyi bizottsághoz oly időben terjeszszék be, hogy az a jövő évi közgyűlés 
előtt javaslatot tehessen, a bányai és dunántúli kerületek által igényelt halasztást 
pedig megadja. 

87. (L.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 79. pontjánál olvas-
tatott a dunántúli egyházkerület ez évi közgyűléséből keít azon indítványa, hogy a suppli-
cálás, mint egyházunk méltóságával össze nem egyeztethető elavult intézmény eltöröltessék, 
illetve rendeztessék. 

A közgyűlés ezen indítvány felett napirendre tér. 

88. (Gy.) A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének 80. pontjánál olvastatott a köz-
oktatási bizottság 1897. évi július hó 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint az 
egyetemes tanügyi bizottság által kidolgozott, elfogadott és felterjesztett, az iskolai bizottsá-
gok szervezetére, hatáskörére és ügyrendére, vonatkozó szabályrendeleti javaslatot és a val-
lásoktatás tervét tárgyalás alapjául elfogadta, azonban tekintettel a rendkívüli fontosságra 
Radó Kálmán és Gyurátz Ferencz elnöklete alatt, Gombócz Miklós, Kapi Gyula, Masznyik 
Endre, Schneller István és Scholtz Gusztávból álló albizottságnak a részletekben való átdol-
gozás végett kiadta. 

Tudomásul szolgál. 

89. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 83. pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 5-ik 
pontja, a mely szerint a mult évi közgyűlés által elrendelt fölirat a különböző vallásfeleke-
zetekhez tartozó házasulok között a gyermekek vallására nézve kötött egyezségeknek a 
lelkészszel való közlése tárgyában, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztetett. 

Tudomásul szolgál. 

90. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 84. pontjánál olvastatik a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnak 9362/96. sz. a. kelt, a bányakerületi közgyűlés által felterjesztett rendelete, 
mely szerint a felekezeti tanítóegyletek arra köteleztetnek, hogy alapszabályaikat jóváhagyás 
végett a kormányhoz felterjeszszék s a felügyeleti jog gyakorlhatása végett, közgyűléseik napját 
a tanfelügyelőnek bejelentsék; ellenesetben be fogja a miniszter tiltani a kormányi jóváha-
gyás nélküli alapszabályokkal b|ró tanítóegyesületek további működését. A bányakerületi 
közgyűlés kéri ezen az egyetemes egyházat érdeklő s egyházi önkormányzatunkkal össze 
nem egyeztethető ügyben, a további megfelelő lépések megtételét. 
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A közgyűlés átteszi ez ügyet javaslattétel végett az alkotmány- és jog-
ügyi bizottsághoz. 

91. (G.) A m. évi jegyzőkönyv 85. pontjánál felvétetett, az egyetemes tanügyi 
bizottság véleményes jelentése kapcsán, a bányai és külön a dunáninneni egyházkerület fel-
terjesztése a theologusoknak a német és a tót nyelvben való alaposabb képzése tárgyában. 

Ezen ügy megfontolás és a netán szükséges intézkedés végett áttétetik 
az egyetemes theologiai akadémiai nagybizottsághoz. 

92. (Zs.) Felvétetett az egyetemes tanügyi bizottság véleményes jelentése, a mely-
lyel a budapesti ág. hitv. ev. főgymnasiumnak a bányakerületi közgyűlés által már helyben-
hagyott államsegély szerződését, tekintettel arra, hogy a szerződés a főgymnasium felekezeti 
jellegét kellőképen biztosítja, jóváhagyni, illetőleg a négy példányban bemutatott szerződé-
seket a jóváhagyási záradékkal ellátni ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslata alapján a buda-
pesti ág. hitv. ev. főgymnasium állami segélyezésre vonatkozó szerződést jóvá-
hagyja és a négy példányban bemutatott szerződésnek a jóváhagyási záradékkal 
leendő ellátását elrendeli. 

93. (Zs.) Ugyanazon bizottság jelentése szerint a békés-csabai ág. hitv. ev. gymna-
siumnak a bányakerületi közgyűlés által már helybenhagyott államsegély szerződése az inté-
zetnek felekezeti jellegét kellőképen biztosítván, a bizottság a szerződést jóváhagyni ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslata alapján a békés-
csabai ág. hitv. ev. gymnasium állami segélyezésére vonatkozó szerződést jóvá-
hagyja, és a négy példányban bemutatott szerződésnek a jóváhagyási záradékkal leendő 
ellátását elrendeli. 

94. (Zs.) Ugyanazon bizottság a tiszai ág, hitv. ev. egyházkerület eperjesi collegiu-
mában fennálló jog- és államtudományi karnak államsegély igénybe vehetése tárgyában 
benyújtott s a tiszai egyházkerület részéről pártolólag felterjesztett kérvénye ügyében, miután 
kívánatosnak tartja, hogy az eperjesi jogakadémia átalakítása, illetőleg a kir. jogakadémiák 
színvonalára való emelése lehetővé tétessék, javasolja, hogy az engedély az államsegély kérel-
mezhetésére megadassék. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslata alapján az eperjesi 
jogakadémiának az engedélyt megadja, hogy az államsegélyt kérelmezhesse. 

95. (G.) Ugyanazon pontnál olvastatik a tanári állomásoknak tanévközben való 
elhagyására nézve az egyetemes tanügyi bizottság azon javaslata: mondja ki az egyetemes 
közgyűlés, hogy addig is, míg az iskolafentartó hatóságok és a tanárok közti jogviszonyt 
szabályozó munkálat elkészül, a tanárok más intézethez való megválasztatásuk vagy kinevez-
tetésük esetében, ha csak a körülmények megengedik, a tanév vége előtt ne távozzanak el. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elfogadja. 

96. (P.) A mult évi közgyűlési jegyzőkönyv 86-ik pontja szerint a bányai egyház-
kerületnek azon indítványa, miszerint az egyetemes közgyűlés lépést tegyen arra nézve, hogy 
az iskolai vallásoktatásról való gondoskodásra s ez oktatás költségeinek viselésére az iskola-
fentartó köteleztessék, az egyházkerületekkel nyilatkozattétel végett közöltetvén, jelenti egye-
temes felügyelő, hogy e kérdésben eddig csak a dunáninneni s a dunántúli egyházkerületek 
nyilatkozatai érkeztek be. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület nyilatkozatának beérkeztéig 
a határozathozatalt függőben tartja. 

97. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 87-ik pontja szerint a dunáninneni egyházkerü-
letnek azon indítványa, hogy az egyetemes közgyűlés az egyházi háztartáshoz, a zsinati tör-
vény 315. §-a alapján szükséges nyomtatványok elkészítése s az egyházakkal való közlése 
iránt intézkedjék, — a szabályrendeletek ügyében kiküldött bizottsághoz tétetvén át véle-
ményezés végett, egyetemes felügyelő jelenti, hogy a bizottság jelentése eddig még nem 
érkezett be. 

Tudomásul szolgál. 
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98. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 89. pontjánál olvastatott az egyetemes ügyésznek 
véleménye a fehérkomáromi egyházmegye felebbezése tárgyában. E vélemény szerint első 
sorban Hering Lajos felhivandó lenne, hogy azon egyházmegyei határozatot mutassa be, a 
melylyel ő a felebbezés beadására felhatalmaztatott, az ügy érdemében pedig a fehérkomá-
romi esperesség igényei érvényesítésével egyházi közigazgatási birói útra lenne utasítandó. 

Miután a szóban forgó ügyben az a kérdés döntendő el, vájjon a dunán-
túli egyházkerület 1896. évi augusztus 26. és 27. napján tartott közgyűlésén 285. 
jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatával szemben, a melylyel a fehérkomáromi 
egyházmegye azon kérelme, hogy ezután hivatalba lépő lelkészei is a kerületi gyá-
moldába belépjenek és hogy a tömeges biztosításból eredő haszonnak a fehér-
komáromi egyházmegyére eső hányada ezen egyházmegye szabad rendelkezésére 
bocsáttassék, elutasíttatott, ugyanazon kerületnek előző évi 224. sz. jegyzőkönyvi 
pont alatt hozott, ennél állítólag tovább menő határozata tekintessék érvényesnek 
és kötelezőnek; miután ezen kérdésnek elbírálása nem közigazgatási, hanem birói 
útra tartozik, ennek következtében az egyetemes közgyűlés az egyetemes ügyész 
véleményében kiemelt alaki kifogás mellőzésével, magát ez ügyben érdemleges hatá-
rozat hozatalára, avagy bármely intézkedés tételére illetéktelennek jelenti ki, fen-
maradván a fehérkomáromi egyházmegyének a jog, hogy esetleges sérelmei orvos-
lását a Zs. T. 329-ik szakasza értelmében a törvénykezési eljárás útján kereshesse. 

99. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 90-ik pontjánál előterjeszti az egyetemes fel-
ügyelő, hogy a honti, nógrádi és barsi egyházmegyéknek a bányai kerület kezelése alatt álló 
alapok és alapítványokhoz formált jogigénye ügyében az érdekelt egyházmegyéktől bekérte 
az ez ügyben hozott közgyűlési határozatokat, a melyekből kiderül, hogy a nógrádi egy-
házmegye 1894. évi deczember 10-én tartott rendkívüli közgyűlésén igényeinek érvényesí-
tését a bányai egyházkerülettel szemben elhatározta és ugyanakkor a honti és barsi egyház-
megyéket is közös eljárásra felhívta. E határozatban azonban nem lettek tüzetesen megjelölve, 
hogy a bányai egyházkerület kezelése alatt levő, mely alapokra és alapítványokra vonatkozólag 
támaszt a nógrádi egyházmegye igényt. 

A barsi egyházmegye által beküldött jegyzőkönyvi kivonatból kiderül, hogy 1895 
július 24-én tartott közgyűlése tárgyalván a nógrádi egyházmegye megkeresését, hogy együt-
tesen alakítsanak egy oly teljhatalmú bizottságot, melynek feladatául tűzessék ki az, hogy 
megvizsgálva a bányakerületnél levő alapítványok, hagyományok és adományok eredetét és 
természetét, az elcsatolt három egyházmegyének azokhoz való jogviszonyát állapítsa meg, e 
bizottságba kiküldötteit megválasztotta. A honti egyházmegye által beküldött 1897. évi köz-
gyűlés jegyzőkönyi kivonatából kiderül, hogy az 1897. július 8-án tartott közgyűlésben e 
kérdésben az előző évi közgyűlésre történik hivatkozás azzal, hogy a jogigények érvénye-
sítését szorgalmazó bizottság eljárása eredménytelen volt. Előterjeszti továbbá egyetemes fel-
ügyelő, hogy a dunáninneni kerület felügyelője és az érdekelt egyházmegyék képviselői által 
aláírt 1895 október 9-én kelt kérvényben, a most nevezettek nála a jelzett ügyben eljáró 
bíróság elnökének kinevezését kérelmezték, holott egyrészt a kerületek arányosításáról szóló 
törvény 24. és 27. szakaszai értelmében a választott bíróság megalakítását kellett volna kérel-
mezniük, másrészt tüzetesen megjelölendők lettek volna azok az alapok és alapítványok, a 
melyekre az egyházmegyék jogigényt támaszthatni vélnek. S miután ez irányban hozzája 
újabb megkeresés nem érkezett, nem is volt módjában, hogy a hivatkozott törvény 27-ik 
szakasza értelmében a választott bíróság megalkotása iránt intézkedhessék. 

Ez előterjesztéssel kapcsolatban az érdekelt egyházmegyék küldöttei odanyilatkoznak, 
hogy azért nem volt módjukban mindezideig tüzetesen megjelölni azokat az alapokat és 
alapítványokat, a melyekre jogigényt támasztanak, mert a vonatkozó okmányok birtokukban 
nem lévén, csak a bányai egyházkerület levéltárában eszközlendő kutatások után lesznek 
abban a helyzetben ennek is megfelelni, annyival inkább, mert a bányakerületi püspök nyi-
latkozata szerint az elnökségtől máris megkapták az engedélyt, hogy a levéltárban a szük-
séges nyomozásokat megejthessék. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő előterjesztését tudomásul 
veszi, úgyszintén a bányakerületi püspöknek nyilatkozatát, hogy a bányakerületi 
elnökség az érdekelt egyházmegyéknek az alapítványi okiratok tanulmányozására 
az engedélyt megadta. Egyúttal felhívja az egyetemes közgyűlés az egyetemes fel-
ügyelőt, kogy a mennyiben az érdekelt egyházmegyék igazolandják, miszerint jog-
igényeiket a törvény értelmében kellő időben érvényesítették, továbbá tüzetesen 
megjelölendik azokat az alapokat és alapítványokat, a melyekhez jogigényt tartanak 
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és ezek alapjan a választott bíróság megalakítását a törvény értelmében kérik, ennek 
megalakítása iránt a törvény 27-ik szakasza értelmében késedelem nélkül intézkedn 
szíveskedjék. 

100. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 91-ik pontjánál olvastatott az egyetemes ügyész-
nek a dunáninneni egyházkerület kezelése alatt álló Reischl-féle alapítványból való részesedés 
iránt a liptói egyházmegye által támasztott jogigénye ügyében előterjesztett következő jogi 
véleménye : 

Néhai Reischl Károly nagyszombati lakos végrendeletében azon magyar egyház-
kerület evang. lelkészei és tanítói részére hagyta hátra alapítványát, a melybe Pozsony, Nagy-
Szombat, Modor, Bazin és Szt.-György városok be vannak osztva. Midőn a végrendelkező 
a helyett, hogy egyenesen a dunáninneni kerületet megnevezte volna, ily körülírással élt, 
nyilván szem előtt tartotta azt az eshetőséget, hogy a kerületek beosztása változást fog szen-
vedni és miután az is megtörténhetett volna, hogy a pozsonymegyei esperesség esetleg a 
dunántúli egyházkerülethez csatoltatik, a végrendelkező — a ki nyilván a megnevezett váro-
sok iránt jó indulattal volt, nem a dunáninneni egyházkerületet, hanem azt a kerületet, mely-
hez az említett városok tartoznak, részesítette az alapítványban. Habár a végrendelkező aka-
ratának ezen helyes magyarázata a kérdést meg nem oldja, mert csak abban az irányban 
tartalmaz positiv támpontot, hogy a pozsonyi esperességhez tartozó fentemlített városok 
lelkészei és tanítói feltétlenül részesüljenek az alapítványban, annyit mégis teljes joggal ki 
lehet magyarázni ezen rendelkezésből, hogy a végrendelkezőnek közömbös volt az, mikép 
alakulnak majd a dunáninneni kerület egyházmegyei és épenséggel nem törődött azzal, hogy 
egy ezen kerülettől elszakítandó egyházmegye lelkészsége és tanítói fognak-e részesülni ezen 
alapítványban vagy nem, mert ha ezzel törődött volna, illetve ha az lett volna a szándéka, 
hogy például a liptómegyei esperesség lelkészei és tanítói az elszakítás után is részesüljenek 
ebben az alapítványban, ezt bizonyosan ép úgy kifejezte volna, mint tette azt a nevezett 
városokat illetőleg. 

Ebből nyilvánvaló, hogy a végrendelkező szándékával nem ellenkezik, ha a területi 
felosztás megváltoztatása folytán a dunáninneni kerülettől elszakított egyházmegyék lelkészei 
és tanítói nem részesülnek az alapítványban. 

Áttérve arra a kérdésre, vájjon a liptómegyei esperesség lelkészei és tanítói nem 
szereztek-e annak folytán, hogy Reischl Károly elhalálozása és ennek halálával az örökösödés 
megnyílt, jogot magára az alapítványra, mert azon időben midőn az örökösödés megnyílt, 
a liptói esperesség ugyanahhoz a kerülethez tartozott, a melyikhez a végrendeletben meg-
nevezett városok? 

Erre a kérdésre határozott nemmel felelek, mert a liptói esperesség lelkészei és tanítói 
a végrendelkező halálával még nem szereztek jogokat magára az alapítványra, hanem csak 
lehetőséget arra, hogy a hagyomány jövedelmeiben részesíttetni fognak, ha szolgálatképtele-
nekké válnak. Jogszerzésről és szerzett jog elvesztéséről tehát szó sem lehet, legfeljebb azoknál, 
a kik az alapítvány jövedelmeiben a területi felosztás előtt tényleg már részesedtek, de ezeket 
talán nem is akarja senki sem az alapítványban való részesedéstől megfosztani. 

A mit a liptómegyei esperesség lelkészei és tanítói tényleg vesztettek, az a lehe-
tőség ezután ebben az alapítványban részesedni. Ez azonban csakugyan oly hátrány, a mely 
a magasabb tekintetekből szükségesnek talált területi beosztás következménye. A méltányoság 
megkívánja, hogy a közérdekből létesített reformok az egyének vagyoni érdekeit ne sértsék, 
s ha mégis sértik, hogy ezért az egyének kárpótoltassanak. Habár tehát jogi szempontból 
nem találom indokoltnak azt, hogy a dunáninneni kerületből kivált liptói esperesség lelkészei 
és tanítói a Reischl-féle alapítványban részesedjenek, méltányossági szempontból mégis a jelen-
leg hivataloskodó lelkészekre és tanítókra nézve a felosztás előtti állapotot vélem fentar-
tandónak. 

Az egyetemes közgyűlés az ügyészi véleményt az érdekelt egyházkerü-
letekkel leendő közlés czéljából egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvenni rendeli. 

101. (Zs.) Előterjesztetett Krizsán Zsigmond trencséni egyházmegyei egyházi "jegy-
zőnek felebbezése a dunáninneni egyházkerület azon határozata ellen, a melylyel felebbező 
ellen fegyelmi eljárást rendelt el azért, hogy az egyházmegyei közgyűlésre meghívó levélben 
a kerületi közgyűlésre küldendő követek megválasztását, mint külön tárgyat fel nem vette. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy ez ügy kizárólag birói 
útra tartozik és oda is tereltetett a felebbezést visszaútasítja. 
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102. (Zs.) Előterjesztetett a «Tranovszky» belmissiói egylet ideiglenes elnökségének 
az egyetemes felügyelőhöz közvellenül és az egyetemes közgyűléshez a bányai egyházkerü-
let útján felterjesztett kérvénye, a nevezett egylet alapszabályainak jóváhagyása s az egylet 
megalakulásának tudomásul vétele ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a Luther-társaság hivatva 
van a vallásos irodalmat nyelvi különbség nélkül ápolni, egy második hasonló 
egylet alapítását nem tartja szükségesnek, amennviben ez a Luther-társaság fejlődé-
sére kedvezőtlen hatással lenne és ezért az alapszabályokat nem hagyja jóvá, az 
alapszabály tervezetet azomban a Luther-társasághoz teszi át oly czélból, hogy a 
mennyiben a Luther-társaság szükségesnek és időszerűnek vélné egy második 
egylet alakítását, ez tehessen ilyen irányban kezdeményező javaslatot. 

103. (Zs.) Előterjesztetett Janoska György lelkész tiszakerületi kiküldöttnek az egye-
temes közgyűlés elé terjesztett indítványa, hogy addig is, míg az egyházkerületek a Zs. T. 
értelmében alkotandó szabályrendeletekben a lelkészek, felügyelők, tanítók s egyéb egyházi 
tisztviselők kötelességei felett részletesen intézkednének, határozza el az egyetemes közgyűlés, 
mint a közegyház érdekeinek hivatott őre és védője, hogy olyan egyháztag, a ki gyerme-
keit más egyháznak engedi át, semmiféle egyházi hivatalt ne viselhessen. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a Zs. T. eléggé szabato-
san írjak elő azon követelményeket, a melyek egyházi hivatal viselésére képesíte-
nek, az indítvány felett napirendre tér. 

104. (Zs.) Előterjesztetett a bányai egyházkerületnek az 1897 október 16., 18. és 
19. napjain tartott közgyűléséből jóváhagyás végett felterjesztett szabályzata az «Ev. theo-
logusok otthonában» fentartott alapítványi helyek adományozásáról. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület kívánsága folytán a fel-
terjesztett szabályzatot jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. — Az 
ilykép záradékolt szabályzat egyik példányát a bányai egyházkerületnek visszaadni 
rendeli, a másik példányát pedig megfelelő intézkedés végett átteszi a theologiai 
nagybizottsághoz. 

105. (L.) Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 27,464. számú leirata, 
mely szerint a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület részére 1894—1896. évekre utalványozott 
6000—6000 frt államsegélyről szóló számadások megvizsgáltattak és számszerűleg elfogad-
hatóknak találtattak. 

Tudomásul szolgál. 

106. (Zs.) Előterjeszti egyetemes felügyelő Jeszenszky István nagy-kikindai lelkész-
nek hozzá intézett levelét, a melylyel a nagy-kikindai ág. hitv. ev. és ev. ref. egyházak taná-
csainak a vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz benyújtott panaszának egy példányát 
beküldi oly kéréssel, hogy a dr. Krcsméry Károly nagy-kikindai állami gymnasiumi igazgató 

^ vallási zaklatásai miatt emelt panasz tárgyában közbenjárni szíveskedjék. 
Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy a panasz illetékes helyen 

már be lett nyújtva, az erre vonatkozó elintézést bevárja. 

107. (L.) Fölvétetett a dunáninneni egyházkerületnek a középiskolai vallástanárok 
alkalmazása tárgyában tett indítványa. 

Áttétetik a tanügyi bizottsághoz. 

108. (L.) Felvétetett a dunáninneni egyházkerület kérelme a zsinati törvény 
198. §-ának magyarázata iránt. 

Kiadatik az alkotmány- és jogügyi bizottságnak. 

109. (L.) Előterjesztetett Bogyay Antal nyitra-szerdahelyi lelkész kérvénye a nyitrai 
fogháznál viselt lelkészi állás elvesztéséből kifolyólag szenvedett 84 frt jövedelemveszteség 
pótlása iránt. 

Kiadatik a közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottságnak. 

110. (L.) Tárgyalás alá vétetett a dunántúli egyházkerületnek indítványa, miszerint 
tekintettel arra, hogy mindtöbb olyan eset merült föl, melyben a két prot. egyház egymás 
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szolgálatát igénybe veszi, szükségesnek találja, hogy a nagy-geresdi egyezség mintájára a 
jele nlegi viszonyoknak megfelelő, s ily esetekben az egyházi adózást is szabályozó egyezség 
létesíttessék. 

A közgyűlés ezen indítványt az egyházunkat s az ev. ref. egyházat közösen 
érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz utasítja. 

111. (L.) Olvastatott a dunántúli egyházkerület közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata 
a veszprémi egyházmegye azon indítványa tárgyában, hogy a theologusok a módszertanban 
is oktatást nyerjenek s a soproni tanítóképző-intézet gyakorló iskolájának látogatására köte-
leztessenek. 

Ezen indítvány áttétetik a theologiai akadémiai nag-ybizottsághoz. 

112. (L.) Olvastatott a dunántúli egyházkerület közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata 
a tolna-baranya-somogvi egyházmegye azon indítványa tárgyában, hogy a minden tanköteles 
gyermek után az országos tanítói nyugdíj-alapra fizetendő és az illető lelkészek által 
beszedendő 15 kros járulékoknak törvényhozás útján való eltörlése és az e czímen az egyház 
községekre kirótt négy évi hátralék elengedése kérelmeztessék. 

Az egyetemes közgyűlés e kérdés tárgyalását időszerűnek nem találván, 
az indítvány felett napirendre tér. 

113. (L.) Olvastatott a bonyhádi ág. hitv. evang. algymnasiumnak állami segélyezés 
iránt megkötött s a vallás- és közoktatásügyi minister által elfogadott szerződése. 

Az egyetemes közgyűlés ezen szerződést jóváhagyja és a jóváhagyási 
záradékkal ellátva a levéltárba rendeli elhelyeztetni. 

114. (H.) Vonatkozással a m. é jegyzőkönyv 24. pontjára, olvastatik a bányakerületi 
közgyűlésnek a theologiai intézetek egyesítésének kérdésében hozott következő határozata: 
A bányakerületi közgyűlés — öt egyházmegyének három egyházmegye ellen beadott szavaza-
tával — eddigi theologiai intézeteink további fentartása mellett foglal állást. 

Tudomásul vétetik. 

115. (H.) A bányakerületi közgyűlés beterjeszti jegyzőkönyvének 28. pontjában 
népiskolai bizottságának több rendbeli javaslatát, a statistikai iskolai táblázatok helyesbítésére 
s új táblázatok szerkesztésénél több új rovat felvételére nézve. 

Áttétetnek az egyetemes tanügyi bizottsághoz. 

116. (H.) Olvastatott a bányakerületi közgyűlés azon indítványa, hogy az egyetemes 
közgyűlés írjon fel a kormányhoz, a vasárnapi munkaszünetnek törvényhozási úton a szellemi 
munkával foglalkozókra leendő kiterjesztése tárgyában. 

Áttétetik véleményes javaslattétel végett az alkotmány- s jogügyi bizottsághoz. 

117. (G.) Felvétetett Jeszenszky Pál kérvénye az abban megnevezett különféle 
egyházi pénztárakba általa befizetett járulékoknak kamatos kamatjaikkal való kiutalása vagy 
a helyett számára az államival egyenlő összegű nyugdíj megállapítása iránt. 

A közgyűlés figyelmen kívül hagyván az indokolásnak azon részét, mely 
az egyetemes törvényszék jogerős ítéletével befejezett tényekre vonatkozik : a kér-
vényt átteszi megvizsgálás s a méltányosság és keresztyén szeretet szellemében való 
elintézés végett a tiszai egyházkerülethez. 

118. (G.) Olvastatott a bányai egyházkerületnek a lelkészi javadalmak megcsökke-
nése s méltányos ká pótlása tárgyában tett felterjesztése. 

Áttétetik az 1848. évi 20. t.-cz. végrehajtásának sürgetése tárgyában 
kiküldött bizottsághoz. 

119. (G.) bányai egyházkerület, hivatkozva az egyházpolitikai törvények hatása-
ként felmerült aggasztó tünetekre, ezekkel szemben egyetemes érvényű intézkedésre hívja fel 
a közgyűlést. 

Ezen előterjesztés folytán felhívatnak a püspökök, hogy az ez irányban 
szerzett tapasztalataikról a jövő közgyűléshez körülményesebben tájékoztató jelen-
tést tegyenek. 
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120. (Zs.) Egyetemes felügyelő jelenti, hogy az 1897. évi állami költségelőirány-
zatban az egyházak segélyezésére megállapított 150,000 írtból a mi egyházunkra eső 50,000 
frtra vonatkozó utalványt a gyűlés folyama alatt kézhez vette, minek folytán a kiutalvá-
nyozott összeget legközelebb felveendi és azt a közalap javára az egyetemes pénztárba 
beutalni fogja. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést örvendetes tudomásul veszi, és 
erről a közalap ügyeinek elintézésével megbízott, a számvevőszék és a pénzügyi 
bizottság tagjaiból álló bizottságot a szükséges további intéskedések czéljából érte-
síteni határozza. 

121. (Zs.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes gyűlés elnökségének elnöklete alatti 
hitelesítésére kiküldettek: 

Fabiny Teofil, Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, dr. Láng 
Lajos, Farbaky István, gr. Zay Miklós, dr. Győry Elek, Zelenka Lajos, Góbi Imre, 
Sárkány Sámuel, Bachát Dániel, Veres József, Horváth Sándor, Scholtz Gusztáv. 

122. (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén, 
az egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak, Baltik Frigyes pedig az egye-

temes felügyelőnek mondott köszönetet, mire a gyűlés Baltik Frigyes buzgó imá-
jával befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 121. pont szerint kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső s. 1 
egyetemes felügyelő, világi elnök. 

Dr. Baltik Frigyes s. k., 
püspök, egyházi elnök. 

Jegyzették : 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k., 
egyet. vil. főjegyző. 

Poszvék Sándor s. k., 
egyet. egyh. főjegyző. 

Dr. Győry István s. k., 
egyet. vil. aljegyző. 

Dr. Lehotzky Antal s. k., 
egyet. vil. aljegyző. 

Händel Vilmos s. k., 
egyet. egyh. aljegyző. 

Glauf Pál s. k„ 
egyet. egyh. aljegyző. 
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F Ü G G E L É K . 
AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK 

N É V S O R A . 
I. Az egyházunkat s az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság. 

Báró Bánffy Dezső, gróf Degenfeld József, Kiss Áron, Kiss Gábor, Kún Bertalan, 
Papp Gábor, Szabó János, Szász Domokos, Szász Károly, Széli Kálmán, Tisza Kálmán, gróf 
Tisza Lajos, Tóth Sámuel, báró Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, 
Szentiványi Árpád, dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Gyurátz Ferencz, Zelenka Pál, Bánó 
József, Győry Elek, báró Podmaniczky Géza, Horváth Sándor (budapesti), Sztehló Kornél. 

II. A közoktatási bizottság. 

1. a) Elnök és jegyző; 
b) a kerületek püspökei és felügyelői; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai; 
d) a nyolcz osztályú közép- és a felsőbb iskolák tanári karainak küldöttei. 

2. Elnöke az egyetemes főfelügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint leg-
idősebb kerületi felügyelő; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 

3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolcz osztályú gymnasium és minden felsőbb iskola tanári testülete 

egy-egy küldöttet választ, minden iskolai év elején egy évi időtartamra. 
A megválasztottak nevei a püspök útján az egyetemes felügyelővel közlendők. 
Minden küldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

III. A tanügyi bizottság. 
Dr. Győry Elek elnök, Zsilinszky Mihály alelnök, Góbi Imre jegyző, Bachát Dániel, 

Bognár Endre, Benka Gyula, Batizfalvy István, Falvay Antal, Fischer Miklós, Horváth Sándor 
(budapesti), Jezsovits Károly, Jeszenszky Danó, Kapi Gyula, Ludmann Ottó, Händel Vilmos, 
dr. Petz Gedeon, Raab Károly, Rácz László, Scholtz Gusztáv, Péterfi Sándor, dr. Wágner 
Géza, dr. Vetsey István, Zorkóczy Sámuel, dr. Schneller István, Böhm Károly. 

IV. A theologiai akadémiai nagybizottság. 

Báró Prónay Dezső, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, 
Fabinv Teofil, szentmártoni Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, Zsilinszky Mihály, Szentiványi 
Árpád, Ritter Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Bachát Dániel, 
Terrav Gyula, Glauf Pál, a theologiai akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből válasz-
tandó nyolcz és a theologiai akadémia tanári karából választandó egy tag. 

V. A lelkész-vizsgáló bizottság. 

1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai: dr. Samarjai Emil, dr. Dobrovits 
xMátyás, Trsztyénszky Ferencz, Fürst János, Michaelisz Vilmos, dr. Masznyik Endre ; póttagjai : 
Hörk József, Hollerung Károly, Richter Ede, Hakker Károly. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai: dr. Schreiner Károly, Haubner Rezső, 
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Kund Samu, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal; póttagjai: Laucsek Jónás, Horváth 
Sámuel, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső. 

3. A bányai egyházkerületi osztály tagjai: Zsilinszky Mihály, Fabiny Gyula, Bachát 
Dániel, Horváth Sándor, Batizfalvy István, Góbi Imre; — póttagjai: Laukó Károly, Scholtz 
Gusztáv, Weber Rudolf, Bereczky Sándor. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai: dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr Géza, Glauf 
Pál, Csiskó János, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv ; — póttagjai : Czékus László, Zemán 
János, Kubinyi Albert, Mayer Endre. 

VI. Az alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő, vagy ezen állá-
sok egyikének üresedésben létele esetén, a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, a 
négy egyházkerületi püspök, Beniczky Árpád, gróf Zay Miklós, Schreiner Károly, Nádossy 
Kálmán, báró Podmaniczky Géza. Zsilinszky Mihály, Győry Elek, Szontagh Pál (gömöri), 
Händel Vilmos, Hering Lajos, Kund Sámuel, Horváth Sándor (téthi), Laukó Károly, Horváth 
Sándor (budapesti), Terray Gyula és Dianiska Andor. 

VII. A pénzügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt: Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi 
Árpád, báró Podmaniczky Géza, Szontagh Pál (nógrádi), Bánó József, báró Radvánszky János, 
dr. Sztehló Kornél, dr. Röck Géza, dr. Győrv Elek, Matuska Péter, Földváry Miklós, Horváth 
Sándor (budapesti), Schranz János, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Vetsey István, Scholtz Gusztáv, 
Góbi Imre, Láng Lajos, Perlaky Elek és Bendl Henrik. 

VIII. A számvevőszék. 

Dr. Győry Elek elnöklete alatt: Farbaky István, Günther M. Vilmos, Poszvék Sán-
dor, dr. Schreiner Károly, dr. Králik Lajos, Bachát Dániel. Radványi István, Maternyi Lajos, 
Scholtz Gyula (erdőmester) és Kubinyi Géza. 

IX. A közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság. 

Az egyetemes pénzügyi bizottság és a számvevőszék tagjai együttesen. 

X. A Hrabovszky-alapítványi bizottság. 

Dr. Győry Elek elnöklete alatt: iíj. Bánó József, Perlaky Elek, Scholtz Gusztáv, 
Horváth Sándor (budapesti) és Góbi Imre. 

XI. Egyetemes nyugdíjintézeti bizottság. 

Báró Prónay Dezső és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt: Trsztyénszky Ferencz, 
Laszkáry Gyula, Poszvék Sándor, Perlaky Elek, Laukó Károly, dr. Vetsey István, Szentiványi 
Árpád és Glauf'Pál, utóbbi úgy is mint ügyvivő. 

XII. A selmeczi lyceum iskolai kormányzó tanácsa. 

Farbaky István elnöklete alatt: Bernhardt Adolf, Gretzmacher Gyula, Heinz Hugó, 
Hlavatsek András, Kachelmann Farkas, Kostenszky Adolf, Moesz Géza, Schelle Róbert, Scholt2 
Vilmos, Dobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovics Lajos, Beniczky Árpád, Csömöz Miklós, Zvanka 
István, Kachelmann Károly, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Kosztolányi Sándor, gróf Steinlein 
Ottó, Vajda Pál, gróf Zay Miklós, Sembery Imre és Raab Károly. 

XIII. Egyetemes törvényszék. 

Világiak: dr. Láng Lajos, dr. Schreiner Károly, Lányi Bertalan, Szentiványi Árpád, 
Laszkáry Pál, Nádossy Kálmán, Rohonyi Gyula és Bánó József. 

Egyháziak: Ritter Károly, Kund Samu, Török József, Terray Gyula, Svehla János, 
Stettner Gyula, Korén Pál és Csiskó János, Masznik Endre, Bancsó Antal, Góbi Imre és Fischer 
Miklós tanárok 
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TA RT A L O M . 

1. Elnöki megnyitó " 
2. O Felségéhez intézendő hódoló felirat elhatározása 
3. Elnöki jelentés 
4. Sárkány Sámuel püspök 50 éves lelkészi jubileuma 
5. Néhai Péchy Tamás és Breznyik János emléke 
6. Dr. Győry Elek lemondása az egyetemes főjegyzó'i hivatalról 
7. Dr. Gyó'ry István aljegyző felesketése 
8. Dr. Zsigmondy Jenő megválasztása egyetemes főjegyzővé 
9. Néhai Horváth Sámuel és neje hagyatékának peressé válta 

10. Laszkáry Pál és Bancsó Antal egyetemes törvényszéki birák felesketése 
11. Jelentés a millennáris pályaműről . . . -
12. Jelentés az erdélyi egyházkerület panaszának el nem intézéséről 
13. Theologiai akadémiai nagybizottság jelentése 
14. » » számadás 
15. » » nyugdíjalap 
16. » » nyugdíj-szabály tervezet 
17. » » költségelőirányzat . 
18. Theologusok otthonáról jelentés 
19. Theologiai akadémiai leltár 
20. Néhai Csecsetka Sámuel örököseinek ösztöndíj-alapítványa 
21. Egyetemes felügyelő adománya theologiai hallgatók segélyezésére 
22. Köszönetnyilvánítás Ebne r Gusztáv lelkésznek 
23. Theologiai akadémiai tanárok átköltözködési költségeinek megtérí tése 
24. Jelentés a bennlakási intézmény állandósítása érdekében kért segély ügyében 
25. Jelentés az oroszvári párbérsérelmi ügy el nem intézéséről 
26. Tanügyi bizottsági jelentés 
27. Jelentés az iskolák állapotáról 
28. Könyv- és levéltárosi jelentés „ 
29. Levéltári helyiség áthelyezése 
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