
A mag3^arországi 

ágostai hitv. ev. egyház 1903. évi november 11., 12., 13. és 14. 

Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek 

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

Jelen voltak : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő ; 

dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve 
legidősb püspök; 

dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai 
igazgató és egyetemes törvényszéki biró. 

Az e g y e t e m e s t ö r v é n y s z é k b i r á i : 
Perlaky Elek, Kubinyi Aladár, Laszkáry 

Pál, Fördős Vilmos, Rohonyi Gyula, 
Hevesy Bertalan, Góbi Imre, Fischer 
Miklós ; 

dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; 
dr. Győry István, ,, „ aljegyző; 
dr. Lehoczky Antal, 

Kund Samu, Terray Gyula, Stettner 
Gyula, Veres József, Csisko János, 
Bancsó Antal; 

Poszvék Sándor, egyházi egyet, főjegyző; 
Händel Vilmos, „ „ aljegyző; 
Glauf Pál, » 5 7 

Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; 
Bendl Henrik, „ pénztáros. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

Sárkány Sámuel, a bányai ker. püspöke; 
Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület 

püspöke ; 

Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület 
felügyelője ; 

Szen tivány i Árpád, a t isza i ker. felü gyei őj e ; 
Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ 
Ihász Lajos, a dunántúli „ „ 

Szlávik Mátyás, theologiai dékán, 
dr. Miller Károly, jogakadémiai dékán. 

C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

I. A dunán tú l i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 
a) Megbízó-levéllel : 

dr. Berzsenyi Jenő, Bélák István, dr.Purgly Varga Gyula, Brunner János, Bognár 
Sándor, dr. Fischer Sándor, dr. Mester- Endre, Horváth Sándor (paksi), Lőw 
házy Gedeon, Barcza Géza; | Fülöp, Madár Mátyás, Németh Pál, 

Laucsek Jónás ; 
Gombócz Miklós és Budacker Károlv, tanárok. 



b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. gr. Üchtritz Emil, Kiss Jenő, dr. An-
dorka Elek, dr. Földváry Elemér, 
Szeniczey Géza, dr. Ostffy Lajos, Ber-
zsenyi Dezső, Mesterházy Jenő, Thamm 
Frigyes, dr. Démy Lajos, dr. Berzsenyi 
Jenő. 

Szalai Ferencz, Czuppon Sándor, Zábrák 
Dénes, Scholtz Ödön, Vágner Samu, 
Sántha Károly, Tonika Gusztáv, Mar-
hauser Imre, Kapi Gyula. 

II. A dunáninneni egyházkerületből: 

a) Megbízó-levéllel: 

Hering Lajos, Bodiczky Mihály, Krupetz 
István, Raab Károly, Wladár Miksa, 
Ringbauer Gusztáv, Hollerung Károly, 
Krizsán Zsigmond; 

Markusovszkv Sámuel és Királv Ernő, tanárok. 

Beniczky Árpád, Kosztolányi Sándor, 
dr. Dobrovics Mátyás, Farbaky István; 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

dr. Kél er Zoltán, Svehla Gyula, Lenhardt 
Károly, Szontagh Antal, Hörk József, 
Szemere Béla, Kirchner Gyula. 

Schleiffer Károly, Bándy Endre, Biszkup 
Béla, Stromp László, theologiai tanár, 
Ebner Gusztáv, Gaál Mihály, Jánossy 
Lajos, Wladár Viktor, Holuby Adolf. 

III. A bányai egyházkerületből: 

a) Megbízó-levéllel: 

Beniczky Lajos, Hász Antal, Fabiny Gyula, Belohorszky Gábor, Kramár Béla, Bachát 
Csipkay Károly, Wagner Géza, Haviar Dániel, Petrovits Soma, Svehla Gusz-
Dániel; táv, Morhács Márton, Abaffy Miklós, 

Csepregi György ; 
Benka Gyula és Bukovszky János, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Fabiny Teofil, dr. Szelényi Aladár, Sólcz 
Gyula, Osztroluczky Miklós, Zsigmondy 
Géza, dr. Malczovich László, dr. Zolnay 
Jenő, br. Solymossv Lajos, Földváry 
Elemér, Kaufmann Kamii, Purgly 
László, Institorisz Kálmán, Steiler Árpád, 
id. Cséry Lajos, Szeghő Fülöp, Rad-
vánszky György, Ivánka Pál, dr. Mal-
czovich László, Krkos Lajos, Mágócsy-
Dietz Sándor, Hász Sándor, Kori-
csánszky János. 

Famler G. Adolf, Horváth Sándor, Schranz 
János, Scholtz Gusztáv, Kruttschnitt 
Antal, Blatniczky Pál, Szeberényi Lajos, 
Jezsovics Pál, Galle István, Draskóczv 
Ede. 

IV. A tiszai egyházkerületből: 

a) Megbízó-levéllel: 

Szentiványi József, Münnich Kálmán, Materny Lajos, Weber Sámuel, Bohus 
Kubinyi Géza, Benczúr Géza, dr. Meskó Pál, Baloghy Farkas, Banczik Sámuel, 
László, Szontágh Pál. Radvány István; DraskóczyLajos,Hrobon János,Zachar 

Sámuel ; 
Bruckner Károly és Martinyi József, tanárok. 

b) Jégyzőkönyvi kivonattal : 

Szentiványi Márton, Hámos László, Ma-
jerszky Béla, Bánó Iván, Gresch Ágost, 
Marusák Károly, Madarász Pál. 

Paulik János, Hoznék Lajos, Adorján 
Ferencz, Gedulv Henrik, Ujágh Károly, 
Révész János. 
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1. (P.) Isten Szentlelkének a Deák-téri templomban tartott ünnepi isteni 1. 
tiszteleten való segítségül hívása után, az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő a 
következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: 

Tisztelettel üdvözlöm a magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház 
négy kerületének ezen egyetemes közgyűlésen egybegyűlt tisztviselőit és küldötteit. 
Mindenkor bizonyos megilletődéssel nyitom meg e közgyűlést, mert az egyházi 
közigazgatás szervezetét és az egyházi közigazgatással való foglalkozást az egyház 
beléletével a legszorosabb kapcsolatban állónak tekintem. Az egyház beléletének 
egy-egy szervét látom gyűléseinkben, s ezért mindenkor arra igyekszem, hogy a 
keresztyén vallásosság, hit és szeretet szelleme vonuljon azokon végig. 

Fontos kérdések foglalkoztatták egyházunk beléletét ebben az évben is. 
A legfontosabb kérdés, a melylyel egyházunk közvéleménye, nemcsak ez évben, 
hanem egváltalában a közelmúltban, foglalkozott: az egyháznak az államhoz és 
más egyházakhoz való viszonya. E tekintetben a hazánk egyik alapvető törvényét 
képező 1848. évi XX. törvényczikkben foglalt elvek megvalósítására törekszik az 
egész magyar protestáns közvélemény egyesült erővel, a minek kétségtelen bizonyí-
téka az, hogy evangéliumi egyházunkkal testvéregyházunk ugyanezen szerve is fog-
lalkozik ez ügy tanulmányozásával és remélhetjük, hogy az előmunkálatok a két 
evangéliumi egyház kölcsönös egyetértésével legközelebb be is fejeztetnek. 

Midőn ily nagyfontosságú kérdés foglalkoztatja egyházunk közvéleményét, 
engedje meg a f. és m. E. Gy., hogy e kérdésre történeti szempontból vethessek 
egy pillantást, eltekintve minden hittudományi szemponttól. 

Tudvalevő dolog, hogy a keresztyénség nem az állam támogatásával jött 
létre, hanem a római birodalom üldözései daczára. 

Ha eltekintünk minden hittudományi szemponttól, akkor az egyház is, mint 
társadalmi szervezet a XIX. század második felében alakult új tudománynak, a szo-
cziologiának a körébe tartozik. 

Az ó-korban a társadalmi és állami szervezetek egységesek voltak. A leg-
régibb államforma, a legrégibb társadalmi szervezet a család mintájára alakult, 
patriarkális vagy theokratikus volt. Az állam, a község, az istenség maga az egység 
volt. Csak egy példát említek. Athene volt a város neve, Athene az államé, Athene 
a város nemtőjének, istenasszonyának neve. Avagy a római birodalomban nem 
minden az istenség fogalmában egyesült-e? A megholt császárok istenekké lesznek; 
még az élő császárok szobrai előtt is isteni tisztelet megadását kívánják, még a 
keresztyénektől is s épen mert ezt megtagadják, üldözik őket. 

Ezzel szemben keletkezik a keresztyénség és fejlődik társadalmi szervezetté. 
Kétségtelen tehát, hogy a keresztyénség fellépésétől kezdve az emberiség külsőleg 
teljesen szervezett kettős társadalmi szervezetet tüntet fel. Egyik az állam, másik 
az egyház. 

E kettőnek egymáshoz való viszonyát, mint már többször jeleztem, nézetem 
szerint legtalálóbban azzal a hasonlattal fejezhetjük ki, hogy olyan, mint két egy-
mást metsző kör. Az állami élet köre belevág az egyházi élet körébe, az egyházi 
élet köre az állami életébe ; de mindkettőnek van olyan körzete is, a mely a másiknak 
nincsen meg. Mindkettő eszköz arra, hogy az ember rendeltetését e földön elérni 
igyekezzék. A keresztyénség külső életét az első századokban az állammal szemben, 
sőt annak üldözése ellenére fejti ki ; de csakhamar uralomra tett szert a lelkek 
fölött, sőt az államhatalom fölött is. Később létrejött köztük az egvesség, a mely 
azonban ellentétben volt az emberben lévő dualizmussal, a lélek és a test dualiz-
musával. 

Az egység túltengése is egyik oka a relormácziónak, a mely visszavezette 
a kereszténységet eredeti evangéliumi tisztaságához. Meg kellett óvni az egyházat 
az elvilágiasodástól. Ámde viszont megindult ismét az a törekvés is, hogy az állam 
és az egykáz közötti viszonyt minél szorosabbá tegye és vagy az egyházat az állam, 
vagy az államot az egyház alá rendelje. Egy ideig úgy látszott, mintha ez a fejlődés 
nyugati Európa némely államában a protestantizmusra nézve nyereség lenne. De 
sokkal szerencsésebb fejlődésnek tartom azt, a mely az egyház és az állam egy-
mástól való függetlenségén alapul és ezen az alapon az egyház és az állam köl-
csönös támogatására vezet. 

Ámde a történelmi fejlődés által teremtett helyzettel mindig számolni kell. 
Hazánkban a protestantizmus sokat küzdött, szenvedett, de az üldözés, az elnyo-
matás daczára megfogyva bár, de törve nem: él! És védelmül az elnyomatás kor-
szakában velünk szemben álló törekvések ellen alkottatott az 1848. évi XX-ik tör-
vényczikk. Sokan meg vannak győződve arról, sokakat ringat az a remény, hogy 
ennek a törvényczikknek minél teljesebb megvalósítása általában ez idő szerint 
legfőbb közérdekünk. 

Pedig kétségtelen, hogy minden országra nézve szerencse, ha nemcsak egy, 
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4. hanem több, önmagukban fennállani képes, teljesen kifejlett társadalmi szervezettel 
bír, úgy hogy ha egyik-másik társadalmi rendszerben, avagy az állami élet szabályos 
működésében néha zavarok mutatkoznának, egymás, teljesen kész, önálló társadalmi 
szervezet zavartalanul folytathatja a nemzeti munkát, annak körében zavartalanul 
nyilvánulhat a nemzet élete. 

Legfőbb állami érdeket is látok abban, hogy az egyház független legyen 
az államtól. És hogy ha az állami támogatás igénybevételénél a bölcs mérséklet 
által megszabott kötelezettségeket nem tartanánk meg, vagy bárhol meg nem tar-
tanák azokat, akkor természetes, hogy minden kész társadalmi szervezet független-
sége olyan mértékben megcsorbul, a mily mértékben a fennállás anyagi eszközei 
idegen forrásokból pótoltatnak. 

Én tehát, f. és m. E. Gy., midőn ezekre egész általánosságban ráutalok, 
azt az óhajomat fejezem ki, hogy a fennálló alapvető törvénynek a közvélemény 
által sürgetett megvalósítására irányuló törekvéseiben mindenkor szem előtt tartsa 
a bölcs önmérsékletet, s az anyagi dolgokat soha sem tekintse végczélnak, hanem 
mindenkor eszköznek a magasabb czélok elérésére. 

A lefolyt évszázad második felében, úgy látszik, az anyagias gondolkodás 
volt az uralkodó. Ezzel szemben beállott egy természetes visszahatás, s a legnagyobb 
természettudósok egyike kimondotta a szállóigévé lett szót, mint a természeti kutatás 
végszavát: ignorabimus. Az emberi tudás korlátolt, de az emberi vágyak korlát-
lanok. Ha az emberi tudás korlátoltsága, szemben az emberi vágyak korlátlansá-
gával kétségbeejtő: adjon vigaszt a hit. Ha éles szemmel figyeljük az eseményeket, 
azt kell tapasztalnunk, hogy még a vallásos életben is bizonyos anyagias fölfogás 
kezd lábrakapni, a mely nagy veszedelmet rejt. Épen azért arra kérem a f. és m. 
egyetemes gyűlést, hogy az egyház törekvéseinél, az egyházi czélok kitűzésénél 
óvakodjék attól, hogy az anyagiakat állítsa előtérbe. Fordítsunk gondot arra, hogy 
a vallásos élet bensőségét fentartsuk, kölcsönös bizalommal és szeretettel. 

Ebben a hitben üdvözlöm a mélyen tisztelt egyházkerületi kiküldötteket 
és a közgyűlést megnyitom. 

A feszült figyelemmel hallgatott elnöki megnyitó beszéd, mélyen 
járó fejtegetéseivel, az állam és egyház közti viszony korszerű kérdésének 
történeti s lélektani alapon való tanulságos megvilágításával, lelkes hangu-
latban megnyilatkozó közhelyesléssel találkozván, a közgyűlés elhatározta, 
hogy az tágabb körben való ismertetés végett, egész terjedelmében a jegyző-
könyvbe felvétessék. 
2. (H.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei megbízó 

leveleiket és igazolványaikat beadván, a határozatképes számban megjelentek jegy-
zéke össze van állítva. 

E jelentés folytán egyetemes felügyelő úr a gyűlést megalakultnak 
jelenti ki. 
3. (Zs.) Az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére a bizottság 

az ülés kezdetén lévén kiküldendő : 
jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes közgyűlés elnöksége alatti 

hitelesítésére kiküldettek Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Sárkány 
Sámuel, dr. Wagner Géza, Horváth Sándor és Sztehló Kornél. 
4. (Zs.) Előterjeszti egyetemes felügyelő úr következő évi jelentését: 
1. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve fölterjesztetett a magyar 

királyi vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz, valamint Horvát-Szlavonország 
bánjához. 

2. A mult évi egyetemes gyűlésünk által elrendelt fölterjesztések a kor-
mányhoz megtörténtek. Nevezetesen megtörténtek a mult évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 77., 78., 79. és 94. számú határozataival elrendelt fölterjesztések. 

3. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 5-ik pontjára hivatkozva 
jelentem, hogy az egyetemes egyház részére megvett ingatlanra a tulajdonjog beke-
beleztetett. 

4. Mult évi egyetemes gyűlésünk 6-ik pontjára hivatkozva jelentem, hogy 
az 1848. évi XX-ik törvényczikkben foglalt elvek megvalósítása tárgyában a két 
protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság ismételten 
tartott közös tanácskozásokat és készített előmunkálatokat. A bizottság azonban 
munkálatait még nem fejezte be és tanácskozásait folyó évi november hó 19-én 
fogja folytatni. Remélhető, hogy ez alkalommal megállapodásait egy emlékiratba 
fogja összefoglalni és azt az országgyűlés és a kormány elé terjeszteni. 

5. Á vallás- és közoktatási ministerium az egyetemes egyházi közalap 
gyarapítására rendelt 100,000 korona országos segélyt kiutalványozta" 

6. Az ösztöndíjak kiosztására hivatott bizottság ülésén ez évben, nagy saj-
nálatomra, nem elnökölhettem. Laszkáry Gyula úr, mint hivatalában legidősebb 
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egyházkerületi felügyelő, volt szíves helyettesíteni. Az ösztöndíjak szabályszerűen 4-8. 
kiosztattak. 

7. Tisztelettel bemutatom a „brit és külföldi bibliatársulat" elnökségének 
egyetemes gyűlésünkhöz intézett levelét, a melyben a társulat arról értesít, hogy 
1904. évi május havában fogja megünnepelni a "társulat 100 éves fönnállását, a mely 
alkalomból emlékalapot kiván alkotni és kifejezi azon reményét, hogy ezen emlék-
alaphoz egyházunk köréből is történik majd némi hozzájárulás. 

8. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 93-ik pontjára hivat-
kozva jelentem, kogy az egyetemes egyházi névtár megjelent. 

9. Az egyházkerületek arányosításánál fogva a Reischel-alapítványra nézve 
az árvái és liptói egyházmegyék és a dunáninneni egyházkerület között fenforgó 
vitás ügy, továbbá a barsi-, honti és nógrádi egyházmegyék és bányai egyház-
kerület között fenforgó vitás ügyek az arra hivatott választott bíróságok előtt folya-
matban vannak és elintézés alatt állanak. 

10. Theologiai tanári vizsgálatra Pröhle Károly lelkész úr jelentkezett. 
A tanári vizsga a jövő évi egyetemes gyűlés alkalmával lesz megtartható. 

11. Az egyetemes egyházi törvényszék előtt két fegyelmi ügy áll elbí-
rálás alatt. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést, elismerése mellett, 
tudomásul véve, az elnöki jelentésnek külön határozatot igénylő pontjai 
külön, egyébként pedig a mult évi jegyzőkönyv illető pontjainál fognak 
felvétetni. 
5. (Zs.) Egyetemes felügyelő bejelenti, hogy Zelenka Pál püspök az őt a 

közelmúltban ért családi gyászeset miatt, a gyűlésen és tanácskozásainkon részt nem 
vehetvén, magát kimenteni kéri. 

Az egyetemes közgyűlés a gyászesetről mély sajnálattal értesül, 
köztiszteletben álló főpásztorának őszinte részvétét fejezi ki és erről őt 
levélileg értesíteni határozza. 
6. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 5-ik pontja kapcsán felvétetett az elnöki 

jelentés 3-ik pontja, a mely szerint az egyetemes egyház részére megvett üllői-úti 
ingatlan tulajdonjoga az egyetemes egyház javára bekebeleztetett 

Tudomásul vétetik. 
7. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 6-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 

4-ik pontja, a mely szerint az 1848. évi XX. t.-czikkben foglalt elvek megvalósítása 
tárgyában a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött 
bizottság ismételten tartott közös tanácskozásokat és készített előmunkálatokat, 
azonban munkálatait még be nem fejezte és tanácskozásait folyó évi november hó 
19-én fogja folytatni, a mikor is az országgyűlés és a kormány elé terjesztendő 
emlékirat végleges szövegét fogja megállapítani. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 
8. (H.) Felvétetett az elnöki jelentés 7-ik pontja s ennek kapcsán felolvas-

tatott; a brit és külföldi bibliatársulattól a közgyűlési elnökséghez érkezett követ-
kező levél : 

Méltóságos báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő és főtisztelendő Baltik Frigyes 
püspök, egyházi társelnök uraknak 

Budapesten. 
Főtisztelendő és Méltóságos Uraink! 

A jövő 1904. évi márczius 7-én a brit és külföldi bibliatársaság befejezi 
fennállásának első századát. A bizottsági választmány megragadni óhajtja ez alkal-
mat, hogy hálás érdeklődésre serkentse a nagy munkában, a szentírás fordítása és 
terjesztése körül, a keresztyénség népeit az egész világon. 

A bibliatársaságnak egyedüli czélja érthetővé tenni a Szentírást minden 
embernek, saját anyanyelvén. 

Isten áldása kisérte ezen feladatot a lefolyt században. Háromszázhetven 
(370) nyelven lett a Szentírás közzétéve és száznyolczvan millió példányban kiosztva. 
Ezen kiosztást, illetőleg elárúsítást eszközölték saját ügynökeink, a protestáns misszio-
náriusok, de különösen férfi- és nőcolporteureink, a kiknek száma meghaladja most 
a másfélezeret. Ezek oly misszionáriusi munkát végeznek, a minőt más társulat 
magára vállalni nem képes. 

A londoni választmány meg van győződve a Szentírás továbbterjesztésének 
sürgetős szüksége felől. Számos oly alkalom megnyílt működésére, a mely eddig 
előtte ismeretlen volt: óhajtása tehát most különösen az, hogy jóakaróit egyesítse 
szándékának megvalósításában. 

Ezen oknál fogva ajánlja, hogy miután jövő 1904. évi márczius 6. napja, 
2 
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§—10. vasárnap lévén, az, mint bibliaünnep, általánosan megtartassék. A kontinentális egy-
házakban ezen indítvány már el lett fogadva. A választmány egyébiránt reméli, 
hogy ez alkalomra, hála adományok útján, legalább kétszázötven (250) ezer guineára 
számítható összeggel rendelkezhet. 

Úgy vagyunk értesítve, hogy az ágostai hitv. evangelikus egyház egyetemes 
közgyűlése ezen ősz folytán egybegyűl: alkalmat veszünk tehát felkérni Főtiszte-
lendoségedet és Méltóságodat keresztyéni üdvözletünk tolmácsolására. 

Hálásan elismerjük a szeretet és testvériség kötelékét, mely már régóta 
fennáll a magyar protestantizmus és társulatunk között, úgy szinte a rokonszenves 
vonzalmat, mely Magyarország és saját hazánk között századok óta létezik. Hivat-
kozván ezen szellemi kapocsra, mély hálával eltelten a Mindenható kegyelme iránt, 
testvéries részvételre ezennel felkérjük az ágostai hitv. evangelikus egyház főtisz-
telendő és méltóságos elöljáróit, nagyjelentőségű évszázados ünnepségünkben. Remél-
jük, hogy a megjelölt biblia-vasárnapot, a társulat számára eszközlendő pénzbeli 
gyűjtések kíséretében, a főtisztelendő egyetemes gyűlés gondjaira bízott egyházakkal 
egyetemben, megtartani kegyeskedik. 

Ide zárjuk az évszázadi alap előirányzatának és a társaság jelen ügykeze-
lésének részletes kimutatását. 

Őszinte fohászunk kíséretében, a Mindenható áldását kérjük a főtisztelendő 
egyetemes közgyűlés működésére, hogy a fennálló viszony még szorosabbra fűződ-
jék közöttünk a jövőben és hogy még inkább hozzáférhetővé tehessük anyanyelvén 
mindenkinek az Úr igéjét. 

A brit és külföldi bibliatársaság nevében : 
Northampton. 

Ez evangéliumszerű átirat s hittestvéri megkeresés behatása alatt a köz-
gyűlés a következőket határozza el : 

Az egyetemes közgyűlés a brit és külföldi bibliatársulat igazgató-
választmányának szívélyes üdvözletét melegen viszonozza és tudomására 
hozza, hogy hálatelt szívvel jó Istenünk végtelen kegyelme s a társulat 
évszázados eredményekben gazdag működése iránt megtartjuk 1904. évben 
márczius 6-án a Bibliaünnepet egyetemes egyházunkban ; az ünnepi isten-
tiszteletek megtartásának elrendelésére felkéretnek a püspökök azzal, hogy 
ez alkalomból összes egyházainkban offertoriumok tartassanak a brit és 
külföldi bibliatársulat emlékalapja javára, az így befolyt áldozatfillérek 
haladéktalanul be lesznek szállítandók a püspökök útján egyházegyetemünk 
pénztárába és az egyetemes elnökség felhatalmaztatik az így befolyt össze-
get az egyetemes pénztár terhére kikerekíteni és azt a társulathoz eljut-
tatni. Végül felkéri az egyetemes közgyűlés hazánkfiát és a bibliatársulat 
igazgató-választmányának tagját, Duka Tivadart, hogy egyetemes egy-
házunkat a társulat ünnepi közgyűlésén képviselve, adjon kifejezést annak, 
hogy a hittestvéri köteléket tőlünk telhetőleg erősíteni akarjuk, kérve 
továbbra is a társulatnak közegyházunk iránti jóindulatát s hogy meg 
nem szűnünk könyörögni jó Istenünk bőséges áldásaiért további áldásos 
működésére. 
9. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 8-ik pontjánál bemutattattak a makói 

egyháznak, Hoffmann tanítónak, az alberti tanító özvegyének és Krecsáknénak 
felebbezései, illetve felterjesztései. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezéseket és felterjesztéseket oly 
felhívással adja ki az Ihász Lajos és Gyurátz Ferencz elnöklete alatt, Kund 
Sámuel, Bélák István és dr. Lehotzky Antal tagokból álló bizottságnak, 
hogy véleményes jelentését még a közgyűlés folyama alatt előterjeszteni 
szíveskedjék. 
10. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 9-ik pontjánál tárgyaltatott a horvát bán-

nak az egyetemes felügyelőhöz intézett átirata, a melyben a bán a horvát-szlavon 
egyházmegye kezdeményezése folytán, hivatkozással a horvát-szlavonországi törvé-
nyeknek a horvát nyelv használatára vonatkozó határozmányaira, azt a kívánságot 
terjeszti elő, hogy az egyetemes gyűlés a Zs. T. 65. és 197. szakaszainak, nem-
különben a bányai egyházkerület lelkész- és tanítóválasztási szabályrendeleteinek 
megváltoztatásával, határozza el, hogy a lelkészi és tanítói képesítés ne köttessék 
a magyar nyelv ismeretéhez, a Horvátországban alkalmazandó lelkészeket illetőleg 
ne kivántassék meg, hogy magyarországi hittanfolyamot végzettek legyenek és 
hogy a Horvátországból származó lelkészjelöltek az előírt vizsgálatot német nyelven 
tehessék le. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javas-
latához képest kimondja, hogy az átiratban foglalt ama kívánságnak, hogy 
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a Zs. T. határozmányai az egyetemes közgyűlés által módosíttassanak, 10—16. 
hatáskör hiányából eleget nem" tehet, miután erre csakis a zsinat van 
jogosítva, egyébként azonban az átiratban foglalt további kívánsághoz 
képest úgy az átiratot, mint annak mellékleteit leszállítja a bányai egyház-
kerülethez" annak megfontolása végett, vájjon a lelkészi és tanító-választási 
szabályrendeletek a Zsinati Törvények határozmányainak sérelme nélkül, 
a horvát-szlavonországi különleges viszonyokhoz alkalmazva módosít-
hatók-e? Az egyetemes közgyűlés egyidejűleg elhatározza, hogy ez ügyben 
elfoglalt álláspontja, valamint tett intézkedései a horvát bánnal közöl-
tessenek. 
11. (P.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 10. pontja kapcsán tárgyalás 

alá kerülvén a theol. akadémiai nagybizottság f. hó 10-én Budapesten tartott" ülé-
séről felvett jegyzőkönyv, ennek 1. és 2. pontja alatt jelenti a nagybizottság, hogv 
a szervezeti szabályok értelmében a theol. akadémiai kar Hörk József tanárt, a 
pozsonyi egyház pedig dr. Dobrovits Mátyás, Ebner Gusztáv, Fürst János, Günther 
M. V., Heim Károly, dr. Láng Lajos, dr. Samarjay Emil és id. Trsztyénszky Ferencz 
egyháztagokat választotta meg a következő hat" évre bizottsági tag-képviselőiül. 
Egyúttal jelenti a nagybizottság, hogy jegyzőkönyve vezetésével s előadásával Hörk 
József kisbizottsági jegyzőt bízta meg. 

A közgyűlés a megválasztott bizottsági tagok nyilvántartásának 
elrendelésével, a bizottság szabályszerű módon történt kiegészítését tudo-
másul vette. 
12. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 3-ik pontja értelmében a nagybizottság 

őszinte örömmel osztozik azon üdvkivánatokban, melyeket a kisbizottság Fürst 
János elnökének, pozsonyi lelkészkedése 25-ik évfordulója alkalmából, jegyzőköny-
vében tolmácsol. 

A közgyűlés a kisbizottsági elnököt, az akadémia ügyeinek veze-
tésében kifejtett" sikeres munkásságának teljes méltánylása mellett, mele-
gen üdvözli. 
13. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 4-ik pontja szerint a nagybizottság úgy a 

kisbizottság jegyzőkönyvéből, valamint az igazgatói jelentésből értesülvén Kámory 
Sámuel volt akadémiai tanárnak elhunytáról s örököseinek azon nemes elhatáro-
zásáról, hogy a boldogult tanár hagyatékához tartozó kéziratokat a theol. akadé-
miának szánták, kegyeletes elismeréssel emlékszik meg az elhunyt tudósnak az akadémia 
szolgálatában s az ó-szövetségi szakirodalom terén kifejtett önzetlen működéséről, s 
az akadémiai igazgatót bízza meg, hogy a még teljesen be nem fejezett hagyatéki 
tárgyaláson az intézet képviseletében részt vegyen s érdekében a szükséges óvintéz-
kedéseket megtegye. 

A közgyűlés néhai Kámory Sámuel emlékezetének kegyeletes meg-
örökítését elhatározza, a hagyatéki ügy tárgyalására vonatkozó bizottsági 
intézkedést pedig tudomásul veszi. 
14. (P.) Ugyanazon nagybizottság jegyzőkönyve 5-ik pontja alatt, meleg 

elismerése kifejezésével jelenti, hogy néh. Pukánszky Béla akadémiai tanár barátai 
egy, az elhunyt emlékéhez méltó sírkő czéljára 333 kor. 03 fillért gyűjtöttek s hogy 
a síremlék leleplezése e hó 30-án ünnepélyes módon fog megtörténni, 

mit a közgyűlés, a kegyeletes tény méltánylása mellett, tudo-
másul vesz. 
15. (P.) Ugyanazon nagybizottság jegyzőkönyve 6-ik és 7-ik pontja értel-

mében, tudomásul vévén az akadémiai igazgatónak 1902/3-ik iskolaévi jelentését, 
abból, valamint a kisbizottság jelentéséből örömmel értesült arról, hogy a m. kir. 
földmívelési minister kertészeti és szőlőszeti tanfolyamot szervezett az akadémián s 
az idevágó szakirodalom becses munkáit is rendelkezésére bocsátotta az intézetnek. 
A nagybizottság e lekötelező intézkedésért meleg köszönetének adott kifejezést s a 
tanfolyamban való részvételt a tanári kar felügyelete alatt az akadémiai hallgatókra 
nézve kötelezővé tette. 

A közgyűlés mindezt helyeslőleg veszi tudomásul, Darányi Ignácz 
volt földmívelési minister úrnak pedig, az akadémia iránt tanúsított szíves 
előzékenységeért, meleg köszönetet szavaz. 
16. Ugyanazon jegyzőkönyv 8-ik pontja alatt jelenti a nagybizottság, hogy 

a halléi egyetemen tanulmányaikat folytató theol. hallgatók, a m a g y a r ösztöndíjak 
kiosztása tárgyában bejelentett panaszainak orvoslása végett, az ügy nyilvántartása 
mellett, külön intézkedést tenni azért nem tartja czélszerűnek, minthogy az egye-
temes közgyűlés ez irányban ismételten tett lépései eredményteleneknek bizo-
nyultak — egyébként is a szóban forgó sérelem orvoslása illetékes helyen kilátásba 
helyeztetett. 

Tudomásul szolgál. 
11* 
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17-22. 17. (P.) Az akadémiai nagybizottság jegyzőkönyve 9-ik pontja értelmében 
pártolólag terjeszti az egyetemes közgyűlés elé a kisbizottságnak azt a javaslatát, 
hogy tekintettel a f. tanévben felvett theol. hallgatók nagy számára, valamint arra 
való utalással, hogy a beiratkozott ötven hallgató közül 12-őt, alap hiánya miatt, 
semmiféle segélyben részesíteni nem lehetett, felhívás intéztessék egyrészt a dunán-
túli és tiszai egyházkerülethez, hogy a másik két testvérkerület példáját követve, 
az „Otthon"-ban ingyenhelyeket alapítsanak, másrészt az összes egyházmegyékhez 
és egyházközségekhez, hogy e ezélra körükben adománygyűjtést rendezzenek. 

A közgyűlés a javaslatot magáévá tevén, azt határozati erőre emeli. 
18. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontjában jelenti a nagybizottság, 

hogy az igazgató kezelése alatt levő pénztárról vezetett 1902/3-ik évi számadás kis-
bizottságilag megvizsgáltatott s rendben levőnek találtatván, részére a felmentvénv 
— a szokásos fentartással — megadatott. 

Tudomásul szolgál. 
19. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 11-ik pontja alatt jelenti a nagybizottság, 

hogy az akadémiai könyvtárról vezetett 1902/3-ik évi számadásra vonatkozólag a 
felmentvényt a kezelő tanárnak — a fentartandók fentartásával — megadta s a 
tanári kart utasította, hogy a könyvtári szükségleteket, a költségvetés keretének 
pontos figyelembe vételével, állapítsa meg. 

Helyeslőleg tudomásul szolgál. 
20. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 12-ik pontjában jelenti a nagybizottság, 

hogy a „Theologusok Otthona" részletesen kimutatott vagyonállása 1902 végén 
329 korona 55 fillér gyarapodással 35.954 korona 88 fillérnyi összegben van nyil-
vántartva. 

Tudomásul szolgál. 
21. (P.) Az akadémiai nagybizottság, jegyzőkönyve 13-ik pontja értelmében, 

az „Otthon"-ról vezetett 1902-ik csonka évi számadást szabályszerű vizsgálat után 
kifogástalannak találván, a felmentvénynek a felügyelő tanár részére való meg-
szavazását indítványozza. E számadás, a 7482 kor. 52 fillérnyi bevétellel szemben a 
kiadás 7329 kor. 05 fillérre rúgván, 153 kor. 47 fill, pénztári maradványnyal záró-
dott. A nagybizottság egyúttal intézkedett, hogy jövőre az „Otthon"-ról vezetett 
számadás, kisbizottsági vizsgálat után, az egyetemes egyházi számvizsgáló bizottság 
felülvizsgálata alá bocsáttassék. 

A közgyűlés e jelentést helyeslőleg tudomásul vévén, a felment-
vényt a kérdéses számadásra vonatkozólag, Kovács Sándor felügyelő tanár-
nak, a szokásos fentartással, megadja. 
22. Ugyanazon nagybizottság, jegyzőkönyve 14-ik pontja alatt, beterjeszti 

a „Theologusok Otthona" 1904-ik évre összeállított költségvetését feltüntető követ-
kező javaslatot: 

A) F e d e z e t . 

1. Alaptőke kamatja 900 kor. 
2. Csemez-alapítványból 686 „ 
3. Jeszenák-alapból 160 „ 
4. Szálláspénzből 2080 „ 
5. Évi járulékokból 2270 
6. Adományokból 1304 
7. Hátralékokból 230 
8. Könyvekből 60 „ 
9. Perselypénzből 10 „ 

10. Vegyes bevételekből . . , . . . 300 „ 
Összesen . . . 8000 kor 

n 
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B) S z ü k s é g l e t . 

1. Felügvelő tanár tiszteletdíja . . . 1000 kor. 
2. Orvos tiszteletdíja . . . . . . . 100 „ 
3. Szolga bére 600 „ 
4. Házbér a felügy. tanár lakásával együtt 3160 „ 
5. Fűtés, világítás 750 „ 
6. Mosás 600 „ 
7. Könvvtár 150 „ 

Átvitel . . . 6360 kor. 
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Áthozat . . . 6360 kor. 2 2 - 2 á . 

8. Felszerelés javítása, pótlása . . . . 300 „ 
9. Értesítő-nyomtatványokra . . . - 300 „ 

10. Jutalmakra . . 60 „ 
11. Vacsorapénzre 560 „ 
12. Vegyes kiadásokra 300 „ 
13. Előre nem látott kiadásokra . . . 120 „ 

Összesen . . . 8000 kor. 

Ennek kapcsán jelenti a nagybizottság, hogy a kisbizottság által megálla-
pított szükségletek közt fűtés czímén 1000 koronában felvett tételt 750 koronára 
arra való tekintettel szállította le, minthogy időközben arról értesült, hogy gróf 
Pálffy János lekötelező intézkedése folytán, ez évben is 30 köbméter tüzelőfa ado-
mányban részesül az „Otthon". 

A közgyűlés a költségvetési javaslatot határozati erőre emelvén, 
gróf Pálffy János úrnak nagylelkű intézkedéseért meleg köszönetet szavaz. 
23. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 15-ik pontja alatt jelenti a nagybizottság, 

hogy az 1902-ik évi theol. akadémiai pénztári számadást a pozsonyi egyház szám-
vevőszéke megvizsgálta s rendben levőnek találta, minthogy azonban az elnökség 
betegeskedése miatt, a kisbizottság felül nem vizsgálta, ennek utólagos pótlása s 
jelentéstétel végett a kisbizottsághoz származtatta vissza. 

A közgyűlés a jelentés tudomásul vételével, a függőben maradt 
számadási ügynek nyilvántartását, annak szabályszerű elintézéséig elrendeli. 
24c. (P.) Az akadémiai nagybizottság, jegyzőkönyve 16-ik pontja értelmében, 

b e t e r j e s z t i a theol. akadémiának kisbizottságilag megállapított s a nagybizottság 
által elfogadásra ajánlott költségvetési előirányzatát feltüntető következő javaslatot : 

A) F e d e z e t . 
1. Egyetemes theol. alapból 
2. Busbak Á.-alapítványból 
3. Kerületek járulékai 
4. Pozsonyi egyház járuléka 
5. Zelenay-alapból 
6. Zsedényi-alapból 
7. Pálffy-alapítványból 
8. Reischel-alapítvánvból 
9. Reischel-tartalékalapból 

10. Tandíjakból 
11. Közalapból 10.000 

3454 kor. — fill 
160 „ 55 

2700 „ í j 

6200 „ n 

1000 „ 55 

500 „ 55 

1600 „ 55 

3000 „ 55 

450 „ 55 

1800 „ 
1 0 . 0 0 0 „ 5 5 

Összesen 30.864 kor. - fill. 

B) S z ü k s é g l e t : 
1. 4 rendes tanár fizetése á 3600 kor. . . 14.400 
2. 4 „ „ lakbére á 1200 „ . . 4.800 
3. 5-ik hivatalbeli kor szerint legifj. tanár fizet. 2.800 
4. „ „ „ „ ' „ lakb. 1.200 
5. 1 magántanár fizetése és lakbére . . 2.000 
6. Gyak. theol. tanár személyes pótléka . 600 
7. Igazgató tiszteletdíja 400 
8. Nagybizottsági jegyző tiszteletdíja . . 60 
9. Tanárkari jegyző tiszteletdíja . . . . 60 

10. Könyvtáros tiszteletdíja 100 
11. Énektanító díja 300 
12. Szolga bére ' 600 
13. Német és tót nvelv tanítására . . . . 800 
14. Könyvtári illeték 800 
15. Fűtés és világítás 600 
16. Szertár . 200 
17. Vegyes és rendkívüli 855 
18. Pozsonyi egyh. előlegvisszafizetés 1902-ről 288 

kor. — fill. 

61 
39 

Összesen 30.864 kor. — fill. 

A közgyűlés e javaslatot jóváhagyván, határozati erőre emeli. 
3 
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32. 25. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 17. és 18-ik pontjai értelmében a nagv-
bizottság az akadémiai tanári karnak, nyugdíjügyöknek az egyetemes közgyűlés 
1899-ik évi 15-ik jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozattól eltérő szabályozása 
iránt beadott, illetőleg fentartott s kisbizottságilag pártolt kérelme felett arra való 
utalással tért napirendre, hogy ez ügyet az 1902-ik évi közgyűlés 67-ik jkvi pontja 
alapján végleg eldöntöttnek tekinti. 

Helyeslőleg tudomásul szolgál. 
2<>. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 19-ik pontjában jelenti a nagybizottság, 

hogy az akadémiai tanári karnak a theol. főiskolák szervezése ügyében készült 
albizottsági javaslatra vonatkozó s kisbizottságilag pártolt véleményes jelentését arra 
való tekintettel nem tárgyalta, minthogy az az egyetemes közgyűlés által e czélra 
külön kiküldött szakbizottság ügykörébe tartozik. 

Helyeslőleg tudomásul szolgál. 
27. (P.) Jegyzőkönyve 21 -ik pontja alatt jelenti a nagybizottság, hogy az 

„Önsegélyző kör" vagyona 9784 kor. 3 fillérnyi összegre emelkedett. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 

28. (Gy.) A mult évi egyetemes közgyűlés 21-ik pontjával kapcsolatosan 
javasolja a pénzügyi bizottság, hogy a soproni tlieologiai főiskola 23 theologiai hall-
gatójának azon kérelme, miszerint az 1904. évi nagy szünidőben részükre az egye-
temes egyház pénzbeli segélyével tanítóképesítő tanfolyam állíttassék fel, tekintettel 
az egyetemes felügyelő azon nemeslelkű ajánlatára, mely szerint a tanfolyam költ-
ségeire 600 koronát ajánlott fel — az egyetemes közgyűlés által teljesíttessék. 

Az egyetemes gyűlés a pénzügyi bizottság ezen javaslatát magáévá 
tévén, az egyetemes felügyelő nagylelkű ajándékáért köszönetet szavaz, 
egyúttal felkéri az egyházkerületek püspökeit, hogy a theologiai hallgatókat 
ezen tanfolyamon való részvételre serkentsék. 
29. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 22. pontjánál jelenti a theol. főiskolák szer-

vezése tárgyában kiküldölt bizottság, hogy javaslatát elkészítette. Minthogy pedig e 
javaslat az egyházkerületeket érdeklő pénzügyi kérdéssel áll kapcsolatban: indít-
ványozza a bizottság, hogy a bemutatott javaslat közöltessék alkotmányos nyilat-
kozattétel végett az egyházkerületekkel, s hogy e végből kellő számú példányban 
kinyomattassék. 

Kapcsolatosan jelenti a bizottság, hogy az ugyanazon jegyzőkönyvi pont-
ban, a más keresztyén hitfelekezetből hozzánk áttért lelkész alkalmazhatósága iránt 
felmerült kérdésre nézve, véleményét a bemutatott javaslatba illesztette s így ennek 
keretében terjeszti tárgyalás alá. 

E jelentést a közgyűlés tudomásul vévén : a bemutatott javaslatot, 
a bizottság indítványához képest, közli az egyházkerületekkel oly felhívás 
mellett, hogy arra vonatkozó nyilatkozataikat a jövő évi egyetemes köz-
gyűléshez oïy időben terjeszszék be, hogy azokat a bizottság előzetesen 
összeegyeztethesse. 

A javaslatnak kellő számú példányban való kinyomatásával a 
bizottság előadója bizatik meg. 
30. (P.) A mult évi közgyűlés 23-ik jegyzőkönyvi pontja kapcsán jelenti 

az egyetemes ügyész, hogy néhai Nikodém János per alatt levő végrendeletének 
ügye még függőben van. 

A közgyűlés ez ügynek, annak végleges elintézéséig való, nyilván 
tartását rendeli el. 
31. (H.) Az előző ponttal kapcsolatban és hivatkozással a m. é. jegyző-

könyv 89. pontjára jelenti az egyet, egyház ügyésze, hogy a gr. Blankenstein 
György hagyománya tárgyában folytatott nyomozása már is azon eredményre 
vezetett, hogy sikerült a hagyományozó végakaratának hiteles másolatát meg-
szerezni és a hagyományozó örököseit is kipuhatolni. Hogy már most a végrendel-
kező akaratának birói úton érvényt szerezzen, kikéri a közgyűlésnek erre vonatkozó 
felhatalmazását. 

A közgyűlés már most is köszönetet mondva ügyészének fárad-
hatlan buzgóságáért, a hagyománynak birói úton való érvényesítésére a 
felhatalmazást megadja s megbízza az egyetemes felügyelőt, hogy az ügyész 
részére a szükséges meghatalmazást állítsa ki. 
32. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 24. pontjánál tárgyalás alá vétetett a tanügyi 

bizottság évi jelentése, melynek 1. pontja szerint a honvédelmi minister f. é. 
szeptember 10-dikén 59.564/XXI. sz. alatt leiratot intézett az egyetemes tanügyi 
bizottsághoz, véleményt kívánva arra nézve, hogy a honvéd főreáliskola és a honvéd 
hadapród-iskolák ág. hitv. evang. növendékeinek vallásoktatásánál ez idő szerint 
használt tankönyvek megfelelők-e az oktatás czéljának; ha pedig nem megfelelők, 
micsoda könyveket kellene helyettök használatba venni s a tananyagot miképen 
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kellene felosztani a hároméves tanfolyamra? A tanügyi bizottság elnöksége e leiratra 32—36. 
válaszolólag, az abban emiitett tankönyveket meg nem felelőknek találván: azok 
helyett Pálffy József nagyobb egyháztörténetét, vagy Bereczky Sándor egyház-
történetét és Zsilinszky Mihálynak Bereczky Sándor átdolgozásában megjelent hit-
és erkölcstanát ajánlotta oly beosztással, hogy az I. és II. évfolyamban az egyház-
történet, a III. évfolyamban a hit- és erkölcstan taníttassák. Ez elnöki intézkedést 
a tanügyi bizottság utólagosan magáévá tévén: arra az egyetemes közgyűlés jóvá-
hagyását kéri. 

Ez előterjesztést a közgyűlés ez esetben tudomásul veszi, azzal a 
kijelentéssel, hogy ez jövőre irányadó előzményül nem tekinthető. 
H3. (G.) A tanügyi bizottság évi jelentésének 2. pontjában indítványozza, 

hogv az egyetemes közgyűlés, a vallás- és közoktatásügyi ministerium által, az 
alkoholizmus terjedésének megakadályozása érdekében f. é. 1125. ein. sz. alatt kibo-
csátott leiratra vonatkozólag, a dunáninneni egyházkerületnek ez évi közgyűlési 
jegyzőkönyve 22. pontja alapján tett felterjesztésével megegyező határozatot hozzon. 

Ez indítvány értelmében a közgyűlés kimondja, hogy jövőre új 
iskolai olvasókönyvet, vagy a réginek új kiadását csak abban az esetben 
engedélyezi, ha legalább egy, az alkoholizmus veszedelmes hatását feltün-
tető olvasmányt tartalmaz, feltéve a mellett, hogy a könyv más tekintet-
ben is megfelel a kívánalmaknak. 
34. (G.) A tanügyi bizottság évi jelentésének 3. pontjában a következő 

megbírált tankönyvekre nézve terjeszti be szakvéleményét : Christlicher Religions-
Unterricht für evangelische Volksschulen A. C. Verfasst von S. Weber ev. Pfarrer. 
I. Theil, IV. Ausgabe. Szepes-Béla 1891; II. Theil, V. Ausgabe. Szepes-Béla 1898; 
III. Theil, V. Ausgabe. Szepes-Béla 1901. Confirmandenbüchlein von S. Weber, 
V. Auflage, Kézsmárk 1900. Kinder Gebete für Schule und Haus, von S. Weber, 
V. Auflage, Kézsmárk 1895. A ker. anyaszentegyház rövid története, evang. nép-
iskolák felsőbb osztályai számára írta Klaar Fülöp, Budapest 1903. Bibliai törté-
netek, népiskolák számára írta Kaczián János, Budapest 1903. Evang. konfirmandusok 
könyvecskéje írta Belohorszky Gábor II. kiadás Budapest, 1896. és ugyanazon szerzőtől 
ugyanazon könyv német és tót nyelven, amaz VIII. kiadásban. Leitfaden zum Religions-
Unterricht bei der Vorbereitung ev. Confirmanden A. C. von Andreas Galle, Budapest, 
1880. Szlávik János „Konfirmáczióra előkészítő könyv" tót nyelven (kézirat.) Fábrv 
János „Konfirmáczióra előkészítő könyvecskéje", III. kiadás, Turóczszentmárton 1902. 
Bibliai olvasókönyv, Károlyi Gáspár fordításának átdolgozott kiadása szerint szer-
kesztették : Jausz Vilmos, Hetvényi Lajos és Adorján Ferencz (kézirat illetőleg 
tervvázlat). 

A közgyűlés a felsorolt könyvek közül közhasználatra, a tanügyi 
bizottság javaslata alapján, a következőket engedélyezi: Klaar Fülöp egyház-
történetét a népiskolák felső osztályai számára, Szlávik Jánosnak és Fabry 
Jánosnak a szakbirálók által kiválóan jelesnek ítélt konfirmáczióra előkészítő 
könyvecskéjét, mind a hármat feltétlenül; továbbá Weber S. Kinder-Gebete 
ésConfirmanden-Büchlein czímű könyveit, feltételképen oly kívánalom mellett, 
hogy a szerző egy esetleges új kiadásba az imádságok közé az Űr imáját 
változatlanul, régi, megszokott alakjában vegye fel és több, Jézusra vonat-
kozó gyermekimával gyarapítsa gyűjteményét, a Confirmanden-Büchleinban 
pedig a Christologiát teljesebben belefoglalja az ágostai hitvallás értelmében, 
s az egyháztörténeti részt szabatosabban dolgozza fel ; Kaczián János Bibliai 
történeteit azzal a feltétellel, ha a kiadó a szerzőnek vallástanítási egyéni 
nézetét tartalmazó előszót a tankönyvből kihagyja ; — végül pedig Jausz, 
Hetvényi és Adorján Bibliai olvasókönyvét szintén engedélyezi. 
35. (G.) A tanügyi bizottság évi jelentésének 4. pontjában dr. Luther Márton 

kiskátéja Händel Vilmos által eszközölt magyar fordításának hivatalos használatra 
való elfogadását ajánlja. 

A közgyűlés dr. Luther Márton kiskátéjának ezen fordítását iskolai 
használatra engedélyezi s azt egyidejűleg, a m. é. egyetemes jegyzőkönyv 
24. pont 7. alpontjában kifejezett kívánalomnak megfelelően, a közoktatási 
bizottsághoz átteszi. 
36. (G.) A tanügyi bizottság évi jelentésének 5. pontjában utalván azon 

visszásságokra, melyek abból származnak, hogy ugyanazon könyveket gyakran az 
egyházkerületek is és az egyházegyetem is megbíráltatják s a bírálatok olykor egy-
másnak ellentmondanak: indítványozza, hogy addig is, míg a tankönyvek meg-
birálásának és engedélyezésének módjára vonatkozó szabályzat, az iskolai bizott-
ságokról készült szabályrendelet keretében megállapíttatnék, hagyja jóvá a közgyűlés 
a bizottságnak azon elhatározását, hogy ezentúl lehetőleg minden tankönyv két 
bírálónak adassék ki ; az a könyv pedig, melyet csak egy biráló bírált és engedé-
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36—37. lyezésre nem ajánlhatónak ítélt, feltétlenül kiadassék még egy második bírálónak 
is; s hogy csak azon tankönyv, a melyik márczius hó végéig terjesztetett be a 
bizottság elnökségéhez vagy jegyzőjéhez, várhatja még ugyanazon évben a bírálat 
döntését. 

Ez indítvány folytán a közgyűlés a maga részéről csupán annyit 
lát szükségesnek határozatilag kimondani, hogy ezentúl a megbirálás 
végett benyújtott minden tankönyv lehetőleg két bírálónak adassék ki; a 
mennyiben pedig csak egy bírálónak adatott volna ki és ez nem ajánlaná 
engedélyezésre a könyvet, akkor az feltétlenül még egy bírálónak is kiadandó. 
37. (G.) A tanügyi bizottság, évi jeléntésének 6. pontja kapcsán, beterjeszti 

az iskolák mult évi állapotáról készített kimutatást, mely a következő: 
Az egyetemes tanügyi bizottsághoz az egyes egyházkerületek részéről bekül-

dött s tisztelettel mellékelt két-két táblázaton összeállított adatok szerint a népiskolai 
viszonyok az egyes egyházkerületekben az 1902/903. iskolai évben következőkép 
állottak : 

A) A bánijai egyházkerületben volt 432.277 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 24.931, leánv 24.212, összesen 49.143 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 9295, 
leány 8940, összesen 18,235 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles 
fiú 34.226, leány 33.152, összesen 67,378 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben: az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivéte-
lével: az elemi iskolába: fiú 20.730, leány 20.415, összesen 41.145 gyermek; ismétlő 
iskolába: fiú 5062, leány 5313, összesen 10.375 gyermek; idegen elemi iskolába: 
fiú 3326, leány 3111, összesen 6437 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 1213, leány 1368, 
összesen 2581 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 527, leány 558, összesen 
1085 gyermek; magánintézetbe: fiú 53, leány 20, összesen 73 gyermek; középtano-
dába: fiú 1132, leány 282, összesen 1414 gyermek. Iskolába járt tehát: fiú 32.043, 
leány 31.067, összesen 63.110 gyermek. Iskolába nem jár t : fiú 2183, leány 2085, 
összesen 4268 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 395.234 félnapot. Mulasz-
tásokért megbüntettetett 894 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy 
vallású járt: fiú 936, leány 718, összesen 1654 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 487, ezek közül képesített 438, nem 
képesített 49, rendes tanító 438, segédtanító 49. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 410, községi vagy állami 166. Az egyház 
tulajdonát képezte 406, bérelt 4. Jó karban volt 387, rossz karban 25. Az iskolák 
épületeiben volt: tanterem 452, tanítói lak 364. Az iskolai épületek mellett volt 
faiskola 66, testgyakorló 59. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 737, fali olvasótábla 
5247, fali térkép 1141, földgömb 238, természetrajzi eszköz 3761, természettani 
eszköz 671, kötetkönyv 14,403. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1,048.104 kor., miből esik ingat-
lanokra 1,034.650 kor., tőkepénzekre 13.454 kor. 

Az iskolák évi jövedelme 627.005 kor. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 56.751 kor., tőkepénzekből 1263 kor., tandíjakból 38,088 kor., 
állami segély 41.426 kor., községi segély 34.394 kor., egyházi segély 447.571 kor., 
egyebekből 7512 kor. 

Az iskolák évi összes kiadása 627.005 kor. Ebből fordíttatott: rendes tanító 
fizetésére 518.481 kor., segédtanító fizetésére 13.397 kor., javításokra 45.356, tan-
szerekre 5439, egyebekre 44.332 kor. 

B) A dunáninneni egyházkerületben volt 191.298 lélek után 6—12 éves tan-
köteles fiú 11.092, leány 11.006, összesen 22.098 gyermek. 13—15 éves tanköteles 
fiú 4458, leány 4181, összesen 8639 gyermek; volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 
15.550, leány 15.187, összesen 30.737 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével: 
elemi iskolába fiú 9511, leány 9479, összesen 18.990 gyermek: ismétlő iskolába: 
fiú 2469, leány 2465, összesen 4934 gyermek ; idegen elemi iskolába : fiú 925, leány 
851, összesen 1776 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 548, leány 429, összesen 977 
gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 156, leány 280, összesen 436 gyermek; 
magánintézetbe: fiú 10, leány 71, összesen 81 gyermek; középtanodába: fiú 355, 
leány 8, összesen 363 gyermek. Iskolába járt tehát : fiú 13.974, leány 13.583, összesen 
27.557 gyermek. Iskolába nem járt: fiú 1576, leány 1604, összesen 3180 gyermek. 
A gyermekek mulasztottak összesen 305.963 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 
505 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt : fiú 553, 
leány 566, összesen 1119 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 342, ezek közül képesített 283, nem 
képesített 59, rendes tanító 321, segédtanító 21. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 298, állami 13. Az egyház tulajdonát 
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képezte 285, bérelt volt 16. Jó karban volt 270, rossz karban 31. Az iskolák épüle-37. 
teiben volt: tanterem 341. tanítólak 300. Xz iskolai épületek mellett volt: faiskola 
157, testgyakorló 50. 

Ä népiskolák taneszközei közül volt : fekete írótábla 489, fali olvasótábla 
4932, fali térkép 858, földgömb 211, természetrajzi eszköz 10.368, természettani 
eszköz 1024, kötetkönyv 15,005. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona i)44.912 kor., miből esik ingat-
lanokra 743.152, tőkepénzekre 201.760 kor. 

Az iskolák évi jövedelme tett 400.822 koronát. Származott pedig ezen 
jövedelem: az ingatlan vagyonból 50.104 kor., tőkepénzekből 10.359 kor., tandíjakból 
52.618 kor., állami segélvből 38.784 kor., községi segélyből 22.196 kor., egvházi 
segélyből 214.583 kor.', egyebekből 12.178 kor. 

Az iskolák összes évi kiadása 400.822 kor. Ebből fordíttatott : rendes tanítók 
fizetésére 348.069 kor., segédtanító fizetésére 9532 kor., javításokra 13.750 kor., tan-
szerekre 2337 kor., egyebekre 27.134 kor. 

C) A dunántúli egyházkerületben volt 222.176 lélek után: 6—12 éves tan-
köteles fiú 13.283, leány 13,118, összesen 26.401 tanköteles gyermek; 13—15 éves 
fiú 4884, leány 4549, összesen 9433 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves tan-
köteles fiú 18.167, leány 17.667, összesen 35.834 gyermek. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : 
elemi iskolába fiú 12.442, leány 12.434, összesen 24.876 gyermek; ismétlő iskolába: 
fiú 4033, leány 4012, összesen 8045 gyermek ; idegen elemi iskolába: fiú 312, leány 
233, összesen 545 gyermek ; idegen ismétlőbe : fiú 244, leány 152, összesen 396 
gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 88, leány 162, összesen 250 gyermek; 
magánintézetbe fiú 9, leány 13, összesen 22 gyermek; középtanodába: fiú 295, 
leány 3, összesen 298 gyermek. Iskolába járt tehát: fiú 17.423, leány 17.009, összesen 
34.432 gyermek. Iskolába nem jár t : fiú 744, leány 658, összesen 1402 gyermek. 
A gyermekek mulasztottak összesen 212.279 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 
439 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 861, 
leány 985, összesen 1846 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 414, ezek közül képesített 405, nem 
képesített 9, rendes tanító 397, segédtanító 17. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 375, községi vagy állami 2. Az egyház 
tulajdonát képezte 374, bérelt volt 1. Jó karban volt 348, rossz karban 28. Az 
iskolák épületeiben volt: tanterem 419, tanítólak 375. Az iskolai épületek mellett 
volt: faiskola 108, testgyakorló 82. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 665, fali olvasótábla 
5388, fali térkép 1281, földgömb 279, természetrajzi eszköz 4985, természettani eszköz 
1448, kötetkönyv 22.669. 1 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1,684.765 kor., miből esik 
ingatlanokra 1,528.570 kor., tőkepénzekre 156.195 kor. 

Az iskolák évi jövedelme tett 560.583 koronát. Származott pedig ezen jöve-
delem : az ingatlan vagyonból 73.823 kor., tőkepénzekből 9451 kor., tandíjakból 
45.388 kor., állami segélyből 61.792 kor., községi segélvből 48.791 kor., egyházi 
segélyből 181.414 kor., egyebekből 139.924 kor. 

Az iskolák évi összes kiadása 560.583 kor. Kiadatott pedig: rendes tanító 
fizetésére 451.560 kor., segédtanító fizetésére 11.047 kor., javításokra 38.867 kor., 
tanszerekre 5158 kor., egyebekre 52.653 kor. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 210.232 lélek után 6—12 éves tanköteles 
fiú 11.506, leány 11.586, összesen 23.092 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles 
fiú 4297, leány 4204, összesen 8501 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tan-
köteles fiú 15.803, leány 15.790, összesen 31.593 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, 
az elemi iskolába: fiú 8724, leány 8583, összesen 17,307 gyermek ; az ismétlő isko-
lába: fiú 2329, leány 2245, összesen 4574 gyermek ; idegen elemi iskolába: fiú 2203, 
leány 2321, összesen 4524 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 807, leány 769, összesen 
1576 gyermek; felső vagy polgári iskolaba: fiú 290, leány 551, összesen 841 gyermek; 
magánintézetbe: fiú 21, leány 36, összesen 57 gyermek; középtanodába : fiú 473, 
leány 35, összesen 508 gyermek. Járt tehát iskolába : fiú 14.847, leány 14.540, összesen 
29.387 gyermek. Iskolába nem járt: fiú 956, leány 1250, összesen 2206 gyermek. 
A gyermekek mulasztottak összesen 182.940 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 
632 szülő. A helybeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 1333, 
leány 1206, összesen 2539 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 382, ezek közül képesített 341, nem 
képesített 41, rendes tanító 346, segédtanító 36. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 297, községi vagy állami 50. Az egyház 
4 
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37. tulajdona volt 299, bérelt 2. Jó karban volt 245, rossz karban 59. Az iskolák épü-
leteiben volt : tanterein 394, tanítói lak 306. Az iskolai épületek mellett volt : faiskola 
129, testgyakorló 52. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 589, fali olvasótábla 
4199, fali térkép 1118, földgömb 224, természetrajzi eszköz 9155, természettani 
eszköz 1825, kötet könyv 16.366. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1,273.850 kor., miből esik ingat-
lanokra 967.432 kor., tőkepénzekre 306.418 kor. 

Az iskolák évi jövedelme tett 420.924 koronát. Származott pedig ez a jöve-
delem : az ingatlan vagyonból 53.255 kor., tőkepénzekből 17,573 kor., tandíjakból 
67.114 kor., állami segélyből 41.272 kor., községi segélyből 51.863 kor., egyházi 
segélyből 173.991 kor., egyebekből 15.856 kor. 

Az iskolák évi összes kiadása 420.924 kor. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére 338.368 kor., segédtanítók fizetésére 22.267 kor., javításokra 16.184 kor., 
tanszerekre 3859 kor., egyebekre 40.246 kor. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt 
adatok szerint volt az ág. hitv. ev. egyházegyetemben 1,055.983 lélek után: 6—12 
éves tanköteles fiű 60.812, leány 59.922, összesen 120.734 tanköteles gyermek. 
13—15 éves fiú 22.934, leány 21.874, összesen 44.808 tanköteles gyermek. Volt tehát 
6—15 éves tanköteles: fiú 83.746, leány 81.796, összesen 165.542 tanköteles gyermek, 
vagyis a lélekszám 15-67%. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, 
az elemi iskolába: fiú 51.407, leány 50.917, összesen 102.318 gyermek (az összes 
iskolába járó gyermekek 61'8%-a); ismétlő iskolába: fiú 13.893, leány 14.035, összesen 
27.928 gyermek (169%); idegen elemi iskolába: fiú 6766, leány 6516, összesen 13.282 
gyermek (89%); idegen ismétlőbe: fiú 2812, leány 2718, összesen 5530 gyermek 
(3-3%); felső vagy polgári iskolába: fiú 1061, leány 1551, összesen 2612 gyermek 
(1'6%); magánintézetbe: fiú 93, leány 140, összesen 233 gyermek (0*1 %); közép-
tanodába: fiú 2255, leány 328, összesen 2583 gyermek (1-6%). Járt tehát iskolába 
összesen: fiú 78.287, leány 76.199, összesen 154.486 tanköteles gyermek, vagyis a 
tankötelesek 94'2%-a. Iskolába nem járt : fiú 5459, leány 5597, összesen 11.056 tan 
köteles gyermek, vagyis a tankötelesek 58%-a. A mindennapi iskolába járó gyer-
mekek mulasztottak ï.096,416 félnapot (egyre esik 7 félnap). Mulasztásokért meg-
büntettetett 2470 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású 
járt : fiú 3683, leány 3475, összesen 7158 gyermek. 

Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1625 tanító, ezek közül 
képesített 1467 (90-3%), nem képesített 158 (9 7%); rendes tanító 1502 (92-4%), segéd-
tanító 123 (7'6°/o). Felekezeti iskolája volt az egyházegyetemnek 1380, községi vagy 
állami 231. A felekezetiek közül az egyház tulajdonát képezte 1364, bérelt volt 16. 
Jó karban volt 1250, rossz karban 143. Új iskola épült 19, javíttatott 151. 

Az iskolai épületekben volt: tanterem 1606, tanítói lak 1345. Az iskolák 
épületei mellett volt: faiskola 460, testgyakorló 243. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2480, fali olvasótábla 19.766, 
fali térkép 4398, földgömb 952, természetrajzi eszközök 28.269, tennészattani esz-
közök 4968, kötetkönyv 68.443. 

Az egvházegvetem összes iskoláinak a vagyona volt 4,951.640 kor., miből 
esik ingatlanokra 4,273.804 kor. (86 3%), tőkepénzekre 677.836 kor. (13-7%). 

Az összes évi jövedelem volt 2,009.334 kor. Származott pedig ezen jöve-
delem: ingatlan vagyonból 233.933 kor. (11-2%); tőkepénzekből 38.646 kor. (19%); 
tandíjakból 203.208 kor. (10-3%); állami segélyből 183.274 kor. (9*2%); községi 
segélyből 157.244 kor. (7*9%) ; egyházi segélyből" 1,017.559 kor. (50-7%); egyebekből 
175.470 kor. (8 8%); összesen 2,009.334 kor. 

Az összes évi kiadások tettek 2,009.334 koronát. A kiadások közül fordít-
tatott: rendes tanítók fizetésére 1,656.478 korona (82-4%), segédtanítók fizetésére 
56.234 korona (2'7%), javításokra 114.157 korona (5 6%), tanszerekre 16.793 korona 
(0-8%), egyebekre 164.365 korona (8-5%). 

Ezen kiadások összege 2,009.334 korona s így a mindennapi iskolába 
járókat számítva, egynek-egynek évi kiképeztetése 12 korona 60 fillérbe kerül. 

II. Az egyházegyetemnek a tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás 
szerint, öt tanítóképző intézete van, melyeknek viszonyai az 1902/903. évben a követ-
kezőkép állottak : 

1. Az eperjesi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czél-
jaira szolgál: 4 tanterem, 1 tanszerterem, téli torna 1 (n. s.), igazgatói iroda 1, nyári 
tornatér 1 (n. s.), gyakorló kert 1, háló-, mosdó-, napdali szoba 15, konyha 1, egyéb 
helyiség 5. A tanárok száma összesen 5, kik közül rendes 3, intézeti óraadó 1, hit-
oktató 1. A növendékek összes száma volt az év elején 118, és pedig az I-ső tan-



15 

folyamban 42, a II-ikban 32, a III-ikban 20, a IV-ikben 24; az év végén 115 és 37. 
pedig az I-ső tanfolyamban 42, a II-ikban 32, a 111-ikban 20, a IV-ikben 21. A növen-
dékek közül benlakó volt 82, jótéteményben részesült 112, ösztöndíjat kapott 3; a 
jótétemények és ösztöndíjak értéke 12.775 korona. A tanítás a képezdében és a 
gyakorló-iskolában magyar nyelven folyt. A képezdével kapcsolatban van 6 tan-
folyamú gyakorlóiskola 56 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet fentartására fordít-
tatott összesen 29.714 korona s abban volt állami segély 2400 korona, vallásalapít-
ványi 3200 korona, saját alapítványból 13.659 korona, más vegyes forrásból 10.455 
korona. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 40 növendék ; ezek közül 
mint épen végző növendék 21 ; egy, illetve két évi tanítói gyakorlat után 1 ; képezdei 
tanulmányait magánúton végző 18. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítési is 
magyar nyelven történt. 

2. A felső-lövői tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Helvi-
ségei, a 4 tantermet kivéve, közösek a főgimnáziummal. A tanárok összes száma 
volt 17, ezek közül rendes 2, más intézeti óraadó 14, hitoktató 1. A növendékek 
száma volt az év elején 61, és pedig az I-ső tanfolyamban 15, a Il-ik tanfolyamban 
11, a III-ik tanfolyamban 18, a IV-ik tanfolyamban 17; az év végén 58, és pedig az 
l-ső tanfolyamban 15, a Il-ik tanfolyamban 11, a III-ik tanfolyamban 16, a IV-ik 
tanfolyamban 16. A növendékek közül jótéteményben részesült 45, ösztöndíjat kapott 3. 
még pedig összesen 1800 korona értékben. A tanítás a képezdében magyarul, a 
kapcsolatban lévő gyakorlóiskolában magyarul és németül folyt. A képezdével köz-
vetlenül kapcsolatban volt a gyakorlóiskola 7 tanfolyammal, 56 tanulóval és 3 taní-
tóval. Az intézet fentartására fordíttatott 20.678 korona, s abban volt egyházi segély 
700 korona, saját alapítványból 354 korona, más vegyes forrásból 19.624 korona. 
Általános tanítói oklevelet kapott 17, ezek közül mint éppen végző növendék 16; 
magánúton végzett képezdei tanulmány után 1. Az intézet tannyelve a magyar. 

3. A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet 
czéljaira szolgáló termek és helyiségek mind közösek a főgimnáziummal. A tanárok 
a főgimnázium tanárai, kivéve 1 hitoktatót és 2 más intézeti óraadót. A növen-
dékek száma volt az év elején 16, még pedig az I-ső tanfolyamban 3, a Il-ik: tan-
folyamban 6, a III-ik tanfolyamban 2, a IV-ik tanfolyamban 5; az év végén 15, 
még pedig az I-ső tanfolyamban 3, a Il-ik tanfolyamban 5, a III-ik tanfolyamban 2, 
a IV-ik tanfolyamban 5. Jótéteményben részesült 7, ösztöndíjat kapott 2, összesen 
563 korona értékben. A tanítás a képezdében magyar nyelven, a gyakorló-iskolában 
magyar és tót nyelven folyt. Külön gyakorló-iskolája nincs. Az intézet fentartására 
fordíttatott 2421 korona egyházi segély. Altalános tanítói oklevelet kapott az év 
folyamán 5. Az intézet tannyelve a magyar. 

4. A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Tanterme 6, 
természettudományi kísérleti terem 1, tanszerterem 1, igazgatói és tanári szoba 1, 
nyári tornatér 1, gyakorló kert 1; az intézet czéljaira szolgált ezen kívül 18 lakó-
szoba, 2 tanári és Í iskolaszolgai lakás, összesen 12 helyiséggel, 2 konyha, 1 méhes, 
12 kamara, 1 iparműhely. A tanárok száma összesen 8, kik közül rendes 4, más 
intézeti óraadó 3, hitoktató 1. Az intézet oktatási czéljaira szolgált még a lyceumi 
tornacsarnok; a köztartás czéljaira a lyceumi tápintézet. A növendékek száma volt 
az év elején 130, és pedig az I-ső tanfolyamban 36, a Il-ik tanfolyamban 33, a III-ik 
tanfolyamban 31, a IV-ik tanfolyamban 30, az év végén 124, és pedig az I-ső tan-
folyamban 36, a II-ikban 33, a Ill-ikban 29, a IV-ikben 29. A növendékek közül 
jótéteményben részesült 120, ösztöndíjat kapott 37; a jótétemények és ösztöndíjak 
értéke összesen 8724 korona. A tanítás a képezdében és a gyakorlóiskolában magyarul 
folyt. A képezdével kapcsolatban áll az 5 tanfolyamú gyakorló-iskola 44 tanulóval, 
melyben 1 tanító tanított. 

Az intézet fentartására fordíttatott 25.421 korona s ebben volt egyházi 
segély 9176 korona, állami 133 korona, saját alapítványból 8444 korona, más vegyes 
forrásból 7668 korona. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 29 növen-
dék. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is magyar nyelven történt. 

5. A szarvasi tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. 4 külön 
helyiségen kívül a többi helyiségek mind a szarvasi főgimnáziummal közösek voltak. 
A tanárok összes száma volt 11, ezek közül rendes 3, segéd 1, más intézeti óraadó 7. 
A növendékek összes száma volt az év elején 46, még pedig az I-ső tanfolyamban 10, 
a II-ikban 8, a III-ikban 20, a IV-ikben 8, az év végén ís megmaradt 46. Jótéte-
ményben részesült 27, ösztöndíjat kapott 4, összesen 1336 korona értékben. A tanítás 
ajképezdében és a gyakorlóiskolában magyar nyelven folyt. A képezdével kapcso-
latban állott a 4 tanfolyamú gyakorló-iskola 22 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet 
fentartására fordíttatott" összesen 8000 korona, melyben volt egyházi segély 5000 
korona, saját alapítványból 1724 korona, más vegyes forrásból 1276 korona. Álta-

4 * 
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37. lános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 7, ezek közül mint épen végző növen-
dék 6. Az intézet tannyelve a magyar. 

6. Összegezés. A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, volt 
az egyházmegyének 5 négytanfolyamú tanítóképzője. Ezek közül három szoros kap-
csolatban áll a mellettük fennálló középiskolákkal, miért is a tanárok, helyiségek, 
fölszerelések nagyrészt közösek. A tanítóképzők czéljaira szolgált saját helyiségek : 
tanterem 18, természettudományi kísérleti terem 1, tanszerterem 2, igazgatói szoba 2, 
nyári tornatér 1, gyakorló-kert 2 és 34 internátusi helyiség. A tanárok összes száma 
volt 55, még pedig rendes 21, segéd 3, más intézeti óraadó 27, hitoktató 4. Növendék 
volt az év elején 371, még pedig az I-ső tanfolyamban 106, a Il-ik tanfolyamban 90, 
a III-ik tanfolyamban 91, a ÍV-ik tanfolyamban 84; az év végén 361, és pedig az 
í-ső tanfolvamban 106, a II-ikban 89, a Ill-ikban 87, a IV-ikben 79. Jótéteménvben •J 1 1 ' J 

részesült 311, ösztöndíjat kapott 49, összesen 25.178 korona értékben. A tannyelv 
a képezdékben magyar volt. Külön gyakorlóiskola volt 4, 22 tanfolyammal, 6 taní-
tóval és 178 tanulóval. Az intézetek fentartására fordíttatott összesen 86.234 korona, 
miben volt: állami segély 2533 korona, vallásalapból 3200 korona, egyházi segély 
17.297 korona, saját alapítványból 24.181 korona és más vegyes forrásból 39.023 
korona. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 98, ezek közül mint épen 
végző növendék 74, gyakorlat után 2, magánúton végzett 25. Nem magyarajkú 
tanító képesíttetett 40, köztük intézeti 21, idegen 19. 

III. A tisztelettel mellékelt 17 táblázatos kimutatás szerint a magyarhoni 
ágostai hitvallású evang. egyházegyetemnek az 1902/903-iki iskolai évben összesen 
16 középiskolája volt, még pedig 13 nyolczosztályú főgymnázium és 3 négyosztályú 
algimnázium. Ezen tanintézetek közül a tannyelv tisztán magyar 13-ban, magyar 
mellett a német használtatik 2-ben és a tót segédtannyelvül 1 intézetben. Párhu-
zamos osztályt a III. mellett a budapesti, a VII. mellett a pozsonyi tanintézet ren-
dezett be. 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5278, kik közül vizsgát tett 
az év végén 5073, még pedig az első osztályba fölvétetett az év folyamán 929, 
vizsgát tett 885; a II-ikba fölvétetett 755. vizsgát tett 736; a III-ikba fölvétetett 729, 
vizsgát tett 695; a IV-ikbe fölvétetett 679, vizsgát tett 661 ; az V-ikbe fölvétetett 556, 
vizsgát tett 528; a Vl-ikba fölvétetett 554, vizsgát tett 544; a VII-ikbe fölvétetett 
560, vizsgát tett 528; a VlII-ikba fölvétetett 516, vizsgát tett 496. A vizsgát tett 
összes tanulók közül rendes volt 4932, magántanuló 138, leánytanuló 4. Ismétlő volt 
az év végén összesen 228. A vizsgát tett tanulók közül a tandíjat egészen befizette 
4606, fölmentetett egészen 236, fölmentetett részben 231. A tandíj 10 és 120 korona 
között ingadozott s átlag véve 47 korona 97 fillért tesz ki, mihez felvételi díj fejében 
átlag 3 korona 90 fillér járul. A görögpótló tanfolyamot hallgatta 12 középiskolánál, 
az illető V—VI—VII—VIII. osztályok tanulói közül 695, vagyis a tanulók 31'8%-a. 
A vizsgát tett 5073 tanuló közül vallásra nézve volt: ág. hitv. ev. 2217 (43-7%), ev. 
református 676 (13 3%), unitárius 6, róm. kath. 979 (19 3%), gör. kath. 47 (0 9%), 
gör. kel. 28 (0*5%), izraelita 1120 (22-3%). Anvanvelvre nézve pedig volt: magyar 
3980 (78-6%), német 738 (14*6%), tót 334 (6-6%), román 10 (0-2%), szerb-horvát 6, 
olasz 1, ruthén 3, vend 1. Csakis magyarul beszélt 2386 (47%), csakis németül 10 
(01%). Magyarul tudott 5073. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagvbirtokos és bérlő 
170 (3-3%), kisbirtokos és bérlő 714 (14-2%), alkalmazott 72 (1'4%), nagyiparos 67 
(1-3%), kisiparos 746 (14-8%), alkalmazott 46 (0-9%), nagvkereskedő 75 (1'4%), kis-
kereskedő 614 (12-2%), alkalmazott 24 (0-4%), köztisztviselő 714 (14-2%), magán és 
társulati tisztviselő 366 (7 2%), katona 19 (0-3%), más értelmiség 984 (19-4%), sze-
mélyes szolgálatból élő 138 (2-7%), magánzó 324 (6*3%). 

A tanulók életkorát tekintve, volt az év végén: 10 éves 137 (28%), 11 éves 
504 (9-2%), 12 éves 640 (12-7%), 13 éves 685 (13-6%), 14 éves 681 (13-5%), 15 éves 
569 (11-3%), 16 éves 546 (10 8%), 17 éves 514 (10-2%), 18 éves 407 (7 9%), 19 éves 
231 (4-6%), 20 éves 116 (2*4%), 21 éves 26 (0'6%), több 17(0-4%). Az egészségi álla-
potot tekintve volt: nem járványos eset könnyű 7.193, súlyos 307, járványos 183, 
meghalt betegség folytán 9. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helvbeli 2055 (40-8%), megyebeli 
1190 (23-4%), más megyebeli 1792 (35-3%), fiumei és*kerületbeli 1, horvát-szlavon-
országi 8, más állambeli 27 (0'5%). 

Az erkölcsi magaviseletből a 4932 rendes tanuló közül kapott: jó jegvet 
4028 (81-67.), szabályszerű 869 (17-3%), kevésbbé szabályszerű 35 (1-1%).' Az igaz-
gató által megrovatott 136 (2*7%), a tanári kar által 77 (1-5%), tanács folytán eltá-
vozott 18, kizáratott 4. A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 115.277 igazolt 
és 385 nem igazolt órát. Ebből esik az I-ső osztályra 18.188 igazolt és 90 nem 
igazolt óra; a Il-ik osztályra 13.558 igazolt és 17 nem igazolt óra; a III-ik osztályra 
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13.437 igazolt és 53 nem igazolt óra; a IV-ik osztályra 15.647 igazolt és 40 nem 
igazolt óra; az V-ik osztályra 14.124 igazolt és 51 nem igazolt óra; a Vl-ik osz-
tályra 14.714 igazolt és 65 nem igazolt óra; a VII-ik osztályra 15.659 igazolt és 34 
nem igazolt óra; a VIII-ik osztályra 12.350 igazolt és 35 nem igazolt óra. Nem 
mulasztott egy órát sem 1062 (20:9%), igazolatlanul mulasztott 183 (3-5%). A nyil-
vános 4932 "tanulóból a nem mulasztó 1062-t levonva, esik a hátramaradt 3870 
tanuló mindegyikére az összes mulasztásokból 29 óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve, a vizsgát tett 5073 tanuló 
közül tanulmánvát végezte: jelesen 433 (8'5%), jól 1005 (19'8%), elégségesen 2520 
(49-7%); egy táígvból elégtelen osztályzatot kapott 528 (10-5%), kettőből 330 (6-5%), 
több tantárgyból 257 (5%). Sikerrel végezte tehát tanulmányát 3958 (78%), meg-
bukott 1115 "(22%). 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta a franczia nvelvet 105 (2%), az angol 
nyelvet 14 (0*2%), a tót nvelvet 25 (0-4%), a német nvelvet 128 (2-5%), a rendkívüli 
rajzot 617 (12-1%), a műéíieket 1859 (35*6%), a zenét "148 (2-9%), a gyorsírást 350 
(6-9%), az egészségtant 327 (6*4%), a slöjdöt 17 (0-3%), a vívást 38 (0-7%), a tornát 42. 

Az egyesületi életet tekintve volt a középiskoláknál 11 magyar ifjúsági 
önképző kör, összesen 1146 taggal, 1 német önképző 28 taggal, 2 ifjúsági segélyző 
egyesület 472 taggal, 7 dal- és zene-egyesület 1018 taggal, 5 gyorsírókör 420 taggal, 
1 mathematikai kör 72 taggal, 1 olvasó- és sakkor 77 taggal, 1 vívókör 38 taggal, 
5 tornakör 401 taggal, 1 bibliai egyesület 268 taggal. Összesen 35 egylet 3940 taggal. 

Az érettségi vizsgálathoz, ez iskolai évben, első ízben jelentkezett összesen 
477 tanuló (1 leány), kik közül minden írásbeli dolgozatát, legalább elégséges ered-
ménnyel, elkészítette 435, elégtelen írásbeli dolgozat alapján, ismétlő vizsgára uta-
síttatott 5. A szóbeli vizsgához bocsáttatott 471. A szóbeli vizsgálat elől, betegség 
vagy más ok végett visszalépett 1. A szóbeli vizsgához bocsátottak közül a vizsgát 
megállotta: jelesen 55 (11-6%), jól 97 (19%), egyszerűen 254 (54%), összesen 406 
tanuló (84-6%). Megbukott 69 tanuló (15'4%), még pedig javítóra utasíttatott 58 
(13-4%), ismétlőre utasíttatott 11 (2"3%). Javító vizsgálatra jelentkezett 28, megállotta 
28. Ismétlő vizsgára jelentkezett 27, megállotta 12. Az összes vizsgázottak közül 
(456), kik a vizsgát sikerrel megállották (406 + 28 + 12), pálvát választott: theologiait 
51 (11-4%), bölcsészetit 37 (8-3%), jogit 96 (21-6%), orvosit 35 (7-9%), állatorvosit 5, 
mérnökit 23 (5-1%), építészetit 2, gépészmérnökit 3, vegvészit 1, gazdaságit 50 
(11'2%), erdészetit 10 (2'2%), bányászatit 4, kereskedőit 10 (2-2%), alsóbb hivatal-
nokit 64 (14-4%), katonait 35 (8*4%), művészetit 5, diplomácziait 1, hírlapíróit 2, 
posta-távirdait 1, vasútit 3, bizonytalanul eltávozott 8 (1'8%). 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 292 tanár. Ezek 
közül volt: rendes 159 (54-4%), helyettes 27 (92%), rendes hittanár 14 (4'7%), ren-
des tornatanító 10 (3'4%), óraadó hitoktató 48 (16 4%), óraadó tornatanító 2, rend-
kívüli tárgyat tanító bejáró óraadó 23 (7'8%), rendes tárgyat tanító bejáró óraadó 8, 
óraadó énektanító 1. A rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók a magyar 
nyelvet mind tökéletesen bírták. A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes taná-
rok közül állami oklevele 120-nak, felekezeti oklevele 33-nak, a középiskolai tör-
vény 29. §-a alapján elismertetett 10-nek. A helyettesek közül volt: okleveles 8, nem 
okleveles 18. A bejáró óraadók és tornatanítók közül: okleveles 30, nem okleveles 2. 
Csakis rendkívüli tárgyat tanítók közül: okleveles 14, nem okleveles 1. Volt 
ennélfogva a rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók közül világi : okleveles 
162 (86-5%), nem okleveles 20 (13*3%) ; egyházi: okleveles 3, nem okleveles 3. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen: 646 helyiség. Ezek közül volt : 
osztály- vagy tanterem 135, természetrajzi terem 31, természettani terem 33, vegyé-
szeti 5, rajzterem 19, téli torna 15; könyvtári helyiség 33, tanári szoba 21, igaz-
gatói iroda 17, földrajzi helyiség 7, pénztár 2, díszterem 4, levéltár 1, olvasó 2, 
történeti múzeum 1, zeneterem 1, kísérleti terem 1. A nyári tornaterek 37.715 m2, 
illetve 23 hold és 915 m2 tettek ki. Az óraközi üdülőhelyek 22.041 m2-t, vagyis 13 
hold és 1241 m2-t tettek ki. A 12 tápintézetnek czéljaira szolgált 60, két interná-
tusnak 78 helyiség. Egyéb helyiségek száma 168. 

A tanítási eszközöket tekintve volt: az állattanhoz fali ábrákban 1194, 
állatokban 53 772; a növénytanhoz fali ábrákban 1339, növényekben 61.124; az 
ásványtanhoz minta 3133, ásvány 34.691 ; a természettanhoz fali kép 273, eszköz 
5763; a vegytanhoz vegyszer 2778, eszköz 2851; a földrajzhoz térkép 1411, föld-
gömb 75, egyéb 3421 ; a 16 darab éremgyűjteményben volt 44.784 darab, a 16 
philologiai gyűjteményben 3671 darab; 2 régiségtárban 191 darab; fanemek 54 
darab ; gombautánzatok 104 darab és szétszedhető virágutánzatok 5 darab. Van 
továcbá a szabadkézi rajzhoz: minta 14,548, gipszminta 1100; a mértani rajzhoz: 
minta 2859, modell 564, eszköz 683 ; a testgyakorlathoz a teremben 3497, a sza-
badban 640 eszköz. 
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37. A könyvtárak állapotát tekintve volt: a tanári könyvtárakban önálló szak-
munka 94.154 mű, (133.898 darab) tudományos folyóirat 1800 mű (13 560 darab), 
vegyes 22.167 mű (43.036 darab). Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönyv 6058 
mű (4398 kötet), ifjúsági olvasmány 27,797 mű (10.100 kötet). 

A tanulók segélyezését illetőleg 14 tápintézet ellátott 1291 tanulót, (tehát 
a nyilvános tanulók 25'4%-át). A 3 internátusban volt 257 tanuló. Intézeti ösztön-
díjas volt 476, jutalmazott 370, külső ösztöndíjas 80, segélyezett 646. 

A középiskolák vagyonának teljes összege 8,688.283 korona (a tavalyihoz 
képest 111.497 korona gyarapodás). Ezen vagyont képezi: saját ház becsértéke 
2,608.573 kor., a középiskolák tulajdonát képező egyéb ingatlanok becsértéke 
798.412 kor.; tőkepénzek, alapítványok, értékpapírok becsértéke 3,154.840 korona; 
ingatlan ösztöndíj-alap 113.662 kor.; ösztöndíj-alap tőkéi 423 265 kor.; a segély-
alap ingatlainak becsértéke 16.000 kor. ; segélyalap tőkéi 397.232 kor. ; intézeti föl-
szerelések 552.576 kor. ; egyéb vagyon 623.723 kor. 

A középiskolák ez évi jövedelme 1,475.713 kor. (32.080 koronával több, 
mint a megelőző évben). Származott pedig ezen jövedelem : az intézetek saját házá-
nak béregyenértéke 119.220 korona (8-17o) ; ingatlanok jövedelme 42.506 kor. (2'8%); 
tőkepénzek jövedelme 133.550 kor. (97o); az állampénztártól 372.567 kor. (25%); a 
vallási országos alapokból 1000 kor. (—); városi segély 21.717 kor. (1%); tanulmá-
nyi alapokból 400 kor. (—); egyházi segély 94.959 kor. (7'8%); bejáró hitoktatók 
intézeti jövedelme 8119 kor. (0'5%) ; rendkívüli tanárok intézeti jövedelme 5401 
kor. (0-3%); felvételi díjakból befolyt 62.639 kor. (4-2%); tandíjakból befolyt 238.647 
kor. (16-1%); adományokból 15.927 kor. (1-1%) ; vegyesekből 205.960 kor. (13-8%); 
kölcsön 14607 kor. (ü'9%); ingatlan ösztöndíj-alapokból 122 korona (—); ösztöndíj-
alapok tőkéiből 17.664 kor. (11%); ingatlan segélyalapokból 800 kor. (—); segély-
alap tőkéiből 24.532 kor. (17%); másnemű idegen ösztöndíjakból 5317 kor. (0*4%) ; 
másnemű esetleges segélyből 153 kor. (—); supplicatióból 3231 kor. (02%), alum-
neumi befizetésekből 83.459 kor. (5*6%) ; segélyekre és jutalmakra befolyt készpénz-
ben 3215 kor. ((>2%). Ezen jövedelmek összege 1,475.713 korona. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 1,475.713 korona. 
És pedig kiadatott személyi illetmények czímén : igazgatóknak és rendes tanároknak 
a fizetésére 601.933 kor. (40%); segédtanárokéra 42.525 kor. (2*3%) ; rendes tárgyat 
tanító bejáró óraadókéra 9851 kor. (6-2%); tornatanítókéra 28.342 kor. (1'2%); 
rendes hitoktatókra 20.344 kor. (1-3%), bejáró hitoktatókra 8514 kor. (0-6%) ; rendkívüli 
tárgyat tanítókra 8235 kor. (0 5%); szolgákra 20.104 kor. (1-2%); orvosnak 5997 kor. 
(0-4%); vegyesekre 12.503 kor. (0*8%) ; országos tanári nyugdíj-alapra 53.072 korona 
(3*0%). Kiadatott továbbá dologi szükségletekre és pedig: fűtés, világításra 29.458 kor. 
(1-9%) ; kisebb javításokra 14.356 kor. (0 9%); taneszközökre 21.595 korona (1*3%) ; 
könyvtárra 13.889 kor. (0-9%) ; irodai s apróbb dolgokra (értesítők, nyomtatványok) 
12.731 kor. (0*8%) ; házbérre és adóra 18.306 kor. (1*1%) ; házbéregyenérték czímén 
kiadatott 120.660 kor. (71%); tandíjakból és felvételi díjakból beszállíttatott az illető 
pénztárba 46.521 kor. (3-1%); vegyesek czímén kiadatott 43.827 kor. (2'0%). Átmene-
tiekre és pedig nagyobb átalakításokra fordíttatott 11.672 kor. (0-7%) ; új építkezésekre 
70.132 kor. (4'8%) ; másnemű befektetésre, tőkésítésre 65.775 kor. (4-4%) ; vegvesekre 
41.989 kor. (28%). 

Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott: a saját ösztöndíj alapokból 18.260 
kor. (1-2%) ; másnemű idegen ösztöndíj alapokból 5317 kor. (0*3%) ; saját segély-
alapokból 14.965 kor. (1%) ; másnemű segélyekből 4956 kor. (0'2%) ; vegyes jutalom 
czímén kiosztatott 699 kor. (—) ; vegyesek czímén kiadatott 9467 kor. (0'7%) ; alum-
neumok fentartására fordíttatott 99.708 kor. (6*8%). 

Az összes kiadások összege pedig 1,475.713 korona. 
IV. A mellékelt három táblás-kimutatás szerint az egyetemes egyház kebe-

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

1. A pozsonyi theologiai akadémia négy tanfolyamra oszlik s az egyetemes 
egyház theologiai akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt 
összesen 43, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt 
ezek közül: magyar 19, német 6, tót 18; nyelvismeretét tekintve magyarul 
és németül beszélt 10, magyarul és tótul 16, hazai két más nyelvet 15. Honosságra 
nézve volt: általában magyarországi 43. A működő tanárok összes száma volt 8; 
ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 5, helyettes tanár 1, kisegítő tanár 1; egyházi 
volt 7, világi 1. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt: magyar 8; nyelvisme-
retre nézve: magyarul és németül beszélt 8, magyarul és tótul 2; más európai 
nyelvet 8. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik s a tiszai ág. hitv. 
evang. egyházkerület központi pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt 
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összesen 39, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt a 37. 
tanulók közül: magyar 18, német 7, tót 14; nyelvismeretet tekintve beszélt : magya-
rul és németül 9, magyarul és tótul 20. Honosságra nézve volt: egyházkerület-
beli 18, más egyházkerületbeli 20, az Osztrák-Magyar Monarchiából való 1. Az elő-
menetelt tekintve jelesen végzett 14, egyszerűen 25. A működő tanárok száma volt 7, 
köztük volt: igazgató 1, rendes tanár 3, helyettes tanár 3; egyházi volt 5, világi 2. 
Anyanyelvre nézve a tanárok mind magyar "anyanyelvűek. Nyelvismeretet tekintve 
beszélt: magyarul és németül 7, magyarul és tótul 5. 

3. A soproni hittani intézet három tanfolyamra oszlik s a dunántúli ág. 
hitv. evang. egyházkerület pénztárából tartátik fenn. A negyedik tanfolyamot hall-
gatói rendesen külföldön végzik. Az intézet hallgatóinak száma volt 30, mind-
annvian ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt a hallgatók közül: magyar 
23, német 4, tót 2, horvát 1. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul és néme-
tül 9, magyarul és tótul 3. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 27, más egy-
házkerületbeli 3. Előmenetelt tekintve: jelesen végzett 12, egyszerűen 18. A működő 
tanárok száma volt összesen 5: ezek közül igazgató 1, rendes tanár 4; egyházi 
volt 4, világi 1. A tanárok mind magyar anyanyelvűek voltak. Nyelvismeretet 
tekintve beszélt: magyarul és németül 4, más európai nyelvet 2. 

Az adatokat összegezve állott a hittani intézetek közül egy az egyház-
egyetem, kettő az illető egyházkerületek gondozása alatt s kettő 4, egy pedig 3 
tanfolyamra oszlik. A tanulók összes száma volt 112, valamennyien ág. hitv. evan-
gélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülük: magyar 60, német Í7, tót 34, horvát 1; 
nyelvismeretet tekintve beszélt közülük: magyarul és németül 28, magyarul és tótul 
39, hazai két más nyelvet 15. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 45, más 
egyházkerületbeli 23, a Monarchiából való 1, morvaországi 1, általában magyar-
országi 43. Előmenetelre nézve volt : jeles 56, egyszerűen végzett 55, ismétlésre 
•utasíttatott 1. A működő tanárok összes száma volt 20, még pedig: igazgató 3, 
rendes tanár 12, helyettes tanár 4, kisegítő tanár 1; egyházi volt 16, világi 4; mind 
a 20 tanár magyar anyanyelvű volt. Nyelvismeretet tekintve beszélt : magyarul és 
németül 19, magyarul és tótul 7, más európai nyelvet 10 tanár. 

V. Az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi kollégium jogakadémiájában az 
1902|903. iskolai évben volt 11 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 6, magán-
tanár 5. Vallásra nézve volta tanárok közül: ág. hitv. evang. 6, ev. réf. 1, róm. 
katholikus 1, izraelita 3. Az előadás nyelve a magyar. Előadás volt a téli félévben: 
kötelezett tantárgyakból 14, special collegium 5; a nyári félévben: kötelezett tan-
tárgyakból 9, special collegium 17. 

A hallgatók száma volt: az I-ső félévben 218, a Il-ik félévben 204. Még pedig 
az I-ső félévben volt : az I-ső tanfolyamban : rendes 67, rendkívüli 8, összesen 75 hall-
gató ; a 11-ik tanfolyamban : rendes 61 hallgató ; a III-ik tanfolyamban : rendes 36, 
rendkívüli 1, összesen 37 hallgató ; a IV-ik tanfolyamban: rendes 40 hallgató. A máso-
dik félévben volt: az 1-ső tanfolyamban: rendes 66, rendkívüli 4, összesen 70 hallgató; 
a Il-ik. tanfolyamban : rendes 72 hallgató ; a III-ik tanfolyamban : rendes 26, rend-
kívüli 1. összesen 27 hallgató; a IV-ik tanfolyamban: rendes 30 hallgató. Tanfolyam 
hallgatása nélkül vizsgázott, úgy az első, mint a második félévben 5 hallgató. 

Származásra nézve volt az I-ső félévben: magyar 217, osztrák 1; a Il-ik 
félévben: magyar 203, osztrák 1. Anyanyelvre nézve volt az első félévben: magyar 
178, német 18, román 3, tót 10, ruthén 1, szerb 8; a második félévben: magyar 164, 
német 20, román 3, tót 10, szerb 7. Vallásra nézve volt az első félévben : róm. kath. 
66, ág. hitv. evang. 68, görög kath. 12, görög keleti 9, ev ref. 20, izraelita 43. A második 
félévben; ág. hitv. evang. 66, ev. ref. 18, róm. kath. 57, görög kath. 8, görög keleti 9, 
izraelita 46. Tanpénzét megfizette az első félévben 200, egészen mentes volt 1, részben 
17; a Il-ik félévben 178, egészen mentes volt 1, részben 25. Ösztöndíjas volt az év 
folyamán 38 hallgató 4550 korona és 50 fillér erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett: az I-ső félévben 214-nek, megtagadtatott 
4-nél; a Il-ik lélévben 204-nek. Akadémiai viseletet tanúsított az I-ső félévben : kevésbbé 
megegyezőt 4. Absolutoriumot kapott az I-ső félévben 12, a Il-ik félévben 14. Fegyelmi 
büntetés alatt volt 4 hallgató. 

Az I-ső alapvizsgára jelentkezett 100, kik közül képesíttetett : kitűnően 2, 
egyszerűen 64, felfüggesztetett 24, visszavettetett 10. A megvizsgáltak közt volt : ren-
des joghallgató 99, miniszteri engedély alapján vizsgázott 1. A vizsgálati díjat lefizette: 
egészen 99, háromszorosan 1. 

A Il-ik alapvizsgára jelentkezett 110, kik közül képesíttetett: kitűnően 3, egy-
szerűen 79, felfüggesztetett 22, visszavettetett 6. A megvizsgáltak mind rendes jog-
hallgatók voltak. A vizsgálati díjat lefizette : egészen 110. Az államtudományi állam-
vizsgálatra jelentkezett 9, kik közül egyszerűen képesíttetett 8, felfüggesztetett 1. 
A megvizsgáltak közt volt: joghallgató 7, miniszteri engedély alapján vizsgázott 2. 

5* 
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37—43. A vizsgálati díjat lefizette: egészen 7, kétszeresen 2. A jogtudományi államvizsgá-
latra jelentkezett 19, kik közül kitűnően képesíttetett 1, egyszerűen 9, felfüggesz-
tetett 6, visszavettetett 3. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 17, minisz-
teri engedély alapján vizsgázott 2. A vizsgálati díjat lefizette: egészen 17, kétszeresen 2. 

A jogakadémiai könyvtárban Volt 1246 kötet, jelen évi gyarapodás 86 
darab. A könyvtárt használta 75 hallgató. A joghallgatók segélyegyletének alap-
tőkéje volt: a tanév elején 13.907 korona és 34 fillér; a tanév végén 14.902 kor. 
és 62 fillér. Segélyül kapott 18 tanuló 646 korona és 50 fillért. A jogakadémiai 
kiadványok és beadványok száma, az iktatókönyv szerint, a tanév végével 3277. 
Miniszteri szabályrendelet érkezett 1. Tanári értekezlet tartatott 15. A jogakadé-
miára vonatkozó részletes adatok, a kollégium közös évi értesítőjében közöltetnek. 

Tudomásul vétetik. 
38. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 24. pontja kapcsán felvétetett azon jelen-

tés, hogy az engedélyezendő konfirmaíiói tankönyvek jegyzékét a dunáninneni és 
a dunántúli egyházkerületek beterjesztették, ellenben a bányai és a tiszai egvház-
kerületekből e kimutatás még hiányzik.» 

A beérkezett két kimutatás áttétetik a tanügyi bizottsághoz; a 
bányai és a tiszai egyházkerületek pedig felhívatnak, hogy a mult évi 
egyetemes jegyzőkönyv 24. e. 2. pontjában foglalt határozatnak elegei 
tegyenek. 
39. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 27-ik pontjánál 

előterjeszti egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, hogy családi körülményei foly-
tán megtörténhetik, miszerint a bekövetkezendő télen huzamosabb ideig távol kell 
tartózkodnia, úgy, hogv a bizottságokban elnöki teendőket nem végezhet, minthogy 
pedig több oly bizottságnak is elnöke, melynek nem hivatalánál fogva tagja, kéri 
az egyetemes gyűlést, hogy az elnökséget másra bízni szíveskedjék. 

Az egyetemes gyűlés, tekintettel a zsinati törvény 158. §-ának 
rendelkezésére, az elnöki tisztségnek másra való átruházásának szükségét 
fenforogni nem látja és a hivatkozott szakaszhoz képest az egyetemes fel-
ügyelő távollétében, azon bizottságokban való elnöklésre is, melynek az 
egyetemes felügyelő nem hivatalból tagja, a hivatalánál fogva legidősebb 
egyházkerületi felügyelőt, Laszkáry Gyulát kéri fel. 
40. (Gy.) Az egyházunkat és az ev. református egyházat közösen érdeklő 

ügyekre kiküldött bizottság tagjaivá közfelkiáltással megválasztattak : 
báró Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi 

Árpád, Ihász Lajos, dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, 
Gyurátz Ferencz, Zsilinszky Mihály, dr. Zsigmondy Jenő, báró Podmaniczky 
Géza, Kubinyi Géza, Horváth Sándor (budapesti), Sztehló Kornél. 
41. (Gy.) Az elnök, alelnök és jegyző kivételével újonnan választandók 

lévén a tanügyi bizottság tagjai közfelkiáltással : 
Bachát Dániel, Bognár Endre, Benka Gyula, Gombócz Miklós, 

Falvay Antal, Fischer Miklós, Horváth Sándor (budapesti), Jezsovits Károly, 
Jeszenszky Danó, Kapi Gyula, dr. Mikler Károly, Händel Vilmos, dr. Petz 
Gedeon, Raab Károly, Rácz László, Scholtz Gusztáv, Münnich Kálmán, 
Meskó László, Zsigmondy Géza, Markusovszky Sámuel, dr. Schneller István 
és dr. Dobrovits Mátyás választattak meg. 
42. (Gy.) A theologiai akadémiai nagybizottság tagjaivá hat évi tartamra 

az egyetemes gyűlés egyhangúlag a következőket választotta meg: 
báró Prónay Dezső elnöklete alatt, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, 

Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Zsilinszky 
Mihály, Szentiványi Árpád, Ihász Lajos, Raab Károly, Hollerung Károly a 
theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből választott dr. 
Dobrovits Mátyás, Ébner Gusztáv, Fürst János, Günther M. V., Heim Károly, 
dr. Láng Lajos, dr. Samarjay Emil, id. Trsztyénszky Ferencz és a theol. 
akadémia tanári karából választott Hörk József. 
43. (Gy.) A lelkészvizsgáló-bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 

1. a dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Samarjay 
Emil, dr. Dobrovits Mátyás, Trsztyénszky Ferencz. Fürst János, Hörk 
József, Raffay Sándor; póttagjaivá Hollerung Károly, Hacker Károly, Ébner 
Gusztáv, Kováts Sándor. 

2. a dunántúli egyházkerületi osztály tagjaivá : dr. Rátz Ottó, dr. 
Berzsenyi Jenő, Kund Samu. Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal : 
póttagjaivá : Laucsek Jónás, Horváth Sámuel, Hrabovszky István, Ber-
zsenyi Dezső; 

3. a bányai egyházkerületi osztály tagjaivá: Zsilinszky Mihály, 
Fabiny Gyula, Bachát Dániel, Horváth Sándor (budapesti), Bereczkv Sándor, 
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Góbi Imre; póttagjaivá: Laukó Károly, Scholtz Gusztáv, Weber Rudolf, 43—49. 
Kacziány János; 

4. a tiszai egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Schmidt Gyula, 
dr. Benczúr Géza, Glauf Pál, Csiskó János, dr. Szlávik Mátyás, Draskóczv 
Lajos; póttagjaivá: CzékusLászló,Zéman János, Kubinyi Albert, Mayer Endre. 
44. (Gy.) Az alkotmány- és jogügyi bizottság tagjaivá közfelkiáltással meg-

választattak : 
egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő 

vagy az ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában leg-
idősebb egyházmegyei felügyelő, négy püspök, Fabiny Teofil, Beniczky 
Árpád, gróf Zay Miklós, Barcza Géza, Bélák István, báró Podmaniczky 
Géza, dr. Zsigmondy Jenő, Szontágh Pál (gömöri), Händel Vilmos, Hering 
Lajos; Kund Sámuel (téthi), Horváth Sándor (budapesti), Bachát Dániel, 
Terray Gyula, Dianiska Andor és hivatalánál fogva tagja az egyetemes 
ügyész: Sztehló Kornél. 
45. (Gy.) Választandó lévén az egyetemes pénzügyi bizottság, annak tag-

jaivá közfelkiáltással: 
egyetemes felügyelő elnöklete alatt, az egyházkerületi felügyelők 

és püspökök, Fabiny Teofil, Szontágh Antal (nógrádi), Földváry Elemér, 
Osztroluczky Miklós, Schleifer Károly, Horváth Sándor (budapesti), Schranz 
János, Haviár Dániel, br. Podmaniczky Gyula, Scholtz Gusztáv, Góbi Imre, 
Láng Lajos, választattak meg és hivataluknál fogva tagjai az egyetemes 
főellenőr dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztárnok Bendl Henrik, az 
egyetemes ellenőr Liedemann Rezső, az egyetemes ügyész Sztehló Kornél 
és az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője Glauf Pál. 
46. (Zs.) Az egyetemes számvevőszék 1902. évben hat évi időtartamra 

megválasztatván, ennek tagjai: 
világi elnök Perlaky Elek, egyházi elnök Poszvét Sándor, többi 

tagjai Farbaky István, Günther M. Vilmos, dr. Králik Lajos, Bachát Dániel, 
Radvány István, Sólcz Gyula, Barcza Géza, Kubinyi Géza és Materny Lajos. 
47. (Zs.) Az egyetemes számvizsgáló bizottság tagjaivá, az egyetemes szám-

vevőszék elnöklete alatt, közfelkiáltással megválasztattak: 
Günther M. Vilmos, Laukó Károly, Földváry Elemér és Glauf Pál : 

48. (Zs.) A m. é. jegyzőkönyv 42. pontjánál felvétetett az egyetemes pénz-
ügyi bizottság jelentése, a mely szerint az egyetemes egyház czéljaira megvett 
üllői-úti háznak jövedelme a befektetett tőke 4%-ának felel meg. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 
49. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 43. pontjánál olvastatik a könyv- és levél-

táros következő jelentése : 
Az egyetemes könyv- és levéltár állapotáról, illetőteg a m. é. egyetemes 

gyűlés óta a mai napig történt gyarapodásáról tisztelettel jelentem a következőket : 
Dr. Zsigmondy Jenő egyetemes főjegyző úr a m« é. egyetemes gyűlés 

jegyzőkönyvének kapcsán beküldte a következő jóváhagyott szabályrendeleteket: 
a kerületi háztartásról szóló tiszai, a püspök javadalmazásáról szóló bányakerületi, 
a tőkevagvon gyümölcsöző elhelyezéséről alkotott dunántúli és az ugyanarról 
alkotott dunáninneni egyházkerületi szabályrendeletet; — továbbá ugyancsak a 
jegyzőkönyv mellékleteit képező 40 darab, illetőleg csomó kéziratot, végül az iskolák 
felterjesztéseit a Róth-Teleki-ösztöndíj tárgyában az 1902—1903. iskolai évről. A fel-
sorolt iratokat katalogizáltam, s IV. b), " 4, 1—38 és IV. b), 4. 43—44 levéltári 
jelzéssel ellátva elhelyeztem. 

A levéltárba beküldetett még: A magyarhoni ev. egyház Egyetemes Gyám-
intézetének 1902-ik évi számadása és a Baldácsy-alapítvány ügyvivőjének jelentése 
az 1902. évről. * 1 

Az egyházkerületek közül a folyó évben tartott közgyűlése jegyzőkönyvét 
eddig a dunántúli és a tiszai küldötte be, az előbbi a dunántúli ág. h. eu. egyház-
kerületi lelkészegylet 1903. július 14-én tartott ülésének jegyzőkönyvét is. Jegyző-
könyveket küldtek a következő egyházmegyék: a barsi (1901, 1902, 1903. évről), 
a budapesti (1902), brassói (1902), fejér-komáromi (1902), liptói (1902), zólyomi (1902). 

A felsorolt nyomtatványok az 1903. évből valók kivételével, melyekre 
csak későbben kerülhet rá a soi\ IV. b), 4, 39—42, és IV. b). 4, 45—49 jelzés alatt 
vannak elhelyezve. 

Az egyetemes könyvtár a következő füzetekkel és könyvekkel gyarapodott : 
1. A Luther-Tárzas ág kiadványai: Jelentés a Luth.-Tars. 1902-ik évi műkö-

déséről. Budapest, 1903. Bízzunk Istenben. Irta Olynthia, Budapest, 1903. A szép 
.Forgách Zsuzsanna, irta Horváth Lajos. Budapest, 1903. Karácsonv-est. írta Geduly 
Lajos. Budapest, 1903. Apró történetek. írta Paulik János. Budapest, 1903. A 
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49—58. vallásos édes anya. írla Horváth Lajosné Budapest, 1903. Koníirmácziói Emlék-
könyv, Paulik Jánostól. Budapest, 1903. Luther aranymondásai, ford. dr. Masznyik 
Endre. Budapest, 1903. 

2. Tisztelet-példányok : Á bács-szerémi ev. egyházmegye monográfiája, össze-
állította Bierbrunner Gusztáv. Újvidék. 1902. Magy. Protestáns Egyházjog, Irta Hörk 
József, Pozsony, 1903. 

3 .Főt. Sárkány Sámuel püspök úr küldeménye: A Bács-Bodrogh vármegyei 
Tört. Társulat Évkönyve. XIII. évf. IV. füz. Zombor 1902. Sendbriefe an unsere 
deutschen Bauern, von Josef Koch. Neusatz, 1885. Kurze Gesch. der Bácskaer A. G. 
Evangelischen, von Josef Koch. Neusatz, 1894. Kiskér, von Josef Koch. Neusatz, 1882. 

4. Vétel útján szereztetett: D. Martin Luther's Werke. 27. Band. Weimar, 1903. 
Az egyetemes könyvtár részére a közetkező lapok és folyóiratok járnak: 

Evang. Népiskola, szerk. Papp József és Simkó Endre; Protestáns Szemle, szerk. 
Szőts Farkas; Evang. Egyház és Iskola, szerk. Veres József; Gyámintézet, szerk. 
Bognár Endre ; Evang. Családi Lap. szerk. Böngérfi János. 

Az iskolák beküldték évi Értesítőiket. 
A felsorolt könyvek és füzetek, a lapok és folyóiratok kivételével, melyek 

az év vége előtt nem rendezhetők, VI. f. 44 és VI. f. 54—66 jelzéssel helyeztettek 
el a könyvtárban. 

Tudomásul szolgál. 
50. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 44. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, 

hogy a Róth-Teleki Johanna-féle ösztöndíjak, számszerint hatvan, az 1902/1903. tan-
évre 70 koronával kiosztattak. 

Tudomásul szolgál. 
51. (Gy.) Ugyancsak a pénzügyi bizottság sajnálattal jelenti Mikolik Gyula 

egyetemes ellenőr elhalálozását, egyúttal javasolja, hogy az egyetemes gyűlés, a 
pesti egyházzal fennálló egyezmény szerint vegye tudomásul, Liedemann Rezsőnek 
a pesti egyház által ideiglenes minőségben ellenőrré való megválasztását, ki e 
szerint ideiglenesen az egyetemes egyház ellenőre is lett, továbbá indítványozza, hogy 
a pesti egyház közös választmánya kérelmének megfelelően, halálozási negyed 
fejében, 60 korona 75 fillér a pesti egyház közös pénztárába utaltassék be. 

Az egyetemes gyűlés sajnálattal veszi tudomásul Mikolik Gyula 
egyetemes ellenőr elhalálozását és tekintettel az egyház körül kifejtett 
ernyedetlen munkásságára, halálozási negyed czímén 60 korona 75 fillérnek 
a pesti egyház közös pénztárába való beutalását elrendeli. 
52. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 45. pontjánál jelenti Sommer Gyula váczi 

lelkész, hogy az ottani országos siketnéma-intézetben, az 1902/1903. tanévben 
összesen 18 ág. hitv. ev. növendék volt felvéve, még pedig 4 saját költségén, 
5 országos alapítványra, 8 segélyezett bejáró s 1 magán-alapítványra. Mind a 18 
növendék megfelelő hitoktatásban és vallásos gondozásban részesült. 

Tudomásul vétetik. 
53. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 46. pontjánál olvastatott a számvizsgáló 

bizottság jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes egyház 1902. évi pénztári szám-
adása, valamint az ebből a számvevőszék egyházi elnöke által összeállított kimu-
tatás összehasonlíttatván, azzal teljesen megegyezőnek találtatott, továbbá jelenti a 
bizottság, hogy a Bendl Henrik egyetemes pénztáros által 1902. évi január 1-től 
deczember 31-ig vezetett számadást tételről tételre átvizsgálván, azt rendben találta. 

Ezen számadás szerint : 

13.926 kor. 76 fill. 

Egyetemes egyházi számadás 1902. 
1. Az egyetemes egyház folyószámlája: 

m. évi maradvány . 4897 kor. 39 fill, 
f. évi bevételek \ . 9029 „ 37 „ 
f. évi kiadások 10.837 „ 11 „ 
évvégi maradvány . . 3.089 kor. 65 fill. 

2. Zsinati költségek számlája : 
m. évi fedezetlen költség 143 kor. 30 fill. 
f. évi bevétel 3 „ — „ 
évvégi fedezetlen költség 140 „ 30 „ 

3. Azezredéves pályaműre befolyt adományok: 
m. évi maradvány . 3967 kor. 21 fill. ) , l n R n r 
f. é. takarékpt. kamat 138 „ 84 „ \ 4 A U l ) " U 0 » 
f. é. kiadás — „ — „ 
évvégi maradvány 4.106 kor. 05fill. 

Átvitel 7.195 kor. 70 fill. 
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Áttétel 7.195 kor. 70 fill. 53. 
4. ARóth-Teleki Johanna alapít, f . számlája : 

4.690 kor. 69 fill. m. é maradvány . 526 kor. 20 fill, 
f. é. kamatjövedelem. 4164 „ 49 „ 
f. é. kiadás 4.200 „ — I 
évvégi maradvány 490 kor. 69 fill. 

5. A theol. akadémiai alap folyószámlája: 
f. é. bevétel 3.710 kor. 73 fill. 
f. é. kiadás 3.664 „ — „ 
évvégi maradvány 46 kor. 73 fill. 

6. A theol. akad. alap tőkeszámlája: 
m. é. maradv. Busbak 
Ádám 4000 kor. ala-
pítványával együtt . 68.005 kor. 39fill. ) 

f. é. n. Horváth Sám. [ 70.005 kor. 39 fill, 
s neje hagyománya 2.000 „ — „ J 

f. é. kiadás — „ — „ 
évvégi maradvány 70.005 kor. 39 fill. 

7.Az egyetemes közalap folyó számlája: 
m. é. maradvánv . 123.977kor. 35fill. \ n r n , ^ q ^ h 
f. é. bevételek / . . 150.779 „ 99 „ koi.á41Ul. 
f. é. kiadások . . . 127.435 „ 30 „ ( ion 170 on 
tőkésítés 2.737 „ — „ » » 
évvégi maradvány 144.585 kor. 04 fill. 

8. Az egyetemes közalap tökeszámlája: 
m. é." maradvánv . . 271.883 kor. 29 fill. ) 
f. é. járulékok . . . 290 „ — „ [ 274.910 kor. 29 fill. 
a folyószámlától . . 2.737 „ — „ j 
f. é. kiadás — „ — „ 
évvégi maradvány 274.910 kor. 29 fill. 

9. Az egyetemes nyugdíj intézel folyószámlája: 
f. é. kamatjöv. s házbér 28.497 kor. 87 fill. I 
f. é. járulékok . . . 121.264 „ 33 „ 150.300 kor. 44 fill, 
f. é. adományok . . 538 „ 24 „ ] 
f. é. nyugdíjak . . . 11.065 „ 29 „ ) 
f. é. igazg. s kez. költs. 1.273 ,, 65 „ J 150.300 „ 44 „ 
f. é. tőkésítés . . . 137.961 „ 50 „ ) 

10. Az egyetemes nyugdíjintézet tökeszámlája: 
m é. maradvány . . 597.181 kor. 60fill. \ 7or 1 áo 1 n 
a folyószámlától . 137.961 „ 50 „ \ » 1U ^ 
f. é. "kiadás — „ — „ 
évvégi maradvány 735.143 kor. 10 fill. 

11. Zelenay Gedeon alap. folyószámlája : 
f. é. kamatjövedelem 1.157 kor. 97 fill. 
f. é.kiadás,theol.akad.-nak 1.000 kor. — fill. ) 

kezelési járulék 69 „ 47 ,, \ 1.157 „ 97 „ 
tőkeszámlának. 88 „ 50 „ J 

12. Zelenay Gedeon alapítvány tökeszámlája : 
m. é. maradvány 24.685 „ 05 „ 
f. é. tőkésítés 88 „ 50 „ 
évvégi maradvány 24.773 kor. 55 fill. o ^ 

13. Lissovényi László alapítv. folyószámlája : 
f. é. kamatjövedelem 133 kor. 22 fill. 
f. é. kiadás-kezelési jár. 8 kor.—fill. ( -100 9 9 
tőkésítés 125 „ 22 „ ) 1 0 0 " ^^ " 

14. Lissovényi László alapítv. tőkeszámlája: 
m. é. maradvány 2.949 „ 22 „ 
f. é. tőkésítés 125 „ 22 „ 
évvegi maradvány 3.074 kor. 44 fill. 

15. Szinovítz Lajos alapítv. folyószámlája: 
f. é. kamat s házbérjövedelem . . . . 5.284kor. 14 fill, 
f. é. kiadás-kezelési jár. 317 kor. 04 fill. ^ ^901 ia 
tőkésítés 4967 „ 10 „ S ?? 1 4 " 

Átvitel 1,260.224 kor. 93 fill. 
G* 



415.727 kor. 61 fill. 

I Áttétel 1,260.224 kor. 93 fill. 
16. Szinovitz Lajos alapítv. tökeszámlája: 

m. é. maradvány 123.174 kor. 40 fill. 
f. é. tőkésítés 4.967 „ 10 „ 
évvégi maradvány 128.141 kor. 50 fill. 

17. Segédlelkészi kongnia: 
m. é. maradvány . . 16.000kor. — fill.) 
f. é. országos segély . 8.000 „ — „ ] 24.560 kor. — fill. 
f. é. kamatjövedelem. 560 „ — „ J 
f. évi kiadás az egyházkerületeknek . . 6.500 „ — „ 
évvégi maradvány 18.060 kor. — fill. 

18. Kegydíj-alap : 
m. é. maradvánv . . 9018 kor. 34 fill. ] 
f. é. járulék a közalapból 9600 „ — „ [ 19.269 kor. 98 fill. 
f. é. kamatjövedelem . 651 „ 64 „ J 
f. é. kiadás, kegydíjak 3.083 „ 28 „ 
évvégi maradvány 16.186 kor. 70 fill. 

19. Hrabovszky Zsigmond alap. letétszámlája : 
m. é. maradvány 177.000kor. — fill. 
f. é. tőkeszaporodás 4.000 „ — „ 
évvégi maradvány 181.000 kor.—fill. 

20. Üllöi-úti 24. sz. bérházba való befektetés: 
Költségek: vételár . 380.000kor. —fill. 

kamat 42 „ 06 „ 
javítások . . . . 22.078 „ 85 „ 
árfolyamveszteség . 1955 „ — „ 
nyugtabélyeg. . . 1125 „ — „ 
fizetetten számlák . 10.521 „ 30 „ 
egyéb 5 „ 40 „ 

Kifizetett költségek 405.206 „ 31 „ 
Maradvány a fizetetlen számlák kiegyenl 10.521 kor. 30 fill. 

21 .Az üllői-úti bérház kezelési számlája: 
Tiszta bérjöv. aug.—nov. negyedekben 6.785 kor. 73 fill. 
Kamat a vételár után . 3600 kor. — fill. ) 
Házfentartási számlák . 41 „ 92 „ | 6.785 „ 73 „ 
A tiszta jövedelemből . 3143 „ 81 „ ) 
esik 3 / i o — 3 / i o az egyet, közalap és nyugdíj-

intézetre, 7io az egyet. egyh. f.-számlára 
s Vio—Vio atheol. akad. s Szinovitz-alapítv. 

Ehhez járulnak a m. év óta változatlan 
maradt tőkék, ú. m.: 

22. Egyetemes egyház tőkéje 89.303 kor. 58 fill. 
Bauhofer György alapítványa . . . . 302 „ 62 „ 

23. Egyetemes egyházi tartalékalap. . . . 7.610 „ 60 „ 
24. A Róth-Teleki Johanna alapítvány . . 90.348 „ — „ 
25. Ugyanannak tartalékalapja 2.688 „ 24 „ 
26. A theol. akadémiai tartalékalap. . . . 5.130 „ 92 „ 
27. A brassói magvar egvház letétje . . . 600 „ — „ 

Összes vagyon 1.810,118 kor. 39 fill. 

Részletes vagyonkimutatás 1902 deczember 3í-én. 
1. Az eqyetemes egyház szabad rendelk. tőkéje 89.303 kor. 58 fill, j 

Bauhofer György alapítványa . . . . 302 „ 62 „ 97.216 kor. 80 fill, 
egyetemes tartalékalap 7,610 „ 60 „ J 
Elhelyezve: b. Prónay Gábor régibb alap. 5% 840 kor. — fill, 

br. Prónay Dezső br. Prónay Gábor 
emlékére tett alapítványában 5% . . 4.000 „ — „ 

Kroll Vilmos kötvényében 6% . . . 1.821 „ 64 „ 
a bányakerület kamatnélküli kötvénye 6.000 
ország, közp. takarékp. záloglev. 4V2% 1.000 
magy. földhitelintézeti záloglevél 4% 200 
takarékpénztárban 209 „ 63 „ 
üllői-úti bérház 2/10 részben . . . . 83.145 53 „ 

97.216 kor. 80 fill. 

89.606 kor. 20 fill. 

» » 
h » 

Átvitel 97.216 kor. 80 fill. 
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Áttétel 97.216 kor. 80 fill. 53. 
2. Az ezredéves pályamunka tőkéje 4.106 kor. 05 fill. 

Elhelyezve: takarékpénztárban . . . . 4.106kor.05íill. 
3. Rőtli-Teleki Johanna alapítványi tökéje 90.348 kor.—fill. 

Elhelyezve : m. földteherm. kötv.-ben 4% 23.400 kor. — íill. 
magyar jelzáloghitelbank zálogl 
m. orsz. közp. takarékp. 
kisbirtok, földhitelint. 

zálogl 4 7 a 7 o 4 . 6 0 0 „ il 

V 4 7 a 7 o 1 . 4 0 0 „ a 

5? 5 % 1 3 . 0 0 0 „ ~ a 

11 4 7 . % 8 . 0 0 0 „ il „ 4 \ 4 % 2 0 . 6 0 0 „ — , , 

11 4 % 1 7 . 0 0 0 „ — , , 

» 4 % 2 . 0 0 0 „ — „ 

3 4 8 „ a 

egyes. bpt. főv. takarékp. 
m. földhitelintézeti 
m. földhitel, szab. talajjav. 
takarékpénztárban . . 

9 0 . 3 4 8 kor. —íill. 
4 . Róth-Teleki Johanna alap. tartalékalapja 2 . 6 8 8 kor. 24fill. 

Elhelyezve : kisb. orsz. földhit. zálogl. 5% 1.600 kor. — íill. 
m. orsz. közp. takarékp. „ 472% 1.000 — ,, 
takarékpénztárban 88 „ 24 » 

2 . 6 8 8 kor. 2 4 íill. 
5 . Theologiai akadémiai alap tökéje 7 0 . 0 0 5 kor. 3 9 fill. 

Elhelyezve: m. jelzáloghitelb. záiogl. 4 7 * 7 o 6 . 0 0 0 k o r . —fill. 
m. orsz. közp. takarékp. „ 4%% 2.000 
kisbirt. földhitelintézeti ,, 5% 400 
egyes bpt. főv. takí irékp. 47,% 6.400 
m. földhitelintézeti n 4% 13.600 
takarékpénztárban 32 
üllői-úti bérház 7io részben . 41.572 

63 „ 
76 „ 

70.005kor. 39 íill. 
6. Theol. akad. tartalékalap tökéje 5.130 kor. 92 fill. 

Elhelvezve: m. orsz. közp. takp.zálogl. 4 V s
0 / o 1.000 kor. — fill. 

kisbirt. orsz. földhitelintéz. „ ' 5% 2.000 „ — „ 
egyes. bpt. főv. takarékp. „ 47*% 2.000 „ — „ 
takarékpénztárban 130 „ 92 „ 

5.130 kor. 92 fill. 
7. Az egyelemes közalap folyószámlája 144.585 kor. 04 fill. 

Elhelyezve : kisb. orsz.földhitel.zálogl. 47.% 48.000 kor. fill. 
takarékpénztárban 48.042 „ 44 „ 
készpénzben 48.542 „ 60 „ 

144.585 kor. 04 fill. 
8 .Az egyetemes közalap tökeszámlája 274.910 kor. 29 fill. 

Elhelvezve: m. orsz. közp. takp.zálogl. 47a 7« 25.000 kor. — fill, 
m. földhitelintézeti „ 4% 125.000 „ — „ 
takarékpénztárban . . . . . . . • 192 „ 01 „ 
üllői-úti bérház 7io részben . . . 124.718 „ 28 „ 

274.910 kor. 29 fill. 
9 .Egyetemes nyugdíj intézet tőkeszámlája 735.143 kor. 10 fill. 

Elhelvezve : m. jelzáloghitelb. zálogl. 47o7, 14.200 kor. - Íill. 
kisbirt. orsz." földhitelint. „ 5% 31.600 „ — „ 

„ 47.% 70.200 „ -
egyes. bpt. főv. takarékp. „ 47»% 248.600 „ — „ 
m. orsz.központi takarékp. „ 47»% 71.400 — „ 
m. földhitelintézeti „ 4% 162.000 „ — „ 
m. földhitelint. szab. talajjav. „ 47« 12.400 „ — „ 
takarékpénztárban. . 24 „ 82 „ 
üllői-úti bérház 7io részben . . . . 124.718 „ 28 „ 

735.143 kor. 10 fill. 
10. Z ele nay Gedeon alapítv. tőkeszámlája 24.773 kor. 55 fill. 

Elhelvezve: m.orsz. közp. takp.zálogl. 47»7o 600kor. — fill, 
kisbirt. orsz. földhitelint. „ L 5% 15.000 „ — „ 

„ 47*% 2.200 „ - „ 
egyes, bpti főv. takarékp. „ 47,7« 2.000 — „ 
m. földhitelintézeti „ 47o 4.200 „ — 
takarékpénztárban 773 „ 55 „ 

24.773 kor, oőtilf 
Átvitel . 1,448.907 kor. 38 fill. 

7 
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Áttétel 1,448.907 kor. 38fill. 
11. Lissouêmji László alapítv. tőkeszámlája 3.074 kor. 44 fill. 

Elhelyezve: kisb. orsz. földhit. zálogl. 5% 2.000kor.—fill. 
takarékpénztárban 1.074 „ 44 „ 

3.074 kor. 44 fill. 
12. Szinovitz Lajos alapítv. tőkeszámlája 128.141 kor. 50 till. 

Elhelyezve: Jurenák J.birtokv. hátrál. 5% 34.000 kor. —fill. 
Prickel Mária járadékának bizt. tőkéje 12.000 „ — „ 
m. jelzáloghitéibank záloglevél 472% 2.000 — „ 
m. orsz. központi takp. „ 472% 27.000 „ — „ 
kisbirt. orsz. földhitelint. „ 5% 11.000 „ — „ 
takarékpénztárban 568 „ 74 „ 
üllői-úti bérház Vio részben . . . . 41.572 76 „ 

128.141 kor. 50fill. 
13. Segédlelkészi kongnia tőkéje 18.060 kor.—fill. 

Elhelyezve: kisbirt.orsz. földhit. zálogl. 5% 15.400 kor. —fill. 
takarékpénztárban 2.660 „ — „ 

18.060 kor. — fill. 
U. Kegydíjalap tökéje: 16.186kor. 70fill. 

Elhelyezve : kisb. orsz. földhit. zálogl. 47,7« 16.000 kor. — fill. 
takarékpénztárban 186 „ 70 „ 

16.186 kor. 70 fill. 
15. Hrabovszky Zsigmond alapítványi tőkéi 181.000kor.—fill. 

Elhelyezve: a m. földhitelintézetnél letét-
ben levő értékpapírokban 181.000 kor.—fill. 

16. Az egyetemes egyház folyószámlája 3.089 kor. 65 íill. 
Elhelyezve: zsinati költségi követelésben 140kor. 30fill. 

takarékpénztárban 2.949 „ 35 „ 
3.089kor. 65fill. 

17. Róth-Teleki Johanna alapítványi f.-számla 490 kor. 69 fill. 
Elhelyezve: takarékpénztárban . . . . 490kor. 69fill. 

18. Theolog. akad. alap folyószámlája 46 kor. 73 fill. 
Elhelyezve : takarékpénztárban . . . . 46 kor. 73 íill. 

19. Brassói magyar egyház letétje 600kor.—fill. 
Elhelyezve: takarékpénztárban . . . . 600kor.—fill. 

20. Az üllői-úti bérházat terhelő számlák ki-
egyenlítésére visszatartott összeg 10.521 kor. 30 fill. 
Elhelvezve: takarékpénztárban . . . . 10.521 kor. 30 fill.  

Összes vagyon 1,810.118 kor. 39 fill. 
Az előző év végén volt az összes vagyon 1,619.249 „ 40 „ 

tehát gyarapodás: 190.868kor. 99fill. 

Szaporodott a vagyon : 
1. Az ezredéves pályamunkára befolyt ado-

mányok számláján 138 kor. 84 fill. 
2. A theol. akadémiai alap tőkeszámláján . 2.000 „ — „ 
3. Az egyetemes közalap folyószámláján . 20.607 „ 69 „ 
4. „ „ „ tőkeszámláján 3.027 „ — „ 
5. Az egyházi nyugdíjintézet „ 137.961 „ 50 ,, 
6. A Zelenay Gedeon-alapítv. „ 88 „ 50 „ 
7. ALissovényiLászló-alapítv. „ 125 ,, 22 ,, 
8. A Szinovitz Lajos „ „ 4.967 „ 10 „ 
9. A segédlelkészi kongrua „ 2.060 „ — „ 

10. A kegydíjalap „ 7.168 „ 36 „ 
11. A Hrabovszky Zsigm. alap. „ 4.000 „ — „ 
12. A theol. akadémiai alap folyószámláján 46 „ 73 „ 
13. Az üllői-úti ház folyószámláján a fizetetlen 

számlák kiegyenlítésére 10.521 „ 30 „ 
192.712kor. 24fill. 

Apadt a vagyon: 
1. Az egyetemes egyház folyószámláján. . 1.807kor. 74fill. ) '>5011 
2. A Róth-Teleki Johanna alapítv. f.-száml. 35 „ 51 „ j 

Tiszta gyarapodás 190.868 kor. 99 fill. 
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Az 1,810.118 kor. 39 fill, vagyont képviselik: 
1. Kötelezvények,alapítólevelekskövetelések 

Báró Prónay Dezső Budapesten 5% . . 
Kroll Vilmos örökösei Budapesten 6% . 
Jurenák József Pusztaságon 5% . . . 
Bányai egyházkerület kamat nélkül . . 
Zsinati költség czímén követelés . . . 

2. Értékpapírok : 
Magyar földtehermentesítési kötv. 4% 
Egyes, bpesti főv. takarékp. zálogl. 47*°/° 
Magyar jelzálog-hitelbank „ 47a% 
Magy. orsz. közp. takarékp. „ 4V/0 
Magy. kisb. orsz. földhitelint. „ 57o 

4 V V „ jj » n » 1/2/0 
Magyar földhitelintézeti 47o 

„ szab. talajjavítási „ 47o 
Hrabovszky Zsigm. alapítv. értékpapírjai 

3. Takarékpénztáriig kezelt értékek: 
Chequeszámla az egyes, bpesti főv.takp.-nál 
Folyószámla a magy. földhitelintézetnél 

4. Készpénz 
5. Az üllői-úti 24. sz. bérház 

53 

4.840 kor. — fill. 
1.821 „ 64 „ 

46.000 „ — „ 
6.000 „ — „ 

140 „ 30 „ 

23.400 kor. — fill. 
279.600 „ — „ 

26.800 „ — „ 
130.400 „ — „ 
92.000 „ - ,, 

144.400 „ — „ 
322.000 „ „ 

14.400 „ — „ 
181.000 „ — „ , 

72.019 kor. —fill.J 
1.027 v 24 „ ! 

58.801 kor. 94 fill. 

1,214.000 kor. —fill. 

73.046 kor. 24 íiü. 

48.542 
415.727 

60 
61 

Összeg 1,810.118 kor. 39 fill. 

Az egyetemes közgyűlés a számvizsgáló bizottság ezen jelentése 
alapján a számadást és kimutatást tudomásul veszi és Bendl Henrik pénz-
tárost az 1902. évi január 1-től, 1902. évi deczember 31-ig vezetett és 
szabályszerűen megvizsgált számadására nézve, a szokásos fentartással, a 
további felelősség terhe alól felmenti. 
54. (Gy.) Ugyancsak a számvizsgáló bizottság jelenti, hogy a selmeczbányaí 

lyceum 1902/1903. tanévről szóló évi számadását átvizsgálván, azt helyesnek találta 
és örömmel tapasztalta, hogy az év elején fennállott 7758 kor. 88 fillérnyi teher az 
év végével 4462 kor. 70 fillérre apadt. 

Tudomásul szolgál. 
55. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 47-ik pontjánál az egyetemes számvevő-

szék az egyházkerületek 1902. évi számadásai felülvizsgálásáról 1903 nov. 10-iki 
jegyzőkönyvének 3—6. pontjai alatt a következőket jelenti : 

3. Tárgyaltatott Perlaky Elek jelentése alapján a tiszai egyházkerület szám-
adása. A számadás mindenben a legnagyobb pontossággal van összeállítva, az ille-
tékes számvizsgálók által átvizsgálva s a kerületi közgyűlésen észrevétel nélkül 
elfogadtatott. A számadáshoz mellékelve van a kerület kezelése alatt levő összes 
tőkék elhelyezésének részletes kimutatása. Az értékpapírokban levő összegből 
20.000 kor. olyan különféle részvényekben van elhelyezve, melyek az egyetem által 
elfogadott biztosítékul szolgáló értékpapírok közt nincsenek felvéve, továbbá a 
kerület összes ingó vagyonából 66%-tóli ( 6 5 6 . 8 0 0 kor.) magánkötvényekben van 
olyképen elhelyezve, hogy az előadó a pupilláris biztosítékot illetőleg, némi aggályt 
lát fenforogni, mivel a forgalmi érték hazánkban még igen nagy hullámzásoknak 
van kitéve. A részvények napi árfolyam szerint vannak felvéve, a mi egyet, szabály-
rendeleteinkkel ellenkezik. A tőkék szépen kamatoznak és pedig az értékpapírok 
4 - 4 5 7 o-ot, a magánkötvények mintegy 77o-o t , valamint megnyugtató az, hogy a 
kamathátralék ez évben 1 4 . 0 0 0 kor.-ról 1 1 . 1 2 0 kor.-ra apadt, ellenben a járulékok-
ban a hátrálék 6 5 5 0 kor.-ról 7 4 0 0 kor.-ra emelkedett. A pénztári bevétel volt 
5 1 3 . 4 9 6 kor. 1 3 fill, a kiadás 5 0 3 . 0 6 6 kor. 1 6 fill, készpénzátvitel 1 9 0 3 - r a 1 0 . 4 2 9 kor. 
9 7 fill. A vagyon az év végén 9 5 7 . 0 8 0 kor. 2 fill., ebből meghatározott czélra le-
kötött alapok 8 7 6 . 6 0 0 kor. Vagyongyarapodás 7 8 2 4 kor. 9 1 fill. Az összes vagyon 
együttesen kezeltetik. Az 1 9 0 4 - i k i költségvetés az 1 9 0 2 . évi számadás végtételei 
szerint épült fel s a kerületi közgyűlésen észrevétel nélkül elfogadtatott. Általában 
a számadás megnyugtató jólétrőf tanúskodik. 

A tiszai kerület számadása, mely lelkiismeretes pontossággal, világosan átte-
kinthetően van összeállítva, tudomásul vétetik és helyben hagyatik. A pupilláris bizto-
síték s az értékpapírok árfolyamszerinti felvételére vonatkozó nehézményeket a 
számvevőszék magáévá teszi, minthogy azonban az egyházkerület az E. Alk. rendel-
kezései értelmében a bemutatott kerületi jegyzőkönyv 58. sz. határozata szerint 
az egyetemes közgyűlés határozataihoz való alkalmazkodást már elrendelte, intéz-
kedés szüksége nem forog fenn. 

j* 
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55—57. 4. Tárgyaltatott a bányai egyházkerület számadása, mely mindenben szabály-
szerűen és pontosan vezetettnek találtatott. A kerületi számvizsgálók átvizsgálták s 
a kerületi közgyűlés észrevétel nélkül elfogadta. A jövedelem különböző czímeken 
volt 59.351 kor. (53 fill., a kiadás 45.516 kor. 63 till., pénztári maradvány 13.835 kor. 
Az összes vagyon 434,769 kor. 79 fill., a lekötött alapítványok és folyószámla 
összege 160.610 kor. 88 fill. A tőkék az egyetemes közgyűlés állal elfogadott 
értékpapírokban vannak elhelyezve s az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár 
által folyó számlán kezeltetnek. Átlagos kamatjövedelem lisztán 4°/o. A kerületben 
fennálló segélyző és nyugdíjintézetek tőkéje volt az év végén és pedig a kerületi 
intézetnek 259.745 kor. 39 fill., az egyházmegyei és helyi intézeteknek 967.403 kor. 
72 fill., összesen 1,227.149 kor. 11 fill.; 40.119 kor. 75 fill, gyarapodással, a mi örven-
detes eredmény. Ez intézetek tőkéi legnagyobbrészt magánkötvényekben van el-
helyezve és pedig földbirtokokra (házak kizárvák) első helyen való betáblázás 
mellett. Mely intézkedés ellen, minthogy a biztonság teljes, nem lehet kifogás. 

A bányai egyházkerület számadása, mely minden tekintetben mintaszerűen 
össze van állítva, az elismerés kifejezése mellett jóváhagyatik. 

5. A dunántúli egyházkerület számadása 14 különböző pénztár eredményét 
tünteti fel nagy részletességgel, a kerületi közgyűlés által jóváhagyva. A bevétel 
volt 914.121 kor., 62 fill., a kiadás 894.405 kor. 66 fill., pénztári maradék 19.715 kor. 
96 fill. A nyers vagyon 1,565.743 kor. 73 fill. A tőkék részben közértékpapirokban, 
részben magánintézeti részvényekben, továbbá takarékpénztári betétekben, de leg-
nagyobb része 6%-os magánkötvényekben van elhelyezve. A tőkék tehát jól 
gyümölcsöznek, a mi 43.106 kor. 58 fill, tőkegyarapodást eredményezett. 

A pontos és adataiban örvendetes képet feltüntető számadást a számvevő-
szék jóváhagyja. 

6. Tárgyalás alá vétetett a dunáninneni kerület számadása. Áll vagyon-
mérlegből és eredményszámlából. Hozzá van csatolva a Reischel-féle alapítvány 
eredményszámlája és vagyonmérlege, valamint a Baldácsy-alap kimutatása. Pénztári 
forgalmi kimutatás nincs mellékelve. Nem nyújt felvilágosítást arról, hogy az 
államsegély miért van 20.800 kor.-ban s nem teljes összegében (30.000 kor.) felvéve. 
A Zsedényi-alap kamatainak mikénti felhasználásáról, közalapról, nyugdíjintézeti 
illetékekről nem tájékoztat. Alaki hiánya, hogy a kerületi közgyűlés a számadásokra 
vonatkozó határozata nincs rávezetve. A kerületi pénztár különböző számlákon 
304.358 kor. 7 fill, vagyont mutat fel a Reischel-féle 322.081 kor. 84 fill. t. 

Ov/ 

Jelen számadás az elősorolt alaki és tárgyi hiányok pótlása végett a dunán-
inneni kerületnek visszaadatik. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, és miután a 
tiszai egyházkerület számadásaira vonatkozó észrevételek a számvevőszék 
jelentése szerint már elintézve lettek, a dunáninneni egyházkerület szám-
adására nézve pedig a számvevőszék által pótlandóknak jelzett kimutatások, 
a püspök szóbeli jelentése szerint, az egyházkerületi pénztáros súlyos 
betegsége miatt nem voltak összeállíthatók, az egyetemes közgyűlés a 
bemutatott számadásokat jóváhagyólag tudomásul veszi és a dunáninneni 
egyházkerületet felhívja, hogy jövőben számadásait a számvevőszék által 
jelzett követelményeknek megfelelően terjeszsze fel. 
56. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 49 pontjánál felolvastatott a tiszai egyház-

kerület jelentése, mely szerint a mult évi közgyűlés azon határozatának, hogy 
kölcsönöket csak pupilláris biztosíték mellett adjon és az értékpapírokat a vagyon-
mérlegbe névértékben vegye fel, eleget tett. 

Tudomásul szolgál. 
57. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 50-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi 

bizottság jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes pénztárnok által elkészített 
1904. évi költségelőirányzatot elfogadásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés az 1904. évi költségelőirányzatot követ-
kezőleg állapítja meg : 

a) S z ü k s é g l e t . 
1. Tisztidíjak 2460 kor. 96 fill. 
2. Napidíjak és útiköltségek 2000 „ — „ 
3. Rendes évi segélyek 756 „ — „ 
4. Házbér a levéltári helyiségért 400 „ — „ 
5. Nyomtatványokra 1000 „ — „ 
6. Vegyesekre 200 „ — „ 
7. Előre nem látott kiadások 51 „ 14 „ 

Összesen 6868 kor. 10 fill. 
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b) F e d e z e t . 57—59. 
1. Kamatokból 1000 kor. — fill. 
2. Az üllői-úti 24. sz. bérház 14.000 kor.-ra tehető 

tiszta jövedelmének Vi« részéből 2800 „ 
3. A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítvány kezelésért 700 
4. A négy kerület járulékaiból . . . " . . . . 2000 „ 
5. Az egyetemes pénztár kezelése alatt levő ala-

pítványok kezeléséért 368 „ 10 „ 
Összesen 6868 kor. 10 fill. 

58. (Zs.) A m. é. jegyzőkönyv 53-ik pontjánál jelenti a dunáninneni kerület, 
hogy a m. é. közalapjöyedelemből utalványozott9000 kor. közalapsegélyből egyházak 
és misszióknak adatott 59 esetben 5500 kor., vallásoktatók díjazására fordíttatott 57 
esetben 3500 kor. Úgyszintén jelenti a tiszai kerület, hogy az ugyanoly összegű 
közalapsegélyből missziói egyházaknak adatott 3 esetben 1400 kor., vallástanítóknak 
díjazására fordíttatott 11 esetben 1900 kor., és hogy 5000 kor. a kerületi pénztárban 
letétben van, szétosztási tezvezete elkészült, de véglegesen akkor fog felette a kerületi 
elnökség rendelkezni, a mikor a szervezett és szervezendő missziókra vonatkozólag az 
előmunkálatok készen lesznek. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentéseket tudomásul veszi, egyúttal fel-
hívja a dunántúli és bányai egyházkerületeket, hogy jelentéseiket a vallás-
oktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összeg 
mikénti felhasználásáról az egyetemes közgyűléshez felterjeszteni jövőben 
el ne mulaszszák. 
59. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 54. pontjánál felvétetett az egyetemes pénz-

ügyi bizottság jegyzőkönyve, a melyben jelenti, hogy a közalap kiosztás alá kerülő 
jövedelme tesz kamatból 11.119 kor. 77 fill.-t, a 4 kerület közalap járuléka 37.079 kor. 
16 fill.-t, az országos segély 100.000 kor.-t. összesen 148.198 kor. 93 fill.-t melyből le-
vonandó a kamatjövedelem 20%-a 2223 kor. 95 fill., költségekre 78 kor. 98 fill, és így 
kiosztásra kerülhet 145.896 kor., a melyre nézve a következő javaslatot terjeszti elő; 
utalvánvoztassék ki : 

1. A selmeczi lyceum részére, a Zs. T. határozmányai értelmében . . 5000 kor. 
2. Az egyetemes theologiának 10.000 „ 
3. A dunántúli kerületnek a kikebelezett fehér-komáromi egyházmegyéért 

kárpótlásul 1300 „ 
4. A püspökök mellé egyenkint 1600 kor. díjazással és 800 kor. úti- és lak-

bérátalánynyal alkalmazott négy misszionárius lelkész javadalmazá-
sának fedezésére 9600 ,, 

5. Ugyanazok után egyetemes nyugdíjintézeti járulék fejében 24 kor.-val 96 „ 
6. Az egyetemes nyugdíjintézetnek 48.000 
7. Ugyanannak kegydíjalapra 9600 
8. A soproni tanítóképző intézet javára 2400 
9. A selmeczi tanítóképző intézet javára 1800 

10. A szarvasi tanítóképző intézet javára 1800 
11. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi tanítóképző intézet és főiskola 

fentartására 7000 
12. A soproni theologiai intézelnek 2160 
13. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő intézete javára 2700 
14. A bányai kerület aszódi leánynevelő intézete javára . . . . . . . 2700 
15. A dunántúli kerület kőszegi leánynevelő intézete javára 2700 
16. A dunáninneni kerületben a Modoron létesítendő leánvnevelő intézet 

javára ' 2700 
17. A Luther-társaságnak 1000 
18. A dunántúli egyházkerületnek a zágrábi egyház segélyezésére . . . 1000 
19. Vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére egyház-

kerületenkint 8585 kor., összesen . . 34.340 „ 
Összesen 145.896 kor. 

Az egyetemes közgvűlés a bizottság javaslatait elfogadja és a segély-
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gélyezésére utalványozott 
segélykérvények kiadása mellett az egyházkerületek elnökségeit kéri fel azzal, 
hogy arról, mely egyházak részére osztatott ki a 19. pont alatt utalványozott 
összeg, közvetlenül az egyetemes közgyűlésnek szíveskedjenek jelen-
tést tenni. 
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59—64. Végül kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy miután az előző 
javaslat elfogadásával a közalapnak rendelkezésére álló összes jövedelmei 
kiosztás alá kerültek és így más ezélok segélyezésére sem a közalapból, sem 
az egyetemes egyház szabad rendelkezésére álló alapokból misem fordítható, 
az egyetemes közgyűlés a beérkezett összes itt figyelembe nem vett segélv-
kérvényeket oly értelemben mondja ki elintézetteknek, hogy azoknak ezúttal 
helyt adni nem lehetett. 
60. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál jelenti a pénzügyi 

bizottság, hogy a dunántúli egyházkerület felterjesztésében részletezve kimutatja, 
hogy a vallásoktatási szükséglet 8770 koronára rúg, a melyhez az állam 3810 koro-
nával járul; továbbá hogy a dunáninneni egyházkerület felterjesztése szerint, nem 
ugyan részletezve, a vallásoktatási szükséglet 14.335 koronára, a missziói állomások 
berendezésének szükséglete pedig 339.000 koronára rúg, míg a tiszai és a bánya-
kerületből az e részben bekivánt kimutatások felterjesztve nem lettek. 

Minthogy a dunáninneni és dunántúli egyházkerületek is csak rész-
ben feleltek meg a mult évi jegyzőkönyv 54-ik pontjában foglalt felhívásnak, 
az egyetemes közgyűlés újból felhívja az egyházkerületeket, hogy a jövő 
évig terjeszszenek fel részletes kimutatást úgy a missziói, mint a hitoktatási 
szükségletekről, kimutatva azt is, hogy mennyivel járul az állam a vallás-
oktatás ellátásával járó költségekhez. 
61. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 55-ik pontjánál jelenti a tiszai egyház-

kerület, hogy a congruára jogosult lelkészek mellé alkalmazandó segédlelkészek 
javára utalványozott összegből 250 korona a szkálnoki egyház helyettes lelkészének 
fizettetett ki, 750 korona letétben maradt. A dunáninneni egyházkerület jelenti, 
hogy a podluzsáni, csécsői és losonczi lelkészek mellett alkalmazott segédlelkészek 
részesültek a kápláni congruában. A dunántúli egyházkerület jelenti, hogy a büki, 
nemeskéri, balfi, alsólövői, dabronyi és sikátori congru ás lelkészek szorultak segéd-
lelkészre. A bányai egyházkerületben ily szükséglet fel nem merült. 

Tudomásul vétetik. 
62. (H.) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság az ala-

pítványi szabályok értelmében jelentését a következőkben terjeszti elő : 
1. Alapítványi gondnok által bemutatott 1902. évi számadása szerint az 

alapítványi tőke 
1901. év végén volt . . . . 177.504 kor. 38 fill. 
1902. évi szaporodás . . . . 5.967 „ 93 „ 
s ígv 1902. év végén kitett . 183.472 kor. 31 fill., 

ezen számadást megvizsgáltuk, az egyes tételeket a mellékletekkel összehasonlítván, 
teljesen rendben levőnek találtuk, minek folytán, fentartván a kimutatott s az egye-
temes pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való meg-
vizsgálását, Bendl Henrik alapítványi gondnoknak az 1902-iki számadási évre a 
felmentvényt kiadtuk. 

2. Az 1902/3. tanévre Remete Aladárnak, a Ludovika Akadémia Il-ik 
évfolyama hallgatójának, miután bizonyítványa az alapítványi szabályoknak meg-
felelt, alapító végrendeletének C) pontja értelmében 800 koronára felemelt ösz-
töndíj kiadatott. 

Tudomásul szolgál. 
63. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 58. pontjánál jelentik a püspökök, mint 

az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság kerületi osztályainak elnökei, hogy a mult 
közgyűlés óta lelkészi képesítést nyertek : a) a dunáninneni egyházkerületben : 
Stetka János, Klimo Kálmán, Drobnv János, Beblavy Milos, Lehoczky Géza, Hol-
lerung Richárd, Máté Károly, Bernát Pál, Liptay László; —b) a dunántúli egyház-
kerületben : Böhm Richárd, Hudák János, Piri Károly, Pócza Ferencz, Vértesi 
Zoltán, Takács Elek; — c) a bányai egyházkerületben: Droba Márton, Skrovina 
Ottó, Czinkóczkv János, Kardos Gyula, Jeszenszky Gyula, Solcz Pál; — d) a tiszai 
egyházkerületben : Kiss Béla, Pollyák Jenő, Szexty Kálmán és Belicza András. 

Tudomásul szolgál. 
64. (H.) Olvastatik az egyetemes ev. egyházi gyámintézet következő évi 

jelentése : 
Magyarhoni egyetemes evangélikus egyházi gyámintézetünk 43-dik évi 

közgyűlését folyó 1903. évi szeptember hó 20-án közelről, távolról, falukból és 
városokból nagy számmal összesereglett közönség jelenlétében Szabadkán tartotta. 

Az ünnepélyt emelte azon körülmény, hogy az egész város valláskülönbség 
nélkül Schmausz Endre főispán és dr. Biró Károly polgármester vezetése alatt részt 
vett a szabadkai ágost. hitv. evang. egyházközség örömében. 

Most sem hiányoztak, kik a közgyűlést gyámintézeti ajándékaikkal meg-
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örvendeztették. Nevezetesen : a szabadkai nőegylet egy ezüst keresztelő kannával és 64 
egv díszbibliával, a bajai ifjak egy díszbibliával. 

A magyarhoni egyetemes evang. egyházi gyámintézet jóltevői ez évben is 
szaporodtak, dV még mindig vannak, különösen a nagy és gazdag alföldi egyház-
községek közül, melyek filléreikkel nem igen járulnak a szórványban élő szegény 
hitsorsosok felsegéléséhez, mintha csak odahaza e gyámintézetről nem is hallanának. 

A magyarországi ág. hitv. evang. egyház szegényeinek még mindig leg-
nagyobb jótevője a német Gusztáv Adolf-egylet, mely ez évben is 31.768 kor. 36 fill, 
segélvt küldött. Maga a hazai gyámintézet összesen csak 25.013 kor. 90 fill.-t gyűjtött. 

A Szabadkán kiosztott gyámintézeti segélyek közül a legnagyobbat, az úgy-
nevezett „nagyszeretetadománytmely ez évben 3927 kor. 25 fillérre szaporodott, 

Mitrovicza, 
.-t kapott. 
i rozsnyói 

árvaház és hét diakonisszaintézet között. 
A Ixopoldianumból segélyt nyertek : 

pozsonyi theol. Otthon 200 kor. 
eperjesi „ „ . . . . . 200 „ 
4 felsőbb leányiskola 1600 „ 
Makó . . : 1000 „ 
Szabadka 600 ,, 

Összesen . . . 3600 kor. 
A dr. Palló-féle alapból 50—50 korona segélyt húznak : Spannagel Józseíné, 

Krausz Imréné, Hornvánszky Gusztávné, Dérer János, Jávor József, Rafanides Yil-
mosné, Blajsza Jánosné, Falaky Károlvné, Teke Lajosné, Limberger Istvánné, Zathu-
reczkv Cornél és Droppa Emiiné. 

A gyámintézet vagyona az 1902. év végével 238.372 kor. 29 fill. 
Legyen szabad e helyen is tisztelettel megemlítenünk, hogy a tiszai egyház-

kerületi gyámintézetnél a hivataláról lemondott Dianiska Andort 16 évi hűséges 
szolgálat után az elnökségben ez idén Materny Lajos debreczeni lelkész, tiszavidéki 
fő esperes váltotta fel. 

Végül új alapszabályainkat jóváhagyás végett, a zsinati törvények értel-
mében, idemellékelve van szerencsénk tisztelettel beterjeszteni. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul véve, elismerését és köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, kik ez idő szerint is buzgólkodtak az áldásosán 
működő intézet fejlesztésében s a legmelegebben ajánlja azt továbbra is az 
egyházi testületek s a hívek buzgó pártfogásába. 
65. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál tárgyaltattak az 

e. e. e. gyámintézet által jóváhagyás végett felterjesztett új alapszabályok. 
Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javas-

latához képest a bemutatott új alapszabályokat jóváhagyja és a jóvá-
hagyási záradékkal ellátni rendeli azzal, hogy abba belefoglaltassék, miszerint 
a gyámintézet tőkéi a Zs. T. 231. §-a értelmében kezelendők, és a női és 
ifjúsági gyámintézetek jövedelmüknek szabad rendelkezésük alá eső % részé-
ből egyes személyeket is segélyezni jogosítvák. 
66. (H.) Olvastatott a „Zpevnik'-bizottságnak, elnöke dr. Baltik Frigyes 

által beterjesztett következő évi jelentése : 
A Zpevnik-énekeskönyv alapítványi vagyona 1902. évi deczember 31-én 

volt 23.716 kor. 96 fill.; szaporodott az 1901. évhez mérten 79 kor. 51 fillérrel. 
Az Agenda kiadására tartalékalap 1000 kor.; ez szaporodott 200 koronával. Az 
eredményt megállapította a számvizsgáló bizottság; az értékek Raab Károly barsi 
esperes által kezeltetnek; az ellenőrzést gyakorolja egy külön arra kiküldött Kör-
möczbányán lakó bizottság, mely nem azonos a számvizsgáló külön-bizottsággal. 
Az énekeskönyvnek (Zpevnik) az 1901. évre szóló 51 példánya szétosztatott: 

a tiszakerületi püspök úr rendelkezésére 3 példány; 
a balassagyarmati egyháznak, filiáinak s szegényeinek 12 
a theologiai Otthonnak " . . . 5 
a budapesti kerepesi-úti egyháznak 10 
a horvát-szlavon esperességbe 2 
Salgótarjánnak 5 
a pőstyéni fiókegyháznak 6 
a garamszegi egyháznak 5 
a gutái egyháznak 2 
hivatalos használatra . 1 „ 

Összesen . 51 példány. 
8* 



66—67. A Tranoscius-énekeskönvvből szétosztatott: 
a zsolnai egyháznak 4 példány, Nemes-Kosztolánynak 4 pld., a horvát-

szlavon esperességnek 3 pld., Felső-Ozornak 3 pld.. Nagy-Lévárdnak 2 pld., Alsó-
Bodonvnak 1 pld., a tiszakerületi püspök úr rendelkezésére 2 pld.. Tiszovnyik egy-
háznak 1 pld., a theologiai Otthonnak 2 pld.. Podluzsánnak 1 pld., Polichnónak 
1 pld., Alsó-Fehérkutnak 1 pld., továbbá Krajna egyházának 20 pld., Hacsavának 
pedig 5 pld. ; összesen 50 példány. 

Ezeken kívül, az 1902. évi könyvkezelés tanúbizonysága szerint, az ágostai 
hitvallástételből szétosztatott az egyes egyházkerületek egyházainak 300 példány; 
Luther életrajzából hasonlóan <S0() példány; Melanchthon életéből 500 példány; a 
svmbolikus könyvekből 35 példány; Luther nagy kátéjából 50 példány; továbbá 
három vallásos iratkából tiszteletpéldányként 92 példány. 

Mely egyházközségek részesültek a lenti adományokban, az számszerint a 
számadásban és a bizottság hivatalos naplójában ki van tüntetve. Különben maga 
a szétosztás még ez évben is folyamatban van. 

Tudomásul vétetik. 
67. (H.) Olvastatik a Luther-társaság következő jelentése: 
Midőn egy újabb év leforgása után ismét jelentést teszünk a Luther-társaság 

működéséről, örömünkre szolgál, hogy a Társaság készpénzvagyona a lefolyt évben 
már 30.872 kor. 65 fillérre emelkedett és tagjainak száma is 242-vel szaporodott, 
úgy, hogy most már 1348-ra növekedett. 

A társaság értékpapírjait úgy biztosság, mint vagyonkezelési: szempontból 
az „egyesült budapesti fővárosi takarékpénztáriban helyeztük el és kimondtuk, 
hogy az egyetemtől és a kerületektől nyújtott évi segélyösszegeinek csak az egyik 
fele fordítható a folyó költségek fedezésére, a másik fele pedig mindig tőkésíten-
dőnek mondatott ki. 

Tagilletményképen szétküldtük az idén: Paulik János: Konfirmácziói 
emlékkönyvét; dr. Masznyik Endre: dr. Luther Márton aranymondásainak III. és 
IV. könyvecskéjét; egy nagy szép színnyomatú képet: „dr. Luther Márton élete" 
czím alatt, és a népiratkákban a következő elbeszéléseket: „Bízzunk Istenben", 
„Forgách Zsuzsanna". „Karácsony-est", ,.A ki mindenekre vigyáz", ,,A vallásos édes-
anya", „A galgóczi húsvét". Tankönyv-vállalatunkban pedig megjelent újabban: 
Stettner Gyula : „Reformationsgeschichte"-je. 

Mindezekkel együtt kiadványaink száma 91-re szaporodott. 
A jövő évre rendelkezésünkre állnak a következő — kiadásra ajánlott — 

munkák : 
1. Luther: Aranymondásainak V. és VI. könyvecskéje. 
2. A dunántúli lelkészi egylet által elfogadott — magyar nyelven kiadandó 

— „Keresztyéni családi emlékkönyv". 
3. Buchholz György úrnak viszontagságos életének története Weber Rezső 

tanár magyarázatával. 
4. Dr. Luther 'Márton mindennapi könyörgései. 
5. Petróczy Katalin, a XVII. század theol. irodalom egyik úttörő alak-

jának élete. 
6. Hörk Józseftől: A hű lelkipásztor. 
Továbbá, Händel Vilmos esperes úrnak az egyetem megbízásából helyesen 

fordított Luther Kátéja és végre, feltéve, hogy az egyetemes gyűlés bevezetésre 
engedélyezi, a Jausz, Hetvényi és Adorján-féle „Bibliai olvasókönyv". 

Több más igen értékes és érdekes kiadványra nézve az egyetemes gyűlés 
alkalmával összehívott irodalmi szakbizottságunk fogja megállapítani a jövő munka-
programmot. 

Kiadványainkból ingyen példányokat küldtünk — az illetők kérelme foly-
tán — a soproni törvénysz. fogház és a budapesti gyűjtőfogház könyvtárainak, a 
zalaegerszegi és alsó-lendvai missziói egyházak szórványainak, a kispesti egyház 
könyvtárának, a zágrábi egyház lelkészének missziói czélokra és másoknak. 

Ekképen is elvetve az Isten evangéliumában foglalt üdvözítő tudomány 
magvait, melyek sok megsebzett szívben kicsiráznak és gyógyító balzsamként fog-
nak hatni a hívek vallásos érzületére. 

Szomorú tapasztalatunk azonban, hogy magvető működésünkben, vagyis 
jobban mondva: kiadványaink terjesztésében nem igen találunk elég segédkező 
munkásra. Nagyon is kívánatos volna, hogy egyházunknak művelt tagjai az ország-
szerte mutatkozó vallásellenes társadalmi mozgalmakat, és a hazai róni. katholikus 
— és a külföldi protestáns egyházakban észlelhető nagy buzgalom jelentőségét 
nagyobb figyelemre méltatnák és a vidéken nagyobb buzgalommal támogatnák e 
tekintetben a Luther-társaságot ! 

torzsán tartott ez évi közgyűlésünkön panaszos felszólalással emlékeztek 
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meg egyházi levéltáraink sok helyütt rendezetlen és elhanyagolt állapotáról. Azért, 67—68. 
hogy egyháztörténeti forrásiratainkról és egyéb értékesebb emlékeinkről tudomást 
szerezzünk, megbízattunk, hogy a méltóságos és főt. püspök urak útján felkérjük 
a t. lelkész urakat a történeti értékkel bíró fontosabb iratok és emléktárgyak jegy-
zékének beküldésére, hogy aztán az oly módon egybegyűlő levéltári jegyzékeket 
ismertethessük, történetíróinknak rendelkezésére bocsáthassuk és a becsesebb okleve-
leket hiteles másolatokban az egyetemes levéltár részére is megszerezhessük. 

Végre említenünk kell még, hogy egy megindítandó „Egyházi Hivatalos 
Közlöny" ügyében több ízben folytattunk tárgyalásokat, de ezek eddig eredményre 
nem vezettek, mivel ahhoz az egyházkerületek összhangzó eljárása szükséges. Ezzel 
kapcsolatban egy más, felekezeti czélokat szolgáló néplapnak életbeléptetését is 
nagyon hangoztatták. 

Ezen ügy tárgyalása végett az egyet, gyűlés folyamata alatt tartunk egy 
közös ülést, melyre az egyet, gyűlés tagjainak szíves megjelenését kérjük. 

Ezekben számoltunk be az elmúlt év főbb munkáiról, és a midőn a 
múltra vonatkozó intézkedéseinknek jóváhagyó tudomásvételét, a jövőre nézve pedig 
egyházunk és híveink becses támogatását kérjük, maradtunk — a Luther-társaságot 
ezentúl is a mélt. és főtiszt, egyetemes gyűlés becses pártfogásába ajánlva, mély 
tisztelettel stb. 

Örvendetes tudomásul szolgál ; a Luther-társaságot pedig, mely a 
belmisszió tág mezején oly áldásosán működik: ajánlja a közgyűlés az 
egyházaknak s a híveknek buzgó pártfogásába, kérve részére mind az 
erkölcsi, mind pedig az anyagi támogatást, hogy évről-évre erősödve, 
Luther szellemében hasson és alkosson. 
68. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 64. pontjánál felvétetett az egyetemes szám-

vevőszéknek a közalapjárulékok megállapítása tárgyában előterjesztett következő 
jelentése : 

Egyházi elnök bemutatja a közalap érdekében elrendelt új adóösszeírás 
eredményét. E munkálat az illetékes számvevőszékek által megbiráltatván, a kerü-
leti számvevőszékek helybenhagyásával az egyetemes számvevőszék elé terjesztetett. 
Hézagos annyiban, a mennyiben a budapesti egyházmegye adókimutatása beszerez-
hető nem volt, a mint azt a becsatolt hiteles iratok igazolják. A hiány akként pótol-
ható, hogy a bányai egyházkerület többi 9 egyházmegyéjének átlagos adószaporo-
dása — szemben az 1896-iki adóalappal — vétetik irányadóul. Az adószaporodás 
ezen 9 egyházmegyére vonatkozólag átlag 22°/0. Ez alapon a budapesti egyházmegye 
közalapi járuléka, tekintve, hogy 1896-ban ez 2066 kor. 62 fillért tett, a 22%-iiyi 
szaporodással (a mi 454*66 kor.) 2521-28 kor.-ban megállapítható. 

Az egyetemes számvevőszék az eszközölt és az egyházkerületek által jóvá-
hagyott adóösszeírás alapján javasolja, hogy a közalapjárulékok a következő össze-
gekben állapíttassanak meg: 

a) Bányai kerület (Budapest nélkül). Állami adó 3,430.394 kor. 58 íill. Köz-
alapra 7,%: 17 151 kor. 97 fill., 5% levonás 857 kor. 59 fill. Fizetendő évi járulék 
16.294 kor. 38 fill. (+ 2981 kor. 72 fill.) 

Budapesti egyházmegyében. Állami adó 504256 kor., közalapra 7a7o : 2521 
korona 28 fill., 5% levonás 126 kor. 06 fill. Fizetendő évi járulék 2395 kor. 22 fill. 
(+ 328 kor. 60 fill.) 

A bányai kerület összes közalapi járuléka tehát 18.689 korona 60 fillér. 
(+ 3310 kor. 32 fill.) 

b) Dunáninneni kerület. Állami adó 1,499.039 kor. 63^fill. Közalapra 7«% 
kivetés: 7495 kor. 20 fill., 5% levonás: 374 kor. 76 fill. Fizetendő járulék 7120 kor. 
44 fill, (-h 373 kor. 76 fill.) 

c) Dunántúli kerület. Allami adó 2,070.877 kor. 59 fill. Közalapra 7a 7o kivetés 
10.354 kor. 39 fill., 5% levonás: 517 kor. 72 fill. Fizetendő járulék: 9836 kor. 67 fill. 
(+ 1329 kor. 41 fill.) 

dj Tiszai kerület. Állami adó 1,323.661 kor. 05 fill. Közalapra */.% kivetés: 
6618 kor. 31 fill., 57o levonás 330 kor. 91 íill. Fizetendő járulék: 6287 kor. 40 fill. 
( - 158 kor. 54 fill.) 

A 4 egyházkerület összes járuléka 41.934 kor. 11 fill., évi szaporodás 4854 
korona 95 fillér" 

A budapesti egyházmegyére vonatkozólag végül javasolja, hogy a kivetés 
mindaddig érvényes, míg az adókimutatást be nem szerzi. E tekintetben tett intéz-
kedéseiről pedig egy év alatt jelentést tegyen. Poszvék Sándor egyh. elnöknek pedig 
a nagy fáradtsággal járt és nagy figyelmet igényelt munkáért jegyzőkönyvi köszö-
netet mond. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes számvevőszék összes javas-
latait elfogadja és határozat erejére emeli, .és ehhez képest megállapítja, 
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68—69. h°gy a háztartási szabályrendeletben megállapított 10 évi eziklus 1904. évi 
január 1-től 1913. évi deczember 31-ig tart, ez időszak alatt az egyes egyház-
kerületek közalapjárulékai a fillérek elhagyásával a következő összegekben 
állapíttatnak meg és pedig: 

a) a bányai egyházkerületé . . . 18.689 kor. 
ti) a dunáninneni egyházkerületé . 7120 „ 
c) a dunántúli egyházkerületé . . 9836 „ 
d) a tiszai egyházkerületé . . . 6287 „ 

Összesen . . . 41.932 kor. 
Egyúttal kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy az 1901—1903. 

évi közalapjárulékok tekintetében az utólag megejtendő elszámolástól, tekin-
tettel arra, hogy a 10 évi eziklus kezdete 1904. január l-jével lett megálla-
pítva, eltekint és a f. évre fizetendő közalapjárulékot is az eddig érvényben 
volt összegekben állapítja meg és pedig: 

a) a dunáninneni egyházk. terhére . 6746 kor. 68 fill. 
ti) a dunántúli egyházk. terhére . . 8507 „ 26 „ 
c) a bányai egyházk. terkére . . . 15.379 „ 28 „ 
d) a tiszai egyházk. terhére . . . 6445 „ 94 „ 

és az egyházkerületek felhivatnak, hogy a járulékokat a folyó év végéig 
az egyetemes pénztárba befizetni szíveskedjenek. 
69. (Zs.) Felvétetett a m. évi jegyzőkönyv 42-ik pontjában kiküldött hár-

mas bizottságnak az üllői-úti ház kiépítése ügyében felvett következő jegyzőkönyve: 
Felolvastatott a házépílő bizottság jegyzőkönyve, a melylyel a Francsek 

Imre által bemutatott tervek alapján az egyetemes egyház üllői-úti házának kiépí-
tését javasolja és elfogadásra ajánlja a terveket és költségvetést. Felolvastatott a 
szakértők által kidolgozott előterjesztés is, a mely az építési költségek és a jöve-
delmezőség tekintetében előterjesztett előirányzatot helyesnek mondja, és a mely 
szerint a befektetendő tőkének 4'9%-nyi kamatozása remélhető. Egyetemes felügyelő 
bejelenti, hogy a pesti magyar egyház által az egyetemes közgyűléshez oly meg-
keresés intéztetett, hogy a mennyiben az üllői-úti ház kiépíttetnék, lehetőleg vegye 
figyelembe oly helyiség létesítését is, a mely istentiszteleti ezélokra alkalmas legyen. 

Beható vita után, a melyben az egyetemes főjegyző arra utal, hog}^ czél-
szerűbb volna a tervbe vett üléstermeket lakásokként hasznosítani, és a pesti egy-
háztól az egyetemes egyház kizárólagos czéljaira szolgáló helyiségeket bérelni, 
egyetemes felügyelő pedig rámutat arra, hogy a terv szerint az építendő ház, mint 
középület, bérház és ipartelep hármas czélt szolgálna, a mi nézete szerint össze 
nem egyeztethető, hogy túlságos nagy a beépített terület, a mi a levegő és vilá-
gosság rovására megy, hogy a közigazgatási ezélokra, különösen irattárnak szánt 
helyiség nem elég világos, hogy a nagy ülésteremhez, a mely imaházként volna 
használható, közvetlen hozzáférhetés nincs, hogy a külső kiképzésben sem ismer-
hető fel a középület jellege, a bizottság, az elnök nem szavazván, egyhangúlag elfo-
gadja a házépítő bizottság javaslatát, hogy a szabad terület beépíttessék. Arra a 
kérdésre, hogy a bizottság elfogadja-e kivitelre a bemutatott építési tervet, az elnök 
nem szavazván, 7 szavazattal 6 ellenében, és pedig dr. Baltik Frigyes, Laszkáry 
Gyula, Zsilinszky Mihály, Ihász Lajos, Haviár Dániel, Perlaky Elek és Barcza Elek 
szavazatával, Szlenló Kornél, Schleifer Károly, Hering Lajos, Händel Vilmos, Bendl 
Henrik és dr. Zsigmondy Jenő szavazatai ellen a többség a terveket kivitelre elfo-
gadta és megbízta az építési bizottságot, hogy az építkezést 242.000 korona maxi-
mális költségen belül keresztülvigye, az építési munkákra nyilvános pályázat hir-
detése mellett. 

Elnöklő egyetemes felügyelő a bizottság határozataival szemben különvéle-
ményét fentartja. 

Az egyetemes közgyűlés a házépítés ügyében kiküldött nagybizott-
ság javaslatát, hogy az egyetemes egyháznak a Szentkirályi-utcza felé néző 
üres telke beépíttessék, elfogadja és ezen telken egy, az egyetem czéljaira 
szolgáló tanácskozási termet és mellékhelyiségeit is magában foglaló épület 
felépítését elhatározza, az albizottság egyéb javaslatainak tárgyalását és az 
építkezési tervnek és költségvetésnek nyilvános pályázat útján való meg-
állapítását azonban egy, erre a czélra az egyetemes felügyelő elnöklete 
alatt a négy kerületi felügyelőből, a négy püspökből, az egyetemes főjegy-
zőből, az egyetemes ügyészből, Fabiny Gyula, Perlaky Elek tagokból és 
Kéler Napoleon, Peez Samu, Zsigmondy Géza és Francsek Imre szakér-
tőkből álló bizottságra bízza, a mely az előmunkálatokat haladéktalanul 
megkezdvén, az építési tervek és költségvetésekre a pályázatot kiírja, és 
az építkezést egyáltalában annyira előkészítse, hogy a jövő évi egyetemes 
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közgyűlés az építkezési szerződést jóváhagyhassa és hogy az építkezés 1905. év 69—71. 
tavaszán megkezdhető legyen. 

Kimondja egyúttal az egyetemes közgyűlés, hogy a bizottság tagja 
nem lehet az, a ki akár mint pályázó, akár mint vállalkozó kiván szere-
pelni és a mennyiben ez az eset beáll, a bizottságot felhatalmazza, az ilykép 
kilépő tag helyébe más tagot saját belátása szerint behívni ; végül felhatal-
mazza az egyetemes közgyűlés a bizottságot arra is, hogy esetleg körén 
kívül álló szakértők véleményét is kikérhesse. 
70. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 65. pontjánál felvétetett az egyetemes 

nyugdíj intézeti bizottság évi jelentése, a mint következik: 
1. Az 1902. évi deczember 31-ikén lezárt számadás szerint bevétel volt 

150.300 kor. 44 fill, a kiadás pedig: kezelési 1273 kor. 65 fill, özvegvi és árvák 
díjaira 11.065 kor. 29 fill, tőkésítésre 137.961 kor. 50 fill. A tartaléktőke ugyan-
akkor volt: záloglevelekben 610.400 kor , egvház-egyetem bérházának 0*3 rész értéke 
124.718 kor. 28 fill., pénzintézeti betét 24 kor. 82'fill, összesen 735.143 kor. 10 fill. 

2. Az egyetemes kegydíjalap mult évi bevétele volt: előző évi maradvány 
9018 kor. 34 fill, kamat 651 kor. 64 fill, közalapból évi jutalék 9600 kor , össsze-
sen 19.269 kor. 98 fill. Kiadás nyolcz kegydíjazottnak 3083 kor. 28 fill. Maradvány 
áthozva a folyó évre 16.186 kor. 70 fill. 

3. Egyházközségek offertóriumaképen beszolgáltatott a dunáninneni egy-
házkerület 466 kor. 69 fill, a dunántúli 542 kor. 89 fill, a bányai 581 kor. 18 fill., 
a tiszai 473 kor. 2 fill, összesen 2063 kor. 78 fill. 

4. Adományképen befolyt néhai Pékár Lajos volt tamasii lelkész örökö-
seitől őket illetett félévi lelkészi jövedelemnek az egyetemes nyugdíjintézet javára 
felajánlott egyik felerésze 516 kor. 64 fill. Farkas Géza nagyszombati lelkész által 
adományozott könyvek árából 21 kor. 60 fill. 

5. Nyugdíjra jogosult állomás van: lelkészi 679, theol. tanári 13, vallás-
tanítói 16, kántori 12, püspöki alkalmazott 7, összesen 727. Tag van 703. 

Ellátási díjat élvez 48 özvegy 52 árvával és két családbeli szülőtlen árva 
együtt 8. 

Kegydíjat élvez: 1. Kiss Lajos bobai 420 kor. 2. Alexy János poltári 
800 kor. 3. Ritter Károly somorjai 600 kor. 4. Pántyik János resiczai 480 kor. 
5. Hafenscher Károly sárvári 600 kor. 6. Reuss Lajos nagyrőczei 500 kor. 7. Krno 
András cserencsényi 400 kor. 8. Tornyos Pál váczi 800 kor. 9. Hrencsik Károly 
selmeczbányai 800 kor. 10. Hetyev Mór csikvándi 600 kor. 11. Schönviszner János 
nagyszalóki 800 kor. 12. Höncz Adolf matheóczi 600 kor. 13. Kemény János kis-
kőrösi 480 kor. Összesen 7880 kor. 

6. A folyó évi járulékul előiratott: 
a) egyetemes közalap járulékául . . . 
b) egyet, theol. akadémia járulékául . . 
c) dunáninneni egyházkerület járulékául 
d) dunántúli „ „ 
é) bányai „ „ 
f ) tiszai „ „ 

48.096 kor. fill. 
2.244 » » 

15.252 » 52 » 
14.753 55 92 55 

17.097 55 36 55 

19.568 » 02 » 
Összesen 117.011 kor. 82 fill. 

Ez előírt összegben hátralék: dunáninneni egyházkerületi 1221 kor. 80 fill, 
dunántúli 770 kor. 56 fill, bányai 1887 kor. 28 fill, tiszai 3646 kor. 66 fill. Össze-
sen 7526 kor. 30 fill. Ez összegből az év folyamán egy rész befizettetett, a többi-
nek behajtása czéljából pedig, a szabályrendelet 31. §-a alapján, újból felkérettek 
a püspökök a szükséges intézkedések megtételére. 

A jelentés tudomásul vétetik, kiemelve abban néhai Pékár Lajos 
volt tamasii lelkész örököseinek az egyetemes nyugdíjintézet javára tett s 
az elhunyt emlékét méltó kegyelettel megörökítő adományát, melyért a 
közgyűlés hálás köszönetét fejezi ki. 
71. (H.) Olvastatik a selmeczbányai ág. hitv. evang. lyceum kormányzá-

sával megbízott iskolai tanácsnak az 1902—1903. tanévben kifejtett működéséről 
szóló, jegyzőkönyvi kivonat alakjában szerkesztett jelentése : 

Az iskolai tanácsnak az 1901/2. tanévbe eső augusztus 13-án és 25-én is 
még össze kellett gyűlnie, és pedig Micsinav Jánosnak hírtelen bekövetkezett, meg-
döbbentő halála s e kiváló tanár temetésének rendezése, valamint helyének betöl-
tése miatt. Az aug. 25-iki tanácsülés a tanszéket Szever Pál tanárjelölttel töltötte 
be helyettes tanári minőségben. 

Az 1902—1903. tanévben tartott gyűlések a következők: 

14* 
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71. /. gyűlés 1903 február 20-án. 
795/11. Az iskolai tanács Jaeger Gyula és Laczó Dániel helybeli evang. 

tanítóknak Moesz Géza nyugalomba vonulása folytán a tanítóképzőben való alkal-
mazását szükségből kifolyó intézkedésnek mondja ki. 

796/111. A gyűlésre meghívott dr. Goldstücker Márk ügyvéd részletesen 
ismertetve a Csemez Miklós-féle hagyaték és ennek keretén belül Csemez Teréz 
egyezségi ajánlata ügyét, az isk. tanács ezen ajánlatot elfogadja és ily értelemben 
ad felhatalmazást a nevezett ügyvédnek. 

797/IV. Tandíjelengedésben részesül 52 tanuló 852 kor. értékben. 

II. gyűlés 1903 június 12-én. 
801/11. A Csemez-hagyaték ügyében az egyezség nem létesülvén és dr. Gold-

stücker Márk ügyvéd meghalván, a tanács dr. Kéler Zoltán budapesti ügyvédet kéri 
fel az ügy további vitelére. 

802/111. Ösztöndíjul kiosztatik 1578 kor. 47 tanuló között; a Breznvik-birtok-
alap jövedelméből 699 kor. fordíttatik 14 tanuló segélyezésére; élelmezői elengedést 
nyer 57 tanuló 2040 koronát. 

804/V. Hlavatsek András tanár súlyos idegbaja miatt a tanév három utolsó 
havában nem taníthatván, részint tanártársai, részint Jamriska János ev. káplán 
helyettesítették. 

806/VII. A tanács a költségvetésbe felvett 200 kor. utazási segélyt Suhajda 
Lajos tanárnak adja meg olaszországi tanulmányútjára. 

III. gyűlés 1903 július 10-én. 
808/11. A gyűlés az iskolai tanács pénzügyi bizottságának javaslata alapján 

és a maga részéről is behatóan tárgyalván ezen bizottság indítványait, az 1902/3. 
évi zárszámadást következőleg fogadja el: 

I. L y c e u m i p é n z t á r : 
Bevétel 67.130 kor. 35 fill. 
Kiadás 71.593 „ 05 „ 

Hiány . . 4462 kor. 70 fill. 

II. É l e l m e z ő : « 

Bevétel 23.567 kor. 04 fill. 
Kiadás 19.330 „ 89 it 

Maradvány . 4236 kor. 15 fill. 

III. Z e n e i n t é z e t : 
Bevétel 1080 kor. 87 fill. 
Kiadás 1176 „ 85 it 

Hiány . . 95 kor. 98 fill. 

IV. Ö s z t ö n d í j a l a p : 
Bevétel 1320 kor. 68 fill. 
Kiadás 1212 „ — tt 

Maradvány . 108 kor. 68 fill. 

V. B r e z n y i k - b i r t o k a l a p : 
Bevétel 5583 kor. 10 fill. 
Kiadás 5583 „ 10 » 

VI. T a n á r i n y u g d í j a l a p : 
Bevétel 6418 kor. 81 fill. 
Kiadás 6278 „ 95 it 

Maradvány . . 139 kor. 86 fill. 
A pénzügyi bizottság kimutatván a törzskönyvekből, hogy a lyceumi pénztár 

hiánya még 1900-ból származik, midőn az államsegély az addigi félévi előleges rész-
letek helyett negyedéviekben utalványoztatott ki, az iskolai tanács a hiány végleges 
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eltüntetésére elrendeli, hogy az élelmezőnek 4236 kor. 15 fill, maradványával és a 71 
fizikai múzeum betétjének 226 kor. 55 fillérjével eszközöltessék. 

809/111. Tekintetbe véve az uralkodó drágaságot és hogy a szupplikáczióból 
befolyó összeg évről-évre kisebbedik, a tanács az élelmezői díjnak a lyceumi 
tanulóknál 100 koronáról 120 koronára, a tanítóképző növendékeinél pedig 48 koro-
náról 50 koronára emelését határozza el. 

810/IV. Jezsovics Károly lyc. igazgató bejelenti teljes visszavonulását és 
hogy szeptember l étől nyugdíjaztatását fogja kérni. Az elnök legőszintébb háláját 
és elismerését fejezi ki az iskola-tanács nevében 42 évi buzgó, önfeláldozó műkö-
déseért, mire a tanács Jezsovics Károly bejelentését sajnálattal veszi tudomásul. 
Helyének, valamint a távozó Jankó Jánosnak és a nyugalomba készülő Hlavatsek 
András tanárnak állására pályázat hirdettetik. 

81 l/V. Az iskolai tanács Király Ernő lyc. tanárt egyhangúlag helyettes 
igazgatóvá választja; a hármas jelölés az igazgatói állásra: Király Ernő, Osztroluczky 
Gvula, Vitális István. Az iskolai tanács kimondja, hogy az igazgatói állás nem vég-
legesíthető. Jezsovics Károly kívánságára háromtagú bizottság küldetik ki a fizikai 
szertár és az igazgatósági iratok átvételére. 

812/VI. Az 1903/4. évi lyceumi költségvetést a pénzügyi bizottság meg-
okolása alapján a tanács azon módosítással fogadja el, hogy az egészségtan taní-
tására még 300 kor. vétessék fel, s így 

fedezet 63.282 korona 
szükséglet . . . . . 63.074 „ 

maradvány . . 208 korona. 

IV. gyűlés 1903. augusztus 21-én. 
815/111. Az iskolai tanács a vallástanári állásra egyhangúlag Hamrák Béla 

budapesti segédlelkészt választja meg helyettes tanári minőségben. 
816/IV. Az iskolai tanács a magyar-latin tanszékre egyhangúlag dr. Paulo-

vics István tanárjelöltet választja meg helyettes tanári minőségben. 
817/V. A mathematika-fizikai állásra az iskolai tanács szavazattöbbséggel 

Raksányi Sámuel tanárjelöltet választja meg helyettes tanári minőségben. 
A midőn az egyetemes közgyűlés az előterjesztett jelentést jóvá-

hagyólag tudomásul veszi, 
a) megörökíti jegyzőkönyvileg a hivatását híven betöltő hirtelen 

elhunyt tanárnak, Micsinai Jánosnak s az alig nyugalomba vonult és elhalt 
volt társának, Moesz Gézának emlékét; 

b) elismerését fejezi ki a nyugalomba vonult igazgatónak, Jezso-
vics Károlynak és Hlavacsek Andrásnak ; 

c) megválasztja igazgatóul 6 évi időtartamra Király Ernőt ; 
d) az iskola felügyelőjéül s a kormányzó tanács elnökévé, ugyan-

azon időszakra, Farbaky Istvánt; 
é) megengedi a mult évi hiány fedezését az élelmező s a múzeum 

pénztárából s 
f ) elvégre megerősíti a beterjesztett költségvetést 63.282 kor. fede-

zet mellett, 63.074 kor. szükséglettel s így 208 kor. feltüntetett marad-
ványnval. 
72. (Zs.) Tárgyaltatott az egyetemes alkotmány- és jogügyi bizottságnak 

javaslata, mely a bányai egyházkerületnek „Utasítások az ág. hitv. ev. lelkész köte-
lességeire nézve, a cura pastoralis — lelki gondozás — szempontjából" czímű sza-
bályrendeletet, mely a Zs. T.-be nem ütközik, jóváhagyásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés e szabályrendeletet jóváhagyja és a jóvá-
hagyási záradékkal ellátni rendeli azzal, hogy abban kiemeltessek, miszerint 
a 12. §-ban említett „uralkodó fejedelem" alatt a koronázott király értendő. 
78. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban fölvétetett a bányai egyházkerü-

letnek felterjesztése, a melyben az alkalmi istentiszteletek tartása tárgyában útmu-
tatás adását kéri. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerületnek felterjesztését 
közli a püspökökkel, hogy az abban említett kérdést, a mely egyébként 
is az ő hatáskörükbe esik, közös tanácskozásuk tárgyává fenni szíves-
kedjenek. 
74. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 75-ik pontjánál felvétetett a dunáninneni 

egyházkerületnek a lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendelete, a mely a már 
régebben jóváhagyott és érvényben levő szabályrendelet 8-ik §-a 2-ik alpontját 
módosítja. 

Minthogy az egyházkerület által eszközölt módosítás a Zs. T. 
10 
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74—77. határözmánvaiba nem ütközik, a szabályrendelet pedig egyebekben sza-
bályszerű alakban lett felterjesztve, az egyetemes közgyűlés a módosított 
új szabályrendeletet jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 
75. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 76-ik pontjánál jelenti a tiszai egyház-

kerület. hogy Fehér, Szeben és Hunyad vármegyék politikai községeinek missziói 
körökbe való beosztása már megtörtént ugyan, de miután előreláthatólag a politikai 
községek beosztására vonatkozó szabályrendelet még más irányban is módosítást 
fog szenvedni, a vonatkozó szabályrendeletet még fel nem terjeszthette. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést, a módosított szabályrendelet 
bemutatásának elvárásával, tudomásul veszi. 
76. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 77-ik pontjánál bemutatja egyetemes fel-

ügyelő a lókuti r. kath. plébános és kántortanító fajárandósága tárgyában tett fel-
terjesztésre hozzáérkezett vallás- és közoktatásügyi miniszteri következő leiratot: 

84.289. szám. 
Méltóságos Báró, Felügyelő Ür ! 

A lókuti r. kath. plébános és kántortanító fajárandósága tárgyában Veszprém 
vármegye közig, bizottságához egyidejűleg kibocsátott rendeletemet van szerencsém 
Méltóságodnak hivatali elődömhöz intézett s 77/902. egyet, közgyűlési sz. a. kelt 
beadványára vonatkozólag, szíves tudomás és további intézkedés végett, másolat-
ban •/. alatt tisztelettel megküldeni. 

Budapest, 1903. november hó 6-án. 
A miniszter helyett: 

Zsilinszky, 
á l l a m t i t k á r . 

A vall. és közokt. m. kir. miniszter f. évi november 6-án 84.289. sz. a. kelt s 
Veszprém vármegye közig, bizottságához intézett rendeletének másolata: 

A lókuti r. kath. plébános és kántortanító fajárandósága tárgyában a mult 
évi június 24-én 10.868/X—1902. sz. alispáni és a bizottságnak f. évi márczius 3-án 
264/kb—903. sz. a. kelt jelentéseire vonatkozólag az alispán által bemutatott összes 
tárgyiratokat azzal zárom vissza •/. alatt, hogy a bizottság 148/365—1898. sz. hatá-
rozatát az első és másodfokú határozatokkal együtt feloldom és egyben utasítom 
a bizottságot, hogy a zirczi főszolgabíró útján tartasson szabályszerű tárgyalást, 
melyre az érdekelt összes felek megidézendők, nyilatkozataik és bizonyítékaik külö-
nösen az állított 51 évi gyakorlatra vonatkozólag jegyzőkönyvbe foglalandók s 
azután a fejleményekhez képest új, kellőleg megindokolt s bármelyik érdekelt által 
az alispánhoz, onnan a bizottsághoz és végül ezen minisztériumhoz fölebbezhető 
határozat lesz hozandó. Az eddigi ügyiratok tartalmából kitetszőleg ugyanis a 
lókuti r. kath. hitközség beadványa alapján, tehát egyoldalú föllépés következtében 
hozta meg a zirczi főszolgabíró a további határozatok alapjául szolgált 398/1898. sz. 
határozatát, a nélkül, hogy az ellenérdekű feleknek alkalom adatott volna saját 
érveiknek és bizonyító adataiknak előterjeszthetésére, holott a jogvita épen ama 
lényeges kérdés körül forog, hogy vájjon jelen esetben a r. k. plébános és kántor-
tanító igénye pusztán személyes természetű, avagy ingatlanhoz kötött járandóságnak 
minősíthető-e? mely kérdés elbírálása pedig alapos tárgyalást és megvitatást igényel. 
Ezen a tárgyaláson mód nyilik a panaszos feleknek az ág. ev. egyház álláspontjának 
részletes kifejtésére is és így ezen minisztérium annak idején a helyzetben lesz. hogy 
az ügy érdeme felett hozandó véghatározatában egyszersmind a kérvényező ág. ev. 
egyház panasza felett is nyilatkozhatni fog. 

A hivatalos másolat hiteléül : 
Grabotsay Adolf 

igazgató. 

Az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a leirattal közölt intézkedésében az egyházunkon ejtett sérelem orvoslá-
sára irányuló intenczióit méltányolja ugyan, minthogy azonban azt kielégí-
tőnek nem találja, sőt ellenkezőleg abban a tényben, hogy az alsóbbfokú 
közigazgatási hatóságok végzéseit nem semmisítette meg, hanem csupán 
feloldotta és contradictorius eljárás után újabb határozat hozatalát rendelte 
el, újabb sérelmet lát és ezért az ügyet kiadja az egyetemes ügyésznek 
azzal a felhatalmazással, hogy azt is hozza tudomására a két protestáns 
egyházat közösen érdeklő ügyekben kiküldött együttes bizottságnak. 
77. (Zs.) A megelőző ponttal kapcsolatban felvétetett az alkotmány- és jog-

ügyi bizottság véleménye a dunántúli egyházkerület ama felterjesztése tárgyában, 
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a mely szerint az egyházkerület sérelmesnek találja a soproni pénzügyigazgatóság 77 
követelését, hogy az egyházkerület terjeszsze be hozzá a kamatozó tőkéiről szóló 
részletes kimutatást, miután annak megállapítása, hogy a kamatjövedelem tőke-
kamatadómentes-e vagy nem, a pénzügyigazgatóság hatáskörébe tartozik. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság véle-
ményét, hogy a pénzügyigazgatóság eljárásában az autonomiába ütköző 
sérelmet ez" esetben nem lát, magáévá teszi és ehhez képest az egyház-
kerület ama kívánságának, hogy ez ügyben az illetékes miniszterhez ren-
deletileg teendő intézkedés iránt felterjesztés intéztessék, nem teljesítheti. 
Egyúttal felhívja az egyházkerületeket, hogy hasonló esetekben forduljanak 
Sztehló Kornél egyetemes ügyészhez, ki késznek nyilatkozott egyes ese-
tekben a szükséges felvilágosításokat díjtalanul megadni. 
78. (Zs.) Fölvétetett a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, a melylyel 

közli Szlantsik Pál surány-terényi lelkész abbeli panaszát, hogy a mohovai r. kath. 
plébános Clement Anna halápi lakost halálos ágyán a r. kath. vallásra térítette. 

Az egyetemes közgyűlés ez ügyet átteszi a két protestáns egyházat 
közösen érdeklő ügyekben kiküldött együttes bizottsághoz annak megfon-
tolása végett, hogy mikép lenne érvény szerzendő az 1895:XLIII. t.-czikk 
5-ik §-a azon rendelkezésének, hogy valamely vallásfelekezetből kilépni és 
egy más vallásfelekezetbe belépni csak a törvényekben megállapított felté-
telek alatt szabad, miután ezen törvény áthágására nincsen büntetőjogi 
sanctio és erről törvényben kellene gondoskodni. 
79. (Zs.) Fölvétetett a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, mely szerint 

a surány-terényi egyházhoz tartozó halápi leányegyház hívei a mohorai r. kath. 
plébános földjein a szántást megtagadván, elsőfokúlag a járási főszolgabíró a plé-
bános földjeinek szántását a község lakosaira nézve valláskülönbség nélkül kötele-
zőnek mondotta ki, mely marasztaló határozat másodfokon is helybenhagyatott, 
minek folytán az egyházmegye utasította az egyházat, hogy a sérelmes határozatot 
a közigazgatási bizottsághoz felebbezze. 

Az egyetemes gyűlés jelen ügyet is közölni rendeli a két protes-
táns egyházat közösen érdeklő ügyekben kiküldött együttes bizottsággal, 
egyúttal azonban felhívja úgy az érdekelt egyházat, mint az összes hasonló 
helyzetben lévőket, hogy ily esetekben az összes jogorvoslatokat merítsék ki. 
80. (Zs.) Fölvétetett a dunántúli egyházkerület felterjesztése, a mely szerint 

a sövényházi plébános mintegy 11 bezi hívet ügyvéd útján, perrel való fenyegetés 
mellett, párbér fizetésére szólította fel. 

Az egyetemes közgyűlés átteszi ez ügyet a dunántúli egyházkerület 
püspökéhez azzal, hogy abban az esetben, ha a sövényházi plébános akár 
közigazgatási, akár birói úton a párbér behajtása iránt lépéseket tenne, a 
panaszosokat utasítsa, hogy az 1790/1. évi XXVI. t.-czikk 6-ik §-a alapján 
a jogtalan követelés ellen védekezzenek és esetleg szükséges kitanítás végett 
Sztehló Kornél egyetemes ügyészhez forduljanak, a ki azt panaszosoknak díj-
talanul fogja adni. 
81. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 79-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 

2-ik pontja, mely szerint a mult évben az egyházi alapítványok kormányhatósági 
jóváhagyása ügyében elrendelt felterjesztés beadatott, a melyre válasz nem érkezett. 

Tudomásul vétetik. 
82. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a dunáninneni egyház-

kerület felterjesztése, a melylyel bejelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úgy a Prónay Elek-féle, mint a Bálint Mihály-féle alapítványra vonatkozó alapító-
leveleknek a püspök által leendő aláírását és kormánvhatósagi jóváhagyás végett 
leendő felterjesztését kívánta, mely kívánságnak azonban a püspök, tekintettel a 
mult évi jegyzőkönyv 79. pontjában történt intézkedésre, eleget nem tett. 

Az egyetemes közgyűlés a püspök eljárását helyeslőleg tudomásul 
veszi, és felhívja őt, hogy a "mult évben elhatározott felterjesztés elintézését 
várja be; egyúttal átteszi ez ügyet is a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött együttes bizottsághoz. Minthogy azonban az 
egyetemes közgyűlés a maga részéről is szükségesnek találja, hogy az egy-
házi és iskolai alapítványok tekintetében az egyház autonomiája keretén 
belől az eddiginél hathatósabb felügyelet és ellenőrzés gyakoroltassék, úgy 
az alapítványok czélja, mint azok felhasználása tekinteték>en, ezért megbízza 
az egyetemes ügyészt, hogy e részben szabályrendelet-javaslatot kidolgozni 
és ezt az egyetemes alkotmány- és jogügyi bizottsághoz előzetes tárgyalás 
végett benyújtani szíveskedjék. 
83. (Zs.) Fölvétetett a dunántúli egyházkerület felterjesztése, melylyel bemu-

tatja a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 17.364/903. és az igazságügyminisz-
10* 
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84—90. ternek 1723/902. számú rendeleteit, a melyek a gyülekezetek iskolai ingatlan vagyona 
elidegenítésénél az eddig követett eljárásban nevezetes változást czéloznak. 

Az egyetemes közgyűlés ez ügyet véleményezés és javaslattétel 
végett átteszi az egyetemes alkotmány- és jogügyi bizottsághoz. 
84. (L.) A jelen jegyzőkönyv 9-ik pontja alatt kiküldött bizottság a pest-

megyei ág. hitv. evang. egyházmegyének ama felterjesztése folytán, a mely szerint 
Hoffman Sámuel hartai tanító lakásügyében a belügyi m kir miniszterhez történt 
felebbezés folytán a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1902. évi 4489. sz. 
alatt kiadott rendeletével, a jogerejű egyházmegyei határozat végrehajtása iránt 
megkeresett főszolgabírónak e részben hozott határozatát megsemmisítette és kimon-
dotta, hogy ebben az ügyben a vármegye közigazgatási bizottsága lesz hivatva eljárni 
s végrehajtásra alkalmas elsőfokú határozatot hozni — további fokozatban pedig 
ő maga, egyházunk önkormányzati jogán ejtett sérelem fenforgását látja és javasoja, 
hogy az egyetemes közgyűlés a belügyi és közoktatásügyi minisztereknek önkormány-
zati ügyeinkbe való illetéktelen beavatkozásával szemben feliratilag óvást tegyen és 
az ellen tiltakozzék. 

Az egyetemes közgyűlés ezen javaslathoz képest elhatározza, hogy 
ilyen értelemben feliratot intéz a belügyi és közoktatásügyi miniszterekhez, 
a mely feliratok szerkesztésével dr. Lehotzky Antal világi egyetemes aljegy-
zőt bízza meg. 
85. (L.) Ugyanazon bizottság előterjesztése alapján tárgyaltatott a makói 

egyháznak az egyetemes közgyűléshez intézett felebbezése a csanád-csongrádi 
egyházmegye határozatát helybenhagyó bányai egyházkerületi határozat ellen, 
melyben utóbbi kimondja, hogy a felebbező egyházközség igényeit volt tanítója, 
esetleg a kisszemlaki egyház ellen az E. A. 329. szakaszának b) és c) pontja értel-
mében egyházi törvénykezési úton érvényesítheti, valamint volt tanítója, Guggen-
berg Lajos ellen az E. A. 324. szakaszaiba ütköző vétségek miatt a fegyelmi eljárás 
megindítását a püspöknél kérelmezheti. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a bánya-
kerület határozatát hagyja helyben. 
86. (L.) Ugyanazon bizottság előterjesztése alapján tárgyaltatott Horeczky 

Lászlónak, mint az alberti ág. hitv. evang. egyház felügyelőjének felebbezése a 
bányakerületi közgyűlés ama határozata ellen, mely szerint az egyházközség elhunyt 
kántortanítója, Csorba Endre temetési költségei megtérítése fejében 100 korona 
megfizetésére köteleztetett. 

Minthogy az ügy az E. A. 329. §. e) pontja értelmében törvény-
széki útra tartozik, az egyetemes közgyűlés mind a két elsőfokú határo-
zatot megsemmisíti. 
87. (L) Ugyanazon bizottság előterjeszti Krcsák Pálné volt kecskeméti 

tanító özvegyének felebbezését, illetve kérelmét, kegydíj kiutalványozása iránt. 
Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest ezen 

kérelmet alap hiányában teljesíthetőnek nem találván, felebbezőt kérel-
mével elutasítja. 
88. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 85. pontjánál a közoktatási bizottság 

bemutatja elfogadás végett a középiskolai rendtartást, azon jelentése mellett, hogy 
e javaslat szövegét az egyházkerületek javaslatainak gondos figyelembe vételével 
szakaszról-szakaszra haladva állapította meg, s hogy egy-két olyan javasolt intéz-
kedést, mely szorosan véve nem a rendtartásba való, azon szabályrendeletek szá-
mára hagyott fenn, melyek az iskolafentartó testületeknek a tanári és tanítói karhoz 
való jogviszonyáról s a tanári és tanítói karnak az iskolafentartó testületek iránti 
kötelességeiről lesznek megalkotandók. 

A közgyűlés a közoktatási bizottság által bemutatott javaslatol 
általánosságban és részleteiben elfogadván: ekként a középiskolai rendtar-
tást megállapítja s annak a jelen jegyzőkönyv függelékeképen s egyszer-
smind az egyházkerületek és középiskolák használatára, külön 200 pél-
dányban való kinyomatását elhatározza. 
89. (G.) Ugyanazon pontnál a közoktatási bizottság, hivatkozással a mult 

évi jegyzőkönyv 24. pont 4. alpontjára is, jelenti, hogy az egyetemes főigazgatói 
állás szervezésére nézve felmerült indítványnyal az iskolai bizottságok szervezete, 
hatásköre s ügyrendjéről szóló szabályrendelet tárgyalásakor fog érdemlegesen 
foglalkozni. 

A közgyűlés a mult évi jegyzőkönyv 24. d) pontjában hozott 
határozatát megváltoztatva, az egyetemes főigazgatói állás szervezésére 
vonatkozó indítványt a napirendről leveszi. 
90. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 86-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 

9-ik pontja, a mely szerint az egyházkerületek arányosításánál fogva a Reischl-
*oí 
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alapítványra nézve az árvái és liptói egyházmegyék és a dunáninneni egyházkerület 91—92. 
között fönnforgó vitás ügy, továbbá a barsi, honti és nógrádi egyházmegyék és a 
bányai egyházkerület között fenforgó vitás ügyek az arra hivatott választott bíró-
ságok előtt folyamatban vannak és elintézés alatt állanak. 

Tudomásul szolgál. 
91. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 87. pontjánál felvétettek az egyházpolitikai 

törvények hatásáról szóló püspöki jelentések. A dunáninneni egyházkerületben, a 
gyermekek vallásos neveltetése czéljából szedett reverzálisok tekintetében némi 
javulás észlelhető, de az áttéréseknél egyharmaddal még mindig mi vagyunk a 
vesztesek. A dunántúli egyházkerületben a hitbuzgóság a gyülekezetek körében nem 
lankad. A nyilvános istentiszteletek látogatása élénkül. A házasságkötéseknél és 
születéseknél csak egyetlen esetben mellőzték az illető családok az egyházi szertar-
tást, a horvát-szlavonországi gyülekezetekben azonban már 20 házasságkötésnél és 
egy születésnél. Az állami adók mellett az egyházi adóztatásnak is a megerőltetésig 
való fokozása, több helyen kísértésül szolgál a híveknek arra, hogy az adóteher alól 
a felekezetnélküliség révén meneküljenek. A bányai egyházkerületben az evangéliumi 
hitélet nyilvánulásában hanyatlás sehol sem tapasztalható ; az istentiszteletek buzgón 
látogattatnak ; a gvermekkeresztelés mellőzése ritka esetben fordul elő, ellenben 
gyakoribb az egyházi szertartás mellőzése a házasságkötéseknél. A születendő gyer-
mekek vallására nézve kötött egyezségek inkább javunkra, mint hátrányunkra szol-
gálnak. A tőlünk való kitérések azonban határozott nagy veszteségünk. A tiszai 
egyházkerületben az egyháziasság és hitbuzgóság nem csökkent s csak kevés helyről 
érkezett panasz a lelkészi cselekmények mellőzéséről. Ellenben szinte általános 
tapasztalat a vegyes házasságkötéseknél a róm. kath. lelkészek lélekhalászata, mely 
kivált a szórványokban azzal fenyeget, hogy ott egyházunk számára nem nő új 
nemzedék. Viszont a hol a mi híveink vannak többségben, ott egyházunk a vonzó 
és nyertes. 

E jelentések tudomásul vétetnek s a püspökök újból felkéretnek, 
hogy ez irányú közleményeikkel a közgyűlést jövőre is tájékoztassák. 
92. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 88-ik pontjánál jelenti az egyetemes szám-

vevőszék, hogy az egyházkerületek az egyháztagok állami adóját s az egyházi és 
iskolai járulékok kimutatását beküldték, a mely kimutatások alapján bemutatja az 
egyetemes számvevőszék a következő sommázatot az egyházhívek megterhel-
tetéséről: 

Állami adó Egyházi s iskolai járulék 
Az egyházi és 

s 
Egyházmegye 

iskolai járulék 
N Egyházmegye Lélekszám összege összeg hány százaléka 
>c 

Egyházmegye 
fizetők 

összege 
fizetők az állami ado-

száma száma száma száma naK ! 
o tu kor. fii. kor. fii. 

A) B á n y a i egy t i á zkLe rü l e t . 

1 Arad-békési . . . . 48.588 _ 579.696 33 120.866 94 20-9% 
2 Bácsi 68.722 — 836.008 — — 167.430 20 0 „ 

Bánsági . 36.156 — 235.634 23 — 47.027 16 20-0 „ 
4 Békési 62.440 — 605.645 45 — 130.106 63 21-5 „ 
5 Budapesti 42.236 — — — — — — 

6 Csanád-csongrádi . . . 23.684 — 192.746 94 — 44.207 42 22-9 „ 
7 Horvát-szlavon . . . 25.086 — 132.509 64 — 31.894 22 241 „ 
8 Pest m egyei . . . 56.230 — 405 169 59 — 134.861 44 33 3 „ 
9 Turóczi 26.960 — 143.774 45 — 48.040 31 33 4 „ 

10 Zólyomi 43.481 — 299.209 95 — 74.084 20 24 8 „ 

Összeg . . 433.583 — 3,430.394 58 — 798.518 32 23'3°/o 

B) D u n á n i n n e n i egy±iá.zk.er-üilet_ 

1 Barsi . . . 3311 580 49.030 73 656 8103 98 16'5°/o 
2 Fehér-Komáromi . . . 10.325 — 69.590 08 2145 27.005 94 38-8 „ 
3 Mosoni 8.397 157.669 36 1553 28.320 35 17-9 „ 
4 Nagyhonti 24.246 188.434 44 6010 93.995 85 49-9 „ 
5 Nógrádi . . . . 51.512 — 288.956 34 10.204 151.523 14 52-5 „ 
6 Nyitrai . . . . 56.693 261.366 66 10.974 81.540 97 31-2 „ 
7 Pozsonymegyei . . . 16.103 — 156.670 49 3507 31.624 63 20-2 „ 
8 Pozsonyvárosi . . . . 10.053 — 228.076 71 1622 37.024 — 16-2 „ 
9 Trencséni . . . . 24.735 99.244 82 3991 31.435 24 317,, 

Összeg . . . 205.375 — 1,499.039 63 40.662 490.574 io| 327°/0 
il 
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Állami adó Egyházi s iskolai járulék 
Az egyházi és 

s se« N «5 o 
Egyházmegye ! Lélekszám 

fizetők 
összege 

fizetők 
összege 

iskolai járulék 
hány százaléka 
az állami adó-

nak ? >> o 
ÖH 

száma 
kor. fii. 

száma 
kor. fii. 

iskolai járulék 
hány százaléka 
az állami adó-

nak ? 

C) ü u n á n t - ú i l i e g y t L á z k . e r " i i l e t _ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Győri . . . . . . . 
Kemenesaljái . . . . 
Somogyi 
Soproni alsó 
Soproni felső . . . . 
Tolna-baranya-somogyi. 
Vasi felső . . . . 
Vasi közép 
Veszprémi 
Zalai 

18.363 
18.592 
15.669 
11.613 
21.924 
55.279 
31.124 
35.651 

v 24.598 
4.121 

3867 
4085 
2469 
3006 
5464 

10 557 
6688 
6613 
4785 

882 

231.956 
163177 
90.603 

165.822 
383.712 
399.792 
222.870 
201.205 
190 960 
20.775 

40 
23 
73 
49 
59 
79 
96 
30 
84 
26 

5024 
4519 
2602 
3004 
6020 

11.985 
6688 
6953 
5777 
1005 

57.250 
53/260 
37.414 
42.753 
81.425 

174.204 
90.057 
63.279 
65.549 
13.495 

64 
98 
49 
20 
50 
01 
70 
98 
93 
03 

24-6% 
32 6 „ 
41-3 
257 „ 
21-2 „ 
43 5 „ 
40 4 „ 
314,, 
34-3 „ 
649 „ 

Összeg . . . 236.934 í 48.416 2,070.877 59 53.577 678.691 46 328% 

D) T i s z a i e g - y \ h . á z k . e r - ü . l e t _ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Árvái 
Brassói 
Gömöri 
Hat szab. kir. városi 
Hegyaljai 
Kishonti 
Liptói . 
Sárosi . . . . 
Tátraaljai 
Tiszavidéki 
Tizenháromvárosi . . 

6936 
19.187 
40.261 
10.969 
13.753 
19.049 
34.953 
9.363 
9.122 

30.191 
15.927 

1222 
l 3737 

8577 
1908 
1715 
3583 
5606 
1091 
2043 
3885 
4455 

27.817 
72.143 

225.618 
222.578 
91.231 

104.530 
136.652 
29.362 
47.545 

205.983 
160.196 

74 
64 
16 
94 
29 
22 
46 
85 
08 
72 
95 

1 3 1 4 
4 1 7 1 
8155 
1752 
2252 
3588 
6285 
1045 
2103 
5144 
3206 

25.036 
21.140 

113.071 
15.076 
16.770 
42.900 
53.864 
11.019 
23.673 
46.557 
16.855 

39 
60 
30 
43 
61 
64 
65 
04 
42 
47 
09 

9 0 - V / o 
29-3 „ 
50-1 „ 
6-7 „ 

18-3 „ 
4 1 — „ 
39-4 „ 
37-í) „ 
49-8 „ 
22 6 „ 
10-5 „ 

Összeg . . . 209.711 37-822 1,323.661 0 5 39.015 385-965 64 2 9 ' 2 ° / o 

E) Ö s s z e s í t é s . 

1 
2 

3 
4 

Bányai egyházkerület . 
Dunáninneni egyházker. 
Dunántúli „ 
Tiszai „ 

433.583 
205.375 
236.934 
209.711 

48.416 
37.822 

3,430.394 
1,499.039 
2,070.877 
1,323.661 

58 
63 
59 
05 

40.662 
53.577 
39.015 

798.518 
490.574 
678.691 
385.965 

32 
10 
46' 
64 

23-3% 
32-7 „ 
32-8 „ 
29-2 „ 

Összeg . . . I 1,085.603 8,323.972 85 2,353.749 52 28-3% 

Az egyetemes közgyűlés e fáradságos munkáért elismerését fejezvén 
ki, a sommázatban foglalt eredményt tudomásul veszi. 
98. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 9(X pontjánál az ezredévi pályamű meg-

birálására kiküldött bizottság előadója jelenti, hogy a „Sola fide" jeligés pályamű 
szerzője, a mult évi közgyűlés határozata értelmében nem jelentkezett ugyan, de 
a Gyurátz Ferencz dunántúli püspökhöz névtelenül intézett levelében azon kérelmét 
fejezte ki, hogy számára a jelentkezés határideje legalább egy további évre meg-
hosszabbíttassék. 

E jelentést a közgyűlés tudomásul vévén: a „Sola fide11 jeligés 
pályamű ismeretlen szerzőjének a jelentkezésre még egy évi határidőt ad, 
illetőleg a mult évi jegyzőkönyv 90. pontjában erre nézve hozott határo-

• zatnak érvényét a jövő évi közgyűlésig meghosszabbítja. 
94. (H.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 91. pontjánál beterjeszti 

dr. Baltik Frigyes püspök az énekeskönyvügyi bizottság következő jelentését: 
A magyar énekeskönyvügyi bizottság mult évi nov. 11-én tartotta alakuló 

ülését. Szükségesnek látta felkérni a főtiszt, egyetemes gyűlést, fíogv ezen bizott-
ságba zeneértőket is válaszszon. A bizottság megállapította az alapelveket, melyek 
szerint az új magyar énekeskönyv szerkesztendő. A könyvnek az ág. hitv. ev. egyház 
hitelvei s tanai alapján kell állania s magában foglalnia^ egyházunk énekkincseinek 
mindazon részeit, a melyek az egyes ev. nemzetek életében meggyökeresedtek s 
így közös kincsekké váltak. Tartalmaznia kell a magyar énekköltés termésének 
színét-javát a Beformácziótól fogva mai napig. Uj énekek közül azok veendők fel, 
melyek mind egyházi, mind költői tekintetben megfelelnek. Szintén helyet fog-
lalnak idegen nyelvű klasszikus énekek fordításai, ha irodalmunk színvonalát elérik. 



43 

Általában az énekeskönyvnek a magyar hívek lelki táplálásának czélját kell szol- 94-
gálnia s azért az énekeskönyv másodrendű czélokhoz és követelményekhez csak 
annyiban alkalmazkoclhatik," a mennyiben a főczéllal összeférnek. Mindezt szem 
előtt tartva, szükségesnek tartja a bizottság régi, jó énekeinknek egybegyűjtését s 
e czélból egy albizottságot küldött ki. Hasonlóan az alkalmas dallamok összegyűj-
tése is czélba vétetett. A mennyiben a dunántúli kerületben külön énekügyi bizottság 
létezik, ennek működését önállónak tekinti s munkáját fel is használja. S azonkívül 
a bizottság most nov. 11-én második ülését tartotta. 

Ezen ülésben örömmel vette tudomásul, hogy az új énekeskönyvbe fel-
veendő dallamok és énekek egybegyűjtésére vonatkozó mult évi határozata részben 
már is meghozta gyümölcsét, a mennyiben az erre felkért zeneszakértők és bizott-
sági tagok' által összegyűjtött dallamok és énekek lettek a bizottság rendelkezésére 
bocsátva, hogy azok átvizsgálása, megbirálása és megállapítása munkájához a leg-
közelebbi jövőben hozzáfoghat a bizottság. 

A gyűjtőmunka folyamatban van s ennek nyomában jár a bírálat és meg-
állapítás — s remélhetőleg rövid idő múlva a szerkesztés. 

Ezen ülések határozatai alapján mély tisztelettel kérjük a méltóságos és 
főtisztelendő egyetemes közgyűlést, hogy a bizottságnak zeneszakértőkkel kiegészí-
tését — s általában e jelentésben foglaltakat szíves tudomásul venni — a bizott-
ság munkálkodását nemcsak erkölcsi, de anyagi támogatással is előmozdítani 
kegyeskedjék. 

A közgyűlés tudomásul véve az előterjesztett jelentést, az abban 
kifejezett kívánalmakra vonatkozólag következőleg határoz : 

a) a kért anyagi támogatást illetőleg utal a mult évi jegyzőkönyv 
91. pontjában foglalt azon határozatra, hogy a bizottság azon tagjainak, 
kiknek az 1898. évi egyetemes szabályrendelet értelmében jogigényük van 
a napidíjra s az útiköltségek megtérítésére, engedélyezi azokat az egye-
temes pénztár terhére; 

b) a bizottság kért kiegészítését illetőleg felhatalmazza a püspö-
köket, hogy mindenikök egy-egy szakértő taggal bővítse a bizottságot, s 

c) miután dr. Baltik Frigyes püspök, hivatkozással korára s bokros 
teendőire, e bizottság elnöki tisztéről lemondott, az egyetemes közgyűlés 
neki ez ügyben kifejtett buzgólkodásáért és fáradozásaiért meleg köszö-
netet szavaz és az elnöki tisztséget Gyurátz Ferencz püspökre ruházza át. 
95. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 93-ik pontjánál felvétetett az egyházi 

egyetemes főjegyző következő jelentése az egyetemes névtár ügyében : 
A mult évi egyetemes egyházi közgyűlés 93-ik jegyzőkönyvi pontjára való 

hivatkozással van szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, hogy az Egyházi Névtár a 
bizottságilag megállapított irányelveknek megfelelően összeállítva, mult hó vége felé 
elhagyta a sajtót és 1500 fűzött példányban rendelkezésre áll. 200—200 példányt a 
főtiszt, püspöki hivatalokhoz, 500 példányt pedig az egyetemes egyházi pénztárba 
szállítottam, 200 példány pedig még őrizetem alatt van. 

Méltóztassék a Névtár árának megállapítása s elárúsítása érdekében intéz-
kedni s a kiadás okozta költségek folyósítását elrendelni. 

A felmerült költségekről bátor vagyok a következő részletes kimutatást 
tiszteletteljes jelentésemhez csatolni. 
1. A bemellékelt nyomdász-számla szerint 1000 péld. kérdőív utasítással az adatok 

összeírására 30 kor. — fill. 
2. Ugyanazon számla szerint az 1500 példány Névtár 22 kilos 

famentes papíron, 2TU ív, fűzéssel együtt, szerződé-
sileg megállapított árban 2599 „ 50 

3. a népszámlálás adatait nyilvántartó statisztikai mű . . . 4 
4. a kézirat lemásolása 60 
5. 75 darab posta-csomag csomagolása, postadíjak, postára való 

szállítás, írószerek 16 „ 46 „ 
Összesen . . . 2709 kor. 96 fill, 

kétezerhétszáz és kilencz korona 96 fillér. 
Az irántam tanúsított megtisztelő bizalomért hálás köszönetet mondva, 

mély tisztelettel vagyok stb. 
Ezzel kapcsolatban bemutattatott a horvát bánnak leirata, a melyben az 

egyetemes névtárnak beküldését sürgeti. 
Az egyetemes közgyűlés Poszvék Sándor egyetemes főjegyzőnek 

a nagy fáradsággal járó mű elkészítéséért jegyzőkönyvileg is elismerését 
és köszönetét fejezi ki, részére e rendkívüli munkáért tiszteletdíjként 500 
koronát állapít meg és utalványoz ki, úgyszintén kiutalványozza kezeihez 

55 

V V 

55 » 
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95—99. az általa kimutatott 2709 kor. 90 íillérnyi kiadásokat, a könyv árát pél-
dányonkint 3 koronában állapítja meg és kötelezőleg kimondja, hogy 
minden egyházgyülekezet köteles 1—1 példányt a megszabott áron meg-
szerezni; végül elrendeli, hogy úgy a magyar minisztériumoknak, mint a 
horvát kormánynak, valamint ama egyházi hatóságoknak és testületeknek, 
melyekkel egyházunk csereviszonyban áll, a névtár 2—2 példánya meg-
küldessék. 
96. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 94. pontjánál fölvétetett az elnöki jelentés 

2-ik pontja, mely szerint a tábori lelkészek szolgálati szabálytervezetére vonatko-
zólag, az evang. ref. egyház konventjével egyértelműen megállapított felterjesztés 
megtétetett. 

Tudomásul szolgál. 
97. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 95. pontjánál beterjeszti az ev. lelkészek 

liait segélyező egyesület elnöke, Veres József, az alapszabályok 43-ik szakasza 
értelmében, következő jelentését: 

Intézetünk a mult 1902. évi október hó 1-én tartott közgyűlésén a gya-
korlati élet terére lépve, megalakította vezetőségét a következőképen: 

Elnök : Veres József békési esperes, orosházi lelkész. 
Alelnök: Händel Vilmos nagyhonti főesperes, selmeczbányai lelkész. 
Ügyvivő és pénztáros: Okályi Adolf gádorosi lelkész 
Az igazgatóbizottság tagjaiul megválasztattak : Bachát Dániel, Horváth Sándor 

és Scholtz Gusztáv a bányai; Schleiffer Károly, Hollerung Károly és Hering Lajos 
a dunáninneni; Bognár Endre, Itó Vincze és Stettuer Gyula a dunántúli és Nemes 
Károly, ilj. Draskóczy Lajos és Dianiska Andor a tiszai egyházkerületből. 

A számvizsgálóbizottság tagjai lettek: Scholtz Gyula szarvasi, Kovács Andor 
orosházi és Mendöl Lajos nagyszénási lelkészek. 

Beiratkozott az intézet tagjai sorába eddig 128 tag, még pedig 26 alapító 
és 102 rendes tag. Ezek közül 3 tag elhalálozván, az intézet tagjainak összes száma 
ez idő szerint 125. 

Kerületek szerint következőkép oszlanak meg az intézet tagjai: 1. a dunán-
inneni kerületből van 16 rendes, 4 alapító = 20 tag; a dunántúliból 35 rendes, 4 
alapító = 39 tag ; a bányai kerületből 32 rendes, 14 alapító = 46 tag ; a tiszaiból 
19 rendes, 4 alapító = 23 tag. 

Az anyagi viszonyokat illetőleg a megvizsgált számadások a következő 
eredményt mutatják: 

Az 1902-ik év végén volt bevétel 3776 kor. 41 fill. 
kiadás 358 „ 22 „ 
maradvány . . . . 3418 kor. 19 fill. 

Hátralékos követelés volt 1521 kor. 56 fill. 
Tiszta vagyon a hátralékkal egvütt 4669 kor. 75 fill. A pénztári állománv 

1893 okt. 15-én 5527 kor. 17 fill. 
Örömmel jelentjük, hogy a mult esztendőben Isten segedelméből már hét 

lelkésztársunk tanulófiának adtunk segélyt 60—60 koronájával, összesen tehát 420 
koronát, egy lelkésztársunk fia pedig az intézet részére felajánlott szabad asztalt 
nyerte segélyképpen. Bármilyen csekély dolognak látszik is ez, kezdetnek mégis 
elegendő, annyival inkább, mert él bennünk a remény, hogy Isten segedelméből 
a segélyezésre fordítható összeg évről-évre növekedni fog s intézetünk évről-évre 
több lelkésztárs gondjait fogja enyhíthetni. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
98. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 96-ik pontjánál felvétetett a tiszai egyház-

kerület püspökének jelentése, a mely szerint a néhai Weszter Lajos hagyatékához 
tartozó vagyont Lőcsén f. évi szeptember hó 29-én személyesen megvizsgálta és 
azt találta, hogy a haszonélvező özvegy gondosan kezeli az emeletes házat, a melyből 
három lakás után évi 1112 kor. házbérjövedelme van, hogy a város határában levő 
58 hold föld bérbe van adva évi 638 kor. bérért, ellenben tűzkár és házbéradó 
fejében 701 korona 07 fillért fizetvén, tiszta jövedelme saját lakása bérértékének 
betudásával 1045 korona 93 fillérre rúg. 

Az egyetemes közgyűlés a püspöki jelentést elismerésének kifeje-
zésével tudomásul veszi. 
99. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 103-ik pontjánál felvétetett az egyetemes 

alkotmány- és jogügyi bizottság jegyzőkönyve és javaslata a tiszai egyházkerület-
nek, az idei közgyűléséből is megismételt ama indítványa felett, hogy újabb zsinat 
tartassék és az előmunkálatok megejtéséhez szükséges lépések tétessenek meg. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javas-
latát elfogadja és tekintettel arra, hogv a Zs. T. hatálya még sokkal rövi-
debb tartamú, semhogy a gyakorlatban szerzett tapasztalatok alapján ma 
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már megállapítható lenne, mely intézkedések kívánnak módosítást avagy 99 
kiegészítést; tekintettel továbbá arra, hogy az 1848:XX. t.-ezikk végre-
hajtása iránti mozgalom, a mennyiben sikerre vezet, egyházunk külső és 
belső viszonyait minden irányban meg fogja változtatni, a minek szükség-
szerű folyományaként fog előállani a zsinat egybehívása ; tekintettel végül 
különösen arra is, hogy a zsinat megtartása az amúgy is túlterhelt egy-
házainkra igen nagy anyagi áldozatokat róna : az indítványt, mint nem 
időszerűt, a napirendről leveszi. 
100 (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 106-ik pontjánál felvétetett az egyetemes 

pénzügyi bizottság javaslata a dunáninneni egyházkerületnek hozzá utalt ama indít-
ványa tárgyában, hogy az egyházegyetem alapítson theologiai akadémiája Ottho-
nában mindegyik egyházkerület számára 1—1 ingyenes helyet és ruházza át a 
püspökre a betöltés jogát. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest, 
az indítványt, pénzbeli fedezet hiányában, egész kiterjedésében meg nem 
valósíthatván, tekintettel mindamellett arra, hogy az üllői-úti ház kezelési 
eredménye az előirányzottnál kedvezőbben alakul és e czímen bevételei 
az előirányzottal szemben 2—300 koronával fognak növekedni, egyelőre 
egy tanuló részére engedélyez az 1904/5. iskolai évben egy ingyenes helvel 
az előírt 160 kor. költséggel és az ingyenes hely betöltésének jogát az egye-
temes egyház elnökségére ruházza. 
101. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 107. pontjánál, a vallástanítási tantervről 

a tanügyi bizottság előadója jelenti, hogy az már a közoktatási bizottság tárgya-
lására vár. 

Tudomásul vétetik. 
102. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 108. pontjánál az egyetemes ügyész, a 

hivatalos postai küldeményekhez újabban követelt bélyeges szállítólevelek tár-
gyában azt javasolja, hogy a panaszra okot szolgáltató s az évtizedek óta fennálló 
gyakorlattal ellentétben álló rendelet visszavonása iránt a kormányhoz felirat 
intéztessék. 

A közgyűlés ez ügyészi javaslathoz képest, elhatározza, hogy a 
hivatalos postai szállítmányok eddigi teljes díjmentességének fentartása iránt 
a kereskedelmi s egyidejűleg a pénzügyi minisztériumhoz is feliratot intéz. 
103. (Zs.) Az egyetemes pénzügyi bizottság jelenti, hogy a Hornyánszky 

Viktor által bemutatott elszámolás szerint, a zsinati törvényekből 625 magyar, 120 
német, 247 tót, a pótfüzetből 960 példány van még nála bizományi készletben, 
Zsilinszky „Tájékoztatójából pedig 247 példány van készletben, mihezképest e 
munkákból újabb kiadás szüksége nem forog fenn. 

Tudomásul szolgál. 
104. (L.) Fölvétetett a dunáninneni egyházkerület indítványa a bibliai olvasó-

könyv tárgyában. 
Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy ez ügv már jelen 

jegyzőkönyv 34. pontja alatt elintézést nyert, az indítvány felett napi-
rendre tér. 
105. (L.) Fölvétetett a dunántúli egyházkerület idei közgyűléséből 110. jkvi 

pont alatt tett felterjesztése, a melyben kéri az egyetemes gyűlést, hogy kérje fel 
a magas kormányt a tanítók fokozatos javadalmazását tervbevett javaslat olyképen 
való módosítására, hogy ne csak az állami, de az 1893 : XXVI. t.-cz. revíziójával a 
felekezeti és így a mi tanítóink fizetésének emelése is — államsegélylyel való kiegé-
szítésével — országos törvény által biztosíttassék. 

Minthogy az előadó jelentése szerint az egyházunkat s az ev. 
református egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság az 1848. 
évi XX. t.-cz. végrehajtása ügyében a kormányhoz intézendő felterjesz-
tésében e kérdésre is kiterjeszkedik, az egyetemes közgyűlés külön intéz-
kedés szükségét fenforogni nem látja. 
106. (H.) Fölvétetett a Luther-társaság irodalmi szakbizottságának 1903. évi 

november 12-én Budapesten tartott ülésének következő jegyzőkönyvi kivonata, ille-
tőleg indítványa : 

Zsilinszky Mihály elnök előterjeszti, hogy a Luther-társaság ez idei közgyű-
lési határozata folytán az egyet, ülés tartama alatt a Luther-társaság igazgató-taná-
csának és irodalmi szakbizottságának közös ülésében a tiszai egyházkerületnek azon 
indítványa tárgyaltassék, mely szerint a Luther-társaság egy „Egyházi hivatalos Köz-
löny"-t adjon ki, mely hivatva volna a püspöki körleveleket, miniszteri fontosabb 
rendeleteket, pályázatokat stb. efféle közleményeket az érdekeltek általános tudo-
mására hozni és az által az adminisztrácziót egyszerűsíteni. 

Igen hosszú és beható tárgyalás után a felszólalók nagy többsége szerint, 
12 
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az ilyen Közlöny életbeléptetése igen czélszerűnek, sőt szükségesnek találtatott és 
Gyurátz Ferencz püspök indítványa folytán határoztatott, hogy az egyetemes 
gyűlés útján felszólítandók volnának a kerületek : nyilatkozzanak ez ügyben és ha 
üdvösnek tartják az eszmét és a Luther-társaságot megbíznák a Hivatalos Közlönv 
kiadásával, mely összeggel járulnának a már más Luther-társasági czélokra nyújtott 
segélyezésen kívül, még külön a Közlöny kiadásainak s költségeinek fedezéséhez? 
Egyúttal megbízatott az elnök, hogy ezen határozatot indítványképen még most 
terjeszsze az egyet, gyűlés elé. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt nyilatkozattétel végett leszál-
lítja az egyházkerületekhez. 
107. (L.) Fölvétetett a dunántúli egyházkerület ez idei közgyűlésének 21-ik 

jegyzőkönyvi pontjában foglalt indítványa, mely szerint megkeresi az egyetemes 
közgyűlést, hogy az egyházunkat és az evang. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottsághoz tenné át, együttes és sikeresebb megoldás czéljából a gim-
náziumi tanárok fizetésének szabályozásával egyidejűleg a tanítóképzőintézeti tanárok 
s a népiskolai tanítók íizetése rendezésének ügyét is. 

Az egyetemes közgyűlés, az indítványhoz képest, az ügyet átteszi 
a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz. 
108. (L.) Fölvétettek a dunántúli egyházkerület ez idei közgyűlési jegyző-

könyvének 14-ik és ezzel kapcsolatosan a dunáninneni egyházkerület jegyzőköny-
vének 85-ik pontjában foglalt felterjesztések, a melyekben az egyházkerületek az 
1848: XX. t.-cz. végrehajtása szempontjából megjelölik ama czélokat, a melyeknek 
megvalósítása czéljából megfelelő állami segély kérendő. 

Minthogy az előadó jelentése szerint az 1848: XX. t.-cz. végrehaj-
tása ügyében az egyházunkat és az evang. ref. egyházat közösen érdeklő 
ügyekre kiküldött bizottság által kiküldött albizottságok előkészítő munká-
lataikban már figyelemmel voltak az egyházkerületek által felvetett egyes 
kérdésekre, az egyetemes közgyűlés külön intézkedés szükségét fenforogni 
nem látja. 
109. (L.) Fölvétetett az ág. hitv. ev. vallásoktatók 1903 nov. 10-én tartott 

értekezletének jegyzőkönyvi 5-ik pontjának kivonata, a melylyel az értekezlet a 
vallásoktatói értekezletek tartását bejelenti azon kérelemmel, hogy mondja ki a 
közgyűlés, miszerint a vallásoktatói értekezletek tartását szükségesnek tekinti s 
azokat a valláspaedagógiai kérdéseknél, mint véleménynyilvánító szervet elismeri 
s az értekezlet ügyét az iskolákat fentartó testületek figyelmébe ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés örvendetes tudomásul veszi, hogy a vallás-
oktatók alkalmilag értekezletet tartanak. 
110. (G.) Felvétetett a dunántúli egyházkerület közgyűlési felterjesztése a 

püspökök részére szervezendő nyugdíj tervezete tárgyában. 
Az egyetemes közgyűlés a püspöki nyugdíj-tervezetet az egyház-

kerületi felterjesztéssel együtt átteszi tanulmányozás és esetleges javaslat-
tétel czéljából az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz. 
111. (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén, dr. Baltik Frigyes püspök 

az egyetemes felügyelőnek, az egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak mondott 
köszönetet, mire a gyűlés dr. Baltik Frigyes buzgó imájával befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 3-ik pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső s. k., 
egyetemes felügyelő, világi elnök. 

Dr. Baltik Frigyes s. k., 
püspök, egyházi elnök. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k., 
világi egyet, főjegyző. 

Poszvék Sándor s. k., 
egyh egyet, főjegyző. 

Dr. Győry István s. k. 
világi egyet, aljegyző. 

Dr. Lehotzky Antal s. k., 
világi egyet, aljegyző. 

Händel Vilmos s. k., 
egyh. egyet, aljegyző. 

Glauf Pál s. k., 
egyh. egyet, aljegyző. 



F U G G E L E K. 

A magyarországi ág. hitv. ev. gimnáziumok rendtartása. 

ELSŐ RÉSZ. 

A tanári testületről. 
1. §. A gimnáziumban rendes tanárokul csak oly feddhetlen előéletű ág. h. 

evangélikus, szükség esetén ev. református, a magyar nyelvet tökéletesen bíró 
magyar honpolgárok alkalmazhatók, kik tanári oklevelet nyertek s első sorban azon 
tanszakra, melyre oklevelük szól. Oklevelet még nem nyert, de legalább már szak-
vizsgálatot tett tanárjelöltek csak helyettes tanárokul alkalmazhatók oly feltétellel, 
hogy három év lefolyása alatt a tanári vizsgálatot letegyék, különben állásukban 
meg nem hagyatnak. 

A vallástanárok vagy a lelkészek, vagy oly férfiak sorából választandók. 
kik a középiskolai vallástanári vizsgálatot letették. 

A tanárokat a fentartó hatóság választja ; a választásnál a tanári testület-
nek ajánlati joga van; a hol a tanároknak a választásnál szavazati joguk is van, 
az ott ezután is fentartandó. (E. A. 198. §.) 

Az államilag segélyezett gimnáziumokban, a tanárok alkalmazásánál az 
államsegélyi szerződésekben foglalt határozatok irányadók. 

2. §. A nyolcz osztályú teljes gimnáziumban a tanárok száma a más 
felekezetű vallástanárokon, a szépírás, a torna, s a nem rendes tárgyak tanítóin 
kívül, az igazgatót is beleértve, legalább 11, a hatosztályúban legalább 8, a négy-
osztályúban legalább 6. A görögpótló tárgyak tanítása és párhuzamos osztályok 
létesítése a létszámot aránylagosan fokozza. 

3. §. A nyolczosztályú teljes gimnáziumban az igazgató heti 10, a szak-
tanár 18, a rajztanár 20 óránál, a nem teljes gimnáziumban az igazgató 15, a 
szaktanár 18 óránál többre nem kötelezhető. Az ezen felül vállalt órák külön 
díjazandók. Az óratöbbletek s a hosszabb helyettesítések díjazásának mértékét a 
fentartó hatóság helyi szabályzatban állapítja meg. 

Az igazgató heti óráinak száma 10, illetőleg 15-nél, a szaktanároké 25, a 
rajztanáré 28-nál több, huzamosabb ideig tartó helyettesítés, vagy óratöbblet válla-
lása esetében sem lehet. 

4. §. A tanárok az állásukkal járó összes kötelességeket pontosan és lelki-
ismeretesen tartoznak teljesíteni. 

5. §. A tanárok kötelességteljesítése s egész működése felett a közvetlen 
felügyelet a fentartó hatóságot illeti, mely jogot az iskolai szervezetben megjelölt 
fórumok (iskolai bizottság) közbejöttével gyakorolja. (189. §. b). A tanárok fegyelmi 
ügyeinek elbírálására és elintézésére nézve pedig a zsinati törvényeknek ide vonat-
kozó intézkedései irányadók. 

6. §. A gimnázium élén az igazgató áll, kit a fentartó testület a rendes 
tanárok közül, hat évre szótöbbséggel választ, mely idő letelte után újra választható. 

Minthogy az iskola érdeke kívánja, hogy az igazgató tisztét oly egyén 
viselje, kit a tanárok többsége is óhajt, az igazgató választásánál a tanári testületet 
szintén ajánlási jog illeti meg; hol pedig a fentartó testület az igazgatót addi^ is 
a tanári testülettel egyetemben választotta, ott ez az eljárás továbbra is fentartandó. 

7. §. Az igazgató kötelességei: 1. Az illetékes hatóság határozatait végre-
hajtani, illetőleg végrehajtatni. 2. Az iskolai helyiségek rendbentartásáról gondos-
kodni. 3. Az iskolai törvényeket humánus módon, részrehajlatlan igazsággal végre-
hajtani. 4. A tanterv megtartására s a használt tankönyvek megfelelő voltára 
felügyelni. 5. A tanítás folytonosságát és összhangzatosságát ellenőrizni s a tanárok 
tevékenységét folytonos figyelemmel kisérni. 6. Az intézetben a tanári testülettel 
együtt a hazafias érzelmet és protestáns evangéliumi szellemet fejleszteni, őrizni 
és ápolni, és minden eltérést ez irányban meggátolni. 7. A fentartó testületet az 

12* 
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intézetben esetleg előforduló hiányokra figyelmeztetni s az intézet beléletére vonat-
kozó reformokat megindítani. 8. Az intézetet az egyházi főhatósággal, valamint a 
kormánynyal s bármely világi hatósággal és egyesekkel szemben, tanulmányi, 
fegyelmi és adminisztratív ügyekben képviselni a fentartó testület jogainak épségben 
tartásával. 9. A kormány s az egyházi hatóságok által a törvény értelmében bekivánt 
kimutatásokat idejében beküldeni. 10. A nem illetékes úton hozzá érkező, az 
autonomiába és törvénybe ütköző kívánságokról és rendeletekről az illetékes egyházi 
főhatóságot értesíti. 11. A kívánt bizonyítványmásodlatokat és egyéb okmányokat, 
a szabályszerűleg megállapított módon kiállítani. Általában az intézet beléletének 
kormányzása és intézése, egész súlyával az igazgató vállaira nehezedik s a bármely 
iránvban elkövetett mulasztásért a felelősséget ő viseli. 

8. §. Az igazgató jogai ennélfogva: 1. A tanároktól megkövetelni, hogy az 
iskolai törvények megtartassanak. 2. Hogy a tanterv utasításaihoz alkalmazkodjanak 
s a tankönyvek megválasztásában a fennálló normativumot kövessék. 3. Hogv 
betegségüket vagy bármely más természetű akadályoztatásukat neki jókor tudo-
mására hozzák, hogy a helyettesítésről kellő időben gondoskodhassék, mely irányban 
tett intézkedéseinek a tanárok feltétlenül engedelmeskedni tartoznak, 4. Joga, illetve 
kötelessége az egyes osztályokban az előadásokon jelen lenni, a kijavított írásbeli 
dolgozatokat, osztálynaplókat, ellenőrzés végett koronként bekövetelni. 5. Az intézet 
főbb mozzanatai számára (beiratás, vizsgák) az időt a tanári karral együtt meg-
állapítani, s a fentartó testületnek bejelenteni. 6. A tanári értekezletet bármikor 
összehívni s minden, az intézetre vonatkozó ügy felől értesítést szerezni. 7. A 
tanári hivánvokat aláírni, a tanárok szolgálati bizonyítványait kiállítani a felügye-
lővel együtt. 8. Három szabad napot engedélyezni. 9. A tanároknak, szükség esetén, 
egy hétnél tovább nem terjedhető szabadságot engedélyezni. 10. A gimnáziumi 
mindennemű egyesületre felügyelni s működésüket ellenőrizni. 11. Az érettségi 
vizsgálatok kivételével az összes vizsgálatokon elnökölni vagy helyettest rendelni. 
Általában joga van az igazgatónak mindama intézkedések megtételére, melyek a 
gimnázium szellemi életének emelésére szolgálnak. 

9. Minden egyes osztály élén egy osztályfő áll, lehetőleg azon tanár, 
kinek az osztályban legtöbb órája van. Az osztályfőt az igazgatóval egyetértve, a 
tanári értekezlet jelöli ki. Az osztályfő jogai, illetve kötelességei: 1. A fegyelem 
kezelése az osztályban, a mulasztások igazolása, az egy napra terjedő órák elen-
gedése, s a mennyiben súlyosabb vétség nem forog fenn, a büntetések kiszabása és 
végrehajtása. (1. 26. §.) 2. A tanulók mellékfoglalkozásait figyelemmel kisérni s a 
netán észlelt túlterhelés ellen a tanári értekezleten felszólalni. 3. Az osztálynapló 
pontos vezetésére és a 18. §.-ra való figyelemmel arra ügyelni, hogy a tanulók túl 
ne terheltessenek. 4. A szülőket fiaik rossz előmeneteléről s magaviseletéről érte-
síteni. 5. Az osztályfő készíti el az osztály bizonyítvány-könyvét s vezeti be abba 
a tanulók osztályzatát, írja a szülőknek szánt értesítőket s állítja ki az évi bizo-
nyítványokat az igazgató aláírása mellett. 6. Ügyel az osztály tisztaságára s a 
berendezési tárgyak és tanszerek rendbentartására. 7. Osztálya tanulóit az osztályban 
tanító többi tánárral felváltva az iskolán kívül is figyelemmel kiséri, lakásukon 
meglátogatja, s szüleikkel vagy helyetteseikkel, a nevelés sikere érdekében állandó 
érintkezésben lenni igyekszik. 

10. §. Az egyes tanárok a tanítási órák alatt egyenként felelősek a fegyelem 
és tanítási menet megtartásáért. E czélból kötelesek az osztály naplójába : az órát, 
a végzett tananyagot, a hiányzókat s minden netaláni rendbontást bejegyezni. Az 
óraközök alatt az osztály fegyelmére azon tanár ügyel fel, ki a következő órában 
az osztályba megy s idevonatkozó észrevételeit szintén az osztálynaplóba vezeti 
be. A viszonosság elvénél fogva azonban, az egyes tanárok is megkívánhatják, 
hogy mind az osztályfő, mind az igazgató velük is közöljék mindazon fontosabb 
mozzanatokat, melyek az intézet kebelében a tanulók fegyelmére nézve fel-
merültek. 

11. §. A könyvtárak és szertárak őrei a gondjaikra bízott gyűjteményeket 
lelkiismeretesen gondozni, a szaktanároknak a tanári értekezleten előterjesztett s 
közös egyetértéssel megbeszélt javaslatai alapján tervszerűen és szakszerűen fej-
leszteni, pontos leltárt vezetni s az évi gyarapodásról, minden iskolai év végén, 
az Értesítőbe is felveendő jelentést adni kötelesek. 

A könyvtárak és szertárak őreit, a mennyiben tanszékekhez nincsenek 
kötve, a tanári testület ajánlatára a fentartó hatóság választja s ezek külön díjazás-
ban is részesíthetők. A hol a könyvtár vagy egyéb gyűjtemény őre eddig külön 
díjazásban részesült, azután is élvezetében maradjon. 

12. §. A hol a tandíjat és egyéb iskolai tartozásokat a fentartó hatóság 
pénztára nem közvetlenül szedi be, a tandíj kezelésével a tanári testület ajánlatára, 
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a rendes tanárok valamelyike, vagy maga az igazgató is megbízható. A tandíj-
kezelőnek, valamint a tápintézet (alumneum, convictus) gondnokának (ephorus) 
teendőit s méltányos díjazását, külön helyi szabályzat állapítja meg. 

A tanári értekeztetek. 
13. §. A tanári testület minden fontosabb ügy felett tanári értekezletekben 

közösen tanácskozik és határoz, melyeken ép ezért minden egyes tanár meg-
jelenni köteles; akadályoztatása esetén elmaradását igazolni tartozik. Az értekezlet 
tagjai a középiskola rendes és helyettes tanárai. A nem evangélikus tanulók vallás-
tanárai, az iskolaorvos, a nem rendes tornatanár és a melléktárgyak tanítói nem 
tagjai az értekezletnek, azonban tanácskozásra ezek is meghívhatok. 

Az értekezleten szótöbbséggel hozatnak a határozatok, egyenlő szavazat 
esetében az igazgatónak, vagy elnöklő helyettesének szavazata dönt. Személyi 
ügyekben titkos szavazásnak van helye. Fontosabb, különösen elvi jelentőségű 
kérdésekben a kisebbségnek, sőt minden egyes tanárnak s így az igazgatónak is 
joga van, külön véleményét jegyzőkönyvbe vétetni s így a felettes hatóság dön-
tését provokálni. 

a) A rendes havi értekezletek, melyeknek tárgyai elsősorban a folyó 
adminisztrátiv ügyek s melyeknek napját a tanév elején, a tanárok, az első tanács-
kozáskor szótöbbséggel állapítják meg. Az igazgató azonban a szükséghez képest, 
a kitűzött napon kívül is hívhat össze tanári gyűlést s azon a tanárok szintén 
mindnyájan megjelenni tartoznak ; s a tanárok többségének kívánságára bármikor 
össze kell hívnia az értekezletet. 

b) Ellenőrző és osztályozó értekezletek, melyeken a tanári testület az 
összes tanulók tanulmányi előmenetele s magaviselete felett mond Ítéletet és az 
első félévi és évvégi osztályzatokat megállapítja. 

c) Módszeres tanácskozások, a tanítás összhangzatosságának biztosítása 
czéljából évenként kétszer: u. m. szeptember és február hónapok közepén. 

d) Évnyitó és évzáró értekezletek az év kezdetével és bezárásával felmerülő 
ügyek elintézésére. 

Ezen tanácskozások jegyzőjét a tanári testület saját kebeléből választja 
szótöbbséggel úgy, hogy a tanárok, méltányosság szerint, váltakozva viseljék e 
tisztet. A váltakozó jegyzőket a fentartó hatóság méltányos díjazásban részesítheti. 

MÁSODIK RÉSZ. 

A tanulmányok rendje. 
14. §. A tanári testület feladata a tanítványokra oly módon hatni, hogy 

azok lelke a gimnázium czéljainak megfelelőleg kiműveltessék. Ezt a czélt első 
sorban a tanítás által éri el. A gimnáziumi tanítás tárgyai: \ . a vallástan és a 
négy alsó osztályban az egyházi ének; 2. a magyar nyelv és irodalom; 3. a latin 
nyelv és irodalom ; 4. a görög nyelv és irodalom, illetőleg a görög nyelv pótlására 
rendelt tárgyak ; 5. a német nyelv és irodalom ; 6. a történelem ; 7. a földrajz ; 
8. a mennyiségtan, a mértani rajzzal együtt; 9. a természettudományok: természet-
rajz és természettan; 10. a filozófiai propaedeutica; 11. a szépírás és 12. a test-
gyakorlás. Ezekre nézve az országos törvény szabványai kötelezők. (1883. t.-cz. 
3. és 5. §.) Facultativ tárgyak: az egészségtan, a műének, zene, az idegen nyelvek, 
a gyorsírás és szabadkézi rajz. A rendes tantárgyak tanulása alól felmentésnek helye 
nincs, kivéve testi fogyatkozás miatt a torna, a mértani rajz technikai része, a 
szépírás és az éneklés alól. Az egész évre szóló felmentést a felekezeti főhatóság, 
az ideiglenest az igazgató a szülők vagy helyetteseik kérelmére orvosi bizonyítvány 
alapján adhatja meg. A szaktanárok az osztályokba járó nyilvános tanulóknak a 
kötelező tantárgyakból nem adhatnak magánórát. 

15. §. Ä tantervet megállapítani, a tanmenetet főbb elvei szerint meghatá-
rozni, az egyetemes gyűlés joga. Ez idő szerint, midőn gimnáziumaink kivétel 
nélkül állami segélyben részesülnek, a szerződések értelmében és hogy az átlépés 
a mi gimnáziumainkból az államiakba és megfordítva akadálytalanul történhessék, 
az állami tanterv követendő; a vallás tanítására nézve azonban, kivétel nélkül, az 
egyetemes gyűlés által megállapított, illetőleg helybenhagyott tanterv kötelező. 
(E. a. 194. §.) 

16. §. Tankönvvekül az egyetemes gyűlés által helybenhagyott könyvek 
használandók, az államilag engedélyezettek csak annyiban, a mennyiben egyházunk 
tanaival, szellemével, történeti fejlődésével ellenkezőt nem tartalmaznak, a mit 
szemmel tartani a tanári testületeknek feladata. Az egyetemes gyűlés által kizárt 
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könyvek nem használhatók. A tankönyvek megbírálásának, illetőleg engedélyezé-
sének módját, az iskolai bizottságokról szóló szabályrendelet állapítja meg. 

17. §. A tantárgyak beosztását a következő tanévre az igazgató készíti vagy 
készítteti s az iskolai év végén, az értekezleten terjeszti elő. A beosztásnál figye-
lembe veendő 1. hogy a rokontantárgyak lehetőleg egy kézbe jussanak, úgy, hogy 
az alsóbb osztályokban lehetőleg kevés tanár tanítson ; 2. hogy a tanár elsősorban 
oly tantárgyakat vállaljon, melyekre képesítve van, szükség esetén azonban rokon-
tárgvakat is; 3. hogy a tanításban a folytonosság lehetőleg meg legyen tartva, a 
mit a felmenő rendszerrel lehet elérni (p. o. a ki az V-ben a latin-görögöt kezdi, 
ugyanazon osztálylyal a YIII-ig halad); 4. hogy az óraszám lehetőleg egyenlő, de 
mindig arányos legyen, (írásbeli dolgozatok javítása, szertárak kezelése, egyesü-
letek vezetése). 

Az igazgató felügyel arra, hogy ezen szempontok a tárgybeosztásnál is 
érvényre jussanak. Ép ezért jogában áll oly esetben, midőn a tanítás sikere úgy 
kívánja, a tanárt, a tanári testülettel egyetértve, azon osztályba áttenni, a hol 
legtöbb sikerrel működhetik. Ellenkezés esetén a fentartó hatóság iskolai bizott-
sága dönt. 

Ugyancsak az évzáró értekezleten állapítandók meg a tankönyvi változások 
s jelöltetnek ki az osztályfők, kik a fentartó hatóságnak bejelentendők s össze-
állítandó azon tanulók névsora, kik kifogásolt magaviseletük miatt a jövő iskolai 
évben nem lesznek felvehetők. 

18. §. Mivel az igazgató a tanterv szigorú megtartásáért minden esetben 
felelős és hogy a tanítás összhangzatosságát az egyes tantárgyak és iskolai felad-
ványok között megőrizhesse, kell, hogy a tanítás állapotáról mindenkor tudomása 
legyen. Ezt egyrészt a gyakoribb hospitálás által éri el ; minthogy azonban a 
hospitálást elfoglaltsága miatt esetleg ritkábban végezheti, a következő eljárás 
követendő: 1. minden szaktanár köteles a tananyagot félévenként a paedagogia 
követelményének megfelelőleg írásban úgy beosztani, hogy annak főbb pontjai 
kiemelkedjenek; 2. köteles folytonos tekintettel lenni a más, rokonszakban végzett 
tananyagra, hogy minden ismeret a maga organikus helyén, sem előbb, sem utóbb 
ne forduljon elő, valamint tekintettel kell lennie a rokonszakokban a műszavak 
egyformaságára is; 3. mindennemű iskolai feladatok, dolgozatok, praeparátiók, 
olvasmányok, tanítási pensumok kiszabásában mértéket és időt kell tartani, ne hogy 
azoknak egyidőben való összehalmozódása folytán a tanuló túlterheltessék, illetőleg 
képtelen legyen kötelességének megfelelni; miért is az évnyitó értekezleten, közös 
megegyezéssel, az egész iskolai esztendőre előre megállapítandó, hogy az egyes 
osztályokban tanító tanárok közül ki, mikor, a hónap melyik hetében, egymás 
után milyen sorrendben adja fel az írásbeli házi feladatokat; 4. egy tantárgyat a 
másik rovására, privát szorgalmi feladványok, vagy túlságos terjedelmesség által 
szorítani egyáltalában tiltatik; 5. az üdülésre szánt szünnapokra, ünnep- és vasár-
napokra a tanulót írásbeli feladványokkal, vagy a rendesnél nagyobb pensumokkal 
terhelni nem szabad; tankönyv helyett írott füzeteket használni tilos; 6. Az igaz-
gató köteles a rendkívüli és melléktárgyak tanítását, az ezen tantárgyak tanulására 
vállalkozó tanulók haladását és az órák látogatását is ellenőrizni ; e végből szemé-
lyesen vagyatanári karnak általa megbízandó más tagja ily órákban gyakrabban hospitál. 

19. §. A szaktanárok részéről félévenkint megállapított tanmenet felett az 
észrevételek a szeptember és február hónapok közepén tartandó módszeres tanács-
kozásokon teendők meg. A módszeres tanácskozások tárgyát e szerint az írásban 
beterjesztett tanmenetek felülbírálása képezi s czéljok a tanítás összhangzatosságának 
megóvása. Ezen tanácskozásokat, a megjelölt időben az igazgató hívja össze s 
készíti elő. A tanácskozásokon, a megjelölt időben, minden tanár köteles meg-
jelenni s helyeslő vagy helytelenítő véleményét, kollégiális módon elmondani. Az 
egyes tanárok, a közös tanácskozások alapján elfogadott módosításokat, a mennyiben 
lényegbe vágó, szakszerű változtatásokat nem tartalmaznak, elfogadni s követni 
tartoznak; az ellenkező véleményt a fentartó hatóság iskolai bizottsága elé terjesz-
teni s onnan netaláni orvoslást kérni, minden szaktanárnak jogában áll. A tanács-
kozásokról jegyzőkönyv veendő fel, melyet az e czélra választott jegyző vezet. 

A rendes havi értekezletek is, a mennyiben az idő megengedi, tárgyal-
hatnak rendszerint a tanulmányi naplóba történt bejegyzések alapján vagy a hospi-
tálás fotytán felmerülő módszeres kérdéseket. 

20. §. Az ismétlésekre vonatkozólag az igazgatónak joga és kötelessége 
arra ügyelni, hogy: 1. az ismétlések szakaszonként megtörténjenek, a mit az osztály-
naplóban minden tanárnak fel kell tüntetnie; 2. hogy a tananyag, az iskolai év 
végén, teljesen átismételtessék ; 3. hogy az évvégi általános ismétlés jókor meg-
kezdődjék, nehogy az anyag összehalmozódása a tanulót az ismeretek alapos ál-
ismétlésében megakadályozza. 
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21. §. Àz iskolai tanítás támogatására szolgálnak az ifjúsági könyvtár és 
önképző-körök. 

a) Az ifjúsági könyvtár számára a könyveket az okszerű paedagogia s a 
középiskolai oktatás és nevelés követelményeinek megfelelőleg kell megválasztani. 
Az itjusági könyvtárnak ilyetén berendezéseért elsősorban a felügyelő tanár, aztán 
az igazgató s az egész tanári testület felelős, mely az ifjúsági könyvtár kezelésének 
részleteit megállapítja. 

b) Az önképző-körök czélja a szabad munkásságot előmozdítani: 1. dolgo-
zatok készítése és bírálásával, 2. szavalással. Az önképző-köröknek ősi, protesáns 
szokás szerint egy főgimnáziumban sem volna szabad hiányozniok. Felügyelőjük 
rendszerint gimnáziumi tanár és pedig az, a ki a felsőbb osztályokban a magyar 
nyelvet és irodalmat tanítja. A kör választott ifjúsági tisztviselői az elnöknek és a 
körnek felelősek: az elnök viszont az év végén a tanári testületnek tesz jelentést 
a kör működéséről s vagyoni állapotáról s az igazgató kívánalmára a jegyző- és 
egyéb könyveket is köteles bemutatni. Ugyanazon általános szabályok határozzák 
meg a dal-, zene- s egyéb ifjúsági egyesületeket is. A körök alapszabályait a tanári 
testület állapítja meg s a fentartó hatóság hagyja helyben. 

c) Köröket alakítani csak a tanári testület beleegyezésével szabad s a mint 
a felügyelő tanár segítségével a tanári karnak mindig törekednie kell arra, hogy 
a kör tagjai a megfelelő tevékenységet csakugyan ki is fejtsék, addig másrészt 
még arra is tartoznak ügyelni a felügyelő tanárok, hogy a tanulók korbeli működése 
és elfoglaltsága, a kötelezett tantárgyak szorgalmas tanulását ne akadályozza. 
Gyenge vagy hanyag tanulókat az igazgató eltilthat az önképző-körbe vagy más 
ifjúsági egyesületbe való belépéstől. 

Középiskolai tanuló az intézeten kívül álló társulatnak vagy egyesületnek 
tagja nem lehet. 

22. §. A rendkívüli tantárgyakra vonatkozólag a rendelkezés joga a fen-
larló hatóságot illeti meg, mely a tanári testület javaslatára ad engedélyt arra, 
hogy valaki ezen tantárgyakban az iskolán belül, a tanulók részéről fizetendő, 
külön díjazás mellett magánoktatást adhasson. 

HARMADIK RÉSZ. 

A fegyelemről. 
23. §. „A fegyelem a gimnáziális nevelés azon gyakorlati része, mely a 

növendék szeszélyeit és önkényeit józan életszabályok és törvények által fékezi s 
ez által nemesebb erkölcshöz, jog- és erényszerű cselekvési módhoz szoktatja." A 
fegyelem gyakorlásának szelleme pedig más nem lehet, mint a gimnáziumi huma-
nistikus vallás-erkölcsi s hazafias nevelés szelleme, mely egyaránt távol van a 
rigorismus és elkényeztetés szélsőségeitől. 

24. §. A fegyelem kezelése s a fegyelmi eszközök megválasztása a tanári 
testület joga és kötelessége, mely azt a fentebbi szellemben s az ide vonatkozólag 
fennálló s helybenhagyott törvények keretén belül gyakorolja és teljesíti. A tanári 
testület ezen jog gyakorlatában nem korlátozható, mivel a tanárok ismerik leg-
jobban a növendékeket s ők tudják ennélfogva azt a módot, melylyel azok köte-
lességszerű magaviseletre és tevékenységre bírhatók. 

25. §. Az iskolai törvényeket minden intézet külön állapítja meg a fentartó 
hatósággal egyetértve, szem előtt tartva azt, hogy az iskola feladata korlátozni, irányt 
szabni s javítani, nem pedig bosszút állani és czélellenesen büntetni. A büntetendő 
cselekvények tehát az iskola czéljához képest, egyfelől hanyagság esetében, másfelől 
erkölcsi irányban állapítandók meg. Az iskolai törvények jóváhagyás végett a kerü-
leti közgyűlés elé terjesztendők. 

26. §. A büntetés fokozatai: 1. megrovás négyszemközt vagy nyilvánosan 
az osztály előtt; ezt alkalmazhatja: a tanár, az osztályfő, az igazgató, a tanári tes-
tület; 2. elzárás a tanárok által, de az osztályfő tudtával egy órára; az osztályfő 
vagy az igazgató által két órára ; de mindig kellő felügyelet és foglalkoztatás mel-
lett. A bezárt tanulót rendszerint az a tanár foglalkoztatja, a kinek kívánságára 
vagy kezdeményezésére a bezáratás történik. 3. Az iskolából való eltanácsolás, a 
tanári testülettel egyetértőleg, az igazgató által vagy az intézetből való nyilvános 
kizárás az iskolai fegyelmi szék által. Az iskolai fegyelmi szék szervezetét az iskola-
fentartó testület határozza meg a kerület jóváhagyásával. Az iskolai fegyelmi szék 
által hozott határozat ellen felebbezésnek helye nincs. A fentebb felsorolt bün-
tetési fokozatok, erkölcsi romlottság esetén mellőzhetők és a kizárás rögtön 
alkalmazható. Megrovásról, ha azt a tanári testület vagy a fegyelmi szék alkal-
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mazza, az elzárásról pedig mindenkor előre értesítendők a szülők vagy he-
lyetteseik. 

A kizárás súlyos erkölcsi beszámítás alá eső vétség esetén az ország összes 
középiskoláira kiterjedhet, mikor is a nyomozás, a kihallgatás, a tanúvallomások 
adatait, a fegyelmi szék tárgyalásának lefolyását s az ítélethozatal módját (egyhan-
gulag vagy szótöbbséggel) magában foglaló jegyzőkönyv hozzájárulás, illetve végre-
hajtás végett, az egyházi főhatóság útján a vallás- és közoktatásügyi kormányhoz 
felterjesztendő. 

Évközben eltanácsolt tanuló abban az intézetben, melyből eltanácsoltatott, 
magánvizsgálatot sem tehet és a rákövetkező évben egyáltalában nem, később is, 
felsőbb osztályba csak kivételesen, a tanári testület javaslatára, az egyházi főhatóság 
engedélyével fogadható vissza. 

A kizárt tanuló bizonyítványába a kizárás oka bejegyeztetik. 
27. §. A fegyelmet az egyes órákban a tanító tanár kezeli (1. 10. §). Az egész 

osztály fegyelmeért az osztályfő felelős; ő igazolja a mulasztásokat és esetleg bün-
teti a mulasztókat, összeállítja az évi statisztika számára a mulasztott órákat, nehezebb 
és könnyebb betegségi eseteket, általában az osztály tanulóira vonatkozó összes 
adatokat (1. 9. §). Az igazgató viszont az egész intézet fegyelmi állapotáért felelős. 
A kizárási, valamint általában a súlyosabb fegyelmi esetről a fentartó hatóságot 
is értesíti. 

28. §. Az igazgató ennélfogva köteles az egyes osztályok erkölcsi és maga-
viseleti állapotát minél többször részletesen megtudni és tekintélyével a tanárok 
tevékenységét a fegyelem kezelése körül hathatósan támogatni. Általában a tanárok 
kollegiális közlései teszik lehetségessé a fegyelem egyöntetű kezelését s biztosítják 
alkalmazása sikerét is. A czél elérésében nagyban támogatja az igazgatót az osz-
tályok gyakori látogatása, az egyes tanulók közelebbi megismerése; az osztályfők 
és az osztályban működő tanárok pedig ezenfelül a tanulók lakásviszonyait is ellen-
őrzik, osztályaik növendékeit, ott, a hol ez szükségesnek látszik, lakásukon is több-
ször felkeresni s tapasztalataikról a havi értekezleten jelentést tenni kötelesek. Szép 
feladat vár e téren különösen a vallástanárra, ki főleg ez irányban érvényesítheti 
az ifjúság valláserkölcsi életének ápolását czélzó munkásságát. 

29. §. A törvények végrehajtását első sorban a fentartó hatóság iskolai 
bizottsága ellenőrzi, még pedig elnöke, a gimnáziumi felügyelő útján. 

30. §. Az iskolai törvényeket az igazgató a beiratás alkalmával minden 
újonnan felvett tanulónak kézbesíti, a tanév ünnepélyes megnyitása alkalmával az 
összes tanulók jelenlétében kihirdeti, az osztálytanár pedig az egyes osztálvokban 
szükséghez képest bővebben megmagyarázza. 

NEGYEDIK RÉSZ. 

Az i s k o l a i é v r ő l . 

31. §. Az iskolai év szeptember hó elsejével kezdődik és június hó utolsó 
napjain végződik. 

32. §. A tanulókat az igazgató veszi fel és írja be vagy Íratja be az intézet 
anyakönyvébe. A tanulók felvétele szeptember hó első napjain történik ; megelő-
zőleg tartatnak meg a javító-, pótló- és felvételi vizsgálatok. A helyi viszonyokhoz 
s a felmerülő szükséghez képest, a beiratást részben már június legutolsó nap-
jaiban, a felvételi-, javító- és pótlóvizsgálatot augusztus legutolsó napjaiban is meg 
lehet tartani. 

33. §. Az első felvétel alkalmával a tanuló személyesen, szüleinek vagy 
helyetteseinek kíséretében köteles megjelenni. Azok a szülők vagy gyámok, kik nem 
laknak a középiskola helyén, gyermekök vagy gyámfiok beiratásakor alkalmas 
helyettest tartoznak bejelenteni, kire a házi felügyeletet bízzák. Ha a felügyelet elég-
telennek mutatkozik, az igazgató megkövetelheti, hogy e tekintetben czélszerű vál-
tozás történjék. 

34. §. Az igazgató által felvett és anyakönyvbe beírt tanulót egyidejűleg 
az osztály tanár az osztály névsorba is beírja. Csak a születési bizonyítványban fog-
lalt név írható be az anyakönyvbe. A felvétel alapjául szolgáló összes okmányok 
az igazgatónál tétetnek le. 

35. §. Az első osztályba csak oly tanulók vehetők fel, kik életük 9-ik évét 
már betöltötték s arról, hogy a népiskola négy alsó osztályát sikerrel elvégezték, 
nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt mutatnak fel, vagy felvételi vizsgával 
igazolják hasonló fokú képzettségüket. Az ily vizsgálat tárgyai: 1. magyar nyelven 
való olvasás, írás, az olvasottaknak értelmezése, a beszédrészek ismerete és az egy-
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szerű mondat elemezése, s a mennyiben a tanuló anyanyelve nem magyar, a negyedik 
elemi osztály pensuma, 2. a mennyiségtani négy alapmívelet egész számokkal, 3.~alap-
ismeretek a földrajzból. A vizsgálatnál nem az anyag mennyisége, hanem annak 
felfogása veendő figyelembe. 

A felvételkor a tanuló még születési, oltási, illetőleg újraoltási bizonyítványt 
is tartozik felmutatni. 

Tizenkét évesnél idősebb tanuló felvételét az igazgató, illetve a tanári kar 
megtagadhatja; az elutasított az egyházi főhatósághoz folyamodhatik. 

36. §. A gimnázium egyik osztályából a következő osztályba csak az a 
tanuló léphet, ki a megelőző évek rendes tárgyaiból — nem számítva ide a szép-
írást és tornát — legalább is elégséges osztályzatot kapott. 

37. §. A gimnázium V-ik osztályába belépő tanuló szülője vagy gyámja 
köteles kijelenteni, hogy fia, illetve gyámoltja a görög nyelvet fogja-e tanulni, 
vagy a görögpótló tanfolyamba kiván-e felvétetni. 

38. §. A tanulók lehetnek: 1. nyilvános tanulók, kik az intézetbe a tanév 
kezdete óta bejárnak; 2. magántanulók, kik az intézetbe beiratkoztak ugyan, de 
be nem járnak, hanem magánúton végzik tanulmányaikat. Nők csak magántanulók 
lehelnek s a tanórákon vendégképen sem jelenhetnek meg. 

39. §. Nyilvános tanuló csak az lehet, ki az év elején a beírásra kitűzött 
időben vétetik fel az intézetbe; a későbben jelentkezőket, a késedelem kellő igazo-
lása mellett, szeptember hó 15-ig az igazgató, október hó l-ig a tanári testület 
veheti fel. 

Magántanulók rendszerint szintén a tanév kezdetén jelentkeznek ; jelentkez-
hetnek azonban későbben is, de mindenesetre a második félév kezdete előtt; a 
később jelentkező magántanulókat indokolt esetben csak a tanári testület fogad-
hatja be. A magántanulóknak igazolniok kell, hogy utolsó isk. bizonyítványuk 
elnyerése óta nem jártak nyilvános iskolába s nem tettek magánvizsgálatot. 

Magánvizsgálatot tehet az is, ki magántanulónak beírva nem volt, de a 
vizsgálathoz a püspöktől engedélyt kapott. 

40. §. A magántanulók a tanév végén az e czélból megállapított napon 
külön vizsgálatot tesznek. A vizsgálat írásbeli és szóbeli: az írásbeli vizsgálat az 
összes nyelvekre és a mennyiségtanra, a póttanfolyamba járóknál a rajzra — a 
szóbeli vizsgálat, a szépírást, éneket s tornát kivéve — az összes tantárgyakra ki-
terjed. A vizsgálat mértéke, a nyilvános vizsgálatok mértékével mindenben egyenlő. 

A magánvizsgálatok a tanév elején is tarthatók: ez esetben azonban a 
vizsgára jelentkező tanulók okmányilag, betegség esetén orvosi bizonyítványnyal 
tartoznak igazolni, hogy a tanév végén tartott vizsgálatokról miért maradtak el. 
Ily eseteknél azok a tanárok vizsgálnak, kik a megelőző tanévben tanítottak azon 
osztályban, melyről a magántanuló vizsgálatot tesz. 

Rendkívüli időben (p. o. május végén vagy június elején) csak kivételképen, 
kivételes okok fenforgása esetében vizsgálható meg a magántanuló. A magán-
vizsgálatban azok a tanárok, kik a tanulót előkészítették, részt nem vehetnek. 

41. §. Az ezen vizsgálatokra vonatkozó jegyzőkönyvek az írásbeli dolgo-
zatokkal együtt az egyházi főhatósághoz terjesztendők fel. 

42. §. A magánvizsgálatokért, valamint egyéb vizsgálatokért járó díjak 
összegét a tanártestület meghallgatásával a fentartó testület, — a vizsgálati díjaknak 
és a tanártestületet illető egyéb jövedelmeknek a tanárok közti elosztásának módját 
a tanártestület állapítja meg. 

43. §. Oly tanulónak, ki az V-ik osztályban választott görög nyelvi tanul-
mányról a görögpótló tanfolyamra, vagy megfordítva akar átlépni, az ide vonat-
kozó engedélyt a tanári testület adja meg oly feltétellel, hogy az átlépő tanuló 
az újonnan választott tanfolyamnak a megelőző osztályra vagy osztályokra ki-
szabott tananyagából felvételi vizsgálatot tegyen. Az ily átlépés rendesen csak az 
osztály befejezése után a következő tanévelején történhetik meg: kivételes esetek-
ben azonban a tanári testület évközben is megadhatja a fentebb jelzett feltétel 
mellett az ide vonatkozó engedélyt. Az ily engedély kéréséhez azonban minden 
esetben szükséges a szülőknek vagy helyetteseiknek beleegyezése. 

Ha az átlépésre való engedélyt olyan tanuló kéri, ki a görög nyelvből 
vagy a görög-pótlóból „elégtelen" osztályzatot nyert, az engedély az elégtelen osz-
tályzat kijavításának feltételéhez kötendő. 

44. §. A reál- vagy polgári iskolából jövő tanulók felvételi vizsgálatot köte-
lesek tenni, a mely azonban csak az elhagyott és újonnan választott iskola tantervei 
közt mutatkozó lényeges különbözetre terjed ki. Á felső népiskolából a gimnázium 
második vagy következő osztályaiba átlépő tanuló nem felvételi, hanem magánvizs-
gálatot tartozik tenni. 

45. §. Oly tanulók, kik külföldön tanultak, az elvégzett osztályról nyert leg-
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alább is elégséges bizonyítvány alapján a következő osztályba felvehetők, de köte-
lesek a különbözeti tárgyakból, ha ilyenek volnának, minden esetre pedig a magyar 
nyelvből, Magyarország földrajzából és a magyar történetből osztályonként vizsgát 
tenni. Ugyanez áll a horvát-szlavon és bosnyák középiskolákból átlépő tanulókra is. 

46. A felvételi vizsgálatokért szintén külön díj jár, melynek összegét és 
felosztásmódját hasonlóképen a fentartó testület állapítja meg. A 42. §. végső passzu-
sának rendelkezése itt is épségben marad. 

47. §. Évközben más intézetből jövő tanuló a tanári testület határozata 
alapján csak a változás okainak igazolása és elbocsátó bizonyítvány felmutatása 
mellett vehető fel. A felvételt megtagadó határozat ellen a felekezeti főhatósághoz 
lehet folyamodni. 

48. §. Az iskolai évet az igazgató az általa a tanári testülettel egyetértőleg 
meghatározott napon nyitja meg, mely alkalommal a tanulókhoz buzdító s gim-
náziumi feladatuk s teendőik felől felvilágosító szavakat intéz. Ugyanezen alkalommal 
olvastatnak fel az iskolai törvények (1. 30. §.) s diktáltatik le osztályonként a meg-
állapított órarend. 

49. §. Az órarend megállapításánál tekintetbe veendő: 1. hogy a nehezebb 
tantárgyak lehetőleg a délelőtti órákra essenek ; 2. hogy a tanulók ideje oly módon 
legyen beosztva, hogy a délutáni feladatokra elkészülhessenek, s hogy az előírt 
játékokra is maradjon megfelelő idejük. 

Az órarendet a didaktikai szempontok sérelme nélkül, a tanárok méltányos 
óhajtásait is lehetőség szerint figyelembe véve, az igazgató készíti vagy készítteti s 
az évnyitó értekezleten terjeszti elő. 

50. §. Az iskolai év a tanulmányi rend szempontjából két félévre oszlik, 
ú. m. az első és második félévre; az első szeptember 1-től január végéig, a második 
február 1-től június hó végéig tart. Ezen időszakok eredménye a tanulóknak osz-
tályzati jegyeiben nyer kifejezést, melyek az első félévre vonatkozólag értesítők 
alakjában, melyek bizonyítványokul nem szolgálhatnak, a második félévre, illetőleg 
az egész iskolai évre vonatkozólag rendszeresen kiállított bizonyítványokban közöl-
tetnek az érdekelt szülőkkel, illetőleg adatnak ki az egyes tanulóknak. 

51. §. Hogy az első félévi, valamint az egész évi tanulmányi eredmény 
lehetőleg biztosítva legyen s hogy a szülők is minél gyorsabban értesülhessenek 
fiaik tanulmányi előmeneteléről, a tanári testület legalább két ellenőrző tanácskozást 
tart, és pedig a karácsonyi és húsvéti szünnapok előtt, melyeken az összes tanulók 
tanulmányi és erkölcsi haladását megbeszéli s a hanyagoknak s a magaviselet tekin-
tetében kifogás alá esőknek szülőit erről értesíti, külön is megnevezve azon tan-
tárgyakat, melyben az egyik vagy másik tanuló elégtelen előmenetelt tanúsít. Ilv 
értelemben vett értesítés különben a szükséghez képest a rendes havi értekezle-
tekből is küldhető, melyeknek a tanulók tanulmányi és erkölcsi állapotát figye-
lemmel kisérni szintén egyik lényegesebb feladata. 

Az ily részleges értesítéseket, valamint az első félév végén kiadott s az 
összes tantárgyakról szóló osztályzatokat magukban foglaló értesítőket a szülők 
vagy helyetteseik a láttamozás után visszaküldeni tartoznak. 

52. §. Az iskolai év végén az egész tananyag tüzetes átismétlése és össze-
foglalása után az egyes osztályokban nyilvános záróvizsgálatok — censurák — tar-
tatnak, melyeken mint vizsgálók a szaktanár és a vizsgálati rend szerint kirendelt 
censor van jelen, a ki a tanulók feleleteire adott calculusait a censuraívbe vezeti 
be, melybe a szaktanár az általa proponált osztályzatot, az első félév végén nyert 
osztályzati jegygyei együtt, már megelőzőleg beírta. Ezen jegyzékből állapíttatik 
meg azután a bizonyítványba bejegyzendő végosztályzat. Ha a végosztályzat meg-
állapításánál a szaktanár és censor között nézeteltérés merülne fel, a szaktanárnak 
a tanuló egész évi munkásságán alapuló véleménye döntő. Ugyanezen szempont 
irányadó a magaviseleti osztályzat megállapításánál, melynél kell, hogy az osztály-
főnek legyen legtöbb befolyása, mivel növendékeit ő neki kell legjobban ismernie. 

Hogy azonban úgy az igazgatónak, mint a tanári testületnek a felelősségből 
természetszerűleg folyó ellenőrzési joga is érvényre juthasson, a censurák befejez-
tével osztályozó értekezlet tartandó, melyen a tanulóknak az összes tantárgyakból 
kapott osztályzatai véglegesen megállapíttatnak s az osztályozás körül netán mutat-
kozó feltűnő jelenségek megbeszéltetnek. 

53. §. Az előmenetel jelzésére a jeles, jó, elégséges, elégtelen, a magaviselet 
jelzésére a jó, szabályszerű, keuésbbé szabályszerű és rossz érdemjegyek használandók. 
A két utolsó magaviseleti érdemjegyet a bizonyítványban röviden meg kell okolni. 
A tanártestület általános ítélete a következő lehet: felsőbb osztályba íelléphet; javító 
vizsgálatot tehet ; a felekezeti főhatóság engedélyével javíthat ; osztályismétlésre uta-
síttatik: az osztályt többé nem ismételheti. 
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54. §. A nyolczadik osztály tanulói az év végén érettségi vizsgálatot tesz-
nek, melyet az 1883. évi XXXVIII." t.-cz. 21—27. §-ai szabályoznak. 

A reáliskolákból jövő vagy gimnáziumi görögpótló tanfolyamot végzeit 
tanulók pótlóérettségi vizsgálatánál a gimnáziumi tanulókéval egyenlő mérték 
alkalmazandó. 

A VIII- ik osztályt önként ismétlő tanuló rendes tanulónak tekintetik, kap 
ugyan értesítőt, azonban az iskolai év végén nem tesz osztály vizsgálatot. 

55. §. Az a tanuló, ki az évzáró vizsgálaton egy tantárgyból elégtelen 
jegyet kapott, ezt a következő tanév kezdetén tartott javító vizsgálatok idején ki-
javíthatja. Két elégtelen osztályzati jegy javítására a tanári testület ajánló felterjesz-
tésére a felekezeti főhatóság engedélye szükséges. (1883. XXX. t.-cz. 11. §.) Hogy 
a tanári testület kiket terjeszt fel ajánlólag, arról az osztályzó értekezleten határoz 
s ez irányban hozott határozatát az illető tanuló bizonyítványára ezekkel a szavak-
kal vezeti rá: „csak a felekezeti főhatóság engedélyével javíthat". 

Az ide vonatkozó folyamodványokat július hó 6-ig kell az igazgatóhoz 
benyújtani, ki azokat a tanári testületnek az osztályozó konferenczián ide vonat-
kozólag hozott határozatával együtt a felekezeti főhatósághoz terjeszti fel. 

Oly tanulók, kik állami intézetben nyert elégtelen osztályzatukat felekezeti 
középiskolában kívánják kijavítani, a kormány engedélyéhez az illetékes egyházi 
főhatóság engedélyét is kikérni, viszont azok, a kik felekezeti iskolában nyert 
elégtelen osztályzatukat állami vagy városi iskolában kívánják kijavítani, a feleke-
zeti főhatóság engedélyéhez a kormány engedélyét is kikérni kötelesek. 

Oly tanuló, ki kettőnél több tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot, 
javító vizsgára egyáltalában nem bocsátható. 

Azon tanulók, kik az évzáró vizsgálatokról bármely okból elmaradtak s 
így osztályozhatók nem voltak, ha a következő tanév elején felsőbb osztályba akarnak 
átlépni, a javító vizsgálatok idején pótlóvizsgálatot, illetve utóvizsgálatot tesznek. 

Hogy a javító- és pótlóvizsgálatok után külön díj fizettessék-e vagy sem, 
azt a fentartó hatóságok állapítják meg. A más középiskolában kapott elégtelen 
osztályzat kijavítására megtartott javítóvizsgálatért azonban mindenkor meghatá-
rozott díj jár. Ezen vizsgálat eredményéről az igazgató az illető középiskola igaz-
gatóságát hivatalosan értesíti. 

56. §. Az osztály másodszori ismétlése meg nem engedhető, llv esetben 
a tanári kar ítélete így fejeztetik ki: az osztályt többé nem ismételheti. 

57. §. Osztályok összevonását, azaz egy év alatt két osztálynak elvégzését 
az 1883. évi XXX. t.-cz. 14. pontja szerint a nyilvános tanulónak csak kivételesen, 
a tanári testület és a felekezeti főhatóság megokolt ajánlatára engedheti meg a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter abban az esetben, ha az illetőnek a legutóbb 
végzett osztályról szóló bizonyítványában osztályzata jeles, életkora a rendesnél 
előhaladottabb s az illető az előző tanévet ugyanazon intézetben végezte. 

58. §. Haladottabb korú magántanulók egy év alatt több osztályból csak 
a tanári testület és a felekezeti főhatóság ajánlatára a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter engedélyével tehetnek vizsgálatot. Ez esetben is minden osztályból külön 
teendők a vizsgálatok, minden osztály után külön fizetendő tan- és vizsgálati díj, 
de az illető tanuló legfeljebb két (2) osztályból vizsgálható egymásután egy 
alkalommal. 

59. §. A hol csakis a délelőtti tanítás van szokásban, az eddigi eljárás 
megtartandó, különben a heti szünet szerdán és szombaton délután van, azonfelül 
szünetnapok: a vasárnap, a nemzeti és protestáns ünnepek, karácsonkor 12 nap, 
húsvétkor 14 nap, pünkösdkor 4 nap, az első félév végén 3 nap, az igazgató által 
évenként igénybe vehető 3 igazgatói szabadnap. 

A más vallású tanulók a vallás- és közokt. minisztertől kijelölt ünnep-
napjaikon nem kötelezhetők az iskola látogatására. 

60. §. Vasárnapokon és ünnepnapokon a tanulók az isteni tiszteleten 
tanáraik kíséretében, valamint iskolai ünnepélyeken résztvenni s a netaláni mulasz-
tásokat az osztályfőnél igazolni tartoznak. Azonkívül a tanuló-ifjúság évenként 
legalább egyszer, tanáraikkal együtt az úrvacsorához járul. 

A templombajárás és az ifjúsági istentisztelet ügyében, a helyi viszonyok-
hoz képest a tanári testület meghallgatásával, a fentartó hatóság iskolai bizott-
sága határoz. 

61. §. Az iskolai évzáró ünnepély idejét a fentartó testület a tanári karral 
együtt állapítja meg ; különben a fentartó testület a határnap kitűzését reá bízhatja 
magára a tanári karra. Az évzáró ünnepélyen oszthatók ki esetleg az ösztöndíjak és 
egyéb jutalmak. Közvetlenül utána következik a bizonyítványok s az évi Értesítők ki-
osztása. Az évzáró ünnepély előtt a tanuló az intézetből súlyos ok s az igazgató 
engedélye nélkül nem távozhat el. 
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62. §. Az iskolai évi Értesítőt az igazgató szerkeszti s e czélból a tanárok 
kötelesek neki a szükséges adatokat kívánságához képest kellő időben beszolgáltatni. 
Ezen értesítőkbe, melyeket az igazgató az összes közép- és felső-iskoláknak megkül-
deni köteles, a következők veendők fel : 

a) az igazgató jelentése az intézet beléletének főbb mozzanatairól; 
b) a gimnáziumban működő rendes és rendkívüli tanárok névjegyzéke az 

általuk előadott tantárgy és heti óraszám megjelölésével ; a tanárok irodalmi működése ; 
c) a tanulók névsora és a tanulókra vonatkozó statisztikai adatok; 
d) a könyvtárak és szertárak állapotáról, illetőleg gyarapodásáról szóló 

kim h tatás ; 
e) az intézetben fennálló egyesületek működésének rövid, de kimerítő 

ismertetése ; 
/') az érettségi vizsgálatokról szóló kimutatás ; 
g) figyelmeztetések a jövő iskolai évre vonatkozólag; 
h) esetleg valamely szakbeli értekezés. 



AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK 

N Ë V S O R A. 
I. Az egyházunkat s az evang. református egyházat közösen érdeklő ügyekre 

kiküldött bizottság. 
Báró Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, 

Ihász Lajos, dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, 
Zsilinszky Mihály, dr. Zsigmondy Jenő, báró Podmaniczky Géza, Kubinyi 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 felsőbb iskolák tanári karainak kiküldöttei. 

2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala sze-
rint legidősebb kerületi felügyelő; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi 
bizottság elnöke. 

3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolcz osztályú gimnázium és minden felsőbb iskola tanári tes-

tülete 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. 
Zsilinszky Mihály elnök, dr. Wágner Géza alelnök, Góbi Imre jegyző, Bachát 

Dániel, Bognár Endre, Benka Gyula, Gombócz Miklós, Falvay Antal, Fischer Miklós, 
Horváth Sándor (budapesti), Jezsovits Károly, Jeszenszky Danó, Kapi Gyula, dr. Mikler 
Károly, Händel Vilmos, dr. Petz Gedeon, Raab Károly, Rácz László, Scholtz Gusztáv, 
Münnich Kálmán, Meskó László, Zsigmondy Géza, Markusovszky Sámuel, dr. Schneller 
István, dr. Dobrovits Mátyás. 

IV. A theologiai akadémiai nagybizottság (1909). 
Br. Prónay Dezső, dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz 

Ferencz, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Zsilinszky Mihály, Szentiványi Árpád, Ihász 
Lajos, Raab Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Bachát 
Dániel, Terray Gvula. Glauf Pál, a theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház 
kebeléből választott dr. Dobrovits Mátyás, Ébner Gusztáv, Fürst János, Günther M. 
V, Heim Károly, dr. Láng Lajos, dr. Samarjay Emil, id. Trsztyénszky Ferencz és a 
theol. akadémia tanári karából választott Hörk József. 

V. A lelkészvizsgáló bizottság. 
1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai : dr. Samarjay Emil, dr. Dobro-

vits Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Fürst János, Hörk József, Raffay Sándor ; póttagjai: 
Hollerung Károly, Hacker Károly, Ebner Gusztáv, Kovács Sándor. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai : dr. Rátz Ottó, dr. Berzsenyi Jenő, 
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 (budapesti), Bereczky Sándor, Góbi Imre ; póttagjai : 
Laukó Károly, Scholtz Gusztáv, Wéber Rudolf, Kaczián János. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai: dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr Géza, 
Glauf Pál, Csiskó János, dr. Szlávik Mátyás, Draskóczv Lajos; póttagjai: Czékus 
László, Zemán János, Kubinyi Albert, Mayer Endre. 
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VI. Az alkotmány- és jogügyi bizottság. 
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő, vagy 

ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyház-
megyei felügyelő, a négy püspök, Fabiny Teofil, Beniczkv Árpád, gróf Zay Miklós, 
Barcza Géza, Bélák István, báró Podmaniczky Géza, dr. Zsigmondy Jenő, Szontágh 
Pál (gömöri), Händel Vilmos, Hering Lajos, Kund Sámuel, Horváth Sámuel (téthi), 
Horváth Sándor (budapesti), Bachát Dániel, Terray Gyula, Dianiska Andor és hiva-
talánál fogva az egyetemes ügyész. 

VII. A pénzügyi bizottság. 
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, 

továbbá: Fabiny Teofil, Szontágh Antal (nógrádi), Földváry Elemér, Osztroluczky 
Miklós, Schleifer Károly, Horváth Sándor (budapesti), Schranz János, Haviár Dániel, 
báró Podmaniczky Gyula, Scholtz Gusztáv, Góbi Imre, Láng Lajos és hivataluknál 
fogva az egyetemes főellenőr dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztárnok Bendl 
Henrik, az egyetemes ellenőr Liedemann Bezső, az egyetemes ügyész Sztehló 
Kornél és az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője Glauf Pál. 

VIII. Az egyetemes számvevőszék (1908). 
Dr. Perlaky Elek és Poszvék Sándor elnöklete alatt: Farbaky István, Günther 

M. Vilmos, dr. Králik Lajos, Bachát Dániel, Radvánv István, Sólcz Gyula (min. tan.), 
Barcza Géza, Kubinyi Géza és Materny Lajos. 

IX. Az egyetemes számvizsgáló bizottság. 
Az egyetemes számvevőszék elnöksége alatt: Günther M. Vilmos, Laukó 

Károly, Földváry Elemér, Glauf Pál. 

X. A Hrabovszky-alapítványi bizottság (1905). 
Dr. Győry István elnöklete alatt: ifj. Bánó József, dr. Purgly Sándor, 

Scholtz Gusztáv, Horváth Sándor (budapesti) és Góbi Imre. 

XI. Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság. 
Báró Prónay Dezső és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt: Laszkáry Gyula, 

Zsilinszky Mihály, Szentiványi Árpád, Ihász Lajos, Poszvék Sándor, Laukó Károly, 
Raab Károly és Glauf Pál, utóbbi úgy is, mint ügyvivő. 

XII. A selnieczi lyceum iskolai kormányzó tanácsa. 
Farbaky István elnöklete alatt : Gretzmacher Gyula, Heinz Hugó, Hlavatsek 

András, Kachelmann Farkas. Moesz Géza, Schelle Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula, 
Wankovics Lajos, Beniczky Árpád, Ivánka István, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, 
Kosztolányi Sándor, gróf Steinlein Ottó, Vajda Pál, gróf Zay Miklós, Raab Károly. 
Chabada József, Szontágh Antal, Hornyacsek István, Király Ernő, Pauer János, 
továbbá hivatalból : Händel Vilmos, Hrencsik Károly, Jezsovics Károly, Szever 
János, Suhajda Lajos. 

XIII. Egyetemes törvényszék. 
Világiak: dr. Láng Lajos (1905), Perlakv Elek (1905), Lányi Bertalan (1905), 

Laszkáry Pál (1908), Fördős Vilmos (1905), Rohbnyi Gvula (1908) és Hevessy Ber-
talan (1908). 

Egyháziak: Kund Samu (1908), Török József (1905), Terrav Gvula (1905), 
Fürst János (1908), Stettner Gyula (1908), Veres József (1908), Csiskó János (1908). 
Masznvik Endre (1905), Bancsó' Antal (1905), Händel Vilmos (1905), Góbi Imre (1908) 
és Fischer Miklós (1908) tanárok. 

Jegyző: Zelenka Lajos (1905). 
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