
A magyarország i ágostai hitv. evang. egyház 

1906. évi november h ó 7., 8., 9. és 10-ik napja in Budapesten megtar to t t 

egye temes közgyű lésének 

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

talára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. 

Jelen voltak: 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

dr. Baltik Frigyes, mint hiva 
legidősb püspök ; 

br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő, dr. Wagner Géza, a 
tanügyi bizottság elnöke és dr. Mágocsy-
Dietz Sándor, a tanügyi bizottság alelnöke ; 

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 : 

Kund Samu, Terray Gyula, Stettner Gyula, 
Veres József, Török József: 

Laszkáry Pál, Rohonyi Gyula, Bancsó Antal, 
Láng Lajos, Csipkay Károly, dr. Fischer 
Sándor, Góbi Imre, Fischer Miklós, Bélák 
István, 

Gyurátz Ferencz, egyetemes gyámintézeti elnök, a dunántúli ker. püspöke; 

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

Poszvék Sándor, egyházi egyet, főjegyző ; 
Händel Vilmos, „ „ aljegyző ; 
Gyürky Pál, 

Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; 
Bendl Henrik, „ pénztáros ; 
Liedemann Rezső, „ ellenőr. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke ; 
Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; 

Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel-
ügyelője; f 

Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; 
Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ 

Szlávik Mátyás, theologiai dékán ; 
dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán; 

C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

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

a) Megbízó-levéllel: 
dr. Ajkai Béla, Barcza Géza, dr. Berzsenyi 

Jenő (somjáni), Széniczey Géza, Hering 
Zsigmond, Hrabovszky István, Berzsenyi 
Dezső ; 

Gecsányi Gusztáv és Németh Samu, tanárok 

Horváth Sámuel, Farkas Mihály, Németh Pál, 
Bognár Endre, Varga Gyula, Brunner János, 
Horváth Sándor, Madár Mátyás; 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Kis Jenő, dr. gróf Üchtritz Amadé Emil, 
Andorka Elek, dr. Démy Lajos, Berzsenyi 
Sándor, Gyalog István, Marhauser Imre ; 

Sántha Károly, Löw Fülöp, Czuppon Sándor, 
Tomka Gusztáv, Horváth Dezső, Mohácsi 
Lajos ; 

II. A d u n á n i n n e n i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel: 

dr. Kéler Zoltán, ifj. Laszkáry Gyula, Be- Raab Károly, Wladár Miksa, Hollerung Károly, 
niczky Árpád, Farbaky István, dr. Dobro- Jánossy Lajos, Ringbauer Gusztáv, Krizsan 
vits Mátyás, Okolicsányi Gyula, Lenhardt Zsigmond, Fuchs János; 
Károly, Sziklay Ottó ; 

Hirschmann Nándor és Király Ernő, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Kirchner Gyula, Günther Ernő, Ivánka Imre, 
Szemere Béla, Kirchner Mihály, Svehla 
Gyula ; 

Hörk József, Schleiífer Károly, Biszkup Béla, 
Bándy Endre, Kovács Sándor, Schönwiesz-
ner Kálmán, Gaal Mihály, Krupecz István, 
Kis István, Frenyó Gyula, Maróthy Emil. 

III. A b á n y a i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel: 

Fabiny Gyula, Haviár Dániel, Beniczky Lajos ; Sárkány Sámuel, Belohorszky Gábor, Kramár 
Béla, Petrovics Soma, Svehla Gusztáv, 
Morhács Márton, Abaffy Miklós, Csepreghy 
György ; 

Benka Gyula és Bukovszky János, tanárok. 

b) Jegyzőkö 

báró Podmaniczky Gyula, dr. Szelényi Aladár, 
Sóltz Gyula, dr. Radvánszky György, Föld-
váry Elemér, Kaufmann Kamill, Osztro-
luczky Miklós, Zsigmondy Géza, dr. Zolnay 
Jenő, Misura Mihály, Krkos Lajos, dr. 
Haberern J. Pál, Glück Frigyes, Matuska 
Istyán, ifj. Rosenauer Lajos, Szeiler Gyula, 
dr. Liedemann Frigyes, Ivánka Pál, dr. 
Szeiler Vilmos, Purgly Sándor, dr. Külley 
Pál, dr. Malczovich László ; 

i kivonattal : 

Schranz János, Krutschnitt Antal, Blatniczky 
Pál, Draskóczy Ede, Geduly Lajos, Sár-
kány Béla, Noszkó István, Szeberényi La-
jos (fóti), Kacziány János, Jeszenszky 
Károly, Jankó Károly, Dobronyovszky 
Gyula. 

IV. A t i s z a i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel: 

Materny Lajos, Simkovics János, Becser Endre, 
Székely Gyula, Geduly Henrik, Bohus Pál ; 

Szontágh Pál, Radvány István, Münnich Kál-
mán, dr. Meskó László, Bánó Árpád, dr. 
Zelenka Lajos ; 

Lefler Sámuel és dr. Karácsonyi Zsigmond, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Zelenka Lajos, Szontágh Andor, Szent-
iványi József, Majerszky Béla, dr. Szántó 
Gyula, Vitális Péter, Csillaghy István, dr. 
Raffay Ferencz, Gömöri János, Czibur Emil, 
Oszvald György, Lavotta Kornél; 

Paulik János, Wéber Sámuel, Liptai Lajos, 
Draskóczy Lajos, Harsányi István. 
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1. (P.) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, a Deák-téri templomban lefolyt 1—4. 
ünnepélyes istentisztelet végeztével a pesti egyház iskolai dísztermében összegyülekezett egyházi 
képviselőket melegen üdvözölvén, a közgyűlést következő beszéddel nyitotta meg: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés ! 

Tisztelettel üdvözlöm magyar honi evangeliomi egyházunknak ezen egyetemes köz-
gyűlésünkön egybegyűlt tagjait. 

Midőn az elmúlt esztendőben egyházunk egyetemes közgyűlésén itt összejöttünk, 
hazánk állapota igen válságos volt. Alkotmányunk forgott veszélyben. A válság olyan súlyos 
volt, hogy közgyűlésünk minden tagjának többé-kevésbé éreznie kellett annak hatását, mert a, 
történelmi fejlődésnél fogva egyházunk önkormányzata is kapcsolatban áll hazánk alkotmányával. 

Aggodalommal tekintettünk a jövőbe. Isten segedelmével elmúlt ez a válság és midőn 
ma ismét összejöttünk, nyugodtan foghatunk hozzá egyházi közigazgatási ügyeink elintézéséhez. 

A jövő bizonytalan és talán nem biztató, de legalább megvan most a pillanatnyi 
nyugalom és ezt felhasználhatjuk arra, hogy egyházi ügyeinkkel zavartalanul és gondok nyo-
mása nélkül foglalkozhassunk. 

A lefolyt év a nagy történeti eseményekre való visszaemlékezés esztendeje volt. Meg-
ünnepeltük vallásunk szabad gyakorlata kivívásának háromszázados évfordulóját és ezzel kap-
csolatban a hazánk és evangeliumi vallásunk szabad gyakorlatáért folyt harczok dicső vezé-
rének, Bocskaynak emlékezetét. Rövid idővel ezelőtt szállíttattak vissza hazánkba Thökölynek, 
Rákóczinak és számkivetésben elhunyt társaiknak hamvai. Tanúi és résztvevői voltunk azoknak 
a kegyeletes és lélekemelő ünnepélyeknek, a melyekkel szabadságharczaink vezéreinek és hű 
társaiknak földi maradványait nyugalomra helyezték. 

A vallás szabadságáért és a haza szabadságáért vívott küzdelmek Magyarországban 
szoros kapcsolatban állottak egymással, azonosak voltak. Mind a két küzdelem a szabadságért 
folyt. Egyházunk a múltban mindig a szabadság eszméjének szolgálatában állott. A hit a lélek 
legbensőbb sajátja. Mint ilyen, fölötte áll a külvilág válságainak. A vallásos élet a lélek leg-
bensőbb világába vonulhat vissza és a legválságosabb időkben is megnyugvást találhat az isteni 
gondviselésben. Az egyház azonban nem csak a láthatatlan lelki világot éli, hanem külső tár-
sadalmi szervezet gyanánt is jelentkezik. Mint ilyen, kapcsolatban áll a külvilág eseményeivel 
is és az állami élettel is. Az egyház, mint külső látható szervezet is hivatott arra, hogy a 
társadalomnak nagy szolgálatokat tegyen. A magyarhoni evang. egyház arra is hivatott, hogy 
mindenkor a szabadság eszméjét hangoztassa, hirdesse. Evangeliomi egyházunk múltjának 
dicső hagyományainál fogva és eszményi czéljánál fogva egyaránt arra hivatott, hogy a sza-
badság eszméjének szolgáljon mindenkor és sohase álljon kormányzati hatalmi törekvések 
szolgálatába. Ez felel meg egyházunk múltjának és így lesz remélhetőleg a jövőben is. Ebben 
a hitben és azzal az óhajtással, hogy ez így legyen, üdvözlöm magyarhoni evang. egyházunk 
megjelent képviselőit és megnyitom egyetemes közgyűlésünket. 

A közgyűlés egyhangúlag elhatározza, hogy a feszült figyelemmel és osz-
tatlan helyesléssel találkozott elnöki megnyitó, mely a hazai protestantizmusnak a 
szabadság eszméjéhez való benső viszonyát, történeti tényekből leszűrt tanulságaiban, 
oly meggyőző módon és lelkes hangon méltatja, egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
foglaltassék. 
2. (Gry. ) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei megbízó-leveleiket 

és igazolványaikat beadták és így a határozatképes számban megjelentek jegyzéke összeállíttatott. 
Ezen jelentés folytán az egyetemes felügyelő agyűlést megalakultnak jelenti ki. 

3. (Zs.) Az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére a bizottság az ülés 
kezdetén lévén kiküldendő : 

Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete alatti 
hitelesítésére kiküldettek Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Zelenka Pál, Scholtz 
Gusztáv, dr. Wágner Géza, Horváth Sándor és Sztehló Kornél. 

i 

4. (Zs.) Előterjeszti egyetemes felügyelő következő évi jelentését: 
1. Mult évi egyetemes közgyűlésünk jegyzőkönyve felterjesztetett a vallás- és köz-

oktatásügyi minisztériumhoz és Horvát-Szlavonországok bánjához. 
2. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 76-ik pontjában elrendelt felter-

jesztés az alapítványokról szóló szabályrendeletünk tárgyában megtörtént. 
3. A két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság ez 

évben is tartott több ülést, a melyeken az 1848 : XX. t.-cz. megvalósításának ügyével foglalkozott. 
A kormánynak álláspontja ez ügyben ismeretes. Megvan a komoly szándék, hugy 

az egyházi adózás terhének könnyítésére és különösen az aránytalanságok megszüntetésére, 
az 1848 : XX. t .-cz.-ben foglalt elvek alapján egyházunk részére jelentékeny összeg biztosíttassék. 

4. Tisztelettel bemutatom a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 54501. számú 
iratát, az állami iskolák evangelikus tanárainak és tanítóinak, a reformáczió ünnepén a tanítás 

1» 
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5. kötelezettsége alól való felmentése tárgyában, továbbá Horvát-Szlavonországok bánjának leiratát, 
a Horvát-Szlavonországokban alkalmazandó evangelikus lelkészek és tanítók képesítése ügyében. 

5. A Bocskay István vezérlete alatt, az evangélikusok részére kivívott szabad vallás-
gyakorlat és az azt biztosító bécsi békekötés háromszázados évfordulóját egyházunk körében 
megünnepeltük. 

6. Azon országos ünnepélyeken, a melyek rövid idővel ezelőtt Thököly Imre, 
II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társaik földi maradványainak hazánkban való nyugalomra 
helyezése alkalmából lefolytak, egyházunk is részt vett és ezzel ismételten tanúságot tett arról, 
hogy élénken él ma is egyházunk körében annak tudata, miszerint a hazánk szabadságáért 
és a vallás szabadságáért vívott küzdelmeinknek emléke egymástól elválaszthatatlan. 

7. Mult évi egyetemes gyűlésünkön üdvözöltem volt új hivatalában a bányai egyház-
kerületnek püspökét, főtisztelendő Bachát Dániel urat s most alig egy év múlva már gyászos 
elhunytáról kell megemlékeznem. 

Halálával súlyos veszteség érte egyházunkat. Buzgó lelkészt és az egyházi közigaz-
gatás körében jártas s nagy feladatra hivatott férfiút gyászolunk benne. Emlékezzünk meg 
róla kegyelettel jegyzőkönyvünkben is. 

8. A bányai egyházkerület püspökének, főtisztelendő Scholcz Gusztáv úrnak beikta-
tásán, egyetemes egyházunk képviseletében részt vettem és őt ezen egyetemes gyűlésünkön 
is örömmel üdvözlöm. 

9. Buzgó és áldozatkész tagját veszítette el egyházunk néhai Eőry Sándor úrban, 
a ki az utóbbi években előrehaladott koránál fogva az egyház közügyeiben már nem vett 
ugyan részt, de evangelikus egyházunkhoz való szeretetét, jelentékeny hagyománynyal bizo-
nyította. Az egyetemes egyházat tette vagyonának főörökösévé, hagyatékából mintegy 95,000 
korona folyt be és áll az egyetemes egyház rendelkezésére. — Horváth Sámuel győrinegyei 
esperes úr megküldte az egyetemes levéltár részére Eőry Sándor úrnak egy érdekes emlék-
iratát. — Különben ezen jelentékeny hagyományról dr. Sztehló Kornél egyetemes egyházi 
ügyész úr fog részletes jelentést tenni. 

10. Az egyetemes egyházi közalap gyarapítására, az 1906. évre utalványozott 
100,000 kor. állami segélyt az egyetemes pénztáros felvette. 

11. A pozsonyi egyház 300 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepélyen s azzal 
kapcsolatban a vértanúi halált szenvedett Rázga Pál pozsonyi lelkész emlékezetére felállított 
emléktábla leleplezésénél részt vettem. 

Ez alkalommal megtekintettem a dunáninneni egyházkerületnek leánynevelő-intézetét 
Modorban. Örömmel győződtem meg berendezésének czélszerűségéről s arról, hogy az, a meg-
felelő vezetésnél fogva, a növendékeknek barátságos otthonul szolgál. 

12. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
13. Az egyetemes pénztár számadásainak megvizsgálásáról az erre hivatott bizottság 

fog jelentést tenni. 
14. Az egyetemes egyház Szentkirály-utczai telkén emelt épületnek bérházul szolgáló 

része folyó évi november l-re elkészült. Az egyház használatára fentartott helyiségeknek belső 
berendezéséről kell majd még gondoskodnunk. 

15. Az építés vezetése a -házépítő-bizottság munkálkodását nagy mértékben vette 
igénybe, tagjainak fáradozása az egyetemes egyházat hálára kötelezi. 

16. Az egyetemes egyházi törvényszék is több ügyet intézett el a mult évben. 
Az elintézett ügyekre vonatkozó ítéleteket mellékelve bemutatom. 

Budapesten, 1906. évi november hó 7-én. Br. Prónay Dezső. 
Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést és annak külön határozatot 

nem igénylő pontjait elismerése mellett tudomásul véve, elhatározza, hogy az elnöki 
jelentésnek külön határozatot igénylő pontjai külön, illetve a mult évi jegyzőkönyv 
vonatkozó pontjainál fognak felvétetni. 
5. (Zs.) Felvétetett az elnöki jelentés 4-ik pontjában érintett 54501. sz. következő 

miniszteri leirat: 
Méltóságos Báró, Felügyelő Úr! 

A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventje azzal a kéréssel fordult hoz-
zám, hogy a reformáczió emlékünnepén, az év október 31-én, az állami iskolák református 
vallású tanerői a tanítás kötelezettsége alól felmentessenek. 

Az erre vonatkozó intézvényemnek másolatát azzal van szerencsém Méltóságodnak 
megküldeni, hogy az abban foglaltakat az állami iskolák ág. h. ev. vallású tanerőire is kiterjesztem. 

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1905 deczember 9. 

A miniszter helyett: Molnár Viktor, államtitkár. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter f. é. decz. 9-én 54501. sz. a. kelt és 

a magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventje méltóságos elnökségéhez intézett 
iratának másolata: 
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F. é. jún. 16-án a reformáczió emléknapjának megülése tárgyában kelt nagybecsű 5—10 
előterjesztésére, hivatali elődömnek 42982/902. sz. a. kelt körrendelete kapcsán van szerencsém 
tisztelettel értesíteni a méltóságos elnökséget, hogy miután a Gondnoksági Utasítás 38., az 
Iskolaszéki Utasítás 45. §-a szerint az állami, illetve községi elemi iskolai tanító saját fele-
kezete ünnepén is köteles ] tanítani, kivételnek csak akkor lévén helye, ha eme szakaszokban 
jelzett feltétel (t. i. ha a növendékeknek 70%-a az ill. hitfelekezethez tartozik) alapján osz-
tályukban különben is szünet van, ennélfogva az állami és községi elemi iskolák református 
vallású tanítóinak sem engedhető október 31-én egészen szabadnap, minden korlátozás nélkül. 

A mennyiben azonban a Gondnoksági Utasítás 83. §-a, az Iskolaszéki Utasítás 
111. §-a az állami és községi tanítóknak kötelességévé teszi, hogy növendékeiket templomba 
kisérjék s a Gondnoksági Utasításban is érintett 32543/99. sz. a. kelt körrendelet pedig az 
állami tanítóknak és tanítónőknek ebbeli kötelezettségét különösen is hangsúlyozza: ezen 
iskolák református vallású tanítóinak is nemcsak lehetővé válik, hogy hitsorsos tanítványaikkal 
együtt a reformáczió emlékünnepén résztvehessenek, hanem növendékeikkel ez ünnepi alkalommal 
való megjelenésök a fentiekből folyó kötelességök is. 

Végül megjegyzem, hogy oly esetben, ha a ref. vallású tanerőknek ref. növendékei 
nem lennének, nincs kifogásom az ellen, ha az illető tanerők ily esetben is részt vesznek az 
emlékünnepen, a föntebb érintett rendelkezések értelmében azonban az istentiszteleteken kívül 
eso időben a tanítás kötelezettsége alól fel nem menthetők. 

A másolat hiteléül: Grabotsay Adolf) igazgató. 
Tudomásul vétetik. 

6. (Zs.) Ugyanazon jelentés 5-ik pontja, mely szerint a szabad vallásgyakorlatot biz-
tosító bécsi békekötés háromszázados évfordulója egyházunk körében megünnepeltetett, 

tudomásul vétetik. 

7. (Zs.) Ugyanazon jelentés 6-ik pontját, mely szerint azon országos ünnepélyeken, 
a melyek Thököly Imre, II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társaik földi maradványainak hazánk-
ban való nyugalomra helyezése alkalmából lefolytak, egyetemes egyházunk is részt vett, 

az egyetemes közgyűlés helyeslőleg tudomásul veszi és egyúttal felhatal-
mazza az egyetemes pénzügyi bizottságot, hogy a gyászünnepélyek alkalmából fel-
merült költségekhez hozzájárulhasson és azokat az egyetemes egyház pénztára terhére 
kiutalványozhassa. 

8. (Zs.) Ugyanazon jelentés 7-ik pontja megemlékezvén a bányai egyházkerület 
püspöke, főtisztelendő Bachát Dániel gyászos elhunytáról, 

az egyetemes közgyűlés részvétteljes szomorúsággal veszi tudomásul ama 
súlyos veszteséget, melyet közegyházunk és első sorban a bányai egyházkerület 
főpásztorának váratlan elhunyta által szenvedett és ama nagy érdemeket méltányolva, 
a melyeket a megboldogult áldásos működésével egyházunk körül szerzett magának, 
emlékét hálás kegyelettel jegyzőkönyvileg ezennel megörökíti. 

9. (Zs.) Ugyanazon jelentés 8-ik pontja kapcsán 
az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület újonnan választott püs-

pökét: Scholcz Gusztávot, ez új állásában legmelegebben és szívélyesen üdvözli és 
működésére Isten áldását kéri. 

10. (Zs.) Ugyanazon jelentés 9-ik pontja kapcsán Sztehló Kornél egyetemes ügyész 
az Eőry Sándor-féle hagyatéki ügyről részletes jelentést tévén, e szerint néhai Eőry Sándor 
hagyatéka az egyetemes egyház javára hagyatékbiróságilag be lett szavatolva és a mintegy 
95,000 koronát tevő hagyatéki vagyon takarékpénztári betétként a győri takarékpénztárban 
el van helyezve, de a betét felmondatván, már legközelebb felvehető és az egyetemes pénz-
tárba beszolgáltatható lesz. Egyúttal bemutatja a hagyatékra vonatkozó elszámolását. 

Az egyetemes közgyűlés kegyeletes hálával veszi tudomásul és fogadja el 
néhai Eőry Sándor jelentékeny örökségét és hálája jeléül elhatározza, hogy az örök-
hagyó arczképét olajban lefesteti és a képet az új hivatalos tanácstermek egyikének 
díszítésére használja; elismerését fejezi ki Horváth Sámuel téthi lelkész és főespe-
resnek, kinek mint az örökhagyó tanácsadójának első sorban köszönhető, hogy vég-
rendeletében egyetemes egyházunkat tette örökösévé. Úgyszintén hálás elismerését 
fejezi ki az egyetemes ügyésznek a hagyatéki ügynek szakavatott és gyors lebo-
nyolításáért és az ügyész által benyújtott elszámolást megvizsgálás és az ülés folyamán 
teendő jelentéstétel végett kiadja az egyetemes számvizsgáló bizottságnak. Végül 
megbízza az egyetemes alkotmány- és jogügyi bizottságot, hogy az örökölt vagyon 
mikénti kezelésére és felhasználására vonatkozólag a legközelebbi közgyűlésig tegyen 
javaslatot és egyúttal terjeszkedjék ki a méltányossági tekintetek figyelembevételével 
ama vitás kérdésre, a mely a végrendeletek némely pontjainak ellentétes magyará-
zata folytán, a felső-eőri egyházközség és lelkészük között felmerült. 
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11-13. 11. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 7-ik pontjánál bejelenti dr. Baltik Frigyes püspök, 
hogy a közös hadügyminisztérium tábori lelkészekül Okályi Viktor és Tirtsch Gergely lelké-
szeket nevezte ki. 

Tudomásul vétetik. 
12. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a két protestáns egyházat közösen 

érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság jegyzőkönyve, a mely szerint a bizottság a közös 
hadügyminisztériumnak német nyelvű kérdésére, vájjon tekintettel egyházunknak az evang. 
reform, egyházzal szemben fennálló viszonosságára, lehet-e a tábori lelkészet ügyének olyatén 
ellátása, hogy azon helyőrségekben, melyekben a mindkét evang. felekezeten levő katonák 
közül a reformátusok vannak számbeli túlsúlyban, az ág. hitv. evangelikus katonák lelki szük-
ségleteinek ellátására is csupán az evang. reform, tábori lelkész küldessék ki, másrészt pedig 
vájjon a mindkét felekezetű evang. egyházközségeknek papjai, mint kisegítő katonai lelkészek a 
székhelyükön jelenlévő mindkét hitfelekezetű evang. katonák lelkiszükségletének kielégíté-
sére a katonai lelkészek részéről megbízhatók-e? a következő felterjesztést intézte a közös 
hadügyminisztériumhoz : 

Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Urunk! Nagyméltóságod 2441/1906. szám 
alatt folyó évi április hó 13-áról keltezve a magyarhoni ág. hitv. evangelikus egyház egyetemes 
közgyűléséhez és a magyar református egyház konventje elnökségéhez teljesen azonos tartalmú 
leiratot intézett, mely a tisztelettel alulírott bizottság elé terjesztetvén és általa tárgyaltatván, arra 
a következőkben terjesztjük elő válaszunkat : 

Előre kell bocsátanunk, hogy tekintettel arra, miszerint a fennálló törvények értelmében 
a hadsereget érdeklő ügyekben, a magyarországi hatóságokhoz intézett minden néven nevezendő 
megkereséseknél és átiratoknál a hivatalos magyar nyelv használandó, nem tartjuk a törvénynyel 
megegyeztethetőnek, hogy a szintén hatósági jelleggel bíró konventjeinkhez intézett fenttisztelt 
leiratok német nyelvűek és ezért azt a tiszteletteljes kérelmet intézzük Nagyméltóságodhoz, hogy 
a jövőben hozzánk intézendő leiratban a magyar nyelvet használni kegyeskedjék. 

Nem hagyhatjuk észrevétel nélkül azt sem, hogy Nagyméltóságod fenttisztelt leiratai 
szerint az 1902. évben tett felterjesztéseinkben foglaltakról csupán a 4., 5., 6. és 7-ik hadtest-
parancsnokságok lettek értesítve, holott tudomásunk szerint az említetteken kívül még két had-
testparancsnokság létezik Magyarországon, a melyek szintén értesítendők lettek volna. 

A hozzánk intézett első kérdésre, vájjon elégségesnek tartjuk-e, hogy Miskolczra és 
Szatmárnémetibe csupán egy és pedig a református tábori lelkész küldessék ki? véleményünk az, 
hogy miután a miskolczi és szatmárnémeti helyőrségek úgy ev. református, mint ág. hitv. evan-
gelikus legénysége igen tekintélyes létszámmal van képviselve, elkerülhetlennek és feltétlenül 
szükségesnek tartjuk, hogy mindkét állomásra, mindkét felekezetnek egy-egy tábori lelkésze 
küldessék ki. 

A mi végül az utolsó kérdést illeti, a mely elvi jelentőséggel is bír, erre nézve nem nyi-
latkozhatunk mindaddig, a míg az; 1902. évi felterjesztéseinkben foglaltaknak mikénti elintézésére 
nézve érdemleges választ nem kapunk, mert csak akkor leszünk kellően tájékoztatva az irányban, 
vájjon mennyiben fognak érvényesülni amaz intézkedések, a melyeknek foganatosítását a közös 
hadsereg protestáns tagjainak lelkiekben leendő kellő ellátása szempontjából múlhatatlanul szük-
ségesnek tartunk. 

Mély tisztelettel felkérjük ezért Nagyméltóságodat, hogy az említett felterjesztéseinkben 
foglalt javaslatainkat mielőbb érdemben elintézni és az elintézésről bennünket kegyesen 
értesíteni méltóztassék. 

Mély tisztelettel vagyunk Nagyméltóságodnak 
Kelt Budapesten, 1906 évi április hó 24-én a magyarhoni két protestáns egyházat 

közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság üléséből. 
Alázatos szolgái: Báró Bánífy Dezső s. k., világi elnök. Dr. Baltik Frigyes s. k., 

egyházi elnök. Nagyméltóságú lovag Pitreich Henrik cs. és k. közös hadügyminiszter úr ő 
Excellenciájának Wien-ben. 

Ezzel kapcsolatban felvétetett a tiszai egyházkerület indítványa, a melyben felkéri 
az egyetemes közgyűlést, hogy a bevezetésben foglalt mindkét kérdésre nézve érdemleges 
válaszát nemleges irányban megadni szíveskedjék. 

Az egyetemes közgyűlés a közös bizottság felterjesztését tudomásul veszi 
és miután azzal a felvetett kérdésekre az érdemleges válasz már meg lett adva, a 
tiszai egyházkerület indítványa tárgytalanná vált. 
13. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 10-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 3-ik 

pontja, továbbá a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság-
nak az 1848: XX. t.-cz. megvalósításának ügyével foglalkozó jegyzőkönyvek, nevezetesen a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak következő leirata: 

Vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter. 48848. sz. Bizalmas. A magyarországi 
evang. ref. és ág. hitv. evang. egyházak közös bizottságának. 

A magyarországi evang. ref. és ág. hitv. evang. egyházak közös bizottsága az 1904. év 
elején az 1848 :XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában emlékiratot nyújtott be az akkori kormányhoz. 



A kormány ezen emlékiratot tárgyalás alá vette, s ezen tárgyalás eredménye gya- 13 
nánt jelentkezik az az iratváltás, a mely az akkori miniszterelnök és a bizottság között az 
1904. év második felében történt. 

A memorandum az 1848: XX. t.-cz. 2. és 3. §-aival összefüggő kérdéseket két rész-
ben: „jogegyenlőség és viszonosság" és „Dotáczió" czím alatt tárgyalja. 

Miután pedig a kormánynak 1904 október hó 20-án 4972/M. E. szám alatfc kelt 
leirata a bizottságot az emlékirata első részében felsorolt konkrét kérdésekre nézve elvi kije-
lentéssel egyelőre megnyugtatta, az előző kormánynyal folyamatban volt tárgyalások fonalát 
az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása ügyében a hivatolt t.-cz. 3. §-ának rendelkezéseinél óhajtom 
újból felvenni, mely szakasz szerint a vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei közálla-
dalmi költségek által fedezendők. 

Míg egyrészt ismeretesek előttem a magyarországi két protestáns egyház aránytala-
nul magas és az egyház híveinek vállaira súlyosan nehezedő egyházi adózás és egyéb egy-
házi költségterhek, másrészt méltányolnom kell azt a tagadhatatlanul kiváló tényt, hogy a 
magyarországi két protestáns egyház a terhes egyházi adózási viszonyok között, korlátoltabb 
anyagi helyzete daczára is a nemzeti közművelődés minden tényezőjével egy vonalban és 
egy irányban halad. 

Mindezekre való figyelemmel és az eddigi tárgyalások anyagát alapul véve, hivatalba 
lépésem után egyik legfontosabb feladatomul tűztem ki azt, hogy az 1848: XX. t.-cz. végre-
hajtását e törvény szellemében állandó rendezéssel kezdeményezzem. 

Ehhez képest a kérdésnek a két magyarországi protestáns felekezetet érdeklő részét 
illetőleg a bizottságnak 1904. évi deczember hó 6-án az akkori miniszterelnök úrhoz beadott 
előterjesztésére, a jelenlegi miniszterelnök úrral egyetértésben azt az elvi kijelentést tehetem : 
hogy hajlandó vagyok a kezdeményező lépések megtételére abban az irányban, hogy a magyar-
országi két protestáns egyház egyházi és iskolai szükségleteinek azon része, a melyet az egy-
házak híveik túlterhelése nélkül fedezni nem képesek, s a melynek állami segélyezés útján 
való fedezése a jelenlegi kultusz és kulturális viszonyokhoz mérten az 1848: XX. t.-cz. szelle-
méből következik, a törvényhozás útján közálladalmi segélylyel fedeztessék. 

Hajlandó vagyok tehát a magyarországi evang. ref. és ág. hitv. evang. egyházak-
nak az 1848:XX. t.-cz. 3. §-a értelmében leendő állami segélyezése fedezéséül, az emlékirat 
„Dotáczió" részében felsorolt czélok közül első sorban az egyházi adózás rendezésére, illető-
leg a hívők fej- és vagyoni adózásában mutatkozó túlterheltségének megszüntetésére, az egy-
házi közigazgatás költségeire, az országos lelkészi nyugdíjintézet segélyezésére tárczám költ-
ségvetésében az eddigi dotácziókon felül évenkénti 3 millió korona segélyt rendszeresíteni, 
akkép, hogy ebből egy millió már az 1907. évi költségvetésbe vétessék fel, egy további millió 
az 1908. évibe, az 1909. évi költségvetésbe pedig már az egész három millió; ez az állam-
segély is utólag szabályszerűen elszámolandó lévén. 

Hajlandó vagyok továbbá hozzájárulni ahhoz, hogy ez az újabb, összesen évenként 
három millió államsegély külön törvényben biztosíttassék a nevezett egyházak részére azzal, 
hogy arról, illetőleg, az átmeneti években egy, illetőleg két — évenként folyósított — millió 
államsegély arányos összegéről a segélyezett magyarországi két protestáns egyház a követ-
kező naptári év elején a kormánynak okmányoltan elszámolni tartozik; ugyanez a törvény 
azt is tartalmazná, hogy a nevezett egyházak számára az 1904. évi költségvetésbe egyházak 
segélyezése czím alatt felvett tételek a törvényhozás által a jövőben leszállíttatni nem fognak. 
Ezek az intézkedések, melyek nem zárják ki az említett költségvetési tételeknek a szükség-
hez képest való emelését, lehetővé fogják tenni, hogy a protestáns egyházak az emlékiratban 
érintett egyéb kulturális szükségleteiket, a mennyiben azok az 1848 : XX. t.-cz. szándéka alá 
vonhatók, híveik túlterhelése nélkül fedezhessék. A lelkészi kongrua emelésének, illetve a lel-
készi korpótléknak kérdését pedig az állam csak általános új rendezés keretében karolhatná 
fel, a melynek pénzügyi előfeltételei ez idő szerint hiányzanak. 

Mielőtt azonban bármily irányban intézkedném, minden esetre megkívánom még a 
magyarországi két protestáns egyháztól, hogy már előre, számjelzetten közölje azt az össze-
get, a melyre a három (1907., 1908., 1909.) költségvetési évben külön-külön nyerendő egy, 
illetve két millió és azután összesen három millió ezen újabb államsegélyből külön az evang. 
ref. és külön az ág. hitv. evang. egyház igényt tart. 

Mindenekelőtt tehát arra kérem a bizottságot, hogy erre vonatkozólag okmányolt ada-
tok bemutatása mellett indokolt előterjesztést tenni méltóztassék. 

Budapest, 1906. évi június hó 9-én. Apponyi, s. k. 
Végül a három egyházkerületnek ez ügyben hozott következő határozatai: 

A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 1906 augusztus 23. és 24. napjain 
Pozsonyban megtartott közgyűlési jegyzőkényvéből : 

35. Olvastatik a nógrádi egyházmegye következő indítványa : 
Az 1848. evi XX. t.-cz. a haladó kor szellemének s a fokozatos fejlődés követel-

ményeinek s igényeinek megfelelő teljes végrehajtása, protestáns felekezeteinknek állandó jogos 
követelését képezi. Jogos követelését nemcsak azért, mert az 1848-iki nagy országgyűlés ez 
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13. iránybani intenczióinak teljesítése és végrehajtása a valóban alkotmányos és hazafias kor-
mánynak erkölcsi kötelessége is; de főleg azért, mert a 31/. millió lelket számláló protestáns 
felekezetek legnagyobb részt szegény egyházközségei, a haladó kor szelleme s a hozott tör-
vények által is megkövetelt folytonosan fokozódó igényekkel szemben, már-már elviselhetetlen 
adók terhe alatt roskadoznak s pusztulásnak néznek elébe. 

Tagadhatatlan, hogy az utóbbi években e téren bizonyos javulás volt észlelhető, de 
sajnos, az állam által eddig a protestáns felekezeteknek nyújtott évi dotáczió csekélysége csak 
igen kis mértékben könnyített terheinken, másrészt az áldozatkész hazafias kulturmisz-
sziót teljesítő tekintélyes protestáns felekezetekkel szemben, bizonyos lealázó alamizsnának 
volt tekinthető. 

Annál őszintébb örömmel s hálás köszönettel vették protestáns felekezeteink a jelen-
legi kormány nagynevű vallás- és közoktatásügyi miniszterének, gróf Apponyi Albertnek ama 
kijelentéseit, melyek szerint a protestáns felekezetek állami évi dotáczióját 1907-ben 1 millió, 
s így szukczesszive 3 millió koronára fogja emelni s folyósítani, kijelentvén egyszersmind, 
hogy ezzel ezen nagyfontosságú kérdést végleg elintézettnek s az államnak a protestáns fele-
kezetekkel szemben fennálló kötelezettségeit lerovottnak nem tekinti, s ezen kijelentéseit annak 
idején törvény által is biztosítani fogja. 

Minden kétkedést kizáró feltétlen bizalommal tekintünk mi ezen kijelentések meg-
valósítása elé s meggyőződésünk, hogy a mennyiben a jelenlegi kormány intézné annak ide-
jén hazánk ügyeit, nyugodtan tekinthetnének ez irányban protestáns felekezeteink a jövőbe, 
ámde a jelenlegi kormány, saját kijelentései szerint is, csak átmeneti jellegű s a politikai 
élet és viszonyok könnyen változó esélyei nem nyújtanak pozitív garancziát az iránt, veze-
tendi-e a jelenlegi kormány hazánk ügyeit akkor is, midőn a protestáns felekezetek állami 
évi dotáczióját minimális 3 millió koronában törvény által is biztosítani kívánja? És nincs 
biztosítékunk az iránt sem, vájjon egy esetleges kormányváltozás esetén egy új kormány előd-
jének ez irányban tett kijelentéseit magára nézve kötelező erejűnek ismeri-e el? Már pedig 
protestáns felekezeteinknek ez életkérdése s azért feltétlen garancziákra van szükségünk. Mind-
ezeknél fogva tisztelettel indítványozzuk: 

Mondja ki a méltóságos s főtiszteletű kerületi közgyűlés, hogy gróf Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a protestáns felekezetek állami évi segélyezésére tett 
kijelentéseit mély tisztelettel s hálás köszönettel tudomásul veszi ; 

egyben felterjesztést intéz a méltóságos s főtiszteletű egyetemes közgyűléshez, kérel-
mezve, hogy a méltóságos s főtiszteletű egyetemes közgyűlés, a teljes garanczia" és a pro-
testáns felekezetek megnyugtatása czéljából — a Kongrua-törvény példája szerint — ezen 
kijelentéseknek már most törvénybe való iktatása iránt a magas kormánynál közben-
járni méltóztassék. 

Ez indítvány beható tárgyalása után 'elhatározza a közgyűlés, hogy fel-
terjesztésében felkéri az egyetemes közgyűlést mindenek előtt arra, hogy illetékes 
helyen szorgalmazza a két protestáns egyháznak adandó évenkénti 3 millió korona 
államsegélynek törvényben való biztosítását; minthogy azonban ezzel az 1848. évi 
XX. t.-cz. még végrehajtva nem lesz, a kerületi közgyűlés megújítja ez alkalommal 
is az ezen tárgyban eddig hozott határozatait s felkéri az egyetemes gyűlést, hogy 
az idézett törvényczikk 2. és 3. szakaszában biztosított, a vallásfelekezetek közti 
egyenlőség s viszonosság megvalósítását, valamint egyházi s iskolai szükségleteink 
— a hazai két protestáns egyház közös bizottsága ebbeli felterjesztésének figyelembe-
vételével, — állami költséggel, autonómiánk sérelme nélkül való fedezését a magas 
kormánynál tovább is hathatósan sürgetni kegyeskedjék. 
Kivonat a bányai ág. hitv. evang. egyházkerületnek Budapesten 1906. évi szeptember 

19—21-ik napjain tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből: 
100. Az 1848: XX t.-cz. végrehajtása tárgyában Veres József főesperes a következő 

határozati javaslatot terjeszti be : 
„A bányakerületi közgyűlés köszönettel veszi tudomásul, hogy a kormány meg akarja 

kezdeni a protestáns egyházak hathatósabb segélyezését, azonban kijelenti, hogy egész terje-
delmében ragaszkodik a közös bizottság Emlékiratában kifejtett állásfoglalásához s ennélfogva 
kéri, hogy az egész ügy lebonyolításának tervezete előzőleg törvényben állapíttassék meg. 
Az Emlékiratban foglalt kívánalmak, ú. m. tökéletes jogegyenlőség és viszonosság, sérelmek, 
theol. fakultás az egyetemen stb. haladéktalanul vétessenek a törvénynek megfelelő elintézése 
alá, a hitfelekezetek meghallgatásával törvényben biztosított önkormányzati jogunk sérelme 
nélkül. Minthogy pedig a lelkészek fizetése tanulmányaik fokának, hivatásuk fontosságának, 
hasonló képzettségű más tisztviselők fizetésének távolról sem felel meg, kéri a halaszthatatlan 
szükség, a méltányosság, a sokszor elismert érdem alapján, hogy a törzsfizetés, a korpótlék, 
és a nyugdíj tekintetében az állami tanárok fizetésével egyenlő mérvben biztosíttassék. 

A közgyűlés az indítványt elfogadja és felkéri az egyetemes közgyűlést, 
hogy annak érvényt szerezzen. 
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Kivonat a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 1906. évi augusztus hó 23—24. nap- 13. 
jain Barlangligeten megtartott közgyűlésének jegyzökönyvéből 

22. p. G. A m. é. jkv. 21-ik pontjánál jelenti az elnökség, hogy az 1848: XX. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában az ez ügyben a kormánynyal való tárgyalásra kiküldött vegyes pro-
testáns bizottsághoz gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 1906. év június 
hó 9-én a m. kir. kormány nevében leiratot intézett, a melyben kijelenti, hogy legfontosabb 
feladatául tűzte ki, hogy az 1848: XX. t.-czikknek végrehajtását az eddigi tárgyalások anya-
gának alapul vétele mellett a hivatkozott törvény szellemében állandó rendelkezéssel kezde-
ményezze ; valamint hogy ennek foganatosításaképpen hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy a két 
evangelikus egyház emlékiratának dotáczió czíme alatt foglalt részében felsorolt czélok közül 
1. az egyházi adók rendezése, 2. az egyházak közigazgatási költségeire, valamint 3. az országos 
lelkészi nyugdíjintézetek segélyezésére az eddigi költségvetési dotácziókon felül — és neveze-
tesen az 1904. évi állami költségvetésbe „egyházak segélyezése" czímén az érdekelt egyházak 
javára felvett tételekben foglalt összegek további és pedig emelhető folyósításának biztosítása 
mellett évi 3 millió korona segély az 1907., 1908. és 1909. évi költségvetésekbe szukcesszive 
emelkedő 1, 2, illetőleg 3 millió korona összegben felveendőleg külön törvény által biztosíttassék, 
kijelentvén egyúttal azt is, hogy az imént felsorolt és törvényileg biztosítandó összegekről való 
elszámolás kötelezettségét a segélyezett protestáns egyházakra nézve fentartja és az ezen össze-
geknek a két protestáns (ág. h. evang. és evang. ref.) egyházegyetem között való megosztására 
vonatkozólag teendő javaslatot a két protestáns egyháztól várja. 

Ugyanezzel kapcsolatosan jelenti az elnökség, hogy a brassói, hegyaljai, sárosKés sze-
pesi városi egyházmegyék ezen kormánynyilatkozattaPszemben azon felterjesztéssel élnek, hogy a 
ker. közgyűlés kérje fel az egyetemes egyházi közgyűlést, miszerint hasson oda, hogy az 
1848: XX. t.-cz. 2. §-ában a különböző bevett vallásfelekezetek közötti egyenlőség és viszonosságot 
megállapító elvekbe ütköző sérelmes esetek és intézkedésekI(patronátusi és párbérterhek, vallásos 
meggyőződéssel ellenkező cselekedetekre kényszerítés stb. stb.) orvoslására nézve a gróf Tisza 
István kormánya által kilátásba helyezett és már folyamatba is tett vizsgálat eredményeképpen 
állapíttassanak meg a közös bizottság és a kormány együttes tárgyalásai útján azon irányelvek, a 
melyek szerint hasonló esetek a jövőben elbirálandók lesznek, — az u. a. t.-cz. 3-ik szakaszában 
a protestáns egyházak segélyezésére megállapított állami hozzájárulás mérve pedig ezen törvény 
szellemében a protestáns egyházak önkormányzati jogainak sérelme nélkül mindazon protestáns 
egyházi és iskolai szükségletek fedezésének vonaláig terjesztessék ki, a melyeket a vegyes 
bizottság által szerkesztett emlékirat tár fel. 

A kerületi közgyűlés mérlegelve azon nagy horderejű tényt, a mely szerint 
gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter nemcsak Ígéretekkel és elvi 
kijelentésekkel, hanem határozott tényekben nyilvánuló kormánytevékenységgel lép 
rá — és pedig ily irányban az összes m.|kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterek 
közül elsőként — az 1848 :XX. t.-cz. tényleges végrehajtásának útjára és ezzel, a mint 
egyfelől önmaga is elismeri a hivatkozott törvény élő törvény jellegét, addig másfelől 
az általa tett kormányintézkedés következtében a hivatkozott törvénynek ily érte-
lemben való egyedül jogos, igazságos és helyes felfogását az összes politikai pártok 
és az országgyűlés egyeteme részéről is biztosította — őszinte hálával és elismeréssel 
fogadja gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a két 
prot. egyház vegyes bizottságához küldött leiratában körvonalozott kezdeményezését 
az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában és teljes bizalommal van az iránt, hogy 
gróf Apponyi Albertnek a törvényes jogot és törvényes igényeket .kellő figyelemben 
részesítő igazságszerető kormánya;"teljesíteni fogja mindazon várakozásokat, a melyeket 
a két hazai prot. egyház az 1848: XX. t.-cz. teljes és tökéletes végrehajtásához fűz 
és a melyeknek teljesedését immár 58 év óta sokat próbált, a történelem folyamán 
ismételve és igazságtalanul sújtott és jogtalanul mellőzött, ám a hazához mégis mindig 
hű ág. h. evang. egyházunk eddig sajnosan nélkülözött. 

Epen ezen őszinte bizalomból folyó nyíltsággal kéri tehát fel a közgyűlés az 
egyetemes egyházi közgyűlést, hasson oda, hogy mindazon igények, a melyek az 
1848 : XX. t .-cz.-ből, mint máig is élő és ilyennek a magas kormány leirata alapján is 
elismert törvényből folynak, ág. h. evang. egyházunkkal szemben teljesüljenek, neveze-
tesen, hogy mindazon esetek, hatósági intézkedések, egyházfeleinket sújtó igazságtalan 
terhek, híveink vallási hovatartozandóságuk miatt őket méltatlanul érő mellőzések, egy-
házunk közjogi állását sértő esetek, a melyeket a két prot. egyház felterjesztett emlék-
irata sorol fel, a törvény, jog és igazság szellemében, mint az 1848: XX. t.-cz. 2-ik 
§-ába ütköző kihágások, hivatalos hatalommal való visszaélések, illetőleg jogtalan 
követelések biráltassanak el, hogy ekként a törvény kifejezett parancsához képest az 
összes bevett vallásfelekezetek közötti egyenlőség és viszonosság végre az egész vonalon 
érvényesüljön, továbbá, hogy a hivatkozott kormány leiratban megjelölt czélokon, neve-
zetesen az egyházi adóteher csökkentésén, az egyházi közigazgatás és az országos 
lelkészi nyugdíjintézet segélyezésén felül az 1848: XX. t.-cz. 3. § ában foglalt egyházi 
és iskolai szükségletek közt mindenesetre teljes joggal szereplő következő czélokra, 

10 



10 

13-16. ú. m. : a lelkészek korpótlékára, vallásoktatásra, lelkész- és tanárképzésre, a lelkészek 
alapfizetésének legalább 2400 koronára történő felemelésére és 40 évi szolgálati idő 
után teljes nyugdíjuknak biztosítására szükségelt összegek önkormányzati jogaink 
sérelme nélkül már most akként biztosíttassanak, hogy a hivatkozott miniszteri leirat-
ban kötelezőleg kilátásba helyezett külön törvény által megállapítandó állami dotáczió 
ne 3 év alatt fokozatosan 3 millió koronáig, de 12 éven át a felsorolt czélokra hozzá-
vetőlegesen szükségelt 12 millió koronáig emelkedőleg állapíttassék meg és ezen már 
a legközelebbi jövőben hozandó törvény más egyházakat érdeklő feladatok megvaló-
sításától függetlenül és akként létesüljön, hogy abba az 1904. évi állami költség-
vetésbe „egyházak segélyezése" czím en a két protestáns egyházat érdeklően felvett 
összes tételek felvétessenek ; végre, hogy ugyancsak mielőbb törvényileg biztosíttassék 
az összes prot. fő- és középiskolai tanárok és tanítók javadalmának az állami alkal-
maztatásban levő tanárok és tanítók javadalmával való egyenlősége és az ekként 
mutatkozó szükségleteknek állami hozzájárulásból történendő kielégítése. 

A mennyiben pedig a hivatkozott miniszteri leirat a kötelezően kilátásba 
helyezett állami dotáczió összegének a két prot. egyház között való megosztására 
nézve tőlük maguktól várja a megosztási kulcs megállapítását, erre nézve a köz-
gyűlés felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy e kérdést már az ez évi közgyűlésén, 
a vegyes prot. bizottságba a maga részéről kiküldött tagokat kötelezően, akként 
döntse el, illetőleg e tárgyban akként nyilatkozzék, hogy a mennyiben a megosztási 
kulcs arányának megállapításánál nem jöhet figyelembe a 10 évenkénti népszámlálás 
eredményei szerint különben is folytonos hullámzásnak alávetett lélekarányszám, hanem 
annak egyedüli igazságos alapját, a dotácziót megállapító törvény iránya, magának 
a dotácziónak rendeltetése képezi, már pedig ezt véve figyelembe, akár az egyház-
kerületek a közigazgatási költségek elbírálásánál egyedül tekintetbe vehető létszáma 
(5:4), akár a hívek egyházi adójából fentartott kulturális és humanitárius intézmé-
nyekre szükségelt adóteher, végül akár a hívek adózási képessége képezi a meg-
osztás arányának az alapját, az ág. h. evang. egyházunk egyetemére nézve a lélekszám 
arányánál kedvezőbb arányszámot eredményezne, a jog, igazság, méltányosság és 
történelmileg is adott előzmények figyelembe vételével a megosztási kulcs a két 
protestáns egyház közalapjának államilag történő segélyeztetése arányában, vagyis 
akként állapíttassék meg, hogy a megosztandó összeg egységét 3-nak tekintve, ebből 
két rész a hazai ev. ref egyház, egy rész pedig a hazai ág. hitv. evang. egyház 
egyetemét illesse. 

Az egyetemes közgyűlés örömmel fogadja, hogy a kormány az első lépést 
az 1848 : XX. t.-cz. végrehajtására megtette, egyebekben magáévá teszi az egyház-
kerületek határozataiban kifejezésre jutott elvi jelentőségű kijelentéseket, bizalommal 
tekint a közös bizottságnak ez ügyben kifejtendő további tevékenysége elé és ezért 
az egyházkerületek nyilatkozatait átteszi a két protestáns egyházat közösen érdeklő 
ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz. 

14. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétettek a bányai és a tiszai egyház-
kerületeknek előterjesztései, melyekben hivatkozva az 1848: XX. t.-cz.-ben lefektetett egyen-
jogúság elvére, a budapesti egyetemen egy protestáns theologiai fakultás felállításának szor-
galmazását kérik. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatára 
elhatározza, hogy hivatkozással az 1848: XX. t.-cz. 2. szakaszára, felterjesztést intéz 
a közoktatásügyi kormányhoz, melylyel a budapesti egyetemen egy protestáns theo-
logiai fakultás felállítását sürgeti. 

15- (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 11. pontjánál bemutattatott az egyházkerületi hatá-
rozatok ellen beadott három rendbeli felebbezés. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezéseket oly felhívással adja ki a Gyurátz 
Ferencz és Barcza Géza elnöklete alatt Haviár Dániel, Kéler Zoltán, Horváth Sámuel 
és dr. Győry István tagokból álló bizottságnak, hogy véleményes javaslatát még a 
közgyűlés folyama alatt előterjeszteni szíveskedjék. 

16. (Zs ) Ugyanazon jegyzőkönyv 12-ik pontjánál tárgyaltatott a bányai egyház-
kerületnek bejelentése, a mely szerint a Horvát-Szlavonországokban alkalmazandó lelkészeket 
és tanítókat, illetőleg a lelkész- és tanító-választási szabályrendeletek tervbe vett módosítását 
elejti és a horvát-szlavon egyházmegye következő határozatát felterjeszti : 

Pont 7. Tárgyaltatik a horvát-szlavon evang. papjelöltek nevelés- és képesítés-kér-
dése, hogy mint horvát-szlavon evang. lelkészek alkalmazhatók legyenek. 

Tekintettel arra, hogy ez ügyben a Budapesten megtartott egyetemes gyűlés 1905 
november 8—11-én 12. pont alatt azon végzést hozta, hogy nemcsak a Vinkovczén megtar-
tott horvát-szlavon esperességi gyűlés 1905 június 20-án hozott határozatát teljesen ignorálja, 
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hanem a Budapesten 1905 október 4—6-án megtartott bányakerületi gyűlés 81. pontjában 16. 
hozott kivételes expedienst is megsemmisíti: az esperességi gyűlés azt határozza, hogy az 1905 
június 2U-án 12. pont alatt hozott határozatát ez ügyben „a conventu male informato ad 
conventum melius informandum" újból felterjeszti. 

Az 1898 május 7-én hozott vallási törvény az ágostai és helvét hitvallású felekeze-
tek külső jogi viszonyára nézve Horvát- és Szlavonországokban azt írja elő, hogy ezen orszá-
gokban a zsinati törvények csak a horvát-szlavon országos törvényeknek korlátain belül érvé-
nyesek és nevezetesen teljesen figyelembe véve azon államjogi helyzetet, melyet ezen országok 
a Szent István koronájához tartozó országok keretében elfoglalnak. 

Továbbá előírja ezen törvény, hogy 0 Császári és Királyi Apostoli Felsége főfel-
ügyeleti jogát a horvát és sziavon királyságok ezen két hitfelekezete felett a Dalmát-, Horvát-
és Szlavonországok bánja gyakorolja ezen országok szentesített törvényei szerint. 

Ezen törvényes rendelkezésnek következménye az, hogy ha a felsőbb magyar egyházi 
hatóságok azon helyzetbe jutnak, hogy a nekik alárendelt horvát-szlavon egyházak vagy a 
horvát-szlavon esperesség ügyeiben ítélkezzenek, nem járhatnak el úgy, mintha magyar egy-
házról vagy esperességről volna szó, hanem szem előtt kell tartaniok a kettő közt fennálló 
különbséget és a horvát-szlavon törvények teljes jártasságában kell lenniök, azokat figyelembe 
is kell venniök és különösen figyelembe kell venniök Horvát- és Szlavonországok külön állam 
jogi helyzetét. Nem kívántatik, hogy a magyar egyház változtasson a maga és saját egyházai 
számára a zsinati törvényen, de kívántatik és pedig teljes joggal, hogy a Horvát-Szlavon-
országok felett hozott határozatoknál csupán akkor és annyiban hivatkozzék a zsinati törvé-
nyekre, a mennyiben és mikor ezek a horvát-szlavon törvényeket nem érintik. Ha ezen két 
törvény között eltérés fordulna elő, akkor a zsinati törvény háttérbe kell hogy lépjen az orszá-
gos törvény előtt és a zsinati törvény tegyen kivételt. 

Ez vonatkozik a horvát-szlavon papjelöltek nevelésére és képesítésére is, mely ügy-
ben ezen két törvény egymástól a nyelvismeretre vonatkozólag különbözik. 

A horvát-szlavon esperesség belátja, hogy a 217. § értelmében a papok nevelése 
teljesen egyházi dolog, mely oknál fogva ennek rendezése is csupán az ág. hitv. evang. egy-
ház hatáskörébe tartozik. Ámde miután ezen törvény csupán Magyarország részére lett hozva 
és szentesítve, Horvát-Szlavonországok alkotmányos közreműködése nélkül, ezért ezen törvény 
csupán a magyar egyházakra kötelező. 

Miután azonban ezen zsinati törvények érvénye az 1898 május 7-én hozott horvát 
protestáns törvény által utólag a horvát és sziavon protestáns egyházi autonómiára is ki lett 
terjesztve, ebből logikailag az következik: hogy azon egyház alatt, melynek hatásköréhez tar-
tozik a horvát-szlavon protestáns lelkészek nevelése és különösen állapotuk rendezése, csupán 
egyedül a horvát-szlavon egyház értendő úgy, a mint a horvát-szlavon esperesség által kép-
viselve van; mely esperesség az 1905 június 20-án tartott esperességi gyűlésében a theolo-
gusok kérdését szabályozás czéljából letárgyalta. 

Ezen oknál fogva, az esperességi gyűlés elhatározza, ezen irányban informálni a 
kerületi és egyetemes gyűlést és kieszközölni, hogy nem csupán tudomásul vétessék az 1905 
június 20-án tartott esperességi gyűlés 12. pontjának határozata, hanem a zsinati és horvát-
országi törvény közötti további összeütközés kikerülése végett a horvát-szlavon esperesség 
kivételes helyzete elismertessék és megengedtessék, hogy bizonyos ügyekben véglegesen, önkor-
mányilag határozzon. 

Egyben elhatározza a horvát-szlavon esperességi gyűlés felterjeszteni a magas kor-
mánynak és a dalmát-horvát-szlavon képviselőháznak abbeli kérelmét, hogy a horvát-szlavon 
esperesség ezen különös, kivételes álláspontját, autonómiájának megfelelő helyzetét elismerje, 
továbbá, hogy a kerületi és egyetemes gyűlésnél kieszközölje, hogy a horvát-szlavon papjelöl-
tek nevelése és képesítése a horvát-szlavon esperesség határozatai szerint történjék, hogy az 
1898 május 7-iki törvény revidiáltassék és hogy az országos segély elosztás végett a horvát-
szlavon esperességnek kézbesíttessék. 

A kérvény összeállításával és aláírásával megbízatnak az esperességi gyűlés követ-
kező tagjai: Gretzmacher Samu, Húrban Vladimir és Kamenár Jenő. 
Továbbá Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánjának ugyanez ügyben I. 2284/1906. szám alatt 
kelt következő átirata : 

Méltóságos Uram! Az 1905. évi deczember hó 23-án 12/05. szám alatt kelt becses 
átiratával közölte velem Méltóságod azon határozatot, a melyet az egyetemes konvent 1905. 
évi november hó 8-án és a következő napokon a jegyzőkönyv 12. pontja alatt az ágostai 
hitvallású evangelikus lelkészek és tanítók kvalifikácziója tárgyában Horvát-Szlavonországokra 
vonatkozólag hozott. Méltóságod egyúttal azon reményét is fejezte ki, hogy ezen határozat 
által véglegesen rendezettnek fogom tekinteni ezen ügyet és megjegyezte, hogy ezen határo-
zatot megnyugvással fogadták az illető konventi ülésnél jelen volt horvát-szlavon ágostai hit-
vallású senioratus képviselők is. 

Nem ismeretes előttem, hogy az utóbbi megjegyzés mily észleleteken alapszik, de 
azon előterjesztés után ítélve, a melyet a horvát-szlavon senioratus az egyetemes konvent 
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16. említett határozatából kifolyólag- ide intézett, ezen senioratus képviselete nem csak hogy nincs 
megelégedve ezen elintézéssel, hanem ellenkezőleg, a folyó évi június hó 28-án Neudorfban 
megtartott gyűlésében elhatározta, hogy a lelkészek és tanítók kvalifikácziójának egész kér-
dését újból fel fogja vetni úgy a bányai egyházkerület közgyűlésén, mint az egész egyház 
egyetemes konventje előtt azon kérelemmel, hogy ezen kérdés az 1905. évi június hó 20-án 
12. pont alatt hozott senioratusi határozat értelmében intéztessék el és hogy azonkívül elismer-
tessék a horvát-szlavon senioratus különleges helyzete, a mely szerint őt bizonyos kérdésekben 
autonom elhatározás illeti meg. 

A mi pedig a horvát-szlavon-dalmát kir. országos kormányt illeti, úgy annak nevében 
tiszteletteljesen ki kell jelentenem, hogy legnagyobb sajnálatomra a lelkészek és tanítók kvali-
fikácziójának kérdését az egyetemes konvent fent említett határozatával nein tekinthetem vég-
legesen elintézettnek és pedig azért nem, mert ezen határozat által semmikép sem elégíttetik 
ki a horvát-szlavon-dalmát kir. országos kormánynak 1903. évi április hó 10-én 3458. és 
1904. évi márczius hó 12-én 1167. szám alatt kelt átirataiban elfoglalt törvényes álláspont. 

Az egész egyház egyetemes konventjének határozatában (a jegyzőkönyv 12. pontja) 
mindenekelőtt az állapíttatik meg, hogy az egyetemes konvent nem illetékes az egyházszer-
vezeti zsinati törvény 65. és 197. §-ainak megváltoztatására és aztán megjegyeztetik, hogy 
ily változásra nincs is szükség, mert ezen határozmányok nem ellenkeznek a Horvát-Szlavon-
országok autonom törvényeivel. 

A horvát-szlavon-dalmát kir. országos kormány fentemlített átiratában, t. i. az 1903. 
évi április hó 10 én 3458. szám alatt kelt átiratban alaposan megindokoltatott és bebizonyít-
tatott, hogy az egyházszervezeti zsinati törvény 65. és 197. §-ainak határozmányai, valamint 
a bányai egyházkerület statútumának azon határozmányai, a melyek ezen szakaszok alapján 
hozattak, mily erős ellentétben állanak a horvát-szlavon autonom törvényekhez és Horvát-
Szlavonországok közjogi helyzetéhez, a midőn az ezen országok területén szolgáló ágostai 
hitvallású evangelikus lelkészektől és tanítóktól megkövetelik, hogy magyarul tudjanak, hogy 
magyar tannyelvvel bíró intézetekben végezzék tanulmányaikat és hogy vizsgáikat is ezen 
intézetekben tegyék le. 

Annál kevésbbé vagyok ennélfogva azon helyzetben, hogy az ellenkező, semmiféle 
indokokkal nem támogatott véleményt ismerjem el helyesnek. Igen jól tudom, hogy az egye-
temes konvent nem illetékes arra, hogy az egyházszervezeti zsinati törvény határozmányait 
megváltoztassa, a miről Méltóságod az 1904. évi márczius hó 12-én 1167. szám alatt kelt 
itteni átiratból is meggyőződhetik. De a mint azt már ezen átiratban hangsúlyoztam és a mint 
most újból hangsúlyozom, nincs is szó arról, hogy az egyetemes konvent megváltoztassa a 
zsinattörvény említett határozmányait, hanem arról van szó, hogy a lelkészek és tanítók kvali-
fikácziója Horvát-Szlavonországok területére vonatkozólag, úgy a hogy, ideiglenesen rendeztessék. 

„Az ágostai hitvallású és református evangelikus egyházak rendezéséről Horvát-
Szlavonországokban " szóló és 1898. évi május hó 7-én kelt törvény 2. §-a szerint ugyanis 
az ágostai hitvallású evangelikus egyház zsinattörvényei ezen országok területén csakis „a 
horvát-szlavonországi országos törvények határain belül és teljes figyelemmel azon állam-
jogi helyzetre, a melyet ezen országok a Szent István koronájának országain belül elfoglalnak" 
bírnak érvénynyel. Az egyházi zsinattörvények azon határozatai tehát, a melyek Horvát-Szlavon-
országok törvényeibe és jogaiba ütköznek, ezen országokban egyáltalán nem is emelkedhettek 
jogerőre és így itt nem is változtathatók meg. E szerint szükséges, hogy az ily határozmányok 
által rendezett viszonyok addig is, a míg az egyházi törvényhozás nem alkotja meg a szük-
séges intézkedéseket ideiglenesen, külön rendeletekkel rendeztessenek, az egyház rendes igaz-
gatásának biztosítását czélzó ily rendeletek megtételére pedig kétségkívül az együttes egyház 
egyetemes konventje van hivatva. 

Ily természetű határozmányok közé az egyházszervezeti zsinattörvény 65. és 197. 
§-ai is tartoznak és a horvát-szlavon-dalmát kir. országos kormány egész igyekezetének nincs 
is egyéb czélja, mint hogy a Horvát-Szlavonországok területén érvény nyel egyáltalán nem bíró 
határozmányok helyett oly határozmányok hozassanak, a melyek a lelkészek és tanítók képe-
sítését, összhangban az itteni törvényekkel, ideiglenesen rendezni fogják. 

Mint ilyenek nem tekinthetők azon utasítások, a melyekkel a horvát-szlavonországi 
ágostai hitvallású evangelikus egyházközségekre nézve illetékes püspökök az egyetemes kon-
vent határozatához képest ellátandók és a melyek szerint ezen püspököknek az itteni lelkészi 
és tanítói állások betöltésénél figyelemmel kell lenniök arra, hogy a jelölteknek a horvát nyelvet 
is,kell bírniok és ehhez képest „hogy figyelembe vegyék Horvát-Szlavonországok különleges 
viszonyait", az egyházkerületi vizsgáló bizottságok pedig, hogy „az összes körülmények figye-
lembevétele után" a Magyarországon kívül fekvő valamely egyetemen végzett theologiai tanul-
mányok elismeréséről vagy el nem ismeréséről döntsenek. 

Ezen utasítások közt az első, a mennyiben pozitív, még mindig ellenkezik a horvát-
szlavon-dalmát kir. országos kormány álláspontjával és alig haladja meg azon minden egyház 
lelkészi működésére nézve lényeges feltételt, a mely szerint ismernie kell híveinek nyelvét, 
különben pedig oly általános és bizonytalan — és ez a második említett utasításra nézve is 
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áll — hogy semmiféle biztonságot nem nyújt azon irányban, hogy Horvát-Szlavonországok 16-19. 
közjogi helyzete és országos törvényei minden egyes esetben tiszteletben fognak tartatni. 

A felhozottak alapján van szerencsém Méltóságodat tisztelettel felkérni, méltóztassék 
a horvát-szlavonországi lelkészek és tanítók képesítésének kérdését az 1906. évi november 
hóra összehívott egyetemes konvent elé újabb tárgyalás végett terjeszteni és javasolni, hogy 
ezen ügy, tekintettel arra, hogy ez irányban az itteni területre vonatkozólag semmiféle szabály 
nincs, ideiglenesen olykép rendeztessék, a mint ez az 1903. évi április hó 10-én 3458. szám 
alatt kelt itteni átirat 1—3. pontjai alatt javaslatba hozatott. 

Egyébként kérem Méltóságodat, fogadja kiváló tiszteletem kifejezését. 
A bán helyett : Rojc Milán, s. k. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatának 
elfogadásával tudomásul veszi, hogy a bányai egyházkerület a lelkészválasztási sza-
bályrendelet módosítását elejtette. A horvát bán átiratával szemben továbbra is ragasz-
kodik ama felfogásához, hogy a zsinati törvényeknek a lelkészi és tanítói minősítésre 
vonatkozó határozmányai a horvát-szlavon országos törvényekkel ellentétben nem 
állanak, legfeljebb azt teszik szükségessé, hogy az E. A. erre vonatkozó határoz-
mányai Horvát-Szlavonország különleges közjogi helyzetére való tekintettel kibővít-
tessenek, miért is átteszi ez ügyet megfontolás czéljából a zsinati bizottsághoz és erről 
a horvát bánt álláspontunk kifejtésével felterjesztésben értesíteni határozza. 

Végül helyteleníti a horvát-szlavon egyházmegyének ez ügyben tanúsított 
magatartását és ama felfogását, hogy „a zsinati törvények Horvátországra nem köte-
lezők, hogy a horvát-szlavon protestáns lelkészek nevelése és különösen állapotuk 
rendezése a horvát-szlavon egyházmegye hatásköréhez tartozik és hogy az egyetemes 
közgyűlés ismerje el az egyházmegye kivételes helyzetét és engedje meg, hogy 
bizonyos ügyekben véglegesen önkormányilag határozzon". 
17. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 13. jegyzőkönyvi pontja kapcsán tárgya-

lás alá került a theol. akadémiai nagybizottságnak f. évi november 6-án Budapesten tartott 
üléséről felvett jegyzőkönyv. Ennek 2. és 3. pontjában néhai Bachát Dániel bányai egyház-
kerületi püspöknek elhunyta felett mélységes sajnálkozásának adván kifejezést, az akadémia 
érdekében is kifejtett közhasznú munkássága méltánylásával, emlékének jegyzőkönyvi meg-
örökítését határozza el a bizottság, hivatalbeli utódját, Scholtz Gusztáv püspököt pedig mele-
gen üdvözli. 

A bányai egyházkerület kormányzatában időközben történt személyi válto-
zásról évi jelentésében az egyetemes felügyelő emlékezvén meg, a nagybizottság 
kegyeletes intézkedése e helyen tudomásul szolgál. 

18. (P.) U. a. jegyzőkönyv 4. és 5. pontja alatt beterjeszti a.nagybizottság úgy az 
1904. évről vezetett, a mult évi egyetemes közgyűlés 17. jegyzőkönyvi pontjában foglalt uta-
sításnak megfelelőleg helyesbített, valamint az 1905. évi kisbizottságilag megvizsgált s kifo-
gástalannak talált akadémiai számadásokat. 1904-ben volt az összes bevétel 31,118 kor. 
05 fill., az összes kiadás 30,883 kor. 85 fill., a pénztári maradvány 234 kor. 20 fill. 1905-ben 
pedig a 32,809 kor. 29 fill, szükséglet a 32,587 kor. 60 fill, jövedelemben nem nyervén 
teljes fedezetet, a számadási év végén mutatkozó 221 kor. 69 fill, túlkiadás az 1906. évi 
költségelőirányzat teherlapjára Íratott át. 

A közgyűlés e jelentés tudomásvételével az 1904. és 1905. évi akadémiai 
zárszámadásokra vonatkozólag a felmentvényt, a szokásos óvás fentartásával, a pénz-
táros részére megszavazza. 
19. (P.) U. a. jegyzőkönyv 6. pontja kapcsán beterjeszti a nagybizottság az aka-

démia 1907. évi költségelőirányzatát: 

A) F e d e z e t . 
1. Egyetemes theologiai alapból 3,454 kor. — fill. 
2. Busbak Ádám-alapból 160 „ —- „ 
3. Kerületek járulékai 2,700 „ — „ 
4. Pozsonyi egyház járuléka 6,200 ,, — „ 
5. Zelenay-alapból 1,000 „ — ,, 
6. Zsedényi-alapból 500 „ — „ 
7. Pálffy-alapítványból 1,600 „ — „ 
8. Reischel-alapítványból 3,000 
9. Reischel-tartalékalapból 450 

10. Tandíjból 2,400 
11. Közalapból 10,000 „ 
12. Közalapból 1907. évi drágasági pótlékra az 

összes tanárok közt egyenlően megosztva 1,700 „ — „ 
Összesen . 33,164 kor. — fill. 
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22. B) S z ü k s é g l e t . 
1. Az 1905-iki túlkiadás fedezése . . . . 221 kor. 69 fill. 
2. Négy rendes tanár fizetése à 3600 kor. . 14,400 „ — „ 
3. Négy rendes tanár lakbére à 1200 kor. . 
4. Az 5. hivatalb. kor szerint legifj. tanár fizetése 
5. Ugyanannak fizetésemelése 
6. Ugyanannak lakbére 
7. Magántanár fizetése és lakbére . . . . 
8. Gyakorlati theol. tanár személyi pótléka . 
9. Igazgató tiszteletdíja 

10. Nagy bizottsági jegyző tiszteletdíja . 
11. Tanárkari „ „ . . . 
12. Könyvtáros „ . . . 
13. Enektanító „ . . . 
14. Szolga bére 
15. Német és tót nyelv tanítása 
16. Tanít, szertár számára 
17. Könyvtári illeték 
18. Fűtés és világítás 
19. Vegyes és rendkívüli kiadás 
20. Igazgatói pótlék 
21. Könyvtárosi pótlék 
22. Tanárkari jegyző pótléka 
23. Drágasági pótlék az összes tanárok részére 

egymás közt egyenlően megosztva . 
24. Levéltár rendezésére 

Összesen . 33,085 kor. 69 fill. 
C) Várható felesleg 78 kor. 31 fill. 

A közgyűlés a bemntatottt költségelőirányzatot elfogadja és jóváhagyja. 
20. (P.) Jegyzőkönyve 7. pontjában felhívja a nagybizottság a közgyűlés figyelmét 

a theol. akadémiák viszonyai egységes rendezésének s az akadémiai tanárok nyugdíj- és 
fizetésjavításának sürgős szükségére, még pedig arra való utalással, hogy az 1904. egyet, 
közgyűlés 30. jegyzőkönyvi pontja értelmében elfogadott Theol. Tanügyi Szervezetnek 1907/8. 
tanévben való életbeléptetése nehézségbe alig ütközik s az államsegélynek a közel jövőben 
remélhető felemelésével kapcsolatban a tanári javadalmazások emelésének kérdése is meg-
oldható lesz. 

A közgyűlés beható tanácskozás után javaslattétellel bízza meg egyrészt 
a nagybizottságot a theol. akadémiák egységes rendezése tárgyában, másfelől a pénz-
ügyi bizottságot a theol. akadémiák tanárainak fizetésjavítása ügyében és pedig úgy, 
hogy akkor, a mikor az 1848 :XX. t.-cz. végrehajtása czímén várható nagyobb 
államsegély törvényileg biztosítva lesz és pedig a mikor az államsegélyből fedezhető 
közigazgatási költségekre szükséges fedezeti összegek felszabadulván, ezek az egye-
temes egyház rendelkezésére fognak állani, terjessze elő indítványait. 
21. (P.) U. a. jegyzőkönyv 8. pontjában jelenti a nagybizottság, hogy az akadémiai 

nyugdíj intézeti alap kamatjövedelme, bár az a m. é. egyetemes közgyűlés 20. jkvi pontja alatt 
foglalt utasításnak megfelelőleg 4%-ot jövedelmező állami értékpapírokba lett fektetve, az évi 
szükséglet fedezésére nem elégséges, ennek folytán a bevételek s kiadások közti egyensúly 
fentartása a tőkének részben való felhasználását teszi szükségessé. A folyton apadó, 1905 
végén 37,180 K 02 fillérre leolvadt alaptőkének gyarapítása végett a nagy bizottság azt az 
indítványt terjeszti a közgyűlés elé, hogy a nevelési járulék czímén eddig folyósított szükségleti 
összeg rövid idő múlva felszabadulván, az alap növelésére fordíttassék. 

A közgyűlés az indítvány elfogadásával e jelentést tudomásul veszi. 
22. (P.) U. a. jegyzőkönyv 9—10. és 12—13. pontjai alatt jelentést tesz a nagy-

bizottság a tanári kezelés alatt álló igazgatói, szertári, „Fiókotthon "-i s a „Theol. Otthon"-i 
pénztárakra vonatkozó, általa helybenhagyott 1905/6-ik, illetőleg 1905-ik évi zárszámadásokról. 
A „Theol. Otthon"-ról szóló számadás szerint a 9971 K 07 fillér jövedelemből a 9777 K 
41 fillérnyi szükséglet fedezése után 193 K 66 f. évvégi pénztári felesleg maradt rendelkezésre, 
a vagyon pedig 859 K 32 f. gyarapodással 43,195 K 72 f. összegben van nyilvántartva. 
A könyvtáros 1905/6. évi számadásában 851 K 55 f. bevételről, 797 K 59 f. kiadásról és 
53 K 96 f. évvégi pénztári készletről számol be. A könyvtárt illetőleg jelenti a nagybizottság, 
hogy az 72 művel, 98 kötetben és 7 füzetben szaporodván, a számadási év végén 3671 kötet 
és 53 füzet által képviselt 2184 műből állott. Továbbá, hogy a m. é. egyetemes közgyűlés 
14. jegyzőkönyvi pontja értelmében a könyvtári szakkatalógus elkészülvén, annak egy második 
példányban való lemásolása, valamint új szekrények megrendelése iránt a szükséges intézkedés 
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megtörtént. Végül, hogy a Kámory Sámnel-féle könyv- és irathagyaték rendezésével Hornyánszky 22-25-
Aladár tanár bizatott meg. 

A közgyűlés a tanári kezelés alatt levő pénztárakról vezetett számadásokra 
vonatkozólag a kezelőket a felelősség terhe alól a szokásos óvással feloldja, egyéb 
pontjaiban pedig a jelentést tudomásul veszi. 
23. (P.) U. a. jegyzőkönyv 11. pontjában beterjeszti a nagybizottság a „Theol. 

Otthon" kisbizottságilag összeállított s általa jóváhagyott 1907. évi költségelőirányzatát a 
következőleg csoportosított tételekben : 

A) F e d e z e t . 

1. Alaptőke kamatjövedelme 980 kor. — 
2. A Csemez-alapítványból 700 

77 

3. A br. Solymosy-alapítványból 160 
7? 

4. A Jeszenák J.-alapból 160 j? 
5. Szálláspénzből 1,800 y> ' " 

6. Evi járulékokból 2,400 V 
7. Adományokból és segélyekből . . . . 1,400 >5 
8. Könyvekből 30 

77 

9. Vegyes bevételek 550 55 

10. Perselypénz 20 57 

Összesen 8,200 kor. — 

B) S z ü k s é g l e t . 

1. Felügyelő tanár tiszteletdíja . . . . 1,000 kor. — 
2. Orvos tiszteletdíja 100 
3. Szolga bére 600 » 

4. Házbér a felügyelő tanár lakásával . 3,160 55 

5. Fűtés és világítás 1,000 « 

6. Felszerelés pótlása és javítása . . . . 300 57 

7. Mosás 600 y> 
8. Könyvtár 300 ;? 

9. Értesítő és nyomtatványok . . . . . 360 77 

10. Jutalmak 60 55 

11. Vacsorapénz 320 « 
12. Vegyes kiadások 300 
13. Előre nem látott kiadásokra . . . . 100 » 

fill. 

fill. 

fill. 

Összesen . 8,200 kor. — fill. 
A közgyűlés a költségelőirányzati javaslatot egész terjedelmében elfogad-

ván, határozati erőre emeli. 
24. (P.) U. a. jegyzőkönyv 14. és 15. pontjai értelmében engedélyt adott a nagy-

bizottság arra, hogy br. Podmaniczky Pál 4-ik évfolyamú hallgató, a rendes colloquiumok 
sikeres megállásának feltétele alatt, az általa az akadémián töltött három év tanulmányi ide-
jébe való betudásával, továbbá hogy Valter Antal és Húrban Vladimir a bécsi theol. fakultáson 
három évfolyamot szabályszerűen végzett ifjak a negyedik évfolyam sikeres végzése után és 
az előírt magyar nyelvű colloquiumok feltétele mellett, 1907-ben alap- és szakvizsgálatot 
tehessenek a nélkül, hogy az utóbb nevezetteknek kivételesen adott engedély a jövőben netán 
felmerülő esetek elbírálásánál irányadóul szolgálhatna. 

A közgyűlés ezt jóváhagyólag tudomásul veszi. 
25- (P.) U. a. jegyzőkönyv 16., 17. és 18. pontjai alatt jelenti a nagybizottság, 

hogy egy pozsonyi úrnő Hollerung Károly kisbizottsági elnök közbenjárásával az akadémiai 
ifjúság javára 200 koronát adományozott. Egyúttal beterjeszti úgy az akadémia igazgatójá-
nak, mint a „Theol. Otthon" tanár-felügyelőjének évi jelentését. 

Az igazgató a közkézen forgó 1905/6-ik évi akadémiai Évkönyvben foglalt részletes 
adatokra való hivatkozással, hivatalos jelentésében a következő mozzanatokra hívja fel a figyel-
met. A leczkekönyv- és az összes bizonyítvány-űrlapok elfogyván, újakat nyomatott. Az e 
czímen felmerült rendkívüli költség okozta az 1905. évi túlkiadást, de az évek folyamán meg-
térül. A tanári kar, a mult évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 15. pontjában foglalt azon 
határozatnak végrehajtását, hogy a nagy mértékben felszaporodott tandíjhátralék részben való 
elengedése érdekében javaslatot tegyen, arra való tekintettel hagyta függőben, minthogy a 
költségvetés fedezeti rovatába e czímen felvett összeg az eddigi tapasztalás szerint a rendes 
határidőn túl be szokott folyni, a mit az előző évben nyilvántartott hátralékoknak 574 kor. 60 fill, 
összeg erejéig való törlesztése is igazol. A hallgatókat terhelő hátralékok teljes összegükben 
való további nyilvántartásának megokolása végett utal az igazgatói jelentés azon jelentékeny 
segélyösszegekre, melyek a konviktus, a „Theol. Otthon" kedvezményei és ösztöndíj czímén a 
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25-31. a theol. ifjúság- javára fordíttatnak. Rendkívüli támogatásban is részesültek az ifjak, névszerint 
az özv. Hunfalvyné alapítványából, továbbá két ifjút a csabai egyház segélyezett, Valter Antal 
a horvátországi kormány intézkedése folytán 1000 kor. ösztöndíjat élvezett, az akadémiai 
önsegélyző egyesület pedig 10,000 kor. alapjának jövedelméből több ifjú részesült segélyben. 
A jelentés továbbá megemlékszik az akadémia fellendüléséről, a mennyiben az 1906/7. évben 
felvett hallgatók száma 76-ra emelkedett. 

A „Theol. Otthon" felügyelője az 1905/6. évről szóló nyomtatásban megjelent rész-
letes jelentésére való utalással első sorban megemlékszik annak jótevőiről. Új alapító tagok: 
Tolnay Lajos, a m. államvasút nyug. elnöke 100 kor.-val, a Magyar Jelzáloghitelbank 200 kor.-
val. Régebbi alapítványaikat gyarapították: az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság, az 
Egyesült Budapest Fővárosi s a Magyar Központi Takarékpénztár 100—100 kor.-val. — Az 
Otthon belső élete a megszokott mederben haladt. 

A közgyűlés a theol. akadémia s annak áldásosán működő Otthonja iránt 
oly lekötelező módon megnyilatkozott áldozatkészség hálás méltánylásával s e köz-
hasznú intézetek meleg ajánlásával, mindkét jelentést tudomásul veszi. 

26. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 19. jegyzőkönyvi pontja kapcsán jelenti 
az egyetemes felügyelő, hogy Algőver Andor budapesti vallástanár theol. tanári vizsgálatra 
jelentkezvén, írásbeli vizsgamunkáit az ezek megbirálásával megbízott pozsonyi akadémiai 
tanári testület azért nem tartja elfogadhatóknak, mert azokat a mult évben hozott határozat-
ban foglalt utasítástól eltérőleg ki nem nyomatta. 

Minthogy Algőver Andor még a mult évi közgyűlést megelőzőleg jelent-
kezett tanári vizsgálatra, az elutasító vélemény megokolására idézett határozat pedig, 
nem lévén annak visszaható ereje, ez esetre nem alkalmazható, a közgyűlés a vizsga-
jelöltet dolgozatai kinyomatására nem kötelezi. 
27. (Oy.) Az egyházunkat és a református egyházat közösen érdeklő ügyekre kikül-

dött bizottság tagjaivá megválasztattak : 
br. Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, 

Zsilinszky Mihály, Ihász Lajos, dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, 
Scholtz Gusztáv, dr. Zsigmondy Jenő, br. Podmaniczky Géza, Hevessy Bertalan, 
Horváth Sándor (budapesti), Sztehló Kornél. 
28. (Gy.) Elnök, alelnök és jegyző kivételével választandó lévén a tanügyi bizott-

ság, annak tagjaivá egyhangúlag: 
Scholtz Gusztáv, Raab Károly, Händel Vilmos, Berzsenyi Jenő, Bognár 

Endre, Sóltz Gyula (budapesti), Kaczián János, Münnich Kálmán, dr. Meskó László, 
Benka Gyula, Gombócz Miklós, Falvay Antal, Fischer Miklós, Horváth Sándor, 
Király Ernő, dr. Mikler Károly, dr. Petz Gedeon, Rácz László, Zsigmondy Géza 
és dr. Dobrovits Mátyás választattak meg. 
29. (Gy.) A theologiai akadémiai nagybizottság tagjai 1903-tól hat évre: 

br. Prónay Dezső elnöklete alatt, Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Scholtz Gusztáv, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsi-
linszky Mihály, Ihász Lajos, Sárkány Sámuel, Raab Károly, Hollerung Károly, 
Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Terray Gyula, Gyürky Pál, a theol. akadémia 
igazgatója, a, pozsonyi egyház kebeléből választott dr. Dobrovits Mátyás, Ébner 
Gusztáv, Heim Károly, dr. Láng Lajos, Sziklay Ottó, id. Trsztyénszky Ferencz, 
Stelczer Endre, Schmidt Károly Jenő és a theol. akadémia tanári karából válasz-
tott Hörk József. 
30.* (Gy.) A lelkész vizsgáló-bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak : 

1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá: Hacker Károly, dr. 
Dobrovits Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Hollerung Károly, Hörk József, Raffay Sándor ; 
póttagjaivá: Ringbauer Gusztáv, Lenhard Károly, Ébner Gusztáv, Kováts Sándor. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Rátz Ottó, dr. Ber-
zsenyi Jenő, Kund Samu, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal ; póttag-
jaivá: Horváth Sámuel, Farkas Mihály, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső. 

3. A bányai egyházkerületi osztály tagjaivá: Zsilinszky Mihály, Fabiny 
Gyula, Horváth Sándor, Kaczián János, Bereczky Sándor, Góbi Imre; póttagjaivá: 
Laukó Károly, Schranz János, Weber Rudolf, Mayba Vilmos. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr 
Géza, Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttag-
jaivá : Doniján Elek, Zéman János, Kubinyi Albert, Draskóczy Lajos. 
31. (Gy.) Az alkotmány- és jogügyi bizottság tagjaivá megválasztattak : 

egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő, vagy 
ezen állások egyikének üresedésben léte esetében a hivatalában legidősebb egyház-
megyei felügyelő, négy püspök, Szontágh Pál, dr. Meskó László, Beniczky Árpád, ifj. 
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Laszkáry Gyula, dr. Kéler Zoltán, Fabiny Gyula, dr. Zsigmondy Jenő, Barcza 31- 40, 
Géza, Bélák István, Terray Gyula, Geduly Henrik, Händel Vilmos, Horváth Sándor, 
Kaczián János, Kund Samu, Horváth Sámuel és hivatalánál fogva az egyetemes 
ügyész, Sztehló Kornél. 
32. (Gy.) Az egyetemes pénzügyi bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 

egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, 
gr. Üchtritz Amadé, dr. Fischer Sándor, Beniczky Árpád, dr. Láng Lajos, br. Podma-
niczky Gyula, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh Andor, Münnich Kál-
mán, Izsó Vincze, Schleiffer Károly, Schranz János, Gyürky Pál, hivataluknál fogva 
tagjai az egyetemes főellenőr, dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztárnok, Bendl 
Henrik, az egyet, ellenőr, Liedemann Rezső és az egyet, ügyész, Sztehló Kornél. 
33. (Gy.) Az egyetemes számvevőszék tagjai 1908. évig terjedő megbizatással : 

világi elnök : Sóltz Gyula, egyházi elnök : Poszvék Sándor, tagok : Farbaky 
István, Schönwieszner Kálmán, dr. Králik Lajos, Schranz János, Radvány István, 
Barcza Géza, Kubinyi Géza, dr. Szelényi Aladár, Materny Lajos. 
34. (Gy.) Az egyetemes számvizsgáló-bizottság tagjaivá az egyetemes számvevőszék 

elnökségének elnöklete alatt közfelkiáltással megválasztattak : 
Farbaky István, Laukó Károly, Földváry Elemér, Gyürky Pál. 

35. (Gly.) Egyetemes felügyelő jelenti, hogy az egyetemes törvényszék birái közül 
Dianiska Andor elhunyván, helyére egy egyetemes törvényszéki biró választandó. 

Az egyetemes közgyűlés egyhangúlag Weber Sámuelt választotta egyete-
mes törvényszéki biróvá 1908. évig terjedő megbizatással. 
36. (Gy.) Egyetemes felügyelő szívélyesen üdvözölvén az ülésen jelenlevő Weber 

Sámuel újonnan megválasztott egyetemes törvényszéki birót, felhívja az egyház-alkotmányban 
előírt eskü letételére. 

Weber Sámuel az előírt egyetemes törvényszéki birói esküt a közgyűlés 
szine előtt letette. 
37. (G.) Felvétettek a dunáninneni, dunántúli és a tiszai egyházkerületeknek az 

egyetemes theol. tanügyi szervezet életbe léptetése tárgyában intézett közgyűlési felterjesztései. 
Minthogy az egyházkerületek által élvezett államsegélynek újabban történt 

felemelésével s folyósításával elhárult az akadály, mely miatt az egyetemes theolo-
giai tanügyi szervezet életbe léptetése halasztást szenvedett: ennélfogva a közgyűlés 
elhatározza, hogy az 1904. évben megállapított egyetemes theol. tanügyi szervezet 
a jövő 1907. évi szeptember 1-én életbe lépjen. 

Ebből folyólag a szervezet 91. §-a értelmében az egyházkerületek járu-
lékai még ez év folyamán lennének ugyan befizetendők ; de mert nem mindenik 
egyházkerület intézkedett a befizetésnek már ez évben való teljesítése iránt, az erre 
hiányzó közgyűlési meghatalmazás pedig nem volna mellőzhető aggályok nélkül : ez 
okból úgy határozott az egyetemes közgyűlés, hogy a szervezet 86. §-a szerint az 
egyházkerületeket egyenként terhelő 6072 kor. 50 fill, járulékok átmenetileg, az 
első évre esedékesen, az 1907. évi szeptember l-ig fizettessenek be az egyetemes 
pénztárba, az 1908. évtől kezdve pedig mindenkor január 1-én. 

38. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 37. jegyzőkönyvi pontjára vonatkozólag 
jelenti az egyetemes ügyész, hogy néhai Nikodém János végrendelete — az aradi kir. tör-
vényszék irattárában elhelyezett 7921/1900. sz. ügyirat értelmében — jogerős birói ítélettel 
érvénytelennek jelentetett ki, és így az ügy végleges befejezést nyert. 

Az egyetemes közgyűlés az ügyész jelentését tudomásul veszi. 

39. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 38. pontjánál jelenti az egyetemes ügyész, hogy 
a gr. Blankenstein György hagyománya tárgyában folytatott per ez idő szerint a kúriánál 
van. Különben az e tárgyban — a két egybehangzó marasztaló ítélet alapján kért végrehaj-
tás folytán már 10,174 kor. 69 fill, befolyt; — a hátralevő csekély rész pedig biztosítva van. 

Tudomásul vétetik. 
40. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 39. pontjánál olvastatott a tanügyi bizottság évi 

jelentése, melynek 1-ső pontja szerint — a bizottság az iskolai bizottságokról szóló szabály-
rendelet értelmében szervezkedett, az elemi iskolai és a közép- és felső iskolai szakosztályt 
kebelében megalakította s munkatervét a jövőre nézve körvonalozta ; a tankönyvbirálati sza-
bályzat kidolgozására megbízást adott; az iskolák látogatását, a felmerülő szükséghez képest, 
tervbe vette s e czélra egyelőre 1200 kor. kiutalványozását kéri az egyetemes gyűléstől. 

Jelentése során a bizottság továbbá utasíttatni kéri a tanítóképzők és középiskolák 
igazgatóit, illetőleg a jogakadémia dékánját arra, hogy minden tanév elején a tanárok mel-
lékfoglalkozásáról, s ezenkívül még különösen a középiskolák igazgatóit arra, hogy az érett-

5 
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40-44. ségi bizonyítvány kiadásának a kormányképviselő részéről történhető megtagadása esetén, erről 
azonnal tegyenek jelentést az egyetemes tanügyi bizottság elnökségének. 

A tanügyi bizottság azon kérelme, hogy az iskolalátogatás költségeinek 
fedezése czéljából évi 1200 kor. átalány bocsáttassék rendelkezésére, áttétetik véle-
ményadás végett az egyetemes pénzügyi bizottsághoz. 

A mi pedig a tanárok mellékfoglalkozásáról kivánt kimutatást s az érett-
ségi bizonyítvány kiadásának megtagadása esetén teendő jelentést illeti, mivel erre 
vonatkozólag az iskolai bizottságokról szóló szabályrendelet szerkezetileg nem sza-
batos s így a végrehajtás kételyekbe s nehézségekbe ütközik: a közgyűlés mielőtt 
ez utóbbi két javaslatra nézve érdemleges határozatot hozna, felhívja a tanügyi 
bizottságot, hogy az érintett szabályrendeletnek az egyetemes tanügyi bizottság 
hatáskörét tárgyazó részét revízió alá vegye s a szerkezetnek világossá tételére 
vonatkozó javaslatát a jövő évi közgyűléshez beterjeszsze. 
41. (G) A tanügyi bizottsági jelentés 2. pontja szerint az új vallástanítási tanterv 

immár elkészült és életbe lépett. A használandó tankönyvekre vonatkozólag a tanügyi bizott-
ságnak az a véleménye, hogy átmenetileg használhatók mindazok az engedélyezett tanköny-
vek, melyek eddig használatban voltak; új, a tantervhez teljesen hozzáilleszkedő vallástani 
kézi könyvek készítésére nézve pedig a bizottság, nem akarván tankönyv-monopoliumot terem-
teni, mellőzendőnek tartja a pályázatot és a megbízást, de az írók saját kezdeményezésétől, 
nyílt verseny útján várja az új tankönyveket; mely várakozásában ha netán csalódnék, leg-
később két év leforgása alatt újabb javaslatot fog tenni az egyetemes közgyűlésnek. 

A tanügyi bizottságnak az eddig engedélyezett és használatban levő val-
lástani tankönyvek további használatára, valamint a szabadon készítendő újak elvá-
rására vonatkozó javaslata helyeseltetvén, elfogadtatott. 
42. (G.) A tanügyi bizottság jelentésének 3. pontjában a tiszai egyházkerület fel-

terjesztésében foglalt azon kívánságot, hogy a nem evang. iskolába járó tanulók vallástaní-
tására külön tanterv és megfelelő tankönyvek készíttessenek s hogy az egyetemes gyűlés az 
evang. ifjúság kezébe való imádságos könyvről és vallásos lapról gondoskodjék, szükségtelen-
nek tartja s újat e tekintetben is az írók vállalkozásától és kezdeményezésétől vár. 

Ezen véleményt a közgyűlés határozatilag elfogadja. 
43. (G.) A tanügyi bizottsági jelentés 4. pontja szerint, a tiszai egyházkerület arra 

kéri az egyetemes közgyűlést, intézzen felterjesztést a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
az állami iskolai gondnokságok, illetve a községi iskolaszékek részére kiadott Utasítás 38. 
és 45. §-ának megváltoztatása, illetőleg a kisebb, egy napos szünetek kérdésének, az 1848. 
évi XX. t.-cz. 2. §-a értelmében, a vallásfelekezetek közötti viszonosságnak és egyenlőségnek 
megfelelő rendezése iránt. — Miután a hivatkozott Utasításokban a szóban forgó szünetek 
kérdése az egy-egy felekezethez tartozó tanulók számarányának alapján van rendezve, s miután 
a tiszai egyházkerület által felemlített brassói eset is tanúsítja, hogy a minisztériumban meg-
van a hajlandóság egyes sérelmes esetek orvoslására: a tanügyi bizottság nem látja szüksé-
gesnek e tárgyban a felterjesztést s elegendőnek véli, ha a netán felmerülő sérelem orvoslása 
iránt esetről-esetre megtétetnek a lépések. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság ezen javaslatához hozzájárul s kimondja, 
hogy az iskolai szünnapok tárgyában a tiszai egyházkerület által indítványozott 
felterjesztést nem tartja szükségesnek. 
44. (G.) A tanügyi bizottsági jelentés 5. pontja két-két könyvbiráló egybehangzó 

ítélete alapján nem tartja engedélyezhetőnek : 1. egy névtelen szerzőnek Modorban, 1905-ben 
megjelent tót nyelvű Kátéját; 2. Placsko Istvánnak Szarvason, 1901-ben megjelent tót nyelvű 
Konfirmácziói tankönyvét; 3. Kottler Ottónak Confirmandenbüchlein czímű kéziratos munkáját. 

Ellenben engedélyezésre ajánlja a bizottság a kedvező szakbirálatok alapján : Raffay 
Sándornak „Az evang. népiskolai vallástanítás módszertana. Budapest, 1906." czímű füzetét, 
tanítóképző-intézetek növendékei és tanítók számára, figyelmébe ajánlván a szerzőnek a bírá-
lat észrevételeit; továbbá a Blázy-féle Kátét, mely a mult évi egyetemes gyűlés határozata 
értelmében átdolgozva küldetett be bírálatra. 

Minthogy a konfirmácziói oktatás czéljára 1904-ben engedélyezett s ugyanazon évi 
egyetemes gyűlési jegyzőkönyv függelékében czímeik szerint közölt könyvek jegyzékéből 
kimaradtak, abba utólag beiktatni kéri a bizottság: Bognár Endre „Hit és Elet", valamint 
Sztehló András „Evang. Ker. Vallástan" czímű könyvét és ugyanennek német fordítását. 

A közgyűlés az engedélyezésre nem ajánlott tankönyvekre vonatkozó javas-
latot határozat erejére emeli ; ellenben ugyancsak a tanügyi bizottság ajánlata alap-
ján Raffay Sándornak „Az evang. népiskolai vallástanítás módszertana. Budapest, 
1906." czímű müvét s az átdolgozott Blázy-féle Kátét közhasználatra engedélyezi; 
egyszersmind pedig az engedélyezett konfirmácziói tankönyvek jegyzékéből kimaradt : 
Bognár Endre „Hit és Élet" s Sztehló András „Evang. Ker. Vallástan" czímű 
könyvét s az utóbbinak német fordítását a közgyűlési jegyzőkönyv függelékeként 
kinyomatandó jegyzékben pótlólag felvenni rendeli. 



19 

45. (Gr.) A tanügyi bizottsági jelentés 6. pontja kapcsán felvétetett az iskolák álla- 45. 
potát feltüntető statisztikai kimutatás, a mint következik: 

A népiskolai viszonyok az egyes egyházkerületekben az 1905—1906. iskolai évben 
következőkép állottak : 

Ä) A bányai egyházkerületben volt 432,031 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
27,791, leány 26,573, összesen 54,364 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 9933, 
leány 9157, összesen 19,090 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves fiú 37,724, leány 
35,730, összesen 73,454 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermekek kivételével : saját elemi 
iskolába: fiú 20,165, leány 19,866, összesen 40,031 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 5045, 
leány 5337, összesen 10,382 gyermek; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába: fiú 6472, 
leány 5934, összesen 12,406 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 1494, leány 1157, ösz-
szesen 2651 gyermek; felső vagy polgári-iskolába: fiú 789, leány 718, összesen 1507 gyer-
mek; magánintézetbe: fiú 40, leány 63, összesen 103 gyermek; középtanodába: fiú 1025, 
leány 41, összesen 1066 gyermek. A saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek főösszege 
tehát: fiú 35,030, leány 33,116, összesen 68,146 gyermek. Iskolába nem járt: fiú 2694, 
leány 2614, összesen 5308 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 594,746 
félnapot. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 846, leány 673, 
összesen 1519 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 507, _ ezek közül képesített 482, nem képesített 
25, rendes 468, segédtanító 39. 

Jó karban volt 443 iskola, rossz karban 16. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 
498, tanítólak 399. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 58, testgyakorló 92. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 755, fali olvasótábla 5620, fali 
térkép 1259, földgömb 304, természetrajzi eszköz 4096, természettani eszköz 1480, kötet 
könyv 14,634. 

Az iskolák évi jövedelme 763,317 kor. Származott pedig ezen jövedelem: ingatlan 
vagyonból 58,813 kor., tőkepénzből 946 kor., tandíjakból 41,856 kor., egyházi segélyből 
494,475 kor., községi segélyből 55,438 korona, állami segélyből 68,124 kor., egyebekből 
43,665 korona. 

Az iskolák évi összes kiadása 762,790 kor. Ebből fordíttatott: tanítói fizetésekre 
622,661 kor., javításokra 47,533 kor., felszerelésekre 5323 kor., egyebekre 87,273 korona. 

B) A dunáninneni egyházkerületben volt 197,197 lélek után: 6—12 éves tanköte-
les fiú 12,377, leány 12,125, összesen 24,502 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles 
fiú 44^5, leány 4257, összesen 8682 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles 
fiú 16,802, leány 16,382, összesen 33,184 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermekek kivételével : saját elemi 
iskolába: fiú 9754, leány 9722, összesen 19,476 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 2476, leány 
2480, összesen 4956 gyermek; helyben vagy bárhol idegen elemi iskolába: fiú 2072, leány 
1901, összesen 3973 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 737, leány 715, összesen 1452 
gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 151, leány 238, összesen 389 gyermek; magán-
intézetbe: fiú 1, leány 43, összesen 44 gyermek; középtanodába: fiú 365, leány 4, összesen 369 
gyermek. Az iskolába járt tankötelesek főösszege tehát: fiú 15,556,leány 15,103,összesen 30,659 
tanköteles gyermek. Iskolába nem járt: fiú 1246, leány 1279, összesen 2525 tanköteles gyer-
mek. A gyermekek mulasztottak összesen 357,333 félnapot. A helybeli elemi iskolába idegen 
illetőségű vagy vallású járt: fiú 598, leány 554, összesen 1152 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 335, ezek közül képesített 295, nem képesített 
40, rendes 327, segéd 8. 

Jó karban volt 267 iskola, rossz karban 21. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 
336, tanítólakás 300. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 138, testgyakorló 62. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 485, fali olvasótábla 4910, fali 
térkép 870, földgömb 195, természetrajzi eszköz 10,641, természettani eszköz 1121, kötet 
könyv 14,155. Új iskola épült 3, javíttatott 23. 

Az iskolák évi jövedelme volt 409,878 kor. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 34,792 kor., tőkepénzből 10,863 kor., tandíjakból 47,552 kor., egyházi 
segélyből 242,123 kor., községi segélyből 24,276 kor., állami segélyből 44,157 kor., egye-
bekből 6115 korona. 

Az iskolák évi összes kiadása volt 409,878 kor. Kiadatott pedig: tanítói fizetésekre 
355,165 kor., javításokra 32,891 kor., felszerelésre 5151 kor., egyebekre 16,671 kor. 

C) A dunántúli egyházkerületben volt 208,433 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 14,059, leány 13,995, összesen 28,054 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
4814, leány 4745, összesen 9559 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 
18,873, leány 18,740, összesen 37,613 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermekek kivételével; saját elemi 
iskolába: fiú 13,409, leány 13,500, összesen 26,909 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 4114, 
leány 4284, összesen 8398 gyermek. Helyben vagy bárhol idegen elemi iskolába: fiú 273, 

13* 
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45- leány 199, összesen 472 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 270, leány 143, összesen 
413 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 132, leány 136, összesen 268 gyermek; 
magánintézetbe: fiú 42, leány 26, összesen 68 gyermek; középtanodába: fiú 204, leány 10, 
összesen 214 gyermek. Az iskolába járt tankötelesek főösszege: fiú 18,444, leány 18,298, 
összesen 36,742 gyermek. Iskolába nem járt: fiú 429, leány 442, összesen 871 tanköteles 
gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 292,358 félnapot. A helybeli elemi iskolába 
idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 1117, leány 1081, összesen 2198 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 432, ezek közül képesített 431, nem képesített 
1, rendes 423, segéd 9. 

Jó karban volt 345 iskola, rossz karban 19. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 
433, tanítói lakás 404. Az iskolák mellett volt: faiskola 102, testgyakorló 105. Új iskola 
épült 8, javíttatott 75. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 688, fali olvasótábla 5615, fali 
térkép 1378, földgömb 281, természetrajzi eszköz 5286, természettani eszköz 1423, kötet 
könyv 25,465. 

Az iskolák évi jövedelme 621,223 kor. Származott pedig ezen jövedelem: ingatlan 
vagyonból 83,616 kor., tőkepénzből 6836 kor., tandíjakból 54,217 kor., egyházi segélyből 
309,610 kor., községi segélyből 60,860 kor., állami segélyből 98,620 kor., egyebekből 16,464 kor. 

Az iskolák évi összes kiadása 615,670 kor. Ebből fordíttatott: tanítói fizetésekre 
509,945 kor., javításokra 22,985 kor., felszerelésre 7488 kor., egyebekre 75,252 kor. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 197,642 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
12,185, leány 12,079, összesen 24,264 tanköteles gyermek; 13 —15 éves tanköteles fiú 4734, 
leány 4438, összesen 9172 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 16,919, 
leány 16,517, összesen 33,436 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermekek kivételével : saját elemi 
iskolába: fiú 8883, leány 8894, összesen 17,777 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 2499, leány 
2469, összesen 4969 gyermek; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába: fiú 2541, leány 
2463, összesen 5004 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 1009, leány 685, összesen 1694 
gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 405, leány 658, összesen 1063 gyermek ; magán-
intézetben : fiú 4, leány 15, összesen 19 gyermek; középtanodába: fiú 630, leány 6, összesen 
636 gyermek. Az iskolába járó tankötelesek főösszege: fiú 15,971, leány 15,190, összesen 
31,161 gyermek. Iskolába nem járt : fiú 948, leány 1327, összesen 2275 gyermek. A gyer-
mekek mulasztottak összesen 269,230 félnapot. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallású járt: fiú 1749, leány 1814, összesen 3563 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 377, ezek közül képesített 350, nem képesített 
27, rendes 349, segéd 28. 

Jó karban volt 267 iskola, rossz karban 44. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 
341, tanítói lakás 309. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 123, testgyakorló 29. Új 
iskola épült 2, javíttatott 24. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 589, fali olvasótábla 4541, fali 
térkép 1022, földgömb 201, természetrajzi eszköz 8774, természettani eszköz 2301, kötet 
könyv 17,676. 

Az iskolák évi jövedelme 478,825 kor. Származott pedig ezen jövedelem ingatlan 
vagyonból 34,847 kor., tőkepénzből 22,349 kor., tandíjakból 66,159 kor., egyházi segélyből 
208,552 kor., községi segélyből 45,760 kor., állami segélyből 58,349 kor., egyebekből 32,809 kor. 

Az iskolák évi kiadása 478,825 kor. Fordíttatott pedig : tanítói fizetésekre 404,368 
kor., javításokra 44,126 kor., felszerelésre 4422 kor., egyebekre 25,909 kor. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint az ág. hitv. evang. egyházegyetemben 1.035,303 lélek után volt: 6—12 éves tan-
köteles fiú 66,412, leány 64,772, összesen 131,184 tanköteles gyermek; 13—15 éves tan-
köteles fiú 23,906, leány 22,597, összesen 46,503 tanköteles gyermek. Volt tehát 6 —15 
éves tanköteles fiú 90,318, leány 87,369, összesen 177,687 tanköteles gyermek, vagyis a 
lélekszám 17T%-a. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermekek kivételével: saját elemi 
iskolába: fiú 52,211, leány 51,982, összesen 104,193 gyermek (az összes iskolába járó 
gyermekek 63-7°/0-a); ismétlő-iskolába: fiú 14,134, leány 14,570, összesen 28,704 gyermek 
(1770); helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába: fiú 11,358, leány 10,497, összesen 
21,855 gyermek (12-6%); idegen ismétlő-iskolába: fiú 3510, leány 2700, összesen 6210 
gyermek (3'670); felső vagy polgári iskolába: fiú 1477, leány 1750, összesen 3227 gyermek 
(l-9°/0); magánintézetbe: fiú 87, leány 147, összesen 234 gyermek; középtanodába: fiú 2224, 
leány 61, összesen 2285 gyermek (l'2°/0). Járt tehát iskolába összesen fiú 85,001, leány 
81,707, összesen 166,708 gyermek (93'8°/0). Az iskolába nem járók főösszege: fiú 5317, 
leány 5662, összesen 10,979 tanköteles gyermek (6 20/0). A gyermekek mulasztottak összesen 
1.513,667 félnapot (egyre esik 9 félnap). A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású járt: fiú 4310, leány 4122, összesen 8432 gyermek. 
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Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1651 tanító, ezek közül képesített 45-
1558 (94-3°/0), nem képesített 93 (5'7%); rendes 1567, segéd 84. 

Jó karban volt 1322 iskola, rossz karban 100. Új iskola épült 19, javíttatott 188. 
Az iskolai épületben volt: tanterem 1608, tanítói lakás 1412. Az iskolai épületek mellett 
volt: faiskola 421, testgyakorló 288. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2517 fali olvasótábla 20,686, fali 
térkép 4529, földgömb 981, természetrajzi eszköz 28,797, természettani eszköz 6325, kötet 
könyv 71,930. 

Az összes évi jövedelem volt 2.273,243 kor. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 212,068 kor. (9*4%), tőkepénzből 40,994 korona (l'80/0), tandíjakból 
209,784 kor. (9-2%), egyházi segélyből 1.255,760 kor. (55'2°/0), községi segélyből 186.334 
kor. (8-2%), állami segélyből 269,250 kor. (11'8%), egyebekből 99,053 kor. (4'4%). 

Az összes évi kiadások tettek 2.267,163 kor.-át. Kiadatott pedig: rendes tanítói 
fizetésekre 1.892,139 kor. (83-5%), javításokra 147,535 kor. (6'5%), felszerelésre 22,384 kor. 
(1%), egyebekre 205,105 kor. (9%). 

II. Az egyházegyetemnek, a tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás szerint, 
öt tanítóképző-intézete van, melyeknek viszonyai az 1905—1906. iskolai évben a következő-
kép állottak: 

1. Az eperjesi tanítóképző négy tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szol-
gált: tanterem 4, téli torna 1, tanszerterem 1, igazgatói iroda 1, tanári szoba 1, nyári torna-
tér 1, gyakorló-kert 1, internátusi helyiség 29, köztük huszonhárom szoba, nappali és háló-
és 6 egyéb helyiség. A tanárok száma összesen 6, kik közül rendes 5, óraadó 1. A hitok-
tatók száma 3. A tanítóképzővel kapcsolatban egy magyar tannyelvű gyakorló-iskola állott 
fenn 6 tanfolyammal, 1 tanítóval és 44 tanulóval. A növendékek összes száma volt az év 
elején 128 és pedig az I-ső tanfolyamban 26, a II-ikban 24, a III-ikban 45, a IV-ikben 33 ; 
az év végén 126 és pedig az I-ső tanfolyamban 26, a II-ikban 24, a III-ikban 43, a IV-ik-
ben 33. A növendékek közül anyanyelv szerint volt: magyar 107, német 10, tót 9. Vallás 
szerint: ág. hitv. evang. 105, róm. kath. 7, evang. ref. 13, izr. 1. Oklevelet kapott az év 
folyamán összesen 41 ; ezek közt, mint éppen végző növendék 26, 1 évi tanítási gyakorlat 
után 1, magántanuló volt 11. A növendékek közül bennlakó volt 101, ösztöndíjban részesült 8, 
7498 kor. értékben. Az intézet tannyelve a magyar. 

2. A felső-lövői tanítóképző négy tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgált: tanterem 4, természettud. kísérleti terem 1, rajzterem 1, téli tornaterem 1, tanszer-
terem 1, igazgatói iroda 1, tanári szoba 1, nyári tornatér 1, gyakorló-kert 1, internátusi 
helyiség összesen 20. ezek közül hálóterem 5, mosdóterem 2, nappali 4, ebédlő 1, felügyelői 
szoba 1, betegszoba 2, fürdőszoba 1, konyha 1, egyéb helyiség 3. A tanárok összes száma 
volt 19, ezek közül rendes 5, óraadó 14. A hitoktatók száma 2. A képezdével kapcsolatban 
magyar-német tannyelvű, hat tanfolyamú gyakorló-iskola áll fenn 3 tanítóval és 47 tanulóval. 
A növendékek száma volt az év elején 60, még pedig az I-ső tanfolyamban 18, a II-ikban 
16, a III-ikban 14, a IV-ikben 12; az év végén 62, még pedig az I-ső tanfolyamban 18, a 
II-ikban 16, a III-ikban 15, a IV-ikben 13. Anyanyelv szerint a növendékek közül volt: 
magyar 16, német 45, szerb 1. Vallást tekintve volt ág. hitv. evang. 43, róm. kath. 19. 
Az év folyamán oklevelet kapott mint éppen végző növendék 12. A növendékek közül benn-
lakó volt 11, jótéteményben részestilt 37, ösztöndíjat kapott 20, 1765 kor. értékben. Az intézet 
fentartási költsége 21,071 koronára rúgott, ebben volt: egyházi segély 1000 kor., saját alapít-
ványból 366 kor., más vegyes forrásból 19,705 korona. 

3. A selmeczbányai tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet 
czéljaira szolgáló termek és helyiségek mind közösek a főgimnáziummal. A tanárok összes 
száma 14, ezek közül rendes 11, óraadó 3. A növendékek száma volt az év elején 25, még 
pedig az I-ső tanfolyamban 5, a II-ikban 4, a III-ikban 12, a IV-ikben 4; az év végén ugyan-
csak 25. A növendékek mind magyar anyanyelvűek voltak. Vallásra nézve volt: ág. hitv. 
evang. 24, evang. réf. 1. Oklevelet kapott az év folyamán összesen 4 növendék, ezek közül 
mint éppen végző 2, magántanuló volt 2. A növendékek közül jótéteményben részesült 20, 
ösztöndíjban 2, összesen 1973 kor. értékben. Az intézet fentartási költségei 2478 koronát 
tettek ki, melynek forrása egyházi volt. Az intézet tannyelve a magyar. 

4. A soproni tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szolgál : 
tanterem 4, természettudományi kísérleti terem 1, tanári szoba 1, gyakorló-kert 1, internátusi 
helyiség 16. A tanárok összes száma volt 7, ezek közül rendes 5, óraadó 2. A képezdével 
egy magyar tannyelvű, négy tanfolyamú gyakorló-iskola áll kapcsolatban 1 tanítóval és 58 
tanulóval. A növendékek száma volt az év elején 109, még pedig az I-ső tanfolyamban 26, 
a II-ikban 27, a III-ikban 24, a IV-ikben 32; az év végén összesen 103, még pedig az I-ső 
tanfolyamban 25, a II-ikban 26, a III-ikban 21, a IV-ikben 31. A növendékek közül anya-
nyelvre nézve volt: magyar 72, német 27, tót 3, vend 1. Vallást tekintve volt: ág. hitv. 
evang. 99, róm. kath. 2, izraelita 2. Az év folyamán oklevelet kapott összesen 34, ezek 
közül mint éppen végző növendék 27, tanítási gyakorlat után 5, magántanuló volt 2. A növen-
dékek közül bennlakó volt 65, jótéteményben részesült 96, ösztöndíjban 38, 8394 kor. érték-
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45- ben. Az intézet fentartási költsége 43,526 kor. 45 fillért tett ki, ebben volt: egyházi segély 
13,561 kor. 25 fillér, állami segély 5033 kor. 33 fillér, saját alapítványból 4928 kor., más 
vegyes forrásból 20,003 kor. 87 fillér. Az intézet tannyelve a magyar. 

5. A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szol-
gáló termek és helyiségek 4 tantermet kivéve közösek a főgimnázium helyiségeivel. A tanárok 
száma 9, ezek közül rendes 4, segéd 4, hitoktató 1. A képezdével egy magyar tannyelvű, 
négy tanfolyamú gyakorló-iskola áll kapcsolatban 1 tanítóval és ezúttal 21 tanulóval. A növen-
dékek száma volt az év elején összesen 49, még pedig az I-ső tanfolyamban 14, a II-ik-
ban 14, a III-ikban 11, a IV-ikben 10; az év végén 48, még pedig az I-ső tanfolyamban 14, 
a II-ikban 13, a III-ikban 11, a IV-ikben 10. A növendékek mind magyar anyanyelvűek 
voltak. Vallásra nézve volt : ág. hitv. evang. 42, evang. ref. 6. Oklevelet kapott az év folyamán 
mint éppen végző növendék 10. A növendékek közül jótéteményben részesült 18, ösztöndíjat 
kapott 4, összesen 1400 kor. értékben. Az intézet fentartási költsége 16,951 koronát tett ki, 
a melyben a forrást tekintve volt: egyházi segély 5000 kor., állami segély 4400 kor., más 
vegyes forrásból 7551 kor. Az intézet tannyelve a magyar. 

6. Összegezés. A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, volt: az 
egyházegyetemnek 5 négytanfolyamú tanítóképzője. Ezek közül kettő szoros kapcsolatban 
áll a mellettük fennálló középiskolákkal, miért is a helyiségek és fölszerelések nagyrészt 
közösek. Saját helyiségek: tanterem 16, természettudományi kísérleti terem 3, rajzterem 2, 
téli tornaterem 3, tanszerterem 5. igazgatói szoba 3, tanári szoba 4, nyári tornatér 3, gya-
korlókert 3, internátusi helyiség 65. A tanárok összes száma 55, kik közül rendes 31, segéd 4, 
óraadó 20. A hitoktatók száma 6. Külön gyakorló-iskola volt 4, 3 magyar, 1 magyar-német 
tannyelvű, 6 tanítóval és 170 tanulóval. A növendékek száma volt az év elején 371, még 
pedig: az I-ső tanfolyamban 89, a II-ikban 85, a III-ikban 106, a IV-ikben 91 ; az év végén 
364, és pedig: az I-ső tanfolyamban 88, a II-ikban 83, a III-ikban 102, a IV-ikben 91. 
Anyanyelv szerint a növendékek között volt: magyar 268, német 82, tót 12, szerb 1, vend 1. 
Vallást tekintve volt: ág. hitv. evang. 313, evang. ref. 20, róm. kath. 28, izr. 3. Oklevelet 
nyert az év folyamán összesen 101, ezek közül, mint éppen végző növendék 77, tanítói gya-
korlat után 6, magántanuló volt 18. A növendékek közül bennlakó volt 177, jótéteményben 
részesült 171, ösztöndíjat kapott 72, összesen 21,030 kor. értékben. Az intézetek fentartási 
költsége 84,026 koronát tett ki, miben forrást tekintve volt: egyházi segély 17,039 korona, 
állami segély 9433 kor., saját alapítványból 10,294 kor., más vegyes forrásból 47,260 kor. 

III. A tisztelettel mellékelt kimutatások szerint a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház-
egyetemuek az 1905—1906-iki iskolai évben összesen 16 középiskolája volt, még pedig 13 
nyolczosztályú főgimnázium, három négyosztályú algimnázium. Ezen tanintézetek közül a tan-
nyelv tisztán magyar 13-ban, magyar mellett a német használtatik 2-ben és a tót segéd-
tannyelvül l-ben. Párhuzamos osztályt az I-ső mellett a rimaszombati tanintézet rendezett be, 
a pozsonyi I—II., a budapesti I—IV. párhuzamos osztályt tart fenn. 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5422, kik közül vizsgát tett 5214, 
még pedig az I-ső osztályba felvétetett az év folyamán 1039, vizsgát tett 988 ; a II-ikba fel-
vétetett 839, vizsgát tett 814; a III-ikba felvétetett 732, vizsgát tett 701; a IV-ikbe fel-
vétetett 694, vizsgát tett 680; az V-ikbe felvétetett 571, vizsgát tett 548; a VI-ikba fel-
vétetett 513, vizsgát tett 494; a VII-ikbe felvétetett 510, vizsgát tett 491 ; a VlII-ikba fel-
vétetett 524, vizsgát tett 498 tanuló. A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 5061, 
magántanuló 153, köztük 15 leánytanuló. Ismétlő volt az év végén összesen 241. A vizsgát 
tett tanulók közül a tandíjat egészen befizette 4604, felmentetett egészen 285, felmentetett 
részben 325. A tandíj 10—120 kor. között ingadozott s átlag véve 47 kor. 97 fillért tesz 
ki, mihez felvételi díj fejében átlag 3 kor. és 90 fillér járul. A görögpótló tanfolyamot hall-
gatta 13 középiskolánál az illető V—VI—VII—VIII. osztályok tanulói közül 882, vagyis a 
tanulók 43'4%-a. A vizsgát tett 5214 tanuló közül vallásra nézve volt: ág. hitv. evang. 
2136 (41%), ev. ref. 653 (12-5%), unitárius 9 (0-2%), római kath. 1102 (21-1%), gör. 
kath. 47 (0-9%), gör. keleti 49 (l°/0), izraelita 1218 (23'3%). Anyanyelvre nézve pedig volt: 
magyar 4100 (78-6%), német 706 (13'6%), tót 364 (7%), román 19 (0-4%), szerb-horvát 
11 (0"2%), ruthén 3, egyéb anyanyelvű 11 (0-2%). Csakis magyarul beszélt 2294 (44%), 
csakis németül 6, magyarul tudott valamennyi. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt : nagybirtokos és bérlő 155 (3%); 
kisbirtokos és bérlő 662 (12-7%); alkalmazott 99 (1'9%); nagykereskedő 96 (1'8%); kis-
kereskedő 620 (12%); keresk. alkalmazott 25 (0*5%); nagyiparos 94 (1'8%); kisiparos 
779 (15%); ipari alkalmazott 50 (0*9%); köztisztviselő 699 (13*4%); magántisztviselő 349 
(6*7%) ; katona 36 (0-7%); más értelmiség 1060 (20'3%); személyes szolgálatból élő 168 
(3-2%); magánzó 322 (6"1%). 

A tanulók életkorát tekintve volt az év végén: 9 éves 1; 10 éves 186 (3'6%); 
11 éves 544 (10*4%); 12 éves 785 (15%); 13 éves 686 (13-1%); 14 éves 671 (13%); 
15 éves 588 (11-3%); 16 éves 541 (10'4%); 17 éves 484 (9*3%); 18 éves 383 (7'3%); 
19 éves 207 (4%); 20 éves 93 (1-8%); 21 éves 33 (0'6%); idősebb 12 (0*2%). Az egész-
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ségi állapotot tekintve volt: nem járványos eset: könnyű 6771, súlyos 310, járványos 119. 45-
Meghalt betegség folytán 8 tanuló. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 2250 (43-1%); megyebeli 1235 
(23'7°/o); más megyebeli 1688 (32-4%); horvát-szlavonországi 7(0T%); más állambeli 34 (0'7°/0). 

Az erkölcsi magaviseletből az 5061 rendes tanuló közül kapott: jó jegyet 4136 
(81-7%), szabályszerűt 890 (17'60/0); kevésbbé szabályszerűt 35 (0'7%). Az igazgató által 
megrovatott 148 (3%); a tanári kar által 90 (1-8%); tanács folytán eltávozott 11; kizá-
ratott 1. A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 117,071 igazolt és 422 nem igazolt órát. 
Ebből esik az I-ső osztályra 20,210 igazolt és 79 nem igazolt óra; a II-ikra 16,162 iga-
zolt és 61 nem igazolt; a Ili-ikra 13,020 igazolt és 66 nem igazolt; a IV-ikre 13,183 iga-
zolt és 46 nem igazolt; az V-ikre 12,818 igazolt és 36 nem igazolt; a VI-ikra 12,425 iga-
zolt és 27 nem igazolt; a VH-ikre 14,845 igazolt és 92 nem igazolt; a Vili-ikra 14,413 
igazolt és 15 nem igazolt óra. Nem mulasztott egy órát sem 1141 (22*5%); igazolatlanul 
mulasztott 170 (3-3°/o). A nyilvános 5061 tanulóból, a nem mulasztó 1141-et levonva, esik a 
hátramaradt 3920 tanuló mindegyikére az összes mulasztásokból 30 óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve, a vizsgát tett 5214 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 400 (7'7%); jól 983 (19%); elégségesen 2586 (49-6%); egy 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 590 (11 '3%); kettőből 390 (7-4%). Sikerrel végezte 
tehát tanulmányait 3969 (76-3%); megbukott 1245 (23'7%>). 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta: a franczia nyelvet 83; az angol nyelvet 10; 
a német nyelvet 88; a tót nyelvet 23; a rendkívüli rajzot 665; a műéneket 1834; a zenét 
403; az egészségtant 309 ; a gyorsírást 334; a vívást 99. 

Az egyesületi életet tekintve volt a középiskoláknál 16 magyar ifjúsági önképző-kör 
1716 taggal, 4 ifjúsági segélyző 1321 taggal, 11 dal- és zeneegylet 1091 taggal, 3 gyám-
intézet 653 taggal, 6 gyorsíró-kör 363 taggal, 1 mathematakai kör 44 taggal, 1 vívó-kör 32 
taggal, 7 torna-kör 423 taggal, 1 bibliai társulat 362 taggal. Összesen 50 egylet 6005 taggal. 

Az érettségi vizsgához ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 477 tanuló, 
kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 380 ; 
ismétlő vizsgára utasíttatott 6; a szóbeli vizsgához bocsáttatott 448. Az utasítás 12. §-a alapján 
felfüggesztetett 2. A szóbeli vizsgához bocsátottak közül a vizsgát megállotta : jelesen 77 (17T%) ; 
jól 121 (27%); egyszerűen 178 (40°/0). Megbukott 72 tanuló (15'9°/0) ; még pedig javítóra 
utasíttatott 61 (13'5°/0); ismétlőre 11 (2-4°/0). Javító vizsgára jelentkezett 18 tanuló, megállotta 
14 ; ismétlőre jelentkezett 10, megállotta 5 Az összes vizsgázottak köziil, kik a vizsgát sikerrel 
megállották (376+14+5=395), pályát választott: theologiait 44 (HTu /0) ; bölcsészetit 27 
(7%); jogit 93 (23'6°/0) ; orvosit 30 (7'6°/0) ; állatorvosit 8 (2%); gyógyszerészit 1 (0-2%>) ; 
mérnökit 24 (6T°/0); építészit 3 (0'80/0); gépészmérnökit 1 (0*2%); vegyészit 5 (T2°/0); 
gazdaságit 41 (10'3°/0); erdészetit 10 (2'5°/0); bányászatit 2 (0'5°/0); iparit 7 (2°/0); keres-
kedőit 13 (3-2°/0); alsóbb hivatalnokit 40 (10*l°/0); katonait 29 (7'3%); művészit 12 (3%>) ; 
még nem határozott 5 (l'3°/0). 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 290 tanár. Ezek közül volt: 
rendes 160; rendes hittanár 16; helyettes tanár 26; rendes tornatanító 12; óraadó hitoktató 
47 ; óraadó tornatanító 5 ; rendkívüli tárgyat tanító bejáró óraadó 24. A rendes tárgyat (val-
lástantól eltekintve) tanítók a magyar nyelvet mind tökéletesen bírták. A tanárok képesítését 
tekintve volt : a rendes tanárok közitl: állami oklevele 133-nak, felekezeti oklevele 18-nak; a 
középiskolai törvény 29. §-a szerint elismertetett 9-nek. A helyettesek közül volt: okleveles 11, 
nem okleveles 15; a rendes tárgyat tanító bejáró óraadók közül: okleveles 30, nem okleveles 
2; a rendkívüli tárgyat tanítók közül volt: okleveles 13, nem okleveles 1. Volt tehát a rendes 
tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók közül világi: okleveles 180 (90°/0); nem okleveles 19 
(10%); egyházi: okleveles 4. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 702 helyiség. Ezek közül volt: tanterem 
143, természetrajzi 36, természettani 34, vegyészeti 7, rajz 23, téli torna 17, könyvtári 37, 
tanári 28, igazgatói 18 terem. 13 tápintézet czéljaira szolgált 62 helyiség; 2 internátus czél-
jaira 78 helyiség. Egyéb helyiségek száma 219. 

A tanítási eszközöket tekintve volt: az állattanhoz fali ábrákban 1598, állatokban 
57,597; a növénytanhoz fali képekben 1499, növényekben 60,448; az ásványtanhoz min-
tákban 3490, ásványokban 34,688; a természettanhoz fali képekben 278, eszközökben 6561; 
a vegytanhoz vegyszerekben 3149, eszközökben 2665; a földrajzhoz térképekben 1515, föld-
gömb 79, egyéb 4623; a 16 darab éremgyűjteményben volt 31,087 drb. érem; a 16 philo-
logiai gyűjteményben 4862 darab. A szabadkézi rajzhoz: minta 18,416, gipszminta 2117; 
a mértani rajzhoz: minta 2533, modell 693, eszköz 351. A testgyakorlathoz: a teremben 
4002, a szabadban 747 eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
99.156 mű (183,980 darab), tudományos folyóirat 2385 mű (18,157 darab), vegyes 24,949 
mű (44,226 darab). Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönyv 7685 mű (7985 kötetben), 
ifjúsági olvasmány 29,334 mű (36,423 kötet). 

A tanulók segélyezését illetőleg 15 tápintézet ellátott 1334 tanulót (26'3%) és két 
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45. internátus 178 tanulót. Intézeti ösztöndíjas volt 575, kiilső ösztöudíjas 66, jutalmazott 345, 
segélyezett 745. 

A középiskolák vagyonának teljes összege volt 9.558,091 kor. (a tavalyihoz képest 
301,288 kor. gyarapodás). Ezen vagyont képezi: saját ház becsértéke 3.228,638 kor. (33"7°/0); 
ingatlanok becsértéke 733,359 kor. (7'6°/0); tőkepénzek 3.323,447 kor. (34*7°/0); ingatlan 
ösztöndíj-alapok 51,786 kor. (0'5°/0) ; ezen alap tőkéi 488,532 kor. (5#1%) ingatlan segély-
alap 31,425 kor. (0-3°/0); segély-alaptőkéi 457,802 kor. (5°/0) ; intézeti felszerelések 676,901 
kor. (7-1%); egyéb vagyon 566,201 kor. (6%>). 

A középiskolák ez évi jövedelme 1.911,837 kor. (a tavalyihoz képest 87,430 kor. 
gyarapodás). Származott pedig ezen jövetlelem : az intézetek saját házának béregyenértéke 
161,466 kor. (8'40/0); ingatlanok jövedelme 69,355 kor. (3'6°/0); tőkepénzek jövedelme 103,074 
kor. (5-4%); az állampénztárból 649,179 korona (34%); városi segély 21,269 kor. (l ' l°/0); 
egyházi segély 129,322 kor. (6'870) ; bejáró hitoktatók intézeti jövedelme 9928 kor. (0*5%); 
rendkívüli tanárok intézeti jövedelme 6824 kor. (0"3°/0) ; felvételi díjakból 57,126 kor. (3%); 
tandíjakból 264,124 kor. (13'7°/0); egyebekből 383.377 (20 ,5%); ingatlan ösztöndíj-alapokból 
300 kor., ezen alapok tőkéiből 16,041 kor. (0*8%) ; ingatlan segélyalapból 800 kor., segély-
alapok tőkéiből 24,815 kor. (r2°/ö); idegen ösztöndíjak 8234 kor. (0'4°/0) ; másnemű segély 
6603 kor. (0'3%). 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 1.911,837 kor. És pedig 
kiadatott személyi illetmények czímén: igazgatók és rendes tanároknak 648,728 kor. (31'9°/0); 
helyettes tanároknak 39,692 kor. (2%) ; rendes tárgyat tanító bejáró óraadóknak 7898 kor. 
(0'3°/o) ; tornatanítóknak 30,322 korona (l'5°/0); rendes hitoktatóknak 18,762 kor. (0'9°/0) ; 
bejáró hitoktatóknak 9868 kor. (4"6°/0); rendkívüli tárgyat tanító bejáró óraadóknak 12,029 
kor. (O'6°/0); szolgáknak 18,860 korona (0-9°/0); más intézeti tisztviselőknek 12,872 korona 
(0'6°/0); egyéb személyi illetmények czímén 13,084 kor. (0'6%). Kiadatott továbbá dologi 
szükségletekre és pedig: fűtés, világításra 38,817 kor. (l'90/0); kisebb javításokra 14,099 kor. 
(0-7%); taneszközökre, szertár stb. 22,287 kor. ( r i ü / 0 ) ; könyvtárra 17,218 kor. (0-8°/0); irodai 
dolgokra 14,224 kor. (O'70/0); házbérre és adóra 6790 kor. (0'30/0); házbéregyenérték czímén 
148,940 kor. (7-7%); tandíjakból és felvételi díjakból beszállíttatott 54,112 kor. (2'8°/0) ; 
egyéb dologi szükségletek 141,564 kor. (7*3%). Átmenetiekre kiadatott: nagyobb átalakítá-
sokra 5348 (0-2%) ; új építkezésre 145,888 kor. (7'5%) ; másnemű befektetés 183,903 kor. 
(9'5°/o); egyéb átmeneti kiadások 235,994 kor. (12'2°/0). 

Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott: a saját ösztöndíj-alapokból 16,648 kor. (0'8°/0) ; 
•másnemű idegen ösztöndíj 8124 kor. (0"4%); saját segély-alapból 39,817 kor. (2°/o); más-
nemű segély 5290 kor. (0'2%); vegyes jutalom czímén 659 korona. 

IV. A mellékelt három táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében 3 
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 és az egyetemes egyház 
theologiai akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 65, vala-
mennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt ezek közül : magyar 29, német 6, 
tót 30; nyelvismeretet tekintve magyarul és németül beszélt 16, magyarul és tótul 33, hazai 
két más nyelvet 8. Honosságára nézve volt : egyházkerületbeli 24, más egyházkerületben 40, 
általában magyarországi 64, az osztr. magyar monarchiából való 1 osztrák. A működő tanárok 
összes száma 12, közöttük rendes 6, igazgató 1, kisegítő tanár 5; egyházi volt 7, világi 5. 
Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt: magyar 9, német 3. Nyelvismeretet tekintve beszélt: 
magyarul, németül 12; magyarul, tótul 3; hazai más nyelvet 7; más európai nyelvet 4 tanár. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik és a tiszai egyházkerület 
központi pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt 52, valamennyien ág. hitv. evan-
gélikusok. Anyanyelvükre nézve volt: magyar 30, német 10, tót 12. Nyelvismeretét tekintve 
beszélt: magyarul, németül 25; magyarul, tótul 12; magyarul, szerbül 5; magyarul, hor-
vátul 5; hazai két más nyelvet 10; hazai 3 más nyelvet 4 ; más európai nyelvet 3. Honos-
ságot tekintve: egyházkerületbeli volt 36, más egyházkerületbeli 16. Előmenetelt tekintve: 
jelesen végzett 5, egyszerűen 16, ismétlésre utasíttatott 1. A működö tanárok összes száma 7, 
közöttük igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő tanár 2 ; általában egyházi 5, világi 2. A tanárok 
mind magyar anyanyelvűek. Nyelvismeretét tekintve beszélt : magyarul, németül 7 ; magyarul, 
tótul 3; hazai 2—3 más nyelvet 6, más európai nyelvet 1. 

3. A soproni hittani intézet négy tanfolyamra oszlik és a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt 38, valamennyien ág. hitv. 
evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt magyar 30, német 4, tót 3, horvát 1. Nyelvismeretét 
tekintve beszélt: magyarul, németül 11; magyarul, tótul 3 ; magyarul, horvátul 1. Honosságra 
nézve volt: egyházkerületbeli 33, más egyházkerületbeli 5. Jelesen végzett 16, egyszerűen 11, 
ismétlésre utasíttatott 2, vizsgálat nélkül eltávozott 9. A működő tanárok összes száma 7, 
köztük igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő tanár 3; általában egyházi 6, világi 1. A tanárok 
mind magyar anyanyelvűek. Nyelvismeretét tekintve beszélt : magyarul, németül 7 ; más 
európai nyelvet 4. 
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Az adatokat összegezve, állott a hittani intézetek közül egy az egyházegyetem, 45-
kettő az illető egyházkerületek gondozása alatt s valamennyi 4 tanfolyamra oszlik. A tanulók 
összes száma volt 155, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közöttük: 
magyar 89, német 20, tót 45, horvát 1. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul, németül 5 2 ; 
magyarul, tótul 48 ; magyarul, szerbül 5 ; magyarul, horvátul 6 ; hazai 2 más nyelvet 18 ; 
hazai 3 más nyelvet 4 ; más európai nyelvet 3. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 93, 
más egyházkerületbeli 61, ausztriai 1. Előmenetelt tekintve: jelesen végzett 21, egyszerűen 27, 
ismétlésre utasíttatott 3, vizsga nélkül eltávozott 9. A működő tanárok összes száma volt 26, 
még pedig: igazgató 3, rendes tanár 13, kisegítő tanár 10 ; egyházi volt 18, világi 8. Anya-
nyelvüket tekintve: magyar volt 23, német 3. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul, 
németül 26 ; magyarul, tótul 6; hazai más 2—3 nyelvet 13 ; más európai nyelvet 9. 

V. Az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi kollégium jogakadémiájában az 1905—1906. 
iskolai évben volt 13 tanár ; ezek közül nyilvános rendes tanár 7, nyilvános rendkívüli 1, 
magántanár 5. Vallásra nézve volt a tanárok közül: ág. hitv. evang. 9, róm. kath. 1, izr. 3. 
Az előadás nyelve a magyar. Előadás volt á t é l i félévben: kötelezett tantárgyakból 14, special 
collegium 11; a nyári félévben: kötelezett tantárgyakból 9, special collegium 21. 

A hallgatók száma volt az I-ső félévben 214, a Il-ik félévben 226. Még pedig az 
I-ső félévben volt: az I-ső tanfolyamban: rendes 64, rendkívüli 5, összesen 69 hallgató; a 
II-ik tanfolyamban 53 rendes hallgató ; a III-ik tanfolyamban 47 rendes hallgató ; a IV-ik 
tanfolyamban: rendes 44, rendkívüli 1, összesen 45 hallgató. A ll-ik félévben volt: az I-ső 
tanfolyamban: 53 rendes hallgató; a Il-ik tanfolyamban 63 rendes hallgató; a III-ik tan-
folyamban: 60 rendes hallgató; a IV-ik tanfolyamban: rendes 35, rendkívüli 1, összesen 36 
hallgató. Tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott az első félévben 11, a másodikban is 11 hallgató. 

Származására nézve volt az I-ső félévben: magyar 222, osztrák 1, külföldi 1 ; 
a Il-ik félévben: magyar 235, osztrák 1, külföldi 1. Anyanyelvre nézve volt az I-ső félévben: 
magyar 191, német 25, román 3, tót 4, szerb 1 ; a Il-ik félévben: magyar 208, német 20, 
román 4, tót 3, szerb 1, más anyanyelvű 1. Vallásra nézve volt az I-ső félévben: ág. hitv. 
evang. 68, evang. ref. 25, róm. kath. 64, gör. kath. 13, gör. keleti 4, unitárius 1, izr. 49 ; 
a H-ik félévben: ág. hitv. evang. 64, evang. ref. 24, unitárius 1, róm. kath. 77, gör. kath. 11, 
gör. keleti 5, izr. 55. Tanpénzét megfizette az I-ső félévben 201; egészen mentes volt 2, 
részben mentes 21 ; a Il-ik félévben fizetett 210, egészen mentes volt 2, részben mentes 25. 
Ösztöndíjas volt az év folyamán 20, 5624 korona erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett : az I-ső félévben : 202-nek ; a Il-ik félévben : 
222-nek. A törvényekkel megegyező akadémiai viseletet tanúsított: az I-ső félévben 219 ; a 
Il-ik félévben 237. Absolutoriumot kapott: az I-ső félévben 15; a II-ikban 19. Évközben 
kimaradt 5, meghalt 1 hallgató. 

Az első alapvizsgára jelentkezett 73, kik közül képesíttetett: kitűnően 2, egyszerűen 53, 
felfüggesztetett 14, visszavettetett 4. A megvizsgáltak közt volt: joghallgató 72, miniszteri enge-
dély alapján vizsgázó 1. A vizsgálati díjat lefizette egészen 65, kétszeres összegben 6, három-
szoros összegben 2. A második alapvizsgára jelentkezett 120, kik közül képesíttetett: kitű-
nően 6, egyszerűen 79, felfüggesztetett 25, visszavettetett 10. A megvizsgáltak mind rendes 
joghallgatók voltak. A vizsgálati díjat lefizette: egyszeresen 110, kétszeres összegben 9, három-
szoros összegben 1. Az államtudományi államvizsgálatra jelentkezett összesen 16, kik közül 
képesíttetett: egyszerűen 10, felfüggesztetett 3, visszavettetett 3. A megvizsgáltak mind rendes 
joghallgatók voltak. A vizsgálati díjat lefizette egyszeresen 13, kétszeres összegben 2, három-
szoros összegben 1. A jogtudományi államvizsgára jelentkezett összesen 6, kik közül egy-
szerűen képesíttetett 4, felfüggesztetett 1, visszavettetett 1. A megvizsgáltak mind rendes jog -
hallgatók voltak és a vizsgálati díjat egyszeres összegben fizették le. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 1087 kötet. A könyvtárt használta 98 hallgató. 
A joghallgatók segélyegyletének alaptőkéje volt: a tanév elején 14,320 kor. 40 fillér, a tanév 
végén 14,496 kor. Segélyül kapott 20 hallgató 645 kor.-t. A jogakadémiai beadványok száma, 
az iktatókönyv szerint az I-ső félév végével 1299 drb. Miniszteri szabályrendelet érkezett az 
év folyamán 2. Tanári értekezlet tartatott 11. 

A jogakadémiára vonatkozó részletes adatok a kollégium közös évi értesítőjében 
közöltetnek. 

A tanügyi bizottság a jelen statisztikai kimutatás összesített számadatai mellett, az 
év végén vizsgálatot tett tanulók létszámát véve alapul, a középiskolák evangelikus tanulóinak 
százalékszámát, mellőzve Rimaszombatot, mint a melynek egyesült protestáns gimnáziumában 
az evang. reformátusok képezik a túlnyomó többséget, következőkben mutatja k i : 

1. Beszterczebányán 89 2%. 6. Felső-Lövőn 48-6%. 11. Eperjesen 35'9%, 
2. Sopronban 78'9°/0. 7. Késmárkon 42 '8%. 12. Békéscsabán 28-6°/0. 
3. Rozsnyón 51-3%. 8. Bonyhádon 41'6°/0. 13. Iglón 28-8°/0. 
4. Szarvason 50'5°/0. 9. Budapesten 39-4%. 14. Aszódon 25-4°/0. 
5. Pozsonyban 49T c /0 . 10. Selmeczbányán 38 '4%. 15. Nyíregyházán 17 '5%. 

Tudomásul vétetik. 
10 
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46-47. 46. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 43. pontjára vonatkozólag a tanügyi bizottság 
jegyzője jelenti, hogy a javított népiskolai statisztikai rovatos ívek kinyomatása iránt a Hor-
nyánszky nyomdaczéggel egyezséget kötött, mely szerint az I. és II. számú népiskolai statisz-
tikai rovatos ívből a czég 3 — 3 ezer példányt nyomat s ebből 200—200 példányt az egye-
temes egyháznak ingyen bocsát rendelkezésre. A többi készletet az egyházkerületeknek ívenként 
24 fillérrel árúsítja, úgy hogy egy I. és II. számú ív együtt 48 fillérbe kerül. Ha a kerületek 
az egy évi szükségletet egyszerre rendelik és egy czímre küldetik, a szállítási költséget a 
czég viseli. Kiköttetett, hogy addig, míg a példányszámok el nem fogynak, a táblázatokon 
változtatás nem történik s a táblázatok másutt nem nyomathatók. 

A javított népiskolai statisztikai rovatos ívek kinyomatásáról tett ezen 
jelentést a közgyűlés jóváhagyóul tudomásul veszi; egyszersmind pedig, a tanügyi 
bizottság óhajának megfelelően, kötelezi az egyházkerületeket, hogy a népiskolai 
kimutatáshoz ezentúl kizárólag az új rovatos íveket használják. 

47. (H.) Olvastatik a könyv- és levéltáros következő jelentése : 
Az egyetemes könyv- és levéltár gyarapodásáról a következőket van szerencsém 

tisztelettel jelenteni : 
tr 

1. 0 Méltósága, az egyetemes felügyelő úr beküldte: az egyházpolitikai törvények 
tárgyában kiküldött bizottság tárgyalásaira vonatkozó iratokat 1894. és 1895. évekből; az 
1895. évi egyetemes közgyűlés által a szabályrendeleti bizottsághoz utalt ügyekre vonatkozó 
iratokat névszerint a nyugdíjintézet ügyében, a közalap ügyében és szabályrendeletek tárgyá-
ban; az egyetemes egyházi törvényszék ítéleteit az 1893., 1894. és 1895. évekből; az egye-
temes közgyűlés jegyzőinek lemondó leveleit, az 1893. évi egyetemes közgyűlési iratcsomó 
kiegészítéséül. 

2. A dunántúli egyházkerület főtisztelendő püspöke beküldte az egyházkerülete ala-
pítványairól szóló alapító-leveleket, összesen 120-at. 

3. Egyetemes főjegyző úr beküldte az 1905. évi egyetemes közgyűlés jegyzőköny-
vének kéziratát, kefelenyomatát és egy eredeti példányát a hozzávaló iratokkal együtt, össze-
sen 57 darabot, illetőleg csomót, köztük három jóváhagyott szabályrendeletet, névszerint a 
tiszai kerület szabályrendeletét a politikai községek beosztásáról, a bányai kerület szabály-
rendeletét a közgyűlés két néptanító tagjának választásáról és a dunáninneni kerület szabály-
rendeletét a kerületi számvevőszékről és ennek a kerülethez való viszonyáról. Ugyanő beküldte 
a középiskolák felterjesztéseit a Róth-Teleky-ösztöndíj ügyében az 1905/1906. iskolai évről. 

4. A Baldácsy-alapítvány ügyvivője beküldte jelentését az 1905. évről. 
5. Jegyzőkönyveket küldtek: a dunáninneni kerület (1906 aug. 23—24. közgy.), 

a dunántúli kerület (1906 szept. 6—7. közgy.) és a következő egyházmegyék : a barsi (1906 
júl. 27.), a brassói (1906 júl. 31.), a békési (1906 aug. 8.), a budapesti (1906 szept. 3.), 
a vasi középegyházmegye (1906 júl. 6.) és a zólyomi (1906 júl. 26.). 

A könyvtár gyarapodása: 
1. Folytatólagosan beszereztetett Luther műveinek 10-ik és 32-ik kötete (D. Martin 

Luthers Werke 10. und 32. Band. Weimar, 1905.). 
2. 0 Méltósága, az egyetemes felügyelő úr a könyvtárnak ajándékozta az általa 

kiadott egyháztörténeti forrásmunkának (Magyar Evang. Egyháztört. Emlékek, sajtó alá ren-
dezte Stromp László. Budapest, 1905.) egy merített papírra nyomott, számozott, dedikáczió-
val ellátott példányát. 

3. A Luther-Társaság kiadványaiból beküldetett: Jelentés a Luther-Társ. 1905. évi 
működéséről. Budapest, 1906. — Az evangélium a jelen kornak hirdetve, írta Klaveness Thv., 
ford. Szeberényi Lajos Zsigmond. Budapest, 1906. — Die evang. Märtyrer-Familie des Hel-
den Andreas Keczer, geschr. von Jos. Hörk, übers, von L. 0 . und Th. L. Budapest, 1906. — 
Hárfahangok, szerk. Payr Sándor. Budapest, 1906. — A mi nekünk fáj, írta Geduly Hen-
rik. Budapest, 1906. — Bocskay István, írta Kovács Sándor. Budapest, 1906. 

4. A könyvtár részére a következő lapok, illetőleg folyóiratok jár tak: Evang. Nép-
iskola, szerk. Papp József. — Evang. Őrálló, szerk. Kovács Sándor. — Gyámintézet, szerk, 
Bognár Endre. — Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár, szerk. Stromp László, V. évf. Buda-
pest, 1906. — Prot. Szemle, szerk. Szőts Farkas. 

5. A középiskoláknak az egyet, tanügyi bizottsághoz beküldött Értesítői szintén az 
egyet, könyvtárban fognak elhelyeztetni. 

A felsorolt iratok, könyvek, füzetek és lapok katalogizálására, a könyv- és levél-
tárosnak a nyári szünidőben volt betegsége miatt, csak a legközelebbi hetekben kerülhet rá a sor. 

Budapesten, 1906 november 4. 
Tudomásul vétetik ; a könyvtárról szóló jelentés 2. pontja alapján pedig 

hálás köszönetet mond a közgyűlés az egyetemes felügyelőnek, a könyvtárnak aján-
dékozott, általa kiadott egyháztörténeti forrásmunkáért. 
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48. (H.) Kapcsolatban az előző ponttal és vonatkozással a levéltárosi jelentés 2-ik 48-49. 
pontjára is, olvastatik Sztehló Kornél egyetemes ügyész következő indítványa: 

A magyarhoni ág. hitv. evang. egyház története okirati kutatások alapján még nin-
csen megírva. A magyar protestáns irodalmi társaság a magyar protestáns egyháztörténeti 
adattárban sok becses kútfőt közölt immár, de ezen adatok elenyészően csekély töredékét 
képezik azon nagyszámú becses történelmi adatoknak, a melyek az esperességi levéltárakban, 
egyes egyházak sekrestyéiben, sőt többnyire a lelkészek lakásán, csaknem kizárólag nem tűz-
mentes helyen szerteszét hevernek és a tűzveszélytől eltekintve, mindig, ha egy lelkészi állás 
megüresedik, az elkallódás veszélyének vannak kitéve. A mult századokban általában szokásos 
volt, hogy nemcsak az illető egyházközséget, de magát az egyetemes egyházat érdeklő dolgok 
is a lelkész által az anyakönyvben megörökíttettek, sőt ebbe foglalták az egyházat érdeklő 
jogügyleteket is. Ezért a régi anyakönyvek sok becses egyháztörténeti adatot tartalmaznak, 
a melyek csak a szorgalmas, szakavatott gyűjtőre várnak, hogy az elenyészés veszélyétől 
megóva, majdan egy nagy munkában, a melyben a magyarhoni egyház története oknyomozó kuta-
tások alapján meg lesz írva, feldolgoztassanak. 

Egyháztörténeti emlékeink és kútforrásaink megőrzése ezért az egyetemes egyház 
érdeke. Ezen érdek parancsolólag követeli, hogy azok az országban elszórt kútforrások, a köz-
pontban biztos helyen, szakszerű levéltári kezelés által hozzáférhetővé téve, összegyűjtessenek 
és megőriztessenek. 

Egyetemes levéltárunk a szentkirályi-utczai házunkban egy új tágas és kényelmes 
helyiségre tett szert. A helyiség tehát, a hol az országban elszórt egyháztörténeti kútfők össze-
gyűjtve elhelyezhetők, rendelkezésünkre áll. Csak az összegyűjtést és azután a levéltárnak újabb 
szervezését kellene foganatba venni. 

Ezekre való tekintettel indítványozom, méltóztassék az egyetemes egyházi közgyű-
lésnek elrendelni: 

hogy az esperességi levéltárakban és az egyes egyházközségekben őrzött régi okiratok, 
anyakönyvek és jegyzőkönyvek a XVI., XVII. és XVIII. századokból, 6 hónap alatt az 
egyetemes egyház levéltárában helyeztessenek el, hogy a levéltár berendezésére és annak a 
buvárkodók részére is hozzáférhetővé tétele mellett leendő kezelésére új levéltárnoki állás rend-
szeresítessék, úgy hogy az egyetemes egyház levéltára az esti órákban legalább az abban 
kutatni szándékozóknak naponként nyitva legyen. 

A levéltárnoki állást ideiglenesen az elnökség, véglegesen a jövő évi közgyűlés töltené 
be. Az ezzel összekötött javadalmazást már az idei közgyűlés állapítaná meg oly összegben, 
hogy ezzel a levéltárnoktól követelt munka, naponként 2—3 óra, megjutalmazva legyen. 

A kútforrások összegyűjtésével és beszolgáltatásával a püspökök felügyelete mellett 
az esperesek lennének megbízva. 

Kérelem lenne végre intézendő a családi magánlevéltárak tulajdonosaihoz, hogy azon 
egyháztörténeti kútfőknek, a melyek levéltáraikban őriztetnek, katalógusát az egyetemes egyház 
levéltárával közöljék, hogy a kutatók a magánlevéltárakban nagy mennyiségben meglevő becses 
adatoknak ismeretére jussanak. 

Budapesten, 1906 október 18. 
Az indítvány alapján kiküldi az egyetemes közgyűlés Zsilinszky Mihály és 

Gyurátz Ferencz elnöklete alatt Sztehló Kornél, Góbi Imre és Mikler Károly tagokból 
álló bizottságot azzal a megbízással, hogy kidolgozva az egyetemes levéltár szervezése 
tervezetét, azt a jövő évi rendes közgyűlés megtartása előtt terjessze be az elnökségnél. 

49. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 49. pontjánál olvastatnak Góbi Imre levéltárosnak 
a levéltár szervezésére vonatkozó következő javaslatai : 

Az egyetemes levéltár betűrendes katalógusának elkészítése módját illetőleg szerény 
véleményem az, hogy mindenekelőtt a czédulakatalogust kellene nagyon gondosan revideálni. 
Revizió alatt nemcsak a szűkszavú, határozatlan fogalmazású czéduláknak érthető és szabatos 
fogalmazásúakkal való helyettesítését értem, hanem magokkal az iratokkal való összehasonlí-
tását is, annál is inkább, mivel csak így lehetne megállapítani, megvannak-e valósággal is 
azok az iratok, melyek a czédulákon fel vannak jegyezve? Ezt tartom a legtöbb időt igénylő 
munkának, olyannak, melyet csak a felelős levéltáros végezhetne el. A revíziót követné az 
időrendnek és némi tárgyi csoportosításnak szemmeltartásával készítendő betűrendes katalógus 
munkábavétele, melyben már leírók és másolók is segíthetnék a levéltárost. Ha olyan ember 
vezeti a munkát, a ki naponként szentelhet rá néhány órát, egy év, legkésőbben másfél év 
alatt a katalógus elkészülhet és nyomtatásban megjelenhet. 

A sajtó alá készítés és a kinyomatás költségeit előre pontosan megállapítani nem 
lehet. A Hornyánszky-czégnek idecsatolt ajánlata szerint és nyolcz nyomatott ívet véve alapul, 
és csupán a leírók és a nyomda költségeit véve számításba, a katalógus 2000 példányban 
körülbelől 1000—1200 koronába kerülne. A nyomdai kiállításra, a papiros minőségére és a 
füzet alakjára vonatkozólag a mellékelt papír-minta és nyomdai költségelőirányzat nyújt tájékozást. 

A közgyűlés e javaslatokat, az egyetemes levéltár szervezési tervezetének 
kidolgozásával az előző pont szerint megbízott bizottsághoz rendeli áttétetni. 

14* 
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•57. 50. (L.) A iiiult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 50 pontjánál tárgyaltatott Feja 
Dénes malaczkai lakosnak, mint volt egyházfel ügyelőnek Maljarik János nagylévárdi lelkész 
elleni panasz tárgyában beadott felebbezése a dunáninneni ág. hitv. evangelikus egyházkerület 
1906. évi augusztus 23. és 24-én megtartott közgyűlésén 26. pont alatt hozott határozat azon 
része ellen, melylyel a felebbezőt az E. A. 352., 359. és 354. §-aira utasítja. 

A felebbezés kellőleg felszerelve nem lévén, az egyetemes közgyűlés azt 
visszaadja. 

51. (L.) Tárgyaltatott a cserhát-szentiváni ág. hitv. evang. leány egyházközségnek 
felfolyamodása, a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 1906. évi közgyűlésének 46. 
pontja alatt hozott határozata ellen, melylyel évi közalapjárulékának 10 kor. 32 fillérrel leendő 
leszállítása iránti kérelmével elutasíttatott. 

A felfolyamodás kellőleg felszerelve nem lévén, az egyetemes közgyűlés 
azt visszaadja. 

52. (L.) Tárgyaltatott dr. Mossánszky Titusz orvos, eperjesi lakos felebbezése a 
közte és Draskóczy Lajos eperjesi lelkész közt felmerült ügyben, a tiszai ág. hitv. evang. egy-
házkerületnek 1906 augusztus hó 23., 24-én megtartott közgyűlésén jegyzőkönyvi 86. pont 
alatt hozott elutasító határozat ellen. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerület határozatát indokainál fogva 
helybenhagyja. 

53. (L.) Tárgyaltatott dr. Belopotoczky György községi orvos szarvasi lakosnak 
iskolaorvosi állásától történt felmentése ügyében beadott felebbezése a bányai ág. hitv. evang. 
egyházkerület közgyűlése által 1905. évi 84. pont alatt hozott határozata ellen, mely szerint 
a felebbezés visszautasíttatott, miután ezen ügy nem a közigazgatási, hanem az egyházi tör-
vénykezési útra tartozik. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel azon körülményre, hogy felebbező jegy-
zőkönyvi kivonattal mint megbízott alkalmaztatott és így nem tekinthető az E. A. 
329. §. c) pontjában említett hiványilag alkalmazott egyházi tisztviselőnek — a 
bányakerületi közgyűlés határozatát, a mely felebbezőt a törvénykezési eljárásra 
utasítja, feloldja. 

54. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 52-ik pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 
a Róth-Teleky Johanna-féle ösztöndíj, számszerint hatvan, az 1905—6. tanévre 70 koroná-
jával kiosztatott. 

Tudomásul szolgál. 

55. (Gry.) Az előző ponttal kapcsolatban jelenti a pénzügyi bizottság, hogy a Lissovényi 
László-féle ösztöndíj alapítványból 125 korona ösztöndíj Szűcs Gábor theologusnak kiadatott. 

Tudomásul szolgál. 

56. (H.) Sommer Gyula váczi lelkész, mint vallásoktató az ottani országos siketnéma 
intézetben, jelenti, hogy a lefolyt 1905—1906. tanévben összesen 15 ág. hitv. evang. növendék 
részesült általa vallásoktatásban és vallásos gondozásban. E növendékek közül volt az inté-
zetben 7 országos alapítványon, 1 a főváros költségén, 1 magánalapítványon, saját költségén 1, 
segélyezett bejáró 5. 

Tudomásul szolgál. 

57. A mult évi jegyzőkönyv 54. pontjánál olvastatott a számvizsgáló-bizottság jegyző-
könyve, mely szerint az egyetemes egyház 1905. évi pénztári számadása, valamint az ebből 
a számvevőszék egyházi elnöke által összeállított kimutatás összehasonlíttatván, azzal teljesen 
megegyezőnek találtatott, továbbá jelenti a bizottság, hogy a Bendl Henrik egyetemes pénz-
táros által 1905. évi január 1-től deczember 31-ig vezetett számadást tételről-tételre átvizs-
gálván, azt rendben találta. 

Ezen számadás szerint: 

1. Az egyetemes egyház folyószámlája: 
Egyházkerületek járulékai 
Nyomtatványokért 
Befolyt perköltség 
Alapítványi s kezelési r díjak 
Tőkekamat 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének 2 / i o - e . 
A brit és külf. bibi.-társ. jubil.-alapja javára 

Bevétel 

2,000 kor. fill 
33 n 

286 60 y> 
1.094 n 31 „ 

989 n 29 „ 
2,283 r> 14 r> 

4 n 95 V) 
6,691 kor. 29 fill. 
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Tisztviselők díjazása 
Tanintézetek s a pozsonyi Theol. Otthon 

segélyezése 
Nyomtatványok 
Útiköltségek s napidíjak . . 
Házbér a levéltári helyiségért 
Vegyesek 
Az 1904-iki rendkívüli túlkiadás fedezése 

Kiadás 
Evvégi túlkiadás 

mely a tartalékalapból fedeztetett. 

2. Gróf Blankenstein György ösztöndíj-alapít-
vány befolyt első részlete, tőkésítve . . 

6,691 kor. 29 
2,460 kor. 96 

916 n — 

1,869 j? 24 
3,458 » 80 

400 n — 

216 » 77 
3,127 » 48 

12,449 kor. 25 
5,757 96 

57. 

3. Az egyetemes egyház tökeszámlája: 
Mult évi maradvány, még pedig szabad 

rendelkezési tőke 
Bauhofer György-alapítvány 
Tartalékalap 

89,303 kor. 58 fill. 
302 „ 62 „ 

7,610 „ 60 „ 

A tartalékalapból a folyószámlának . 
Evvégi tőke 

97,216 kor. 80 fill. 
5,757 „ 96 „ 

4. Egyetemes Névtár számlája: 
Az előző év végén volt a fedezetlen költség 
Eladott példányokért befolyt 

Evvégi fedezetlen költség . 

571 kor. 96 fill. 
51 » ;; 

520 kor. 96 fill. 

5. A gr. Teleki-Rótll Johanna-alapítvány folyó-
számlája : 
Mult évi maradvány 
Kamatjövedelem 

Bevétel 
60 ösztöndíj 70 kor.-val. Kiadás 

Evvégi túlkiadás 
mely a tartalékalapból fedeztetett. 

33 kor. 98 fill. 
3,950 „ 91 „ 
3,984 kor. 89 fill. 
4,200 „ — „ 

215 kor. 11 fill. 

6. A gr. Teleki-Róth Johanna-alapítvány töke-
számlája : 

Mult évi maradvány, rendes tőke . . . 90,348 kor. — fill. 
Tartalékalap 2,688 „ 24 „ 

A tartalékalapból a folyószámlának . 
Evvégi tőke 

7. A theol. akadémiai alap folyószámlája: 

Kamatjövedelem 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének V io -e 

Bevétel 
Az akadémiai pénztárba. Kiadás . 

Evvégi túlkiadás 
mely a tartalékalapból fedeztetett. 

8. A theol. akadémiai alap tökeszámlája: 
Mult évi maradvány, rendes tőke 
Tartalékalap 

93,036 kor. 24 fill. 
215 „ 11 „ 

1,318 kor. 49 fill. 
1,141 „ 57 „ 
2,460 kor. 06 fill. 
3,614 „ — „ 
1,153 kor. 94 fill. 

. 70,005 kor. 39 fill. 
3,573 » 60 » 

A tartalékalapból a folyószámlának . . . 
Evvégi tőke 

Átvitel 

73,578 kor. 99 fill. 
1,153 „ 94 „ 

4,606 kor. 92 fill. 

91,458 84 

92,821 13 

72,425 05 
261,311 kor. 94 fill. 
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9. Az egyetemes közalap folyószámlája: 

Mult évi maradvány 
Országos segély 
Egyházkerületi járulékok 15 kor. 80 till 

külön befolyt összeggel 
Kamatjövedelem 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének 3/i0-e 

Bevétel 
Segélyek az 1904. egyet, gyűlés 65. j k 

pontja értelmében 
Postaköltség 
A tőkeszámlának a kamat- és házbérjöve 

delem 20%-a 
Kiadás 

Evvégi maradvány 
10. Az egyetemes közalap tökeszámlája: 

Mult évi maradvány 
Befolyt bírságok 
A folyószámlától 

Évvégi tőke 
11. Az egyetemes nyugdíjintézet folyószámlája : 

Az egyetemes közalap folyószámlájától 
Egyházkerületi járulékok és oífertoriumok 
Theol. akadémiai járulékok . . . . 
Kamatjövedelem 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének 3/10-e 

Bevétel 
Özvegyi- s árvanyugdíjak 76 fél részére 
Tisztviselők díj azasa . . . . . . 
Útiköltség, napidíjak, posta s irodai költség 
A tőkeszámlának 

Kiadás 
12. Az egyetemes nyugdíjintézet tökeszámlája: 

Mult évi maradvány 
A folyószámlától 

Evvégi tőke 
13. A kegy díjalap számlája: 

Mult évi maradvány 
Egyetemes közalap folyószámlájától 
Kamatjövedelem 

Bevétel 
Kegydíj 27 fél részére. Kiadás 

Evvégi maradvány 
14. A Zelenay Gedeon-alapítvány számlája: 

Mult évi maradvány 
Kamatjövedelem 

Bevétel 
A pozsonyi theol. akadémia javára . 
Kezelési díj az egyetemes egyház folyó-

számlájának 
Kiadás 

Evvégi maradvány 
15. A Lissovényi László-alapítvány számlája: 

Mult évi tőkemaradvány 
Kamatjövedelem 

Bevétel 
Kezelési díj az egyetemes egyház folyó-

számlájának. Kiadás . 
r * 

Evvégi maradvány 
Átvitel 

146,732 kor. 21 fill. 
100,000 — „ 

261,311 kor. 94 fill. 

41,947 
6,403 
3,424 

80 
99 
72 

298,508 kor. 72 fill. 

150,096 kor. — fill. 
38 „ 30 „ 

1,965 74 
152,100 kor. 04 fill. 

279,898 kor. 50 fill. 
1,110 „ - „ 
1,965 „ 74 „ 

48,096 kor. — fill. 
65,146 „ 01 „ 

2,244 „ — „ 
37,544 „ 14 „ 

3 ,424 „ 72 „ 
156,454 kor. 87 fill. 

30 ,913 kor. 31 fill. 
800 „ — „ 
862 „ 20 „ 

123,879 „ 36 „ 
156,454 kor. 87 fill. 

32,617 kor. 26 fill. 
12.609 „ 54 „ 

24,953 kor. 91 fill. 
1 ,201 „ 99 „ 

26,155 kor. 90 fill. 
1,000 kor. — fill. 

72 „ 12 „ 
1,072 12 

3,329 kor. 78 fill. 
115 „ 21 „ 

3,444. kor. 99 fill. 

6 „ 91 „ 

146,408 68 

282,974 24 

983,839 kor. 28 fill. 
123,879 „ 36 „ 

21,860 kor. 26 fill. 
9 ,600 „ — „ 
1,157 „ — „ 

1.107,718 64 

20,007 72 

25,083 78 

3,438 08 
1.846,943 kor. 08 fill. 
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16. A Szinovitz Lajos-alapítvány számlája: 
Mult évi tőkemaradvány 138,078 kor. 75 fill. 
Kamatjövedelem 3,850 
Az üliői-úti ház tiszta jövedelmének 1/ í0-e 1,141 „ 57 „ 

Bevétel 

1.846,943 kor. 08 fill. 57-

143,070 kor. 52 fill. 
Kezelési díj az egyetemes egyház folyó-

számlájának. Kiadás . 
Evvégi tőkemaradvány 

17. Az ezredéves pályaműre befolyt adományok 
számlája : 

Mult évi maradvány 
Kamatjövedelem 

Bevétel 
Tiszteletdíjul folyósított összeg. Kiadás 

Evvégi maradvány 

18. A segédlelkészi kongrua számlája: 
Mult évi maradvány 
Kamatjövedelem 

Bevétel 
Az egyházkerületeknek. Kiadás 

Evvégi maradvány 

19. Zsinati költségek számlája : 
Mult évi maradvány 
Eladott zsinati törvénypéldányokért . 

Evvégi maradvány . 

20. A Hrabovszky Zsigmond-alapítvány letét-
számlája : 

Mult évi értékpapírletét 
Ú j értékpapírletét 

Evvégi letétösszeg 

21. Az üllői-úti 24. sz. ház kezelési számlája 

Házbérek. Bevétel 
Házbéradó 
Vízvezetéki illeték s légszeszfogyasztás 
Építész számlája 
Házfentartás s javítási költség . 
Adószámlának 1906-ban fizetendő . 
Az értékcsökkenési alapnak a vételár V2°/0-a 
A 415,727 kor. 61 fill, adósság után kamat-

járulék 
Kiadás 

299 51 

4,368 kor. 81 fill. 
137 „ 62 „ 

4,506 kor. 43 fill. 
875 „ 55 „ 

31,064 kor. — fill. 
1,211 03 „ 

32,275 kor. 03 fill. 
2 ,250 „ ,, 

295 kor. 37 fill. 
261 „ 33 „ 

193,000 kor. 
9 ,400 „ 

fill. 

24.766 kor. 84 fill. 
5,599 kor. 75 fill. 

653 „ 53 „ 
2,940 „ 14 „ 
1,057 „ 70 „ 
1,200 „ - „ 
1,900 „ — „ 

11,415 72 
24,766 kor. 84 fill. 

22. Az üllői-úti ház értékcsökkenési alapja: 
Mult évi maradvány 3,859 kor. 85 fill. 
A ház kezelési számlájától 1,900 „ — „ 
Kamatjövedelem 121 „ 58 „ 

Évvégi maradvány 

23. Az üllői-úti ház építési számlája: 
Műépítészi pályadíjak 1,200 kor. 
Építési engedély díj 1,350 „ 

Kiadás . 
Ehhez járul : 

24. A brassói egyház letétszámlája . . . . 
25. Adószámla 

fill. 

2,550 kor. — fill. 

142,771 01 

3,630 

30,025 03 

556 70 

202,400 

5,881 43 

600 
1,200 

Vagyon 1905 deczember 31-én . 2.234,008 kor. 13 fill. 
Az előző évben volt vagyon 2.095,746 „ 73 „ 

Tehát gyarapodás . 138,261 „ 40 „ 
14* 
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Vagyongyarapodás, illetőleg apadás : Gyarapodás Apadás 
1 . Gr. Blankenstein-alapítvány (új) . . . . 4 , 6 0 6 kor. 9 2 fill. — kor. fill. 
2 . Az egyetemes egyház tartalékalapja — 55 — J5 5 , 7 5 7 55 9 6 55 

3 . Gr. Teleky-Róth-alapítvány folyószámláján — „ — 55 3 3 55 9 8 55 

4 . „ „ „ „ tőkeszámláján — 55 — „ 2 1 5 55 1 1 11 
5 . A theol. akadémia tartalékalapja — 55 — 55 1 , 1 5 3 55 9 4 55 

6 . Az egyetemes közalap folyószámláján . — 55 — 55 3 2 3 „ 5 3 55 

7 . „ „ „ tőkeszámláján 3 , 0 7 5 55 7 4 „ — . 
55 

— n 
8 . „ „ nyugdíjintézet tőkeszámláján 1 2 3 , 8 7 9 55 3 6 55 — 

55 
— 

55 

9 . A kegydíjalap számláján — 55 — „ 1 , 8 5 2 55 5 4 55 

10. A Zelenay Gedeon-alapítvány számláján 1 2 9 55 8 7 ,, — 
55 

— 
55 

1 1 . A Lissovényi László- „ „ 1 0 8 55 3 0 55 — 
55 

— 

1 2 . A Szinovitz Lajos- „ „ 4 , 6 9 2 55 2 6 — 
55 

— 
5 , 

1 3 . Az ezredév, pályaműre befolyt adom. „ — 55 — 55 7 3 7 55 9 3 55 

14. A segédlelkészi kongrua „ — 55 — 55 1 , 0 3 8 55 9 7 55 

1 5 . A zsinati költségek „ 2 6 1 55 3 3 55 — 
55 

— 
55 

1 6 . A Hrabovszky Zsigmond-alapi tv. letét-,, 9 , 4 0 0 55 — ,, — 
55 

— 
55 

1 7 . Az üllői-uti ház értékcsökkenési alapja „ 2 , 0 2 1 55 5 8 55 
— 

55 
— 

55 

18. Az adószámlán (új) 1 , 2 0 0 55 — 55 
— 

55 — 55 

Összeg . 1 4 9 , 3 7 5 k o r . 3 6 fill. 1 1 , 1 1 3 kor. 9 6 fill. 
Tehát az összes vagyonérték gyarapodása 1 3 8 , 2 6 1 kor. 4 0 fill. 
A 2.234,008 kor. 13 fill, vagyont képviselik: 

1 . Alapítólevelek, kötelezvények s követelések : 
Báró Prónay Dezső Budapesten 5 % 4 , 8 4 0 k o r . — fill. 
Kroll Vilmos örökösei „ 6°/0 1 , 8 2 1 55 6 4 55 

Özv. Jurenák Józsefné Pusztasághon 5 % . 4 6 , 0 0 0 55 
— 

55 

Bányai egyházkerület 6 , 0 0 0 55 — 55 

Követelés a Névtár számlájától . . . . 5 2 0 55 9 6 55 

Követelés a házépítés „ . . . . 2 , 5 5 0 55 — 55 6 1 , 7 3 2 55 6 0 55 

2 . Értékpapírok : 
Magyar földtehermentesítéi kötvények 4°/0 . 2 3 , 4 0 0 kor. — fill. 
Magyar földhitelintézeti záloglev. 4 % . 6 0 9 , 6 0 0 55 — 55 

Magy. földhitelint. szab. talaj jav. „ 4 % . 6 0 , 6 0 0 55 — 55 

Egyes, bpesti fővárosi takarékp. „ 472 % 2 2 7 , 0 0 0 
55 

— 55 

Magyarországi központi „ „ 472% 9 5 , 8 0 0 55 — 55 

Magyar Jelzálog-Hitelbank „ 47a % 1 2 , 6 0 0 55 — 55 

Kisbirtokosok orsz. földhitelint. „ 4V 2
0 / o 9 0 , 2 0 0 11 — 

55 

55 55 55 55 <J / 0 • 4 3 , 8 0 0 11 — 55 1 , 1 6 3 , 0 0 0 55 — 55 

3 . T a k a r é k p é n z t á r i i g kezelt értékek : 
Chequeszámla az egyes, bpesti főv. tkp.-nál 3 5 1 , 4 1 4 kor. — fill. 
Folyószámla a magyar földhitelintézetnél . 6 9 5 55 5 9 J) 3 5 2 , 1 0 9 55 ' 5 9 55 

4 . Pénztári számla 3 9 , 0 3 8 55 3 3 55 

5 . Az üllői-uti 24. sz. bérház építkezési számlája . 4 1 5 , 7 2 7 ;; 6 1 55 

6 . A külön kezelt Hrabovszky Zsigmond-alapítvány letétszámlája . 2 0 2 , 4 0 0 55 — 55 

Összeg- . 2 .234,008 kor. 13 fill. 
Az eg-yetemes közgyűlés a számvizsgáló-bizottság ezen jelentése alapján a 

számadást és kimutatást tudomásul veszi és Bendl Henrik egyetemes pénztárost és 
Liedemann Rezső egyetemes ellenőrt az 1905. évi január 1-től 1905. évi deczem-
ber 31-ig vezetett és szabályszerűen megvizsgált számadására nézve a szokásos fen-
tartással a további felelősség terhe alól felmenti. 
58. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban jelenti a számvizsgáló-bizottság, hogy Sztehló 

Kornél egyetemes ügyésznek elszámolását és költségjegyzékét az Eőry Sándor-féle hagyatéki 
ügyben megvizsgálta és rendben találta, miért is indítványozza a fehnentvény kiadását és a 
felmerült 257 korona 61 tillérnyi költségeknek kiutalványozását. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, Sztehló 
Kornél egyetemes ügyésznek az általa bemutatott elszámolás tekintetében a felment-
vényt a szokásos fentartással megadja és egyúttal részére a költségjegyzékben fel-
számított 257 kor. 61 fillért a hagyatéki vagyon terhére ezennel kiutalványozza. 
59. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 55 ik pontjánál előterjeszti Sztehló Kornél egye-

temes ügyész az 1 7 9 1 : XXVI. t.-cz. által az evangélikusoknak fentartott alapítványokról a 
következő jelentést: 

Az egyetemes ügyész az 1904. és 1905. évi egyetemes gyűléseken utasítva lett a 
jkv. 61., illetve 55. pontja szerint, hogy az 1 7 9 1 : XXVI. t.-cz. alapján az ág. hitv. evang. 
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egyház részére fentartott alapítványi ügyek állásáról tájékozást szerezzen és az egyház jogainak 59. 
megóvására és érvényesítésére a szükséges lépéseket megtegye. 

Az 1791. évi XXVI. t.-cz. 12. pontjában kimondatott, hogy az elfoglalt templomok, 
iskolák és alapítványokra nézve a status quo fentartatik, úgy hogy ezentúl sem az evangé-
likusok a katholikusoktól, sem megfordítva, foglalás czímén semmit vissza nem követelhetnek, 
kivétel tétetett azonban a Szirmay-, Hrabovszky- és Apaffy-féle alapítványokra, a melyekre az 
evangélikusok igénye, a mennyiben azt bizonyítékokkal kimutathatják, fentartatott. 

A Szirmay- és Hrabovszky-féle alapítványokkal a magyar törvényhozás többször fog-
lalkozott. Az evangélikusok sérelmi felterjesztéseiben ennek a két alapítványnak az ág. hitv. 
evangélikusoktól elvétele mint állandó sérelmi panasz szerepelt. 

A III. Károly által a vallásügyek tárgyalására — de negotio Religionis — kiküldött 
bizottságban már tárgyaltattak ezek az alapítványok, az 1723. évi CXX., 1729. évi XVII. t.-cz. 
is foglalkoztak velük, egyéb azonban nem történt, mint az, hogy a király fentartotta magának 
ezen alapítványok megvizsgálását és az eredményhez való intézkedést. Az Apaffy-féle alapít-
ványról a régi törvényekben nincsen szó. 

Valószínűleg léteznek a mi egyetemes levéltárunkban is ezen ügyre vonatkozó iratok, 
de ezekre a levéltár ez időszerinti hozzáférhetetlensége miatt eddig hozzá nem juthattam, a 
miért is első sorban a m. kir. országos levéltárhoz folyamodtam, a hol a kutatási engedélyt 
megnyerve, nagymennyiségű irományok átkutatása után a következő adatokat találtam : 

Az udv. kanczelláriai levéltárban 1774. évi 1346. szám alatt fekszik a thuróczi 
konvent egy másolati kiadványa Hrabovszky Péter latin nyelven szerkesztett 1653-ban kelt 
végrendeletéről. 

Ebben a végrendeletben Hrabovszky Péter de Hrabona a bártfai ágostai iskolában 
hagyott egy summa pénzt, a melynek jövedelméből egy rendkívüli theologiai tanárt fentartani 
kötelesek és kötelesek ezenfelül négy jóindulatú és reményű tanuló ifjat, két tót, egy német 
és egy magyar ifjút, mindegyiket három éven át az akadémiákra küldeni, mindegyiket 100 frt 
költségen, a jövedelemfelesleg az Alumneumra fordítandó. 

Hrabovszky Péter be nem várván halálát, 1657. évi január 16-án a bártfai városi 
tanács kezéhez lefizetett 6510 magyar aranyforintot (egyenértékű 5425 rhénuszi forinttal), a 
melynek felvételét a bártfai tanács a szintén az országos levéltárban fekvő elismervénye szerint 
nyugtázott és kötelezte magát ezen a kamatokból 7171 forintra kiegészítendő tőkének jövedelmeit 
az ágost. hitv. evang. iskola czéljaira „in commodum Scholae Nostrae Status Evangel invariate 
Confessioni Augustanae addicti" fordítani. 

Az ellenreformáczió bekövetkeztével Bártfa város lakosainak nagyobb része katho-
lizált és a tisztán katholikusokból álló városi tanács 1674-ben a Hrabovszky-féle alapítványt 
elvette és a város vagyonába beolvasztotta. 

A bártfai tanács ugyan ezt a későbbi tárgyalások folyamán tagadta és úgy akarta 
feltüntetni a dolgot, mintha ez a pénz az eredetileg evangelikus vallású tanácsosok kezén 
veszett el, de ezen kifogás alaptalan volta kitűnik a helytartótanács felhívására Bártfa város 
tanácsa által 1784. évi 14721. szám alatt beküldött kimutatásból, a melyben az is foglaltatik, 
hogy a bártfai városi tanács az alapítványt 1674-ben a lutheránusoktól elvette. 

II. József az udvari kanczellária útján foglalkozott ezen ügy gyei. A kanczellária és 
a helytartótanács elutasítandónak vette a bártfai evangélikusok folyamodványát, mert az igényt 
nem találta eléggé megindokoltnak. II. József a kanczellária előterjesztését helybenhagyta azzal 
a jóakaratú toldással, hogy „vacante autem normális Professons alicujus munero etiam Pro-
testantes una cum Catholicis ad concursum admittantur, et inter eos il le, qui reliquos capacitate 
superat eligatur". 

A helytartótanács az elutasítást közlő leiratban nagy kegyesen kijelentette, hogy 
szabadságában áll a katholikusoknak gyermekeiket az elemi iskolába küldeni és ha egy tanári 
szék üresedésben lesz, erre protestáns is pályázhat és a pályázók közül az, a ki a legjelesebb 
lesz alkalmazandó. 

A bártfai evangélikusok ezzel nem elégedtek meg. 1786-ban újra folyamodtak, enged-
tessék meg igényüket per útján érvényesíteni. 

Ezt a kérelmet teljesítendőnek vélte a kanczellária és a király az előterjesztést 
jóváhagyta. 

Néhány évvel később már I. Ferencz idejében újból folyamodtak az evangélikusok, 
most már a négy ág. hitv. evang. szuperintendenczia, hogy taníttassanak ki arra, hogy miként 
és mily módon bizonyítsák be a Hrabovszky- és Szirmay-féle alapítványokra vonatkozó igényüket. 

A kérdés hosszasan tárgyaltatott megint az udvari kanczellária által és a kir. jog-
ügyek igazgatójának véleménye is kikéretett, a ki magánjogi természetűnek véleményezte a 
Hrabovszky-alapítványra vonatkozó igényt, a miért is az evangélikusokat ezen igényükkel a 
rendes perútra utasítandónak vélte. A Szirmay- és Apaffy-féle alapítványokra, miután az ezekre 
vonatkozó iratok sehol sem voltak feltalálhatók, véleményt nem adhat. 

A király ezen előterjesztést 1795 május 11-én elfogadta, mindazonáltal szabadsá-
gukra hagyta az evangélikusoknak, ha perelni nem akarnak, esetleg újabb bizonyítékokkal 
előállhatni. 

15 
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59-60. Hogy mi történt azután, az országos levéltárból meg nem tudható, mert az ott kapott 
értesítés szerint ott ezen ügyre vonatkozó egyéb adatok nincsenek. 

Az 1844. évi XIII. törvényczikk szerint azonban a Hrabovszky-féle alapítványi ügy 
kérdése végleg elintéztetett azzal, hogy a követelő Bártfa evang. község és Bártfa sz. kir. 
város közt 1841. évi február 26-án egyezség jött létre, a minek folytán ezen a végkép kielé-
gített követelés a törvénykönyvből kiczikkelyeztetett. 

A Szirmay- és Apaffy-féle alapítványokra nézve az ügyész a kutatást folytatja. 
Az egyetemes közgyűlés ügyészének ez ügyben kifejtett fáradozásáért 

köszönetét nyilvánítván, felkéri őt, hogy a mennyiben költségekkel nem jár, ez 
ügy gyei tovább is foglalkozni szíveskedjék. 

60. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 56-ik pontjánál az egyetemes számvevőszék az 
egyházkerületek 1905. évi számadásai felülvizsgálásáról 1906. évi november hó 2-iki jegyző-
könyvének 2—5. pontjai alatt a következőket jelenti: 

2. Tárgyaltatott az előadó ismertetése alapján a bányai egyházkerület 1905. évi 
számadása, mely mintaszerű csoportosításban tünteti fel a főtételeket s a háztartás forgalmi 
és vagyoni eredményéről tiszta, áttetsző képet tár fel. A vagyont képviselő értékek az Egyh. 
Alk. 231. §-a c) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelnek. Az egyházkerületi pénztárban 
a bevétel 107,566-67 kor., a kiadás 103,895-57 kor., az évvégi maradvány 3671*10 korona 
volt. A nőnevelő-intézet, melynek fentartásához az egyházkerület 6246-50 koronával járult, 
28,198*69 kor. bevétellel szemben 29,675-78 kor. kiadással zárta le évi számadását. Az 1477-09 
kor. túlkiadás előleggel fedeztetett. A vagyon 520,021*57 kor. összegben van nyilvántartva. 
Ez összegben foglaltatik az egyházkerület tőkéjén 262,251*84 kor., tartalékalapján 97,079*27 
kor., a nőnevelő-intézet épületén 74,523*28 kor., ennek ingó vagyonán 10,759• 59 kor. kívül 
a részletesen kimutatott alapítványok értéke is. 

A külön kezelt segélyző-intézet pénztári eredménye 21,236-63 kor. bevétellel szem-
ben 18,648*13 kor. kiadással s így 2588-50 kor. felesleggel van nyilvántartva, mely utóbbi 
összeggel együtt a vagyon 266,913-14 korona. Az intézet 90 fél segélyezésére 17,316'65 
koronát fordított. 

Az előadottak alapján a bányai egyházkerület számadásai, mint teljesen 
kifogástalanok, jóváhagyattak. 
3. Tárgy altatott a dunáninneni egyházkerület közigazgatási pénztárának, a modori 

leánynevelő-intézet és a Reischel-féle alap számadása. E számadás úgy az 1905. évi forgalmat, 
mint a vagyoni állapotot világos alakban ismerteti s kifogástalan kezelésről tanúskodik. Az egy-
házkerület bevételei 267,974*33 koronára, a kiadások pedig 266,377-50 kor.-ra rúgtak, az 
évvégi maradvány 1596'83 korona. A modori leánynevelő-intézetnek van e számadásban folyó 
számlája 10,020*— kor. bevétellel szemben 14,045-18 kor. kiadással s így 4025 18 korona 
túlkiadással. E számok azonban csak az egyházkerületi pénztárban az 1905 évben kezelt 
összegekre szorítkoznak. Az intézeti igazgatóság által az 1905/6. tanévről vezetett külön 
számadás szerint volt a bevétel 29,456*94 kor., a kiadás 28,198-65 kor. és 1258'29 korona 
felesleg. A különböző eredmény annak kifolyása, hogy az egyházker. pénztárban az intézet 
közvetlen jövedelmei (pl. növendékek díjai) s az ezekkel fedezett szükségletek nincsenek nyil-
vántartva s hogy a kerületi számadás a naptári évvel, az igazgatóság számadása a tanévvel 
záródik. Ha mindkét számadásnál irányadóul a naptári év szolgál s az egyházkerületi számadás-
ban a nevelő-intézet teljes pénzforgalma felvétetik, feleslegessé válik az igazgatóság külön számadása. 
A mérlegszámla főösszege 434,459k41 kor., melyben az egyházkerület törzsvagyona 166,980-99 kor., 
a kezelési eredmény 3184-96 kor.-ban szerepel s a különböző alapokra 264,293*46 kor. esik. 

A külön kezelt Reischel-féle alapítvány 1905. évi számadása szerint a jövedelem 
44,920*80 kor., a kiadás 44,749-29 kor. s a felesleg 1 7 1 5 1 kor. A theol. akadémiának jutott 
ebből 3450*— kor., segélyezésekre fordíttatott 10,505-— kor. Az alapítvány vagyona 325,899-66 
korona. A törzsvagyonhoz tartozó 9 drb. nagyszombati takarékpénztári és 4 drb. budapesti 
bankegyesületi és 3 drb. turóczszentmártoni nyomda részvény az Egyh. Alk. 227. §-a értel-
mében kifogás alá nem eshetnek, mert az alapítványok eredeti törzsvagyonához tartoznak. 

A gondosan és kifogástalanul összeállított számadást a számvevőszék jóvá-
hagyólag tudomásul veszi. A modori nevelő-intézet igazgatóságát pedig felhívja, hogy 
az Egyh. Alk. 230. §-ában foglalt intézkedések értelmében számadását a naptári év 
végén zárja le. 
4. Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület 1905. évi számadása, mely 65 oldalra 

terjedő, sűrű nyomású füzetben számol el az egyházkerület és az általa fentartott intézetek 
háztartásáról pénztári forgalom, tőkeforgalom, vagyonkimutatás és alapítványok kimutatása 
czím alatt. A számadás már terjedelménél fogva is részletes számadatokat közöl, korrekt és 
kifogástalan. A 15 különféle pénztár bevétele 1.161,528 18 kor., kiadása 1.141,708*17 kor., 
ehhez hozzáadva a főgimnázium (113'06 korona) és tápintézet (3650*17 korona) túlkiadását 
3763*23 kor. összegben, évvégi tiszta maradványként 19,820*01 koronát tüntet fel. A vagyon 
1.520,959*84 kor., a mely közértékpapirokban (254,113*— kor.), alapítólevelekben (5622*— 
kor.), részvények és záloglevelekben (21,990*— kor.), takarékbetétekben (242,386-17 kor.) 
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és magánkötvényekben (765,230 40 kor.) van elhelyezve. A vagyon többi része ingatlanok, 60-63. 
felszerelések, követelésekből áll. A gyarapodás 19,623'83 korona. A gyámolda 253 tagnak 
43,780-85 kor. nyűg- és segélypénzt fizetett. 

Az örvendetes gyarapodásról tanúskodó és gondosan összeállított számadást 
az egyetemes számvevőszék jóváhagyja. 
5. A tiszai egyházkerület felterjesztette a m. é. egyet. jkv. 56. pontja értelmében 

visszaadott s most már helyesbített 1904. évi számadását és az 1905. évi zárszámadást. Az 1904. 
évi számadáshoz csatolt jelentés szerint a kifogásolt számadást a pénztáros, az eredeti példány 
nem lévén kezei között, a nyomtatási hibáktól hemzsegő körlevélből másolta le. A most fel-
terjesztett példány az eredetinek hű másolata és jóváhagyási záradékkal van ellátva. Ez a 
kerület háztartásáról világos képet nyújt, könnyen érthető és lelkiismeretes kezelésről tesz 
tanúbizonyságot. A pénztári forgalom kitett bevétel czímén 798,576-21 koronát, kiadás czímén 
787,444-11 koronát, a pénztári készlet 11 ,13210 kor. Az összes vagyon 972,100'08 kor., a 
szaporulat 22,619-06 korona. 

Az 1905. évi számadás áttetsző, világos, az összes alapok és a közigazgatási pénztár 
vagyoni állapotáról részletesen tájékoztat, helyes kezelésről és ellenőrzésről tanúskodik. A be-
vétel 578,270-16 kor., a kiadás 564,893*42 kor., a pénztári készlet volt 13,376*74 korona. 
A kerület kezelése alatt levő összes vagyon 1905 végén 964,517-07 kor., a mi a mult évihez 
viszonyítva 7583*01 kor. apadást jelent. Magyarázatát leli ez azon körülményben, hogy a kerület 
egyes alapoknál (árvaház, segélyegylet) évenként ráfizet. A vagyont alkotó tőkékből van ala-
pítólevelekben 3820-— kor., értékpapírokban 204,180'— kor., pénzintézetekben 118,206-52 
kor., kötvényekben 444,293*16 kor., alapokon 145,481*83 kor. A segélyegyletnél beállott 
hiány az előző években megtakarított 867*46 kor. felemésztése után még 222*77 kor., a mely 
összeg a tüzkárbiztosítási alapból nyert fedezetet. 

Mindkét számadás számszerűleg helyes és a követelményeknek megfelelő 
lévén, az egyetemes számvevőszék ezeket tudomásul vévén, jóváhagyja. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi. 

61. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 57-ik pontja kapcsán jelenti a tiszai egyházkerület 
püspöke, hogy a kerület tőkevagyonának az E. A. értelmében leendő elhelyezése egymás-
utánban meg fog történni az értékpapírok kicserélésével a múltra nézve, a tőkéknek kötvé-
nyekre kölcsönadásánál már most megtartatnak a törvény rendelkezései. 

Helyeslőleg tudomásul vétetik. 

62. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 58. pontja kapcsán az egyetemes számvevőszék 
a selmeczi lyceum 1905/6. évi számadására nézve a következő jelentést teszi: x 

6. A selmeczbányai lyceum 1905/6. tanévi zárszámadása felülvizsgáltatván, teljesen 
rendben levőnek találtatott. Bevétel 71,609*58 kor., kiadás 70,278*85 kor., pénztári marad-
vány 1330-73 kor. A költségvetés az 1906/7. évre 70,323*73 kor.-ban van megállapítva. 
Mindkettő a m. é. egyetemes jkv. 58. pontjának megfelelően az iskolai tanács jóváhagyó 
záradékával van ellátva. 

A számvevőszék a szabályszerűen összeállított és kifogástalan számadást 
jóváhagyja, azonban itt is, már az egyöntetűség kedvéért is, az Egyh. Alk. 230. 
§-ához való alkalmazkodást kívánja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

63. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 59. pontjánál tárgyaltatott a pénzügyi bizottság-
nak az 1907. évi költségelőirányzati javaslata. 

Az egyetemes közgyűlés az 1907. évi költségelőirányzatot következőleg 
állapítja meg: 

a) S z ü k s é g l e t . 
1. Tisztidíjak: 

Egyetemes világi főjegyző . . . . 800 kor. -— fill. 
Egyetemes egyházi főjegyző . . . 300 „ — „ 
Két egyházi jegyző 100 kor.-val . 200 „ — „ 
Egyetemes tanügyi bizottsági jegyző 400 „ — „ 
Egyetemes levéltáros 100 „ — „ 
Egyetemes pénztáros 338 „ 02 „ 
Pénztári ellenőr 327 „ — „ 2,466 kor. 02 fill. 

2. Napidíjak és útiköltségek: 
Az egyetemes törvényszék, valamint a működő bizottsá-

gok tagjainak 1,500 „ 02 „ 

Átvitel . ! " " ! " . 3,966 kor. 02 fill. 
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63-68. Áttétel 3.966 kor 02 fill. 
3. Rendes segélyek: 

A pozsonyi lyceumnak 336 kor. — fill. 
Ugyanannak magyar tanszéke javára 84 „ — „ 
A selmeczi lyceum phil. „ „ 252 „ — „ 
Ugyanannak zeneintézete „ 84 „ — „ 756 „ — „ 

4. Házbér a levéltári helyiségért 400 „ — „ 
5. Nyomtatványokra 1,300 „ — „ 
6. Vegyesekre 200 „ — „ 
7. Előre nem látott kiadásokra 172 „ 98 „ 

Összesen . 6,795 kor. — fill. 
b) F e d e z e t . 

1. Kamatokból 1,000 kor. — fill. 
2. Az üllői-uti 24. sz. bérház 13,500 kor.-ra tehető tiszta 

jövedelmének 2 / i o része 2 , 7 0 0 „ — „ 

3. A négy kerület járulékaiból 2,000 „ — „ 
4. A Hrabovszky Zsigmond-alapítvány kezeléseért . . . 700 „ — „ 
5. Az egyetemes pénztár kezelése alatt levő alapítványok 

6%-os kezelési díjaiból (E. A. 228. §.) 
a) Zelenay Gedeon-alapból . . . 72 kor. — fill. 
b) Szinovitz Lajos- „ . . . 315 „ — „ 
c) Lissovényi László- „ . . . 8 „ — „ 395 „ — „ 

Összesen . 6,795 kor. — fill. 

64. (Gy.) Az előző ponttal kapcsolatban, tekintettel azon körülményre, hogy az Üllői-út 
24. szám alatti, az egyetemes egyház tulajdonát képező házban, az egyetemes levél-
tár helyiségei nem sokára elfoglalhatok lesznek, javasolja az egyetemes ügyész, hogy a pesti 
egyháztól bérelt levéltári helyiség kellő időben felmondassék és a költségelőirányzat szükséglet-
rovatának 5. tétele alatt meghatározott 400 kor. házbérből fenmaradó összeg a levéltár átköl-
töztetésére és berendezésére fordíttathassék. 

Az egyetemes gyűlés ezen javaslatot elfogadván, megbízza egyetemes ügyészt, 
hogy a jelenlegi levéltári helyiséget kellő időben mondja fel és egyúttal beleegye-
zését adja, hogy a levéltári helyiségért a költségelőirányzatban meghatározott 400 kor. 
házbérből fenmaradó összeg a levéltár átköltözési és berendezési költségeire fordíttassék. 

65. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 60. pontjánál dr. Zsigmondy Jenő egyetemes 
főjegyző jelenti, hogy megbízatásához híven eljárván, az iskolai bizottságok szervezetéről szóló 
szabályrendeletből 1000 különlenyoinatot készíttetett, melyekből 200—200 példányt az egyház-
kerületek rendelkezésére küldött, a fenmaradó 200 példányt pedig központi kezelésre fentartott. 

Tudomásul vétetett. 
66. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 60. pontjánál felvétetett a selmeczbányai lyceumi 

főgimnázium kérvénye annak engedélyezése iránt, hogy egy másodépület emelésére 150,000 kor. 
építési államsegélyért folyamodhassék a közoktatásügyi kormányhoz. 

A közgyűlés a selmeczbányai lyceumi főgimnáziumnak az építési állam-
segély igénybe vételéhez szükséges engedélyt az egyházegyetem részéről megadja. 

67. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 62. pontjánál a közalapjövedelemből kerületenként 
kiutalványozott 8910 kor. kiosztására nézve jelenti a dunáninneni kerület, hogy missziók segé-
lyezésére fordíttatott 3300 kor., egyházak segélyezésére 3700 kor., hitoktatók segélyezésére 
1910 kor.; a dunántúli kerület jelenti, hogy hitoktatók segélyezésére fordíttatott 6594 kor., 
missziók és szegény egyházak segélyezésére 2356 kor. ; a bányai egyházkerület jelenti, hogy 
egyházak segélyezésére fordíttatott 5210 kor., hitoktatók segélyezésére 3270 kor. 40 fill, és 
429 kor. 60 fill, időközbeni sürgős segélyek kiutalványozására visszatartatott a kerület pénz-
tárában ; végül a tiszai kerület jelenti, hogy missziók segélyezésére fordíttatott 3160 kor., 
hitoktatók segélyezésére 1804 kor. és az egyenlegként mutatkozó 6506 kor., valamint a tar-
taléktőke kamataiból rendelkezésre álló 486 kor. 88 fill., összesen 6992 kor. 88 fill, a tar-
taléktőkéhez csatoltatott. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentéseket tudomásul veszi. 

68. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 63. pontjánál felvétetett az egyetemes pénzügyi 
bizottság javaslata, a mely szerint a közalap kiosztásra kerülő 1906. évi jövedelme a követ-
kező: a kerületek járulékai 41,932 kor., az 1906. évi országos segély 100,000 kor., kamat-
jövedelem 7905 kor., házbérjövedelem 3750 kor., összesen 153,587 kor., melyből levonandó: 



37 

tőkésítésre a kamat- és házjövedelem 20%-a 2331 kor., költségekre 160 kor. és így kiosz- 68-70. 
tásra kertil 151,096 kor. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a közalap jöve-
delmeiből a következő segélyösszegeket utalványozza ki és pedig: 

1. A selmeczi lyceum részére 5,000 kor. 
2. Az egyetemes theologiai akadémiának 10,000 „ 
3. A dunántúli kerületnek a kikeblezett fehérkomáromi egyház-

megyéért kárpótlásul 1,300 „ 
4. A püspökök mellé egyenként 1600 kor. díjazással és 800 kor. 

uti- és lakbérátalánynyal alkalmazott négy misszionárius lel-
kész javadalmazására 9,600 „ 

5. Ugyanazok után egyet, nyugdíj intézeti járulék fejében 24 kor.-val 96 „ 
6. Az egyetemes nyugdíjintézetnek 48,000 „ 
7. Ugyanannak kegy díj alapra 9,600 „ 
8. A pozsonyi theol. akadémia összes hittanárainak drágasági pót-

lék fejében együttesen egyenlően elosztva 1,700 „ 
9. A soproni tanítóképző-intézet javára 2,400 „ 

10. A selmeczi „ „ „ 1,800 „ 
11. A szarvasi „ „ „ 1,800 „ 
12. A tiszai egyházker. az eperjesi főiskola és tanítóképző fentartására 7,000 „ 
13. A soproni theologiai főiskolának 2,160 „ 
14. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő-intézete javára . . . . 3,000 „ 
15. A bányai kerület aszódi „ „ „ . . . . 3,000 „ 
16. A dunántúli kerület kőszegi „ „ „ . . . . 3,000 „ 
17. A dunáninneni kerület moclori „ „ „ . . . . 3,000 „ 
18. A Luther-Társaságnak 1.000 „ 
19. A dunántúli egyházkerületnek a zágrábi misszió segélyezésére . 1,000 „ 
20. Vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére egy-

házkerületenként 9160 kor., összesen 36,640 „ 
Összesen mint fent . 151,096 kor. 

A fent megnevezett segélyösszegek 1907. évi január 1-én lesznek kifize-
tendők. A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére a 20. pont 
alatt utalványozott 36,640 kor. összegnek részletes kiosztására az egyházkerületek 
elnökségeit kéri fel az egyetemes közgyűlés azzal, hogy arról, mely egyházak részére 
osztatott ki a 20. pont alatti segély, közvetlenül az egyetemes közgyűlésnek szíves-
kedjenek jelentést tenni. 

Minthogy pedig a fenti határozattal a közalapnak rendelkezésre álló ösz-
szes jövedelmei az E. A. határozmányainak szem előtt tartásával kiosztattak, nem-
csak a beérkezett segélykérvények nyertek elintézést, hanem a nógrádi egyházmegyé-
nek a közalap mikénti felosztására nézve felérkezett indítványa is tárgytalanná vált. 
69. (L.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 71. pontja szerait a közalapi évi 

járulékok 1913. deczember 31-ig lévén megállapítva, ahhoz képest a folyó évre fizetendő köz-
alapjárulék lesz: a) a bányai egyházkerületé 18,689 kor., b) a dunáninneni egyházkerületé 
7120 kor., c) a dunántúli egyházkerületé 9836 kor., d) a tiszai egyházkerületé 6287 kor., 
összesen 41,932 korona. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerületeket felhívja, hogy járulékaikat 
a folyó év végéig az egyetemes pénztárba befizetni szíveskedjenek. 
70. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 64. pontjánál előterjeszti dr. Baltik Frigyes püspök 

a hitoktatói és missziói szükségletekre vonatkozó következő jelentést : 
A tavalyi kimutatások alapján egy-egy kerületnek szüksége van évente a hitoktatás 

berendezésére 40—40 ezer koronára, mihez járul az azóta több helyütt a minisztérium által 
beszüntetett hitoktatói segély, minek folytán és tekintettel a mult évi kimutatásokban észlelt 
hézagok pótlására, szükségeltetnék minden kerületben kerek számmal évi 50 ezer korona. 
Igaz, hogy ez évben kimerítő adatok hozzám, mint előadóhoz nem érkeztek, de a mult évi 
rovatok szerint újabb hitoktatói állásokról vajmi kevés helyen lehet szó és így a további adat-
gyűjtés e téren elesik, míg egy-két évi tapasztalat után aztán újabb szükségletről meggyőződünk. 

A missziók gondozására újabb adatok a kerületek részéről eddig be nem szolgál-
tatván, egyszer s mindenkorra a tavaly kimutatott félmillió mind a 4 kerületben szükséges, 
a miről szerintem csak akkor lehet szó, ha az államsegély felemelt összegben és törvény által 
biztosítva rendelkezésünkre áll. 

E jelentéssel kapcsolatban bemutatja a bányai egyházkerület missziói és hitoktatói 
szükségleteinek részletezett összkimutatását. 

Az egyetemes közgyűlés dr. Baltik Frigyes püspök jelentését tudomásul 
veszi és a bányai egyházkerületnek kimutatását az ügy további fejleményeinél leendő 
figyelembevétel végett dr. Baltik Frigyes püspöknek kiadni rendeli. 

15 
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71-74. 71. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontjánál felterjeszti a dunáninneni egyház-
kerület a segédlelkészi kongrua kiosztására vonatkozó, okmányokkal felszerelt 1905. évi szám-
adását 583 korona 68 fillér felosztásáról, a tiszai egyházkerület pedig jelenti, hogy az 1905. 
évről tartalékban maradt 650 kor 33 fillérből kápláni kongruára kiadatott 499 kor. 92 fillér 
és 150 korona 41 fillér, mint készlet, a pénztárban maradt. 

Az egyetemes közgyűlés a káplán-kongrua kiosztásáról szóló jelentést tudo-
másul veszi és a dunáninneni egyházkerület számadását szokott módon a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz felterjeszteni rendeli. 

72. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a bácsi egyházmegyének a bányai 
egyházkerület által pártolólag felterjesztett indítványa, hogy az egyetemes közgyűlés hatna oda, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a kongruás lelkészek özvegyétől ne vonja el a 
férje halála utáni kongruát, mint túlélvezményt, hanem engedje meg, hogy a kongruás 
lelkész özvegye a kongruát ép úgy élvezhesse még félévig, mint az egyházközségtől nyert 
félévi fizetést. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a kongruás lelkészek özvegyei 
érdekében a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztést intéz. 

73. (H.) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság jelentését — az 
alapítványi szabályok értelmében — a következőkben terjeszti elő : 

1. Gondnok által bemutatott (•/. alatt ide csatolt) 1905. évi számadás szerint az 
alapítványtőke 

1904. év végén volt 195,986 kor. 32 fill. 
1905. évi szaporodás 6,441 „ 95 „ 

s így 1905. év végén kitett . 202,428 kor. 27 fill. 
Ezen számadást megvizsgáltuk, az egyes tételeket a mellékletekkel összehasonlítván, 

teljesen rendben levőnek találtuk, minek folytán, fentartván a kimutatott s az egyetemes pénz-
tárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való megvizsgálását, Bendl 
Henrik alapítványi gondnoknak az 1905-iki számadási évre a felmentvényt kiadtuk. 

2. Remete Aladár honvédhuszárhadnagynak az alapítványi szabályok 7. pontja értel-
mében az előző évben általa élvezett 800 korona ösztöndíjat a folyó évre is kiadtuk. 

3. Hrabovszky Istvánnak a felsőlövői ág. hitv. evang. gimnázium II. oszt. tanulójá-
nak, valamint Hrabovszky Miklósnak, ugyanazon iskola I. oszt. tanulójának, miután bizonyít-
ványai az alapítványi szabályoknak megfeleltek, az 1905—1906. tanévre a 400 koronás 
ösztöndíjakat kiadtuk. 

4. Hrabovszky István előterjesztett kérvényét méltányolván és tekintettel arra, hogy 
az eredetileg 84,000 koronát tevő alapítvány jelenleg 200,000 koronát felül haladja, az alapító 
intencziója szerint pedig a czél a családtagok segélyezése és nem a tőkének gyarapítása, 
indítványozzuk az egyetemes gyűlésnek, hogy az alapítványokról szóló szabályrendelet 26. §. 
értelmében a Hrabovszky Zsigmond-alapítványról szóló szabályzat oda módosíttassék, hogy a 
középiskola négy alsó osztályába járó ösztöndíjasok évenként 600 korona, az 5—8. osztályba 
járó ösztöndíjasok évenként 1000 korona ösztöndíjban részesíttessenek. 

Tekintve a jelenlegi drága életviszonyokat, úgy hogy most egy gyermek neveltetése 
majdnem négyszer annyiba kerül, mint az alapítvány keletkezése idejében, addig is, míg az 
alapítványról szóló szabályzat módosíttatnék, kérvényező két gyermeke részére a folyó iskolai 
tanévre egyenként a már megszavazott 400—400 korona ösztöndíjon felül 200—200 korona 
pótlékot utalványoztunk. 

5. Remete Dénes kérvényének, tekintettel azon körülményre, hogy kérvényező fia, 
Remete Aladár honvédhuszárhadnagy a végrendelet és a Hrabovszky-alapítványról szóló sza-
bályzat határozatai keretében a legmesszebb menő, sőt felemelt ösztöndíjat teljesen kiélvezte, 
a bizottságnak nem lévén jogában és módjában a szabályokon túl előnyöket nyújtani, eltekintve 
a kérvény formai hibáitól, annak helyt nem adhattunk. 

6. Tekintettel arra, hogy az alapítványi szabályzatban akkor, mikor az alapítványi 
tőke 84,000 korona volt, az alapítványi gondnok tiszteletdíja 400 koronában állapíttatott meg, 
most, a mikor az alapítványi tőke a 200,000 koronát túlhaladja, a nagyobb vagyoni felelősség 
és a viszonyok számbavételével, a gondnok tiszteletdíját 1907 január 1-től kezdve 800 koro-
nára emeltük. 

Az alapítványt kezelő bizottság intézkedései helyeslőleg vétetnek tudomásul. 
A jelentés 4. pontjában ajánlott módosítás pedig, vonatkozással az alapítványokról szóló 
szabályzatra, kiadatik az alkotmány- és jogügyi bizottságnak véleményezés végett. 
74. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 67. pontjánál felvétettek a püspökök jelentései, 

melyek szerint lelkészi képesítést nyertek: a) a dunáninneni egyházkerületben: Lajda Vilmos, 
Laczkó Pál, Stanek Gusztáv, Mártis János, Hamar János ; b) a dunántúli egyházkerületben : 
Darvas Aladár, Fóris András, Görög Ernő, Haniffel Sándor, Kund Vilmos, Kirnbauer Gyula, 
Horváth Olivér, Nóvák Elek, Mód Aladár, Rónay Gyula, Szűts Gábor, Varga Imre ; c) a bányai 
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egyházkerületben: Koren Jenő, Halvax Gusztáv, Saskó István; d) a tiszai egyházkerületben : 74-75. 
Mikola János, Tóth József, Jónás András, Dzurányi Dezső. 

Tudomásul vétetett. 

75. (H.) Olvastatik az egyetemes gyámintézet következő jelentése: 
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 1906. évi jelentését van szerencsénk a követ, 

kezőkben tisztelettel beterjeszteni: A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 46. évi közgyűlését 
folyó évi szeptember hó 23-án Pozsonyban tartotta, hol annakelőtte már két ízben is ülésezett-
1865. és 1895-ben. 

A gyámintézet pozsonyi gyűléseihez mindenkor egy-egy fontosabb esemény története 
fűződik. 1865-tel első vándorútjára indul a gyámintézet, 1895-ben a pozsonyi ágost. hitv. 
evang. egyházközség bennlakással egybekötött új intézetének alapköveit rakja le, — ez évben 
pedig Pozsony virágzó evang. egyházközsége fennállásának háromszázados ünnepét ünnepelte, 
s ebben a fényes keretben lelt helyet a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 46. évi közgyűlése. 

A minő megható volt ez alkalommal az ott lefolyt ünnepségek egész sorozata, oly 
emlékezetes fog maradni a magyarhoni e. e. e. gyámintézet ez évi pozsonyi közgyűlése is, a 
melyen örömkönnyekre kellett fakadni annak, a ki látta azt a nemes felbuzdidást, melylyel az 
adakozók egész sora egymást megelőzni iparkodott. 

Szép volt látni, mikor a rákospalotaiak küldöttsége ajándékával megjelenik, majd 
meg a két Altszibler testvér Rákoskeresztúrról jelentkezik szólásra, majd dr. Tauscher Béla, 
dr. Králik Lajos és egy másik ismeretlen jóltevö, kéz alatt tudakozódik, mi módon nyújt-
hatná át ajándékát a nagyszeretetadományra észrevétlenül? Majd meg az egyházi elnök rakja 
le azokével egyben szó nélkül a maga jókedvű áldozatát: 10, 15, 20, 100, 120, 200 kor. 
ajándékot a gyámintézet oltárára ; majd a leendő papok lépnek elé s a selmeczi biblia-egyesület 
példájára szent könyveket hoznak ajándékba, majd egy dunántúli egyházközség névtelenül szent 
edényekkel kedveskedik az Úrnak. — Ezt követte a kiosztásra váró évi bevételek bejelenté-
sének egész sora, úgy a bányai, mint a dunáninneni, dunántúli és a tiszai egyházkerületből, 
valamint az egyetemes gyámintézet központi bizottsága részéről. 

Nagyban emelte az ünnep nagyságát, mindjárt a közgyűlés kezdetén, az a nagy-
jelentőségű és a messze jövőbe kiható erejű elnöki megnyitó, melyben az elnökség, míg egy-
részről mélyen járó gondolatok és megható szavakban kifejezést ád azon súlyos veszteségnek, 
mely gyámintézetünket báró Radvánszky Béla, Bachát Dániel és Kacziány Gusztávné, Graf 
Amália halálával érte ; addig másrészről messze a jövőbe tekintve, prófétai lélekkel egy országos 
mozgalom megindítását hozza javaslatba, mely a hazai evangélikus nővilágnak elsőrendű munka-
teret jelöl meg az egyház fejlesztés, az egyházépítés és az egyház felvirágoztatása érdekében. 
Ugyanő, az elnök, bátor szavakban visszautasítja mindazokat a rágalmakat és gyanúsításokat, 
melyek a némethoni Gusztáv Adolf-egylet működését e haza földén ez évben is újból érték, 
holott pedig tudvalevő dolog, hogy a német Gusztáv Adolf-egylet önzetlen működésével velünk 
ez évben is több jót tett, mint a mire mi magunktól ez évben is képesek voltunk. 

A központi bizottság segélykiosztási tervezete elfogadtatván, a közgyűlés a követ-
kező kiosztást eszközölte : 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézetnél 1120 korona 41 fillért, a Leopoldiánumnál 
1722 korona 84 fillért, a Bocskay-alapra begyült 5514 korona 31 fillért egészben, elaggott 
lelkészek és tanítók „menedékház"-hra 340 koronát, Kacziány-alapítvány kamataiból 200 koro-
nát tőkésített, a német Gusztáv Adolf-egyletre 1513 korona 61 fillért adott. Utóbbi összeget 
Famler G. Adolf a bányai egyházkerület gyámintézeti egyházi elnöke folyó évi szeptember 
28-án személyesen adta át Augsburgban a Gusztáv Adolf-egylet főgyűlésén, mint a magyar-
honi e. e. e. gyámintézet kiküldöttje. 

A nagy szeretetadomány : 5145 korona 41 fillér megosztatott Tiszaszentmiklós és Szentes 
között oly formán, hogy Tiszaszentmiklósnak jutott 2600, Szentesnek 2545 korona 41 fillér, 
Leopoldiánum-segélyt kaptak: Ungvár 780, Kapinémetfalu 780, négy leányiskola 1600, három 
theol. Otthon 600, összesen 3760 koronát. 

800—800 korona szeretetadományban : Szabadka, Szulyó, P.-Szentlászló és Szomolnok 
részesültek. 40 egijházközségnek egyenként 100 korona segély nyújtatott, a pozsonyi diako-
nisszaháznak megszavaztatott 1500 korona, modori leányiskolának 436 korona 46 fillér, Acsád-
nak 120 korona, rozsnyói árvaháznak 258 korona 05 fillér, 12 özvegy papnénak a dr. Palló-
alapítványból 50—50 korona. Kacziány Gusztáv- és Gráf Amália-alapítványból Nagy-Pritzsden 
és Zalaegerszegnek 800—800 korona. Utóbbira nézve az alapítvány értelmében a némethoni 
Gusztáv Adolf-egylet központi Elnöksége meghallgatandó, illetve javaslatunk elébe felterjesztendő. 

A közgyűlés e jelentést örvendetes tudomásul veszi, s szives köszönetet mond 
mindazon adományozóknak, kik ritka bőkezűséggel segélyezik összes egyházi intéz-
ményeinket; hálás köszönetét fejezi ki ugyanígy mindazoknak, a kik ez idő szerint 
is buzgólkodtak ez áldásos intézet működésének fejlesztésében s kéri úgy az egy-
házi testületeket, mind pedig összes híveinket ez áldott intézménynek további oda-
adó buzgó pártfogására. 

14* 
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-77- 76. A Zpevíiik-bizottság elnöke, dr. Baltik Frigyes püspök beterjeszti következő 
évi jelentését: 

A Zpevíiik-bizottság vagyona 1905. évi deczember 31-én volt 24,609 kor. 07 fillér, 
évi szaporodás 322 kor. 59 fillér. A vagyon pénzintézetekben és értékpapírokban van elhe-
lyezve. A vagyon kezelője : Raab Károly barsi, a számvizsgálók Svehla Gusztáv zólyomi- és 
Vladár Miksa nógrádi főesperes. Az értékpapírokat egy, a pénztáros lakóhelyén (Körmöcz-
bányán) a Zpevííik-bizottság által választott állandó albizottság rovancsolja. A számadás és az 
értékpapírok ez évben is rendben levőknek találtattak és a pénztárosnak a felmentvény meg-
adatott. Ezenkívül a bizottság évi jövedelméből az Agenda számlájára az utolsó hátralékos 
részt 473 kor. 74 fill, összegben is kifizette. 

A zpevnik-bizottsági ülés mult évi decz. 7-én lett megtartva Budapesten. Új bizott-
sági tagnak megválasztatott Zelenka Pál püspök és Petrovics Soma esperes. Elhunytak : jan. 
2-án Dianiska András és ápr. 13-án Bachát Dániel, kik a bizottságnak is buzgó tagjai voltak. 
Emlékük legyen áldott! 

A bizottság könyveiből folyó évben 51 darab Zpevnik és 34 darab Tranoscius-énekes-
könyv lett szétosztva, még pedig az előbbiből 24 példány a dunáninneni, 26 példány a tiszai 
kerületben és egy példány a korrektura részére. A Tranosciusból 30 példány a tűzkárosult 
Sipkó község számára s négy darab más szegény község használatára lett elküldve. Azonkívül 
a bizottság kiadásában a jelen évben 948 könyv lett széjjelküldve, nevezetesen: a bánya-
kerületbe 232, a dunáninneni kerületbe 346 és a tiszai egyházkerületbe 370 példány. Az elaján-
dékozott könyvek értéke 532 kor. 52 fillér. Végül megjegyeztetik, hogy az új kiadású Agen-
dából 9 példány osztatott szét. Elajándékozásra szánt részint saját kiadású, részint készpénzen 
szerzett zpevhik-bizottsági könyvek állandóan készletben vannak az alap kezelőjénél s a meny-
nyiben a készlet tart, készséggel küldetnek meg az elnökhöz folyamodó egyházaknak. 

Tudomásul szolgál. 

77. (H.) Olvastatik a Luther-társaság mult évi működéséről szóló jelentés, előter-
jesztve a társaság elnöke, Zsilinszky Mihály által. 

Midőn a Luther-társaság lefolyt évi nevezetesebb mozzanatairól és sáfárkodásáról 
számot adunk, mindenekelőtt örömmel jelenthetjük, hogy a súlyos idők daczára a társaság 
törzsvagyona az 1905. évi felülvizsgált és teljes rendben talált zárszámadásai szerint 4301*26 
koronával gyarapodván, immár 40,673*91 koronára emelkedett és a tagok száma is szaporodott, 
a mennyiben jelenleg már 94 alapító, 739 rendes, 65 örökös, 118 fiókegyleti és 570 pártoló 
összesen 1586 tagja van. 

Tagilletményképen szétküldtük az idén : 
a) az 55—58. nagyobb kiadványainkból: Klavenes—Szeberényi L. Zs. „Az evan-

géliom a jelen kornak hirdetve" czímű munkáját; Hörk J . „Die ev. Märtyrer-Familie des 
Helden Andreas Ketzer; Raffay Sándor „A reverzális" és Payr Sándor „Hárfahangok" czímű 
vallásos anthologiáját; 

b) az „Egyházunk nagyjaiíl czímű vállalatból a 3. füzetet: Payr Sándor „Mária 
Dorottya" czímű munkáját, a 4. füzetet: Kovács Sándor „Bocskay István" czímű munkáját, 
az utóbbit 15,000 példányban magyar, 5000 példányban német és 5000 pld.-ban tót nyelven ; 

c) a "Népir atkákból" a 30. füzetet: Geduly Henrik „A mi nekünk fá j" , vagyis az 
1848. XX. törvényczikk ismertetése; 

d) a röpke iratainkból: Scholtz Ödön „Korkérdések" czímű értekezését magyar és 
német nyelven és 

e) az evangéliomi beszédekből a 3. számút: egy karácsonyi beszédet Paulik Jánostól 
és a 4. számút: egy húsvéti beszédet Kovács Sándortól. Ezen munkák összesen 52 ívet tesz-
nek ki, így tehát a köteles 30 ívnél jóval többet nyujtottunk a tagoknak, nem is számítva a 
nekik ingyen járó „Családi lapot", — bizonyságául annak, hogy minden jogos igényt kielé-
gíteni törekszünk. 

Ezeken kívül kiadtunk még szép szines keresztelési, konfirmácziói és esketési emlék-
lapokat magyar, német és tót nyelven és adtunk kiadványainkból és evang. beszédeinkből sok 
példányt mindazoknak, a kik ez iránt megkerestek, hogy azokat diasporákban és egyebütt 
ingyen terjesszék. 

Társaságunknak korszakos nagy vállalatából : a Luther müveiből a III. kötet újévre 
fog megjelenni. Ezen nevezetes munka megrendelőinek száma már a 400-as szám fölé emel-
kedett és örvendetes jelenségnek közöljük, hogy a kemenesaljai egyházmegyének minden anya-
és leányegyháza elhatározta a „magyar Luther" megszerzését, a mi főkép Varga Gyula esperes 
úr buzgóságának köszönhető, kivált mikor igazán elszomorító több egyházmegye részvétlensége, 
a hová egyetlen egy példány sem jár. 

Szinte úgy elszomorító, hogy „Bibliai olvasókönyvünk" még nincs általában felsőbb 
iskoláinkba bevezetve, miért is kérnünk kell a vallástanár urakat, hogy nagyobb buzgalommal 
terjeszszék, miután főkép az ő ajánlatukra fektettünk nagy összeget annak kiadásába. 

Jövő évi munkaprogrammunkba felvettük a következő nagyobb művek kiadását: 
Paulik János lelkész tervvázlata szerint egy magyar „Postillát". Hörk József theologiai tanár 
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javaslata szerint egy „Egyháztörténeti olvasókönyvet"; dr. Frederik Nilsen már 5 kiadást ért : 7 7 - 7 9 . 
„A keresztyén egyház története" czímű, 16 ívre terjedő munkájának lefordítását és kivált-
képen ünnepi beszédek és valláserkölcsi népies elbeszélések terjesztését, mely utóbbiakra 
főt. Gyurátz Ferencz püspök úr külön pályadíjat, 40 koronát tűzött ki. 

Dr. Kéler Zoltán nagylelkű adománya folytán „egy a hívek lelkipásztori gondvise-
léséről szóló nagyobb munkára" kiírt pályázatunk határidejére, azaz 1905 okt. 30-ára két munka 
érkezett be, a melyeket a pályázatban megnevezett bírálóknak adtunk ki ; de miután a bírálatok 
ismételt sürgetésünk daczára még nem érkeztek be mind, sajnos, a pályázat eredményéről még 
nem adhatunk végérvényes jelentést. 

Sajnálattal kell még jelentenünk, hogy kiadványaink terjesztésében nagyon nélkülözzük 
a kellő támogatást ; e bajon az által vélünk segíthetni, hogy saját könyvkereskedést nyitnánk 
és úgy ezen czélra, valamint könyveink, i rat tárunk és egyéb okmányaink őrzésére alkalmas 
helyiséget szerezhetnénk. Azért tiszteletteljesen bátorkodunk e jelentésünk kapcsán beterjesztett 
külön folyamodványunkat a mélt. és főtiszt, egyetemes gyűlés becses jóindulatába ajánlani és 
kegyes elintézését kérni. 

Végezetül jelentjük, hogy ez évi vándorgyűlésünket a pozsonyi nagy egyház 300 
éves fennállásának ünnepélye alkalmával Pozsony városában tartottuk egyházi előkelőségeink 
és eddig nem tapasztalt nagy közönség jelenlétében, a mely közgyűlésen a Luther-társaság 
Elnöksége és bizottságai, miután megbízatásuk ideje az 1905. év végével lejárt — az alapszerű 
5 évi újabb ciklusra egyhangúlag újra megválasztattak, azon benső óhajtással, bárcsak mennél 
többen buzdítva éreznék magukat áldozni kész szívok lelkesedésével, a Luther-társaságot 
magasztos törekvéseiben támogatni és így — habár csak közvetve is — népünket az aljas 
ármányok ádáz befolyásától megvédelmezni és híveinkben a vallásunkhoz való ragaszkodást 
megszilárdítani és a, bensőséges vallásos életet fejleszteni. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul véve, felkéri az egyházi testületeket és 
a híveket a társaság buzgóbb pártolására. Áldásos munkájánál a belmisszió mezején 
még mindig küzd a kezdet nehézségeivel. Az elöljárókat pedig különösen még arra 
is kéri a közgyűlés, liogy a társaság kiadványainak terjesztésében közreműködni 
szíveskedjenek. 

78. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 72. pontjánál jelenti az egyetemes főjegyző, hogy 
a házépítő-bizottság szűkebb bizottsága a lefolyt évben többször tartott üléseiben foglalkozott 
a szentkirályi-utczai ház építési ügyével és közli, hogy a lakóház a különféle sztrájk okozta 
fennakadások daczára elkészülvén, a lakhatási engedély folyó évi november hó 1-ére meg lett 
adva és az összes lakások és egyéb helyiségek kedvező árakon bérbe kiadva. A hivatalos 
helyiségül rendelt épületrész is befejezéséhez közeledik és Francsek Imre műépítész ezen helyi-
ségeknek belső berendezésére vonatkozólag javaslatát és költségelőirányzatát bemutatta, a mely 
szerint a belső berendezés költsége mintegy 10,000 koronára, az isteni tiszteletek tartása czél-
jából esetleg felállítandó oltár, szószék és harmonium költsége pedig mintegy 5000 kor.-ra rúgna. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést helyeslőleg tudomásul véve, megbízza 
az építési bizottságot, hogy a tanácstermek belső berendezésére vonatkozólag maxi-
mális 10,000 koronán belül úgy intézkedjék, hogy a berendezés, a rendelkezésre 
álló pénztári fedezethez képest, esetleg több évre felosztva, szereztessék be. A mi 
pedig az isteni tiszteletekre szükséges berendezési tárgyakat illeti, az egyetemes köz-
gyűlés kimondja azt, hogy a mennyiben saját közigazgatási czéljaira nem szükségeli, 
készséggel átengedi a nagy termet a pesti magyar egyháznak ifjúsági istentiszteleti 
ezélokra, sőt óhajtandónak tart ja , hogy a főváros e részében lehetőleg minden vasár-
napon tartassék isteni tisztelet, megkeresi a pesti magyar egyházat, hogy az oltár, 
szószék és harmonium beszerzését, a melyek ktilömben is, mint ingó dolgok az ő 
tulajdonát fogják képezni, elvállalni és a stílszerűség szempontjából e részben az 
építő-bizottsággal egyetértően intézkedni szíveskedjék. 

79. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a Luther-Társaságnak kérvénye, 
melylyel az üllői-uti házban egy egyházirodalmi központ megteremtése végett raktárhelyiségül 
a kisebb souterrain-helyiséget, irattárul és titkári lakásul a kisebb I. emeleti lakás díjtalan 
átengedését kéri és viszonzásul felajánlja, hogy a titkár a házgondnoki állással járó teendőket 
díjtalanul végezni fogja. 

Az egyetemes közgyűlés méltányolva a Luther-Társaságnak az egyházi 
irodalom terén kifejtett áldásos működését, a kérelemnek részben helyt ad és a tár-
saságnak raktári és irodai helyiségül évi 200 korona mérsékelt házbér fizetése elle-
nében bérbeadja a szentkirályi-utezai új háznak kisebb souterrain-raktárát és a régi 
háznak ezzel közvetlenül szomszédos két szobából^ álló lakását, egyúttal engedélyt 
ad arra, hogy e két helyiség a Luther-társaság által az építő-bizottság meghallga-
tása után saját költségén egymással fal áttörésével és lépcső alkalmazásával össze-
köttessék. A házgondnoki teendőknek a társaság titkárára való bizatását az egyete-
mes közgyűlés nem fogadja el, sőt ellenkezőleg szükségesnek tart ja, hogy a ház 
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79-85. kezelése az egyetemes ügyész kezében maradjon, ki is kijelentette, hogy a ház keze-
lését ügyészi minőségében továbbra is díjtalanul elvállalja mindaddig, míg a köz-
igazgatási költségek fedezésére szolgáló állami segély a tisztviselők fizetésének ren-
dezésére módot és fedezetet nein nyújt. 
80. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 73. pontjánál, a melyben a bécsi békekötés három-

százados évfordulójának megünneplése s az ünnep napján offertorium tartása elrendeltetett, a 
gyámintézeti Bocskay-emlékalapítvány javára, jelentik a püspökök a következőket: 

1. A tiszai egyházkerület összes egyházközségeiben megtartatott 
1906 május 20-án a bécsi békekötés s Bocskaynak három-
százados emlékünnepe s offertoriumképen befolyt . . . 1,331 kor. 96 fill. 

2. A dunáninneni kerületben befolyt az ünnepély napján az 
offertoriumból 1,348 „ 75 „ 

3. A bányai kerületben — miután a turóczi egyházmegye egy 
fillérrel sem járult az emlékalapítványhoz — befolyt . . 1,152 „ 58 „ 

4. A dunántúli kerületben befolyt az ünnepély napján áldozat-
képen (a győri gyülekezet ezen emlékalapra 10 évre szóló-
lag évenként 50 koronát ajánlott fel s ez évi illetékét le 
is fizette) 1,681 „ 52 „ 

így befolyt a Bocskay gyámintézeti emlékalapítványra összesen 5,514 kor. 81 fill, 
mely összeg a gyámintézeti pénztárba be lett szolgáltatva. 

Tudomásul vétetik. 
81. (L.) Tárgyaltatott a söjtöri evang. egyháztagoknak a söjtöri róm. kath. templom 

építési és fentartási költségeinek hozzájárulásban való elmarasztaltatásuk miatt a dunántúli 
egyházkerület által felterjesztett panasza és sérelmi ügye. 

Miután a kegy urasági viszonyból kifolyó és a protestáns vallású lakosokat 
a kath. egyház javára terhelő szolgáltatások fentartása nem egyeztethető össze az 
1848. évi XX. t.-cz. 2. §-ában kimondott egyenlőségi elvvel, ezen sérelmi panasz 
illetékes elintézés végett áttétetik az egyházunkat s a magyar református egyházat 
közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz. 

82. (L.) Tárgyaltatott Tófej és Söjtör egyházközségek híveinek a r. kath. iskola 
czéljaira való megadóztatása miatti sérelmi ügye. 

Miután az 1790/91. évi XXVI. t.-cz. 2. §-a szerint az evangélikusok semmi 
szín alatt nem kötelezhetők arra, hogy a róm. kath. vallású iskola építési költsé-
geihez hozzájáruljanak es az a körülmény, hogy a hozzájárulást nem közvetlenül a 
r. kath. egyház, hanem annak érdekében a politikai község követeli és hajtja be, 
a törvény megsértése mentségeül nem szolgálhat, a közigazgatási bíróság azon érve-
lése pedig, hogy a tófeji iskola nem tekinthető róm. kath. vallású iskolának, el nem 
fogadható azért, mert a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1904. évi 29,343. 
sz. alatt kelt rendelete szerint ezen iskola r. kath. iskolának van elismerve és r. 
kath. iskolaszék felügyelete alatt áll, kétségtelenül egyike azon vallásügyi sérelmek-
nek forog fenn, a melyeket orvosolni a törvényhozás van hivatva, miért is az egye-
temes közgyűlés ezen ügyet illetékes elintézés végett az egyházunkat és a református 
egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz teszi át. Egyúttal felkéri 
az egyetemes ügyészt, hogy az érdekelt egyházközségeket további maguktartására 
nézve jogi tanácscsal ellátni szíveskedjék. 

83. (L.) Tárgyaltatott a bányai ág. hitv. evang. egyházkerület idei közgyűlése jegyző-
könyvének 13. pontja, mely szerint sérelmesnek találja a közoktatási miniszternek 77092/905. 
számú rendeletét, melylyel a baptista felekezet törvényesen elismert felekezetnek nyilváníttatott 
és az ezen felekezetbe való átlépés megengedtetett, miért is javasolja, hogy a vallásügyi kor-
mányhoz tiltakozó felterjesztés intéztessék. 

Az egyetemes gyűlés a protestantizmus szabadelvű felfogásával és a vallás-
szabadság tiszteletével nem tartja megegyeztethetőnek a más vallásfelekezetek iránti 
türelmetlenséget és habár felekezeti szempontból fájlalja, hogy a baptista vallás ter-
jedése által egyházunk hátrányt szenvedhet, elvi szempontból nem járulhat ahhoz, 
hogy a baptistáknak mint vallásfelekezetnek elismerése ellen tiltakozzék. 

84. (L.) Tárgyaltatott a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület idei közgyűlése jegy-
zőkönyvének 31. pontja, a melyben sérelemként panaszolja, hogy a tiszai kerületben egynémely 
hitoktatói állami tiszteletdíj indokolatlanul le lett szállítva. 

Az egyetemes gyűlés a panaszos sérelem orvoslása végett a magyar kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztés intézését határozta el. 

85- (L.) Tárgyaltatott a nógrádi egyházmegye panasza, a mely szerint a nézsai r. kath. 
lelkész özv. Cservenák Jánosné gyermekeit a törvényes formaságok figyelmen kívül hagyásával 
vette fel a róm. kath. egyház kötelékébe. 
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Mintán a jelen esetben a kihágásokról szóló büntető törvénykönyv 1879. 85-90. 
XL. t.-cz. 53. §-ába ütköző kihágás jelenségei látszanak fenforogni, utasíttatik a 
panaszt tévő nógrádmegyei esperesség, a mennyiben megállapítható lenne az, hogy 
a nézsai lelkész özv. Cservenák Jánosné kiskorú gyermekeit az 1894. évi XXXII. 
t.-cz. 4. §-a 3. bekezdése ellenére gyámhatósági beleegyezés nélkül vette fel a r. 
kath. vallásba, illetve való lenne az evang. lelkész azon állítása, hogy özv. Cservenák 
Jánosné gyermekei nála az áttérés végett nem is jelentkeztek, a nézsai róm. kath. 
lelkész ellen a feljelentést az illetékes kir. járásbíróságnál tegye meg, figyelmeztetik 
azonban az esperesség, hogy a kihágás büntethetősége hat hónap alatt elévül, a 
feljelentés tehát folyó évi november 20-ika előtt volna beadandó. 

86. (L.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerület idei közgyűlési jegyzőkönyvének 14. 
pontja, melylyel a rákospalotai m. kir. leányjavító-intézet protestáns imaházának felavatása 
alkalmával felmerült sérelmes eljárás kapcsán felterjeszti a m. kir. igazságügyminiszteriumnak 
1905. évi deczember hó 16-án kelt 37,454. sz. rendeletét. 

Az egyetemes egyház közgyűlése az egyház autonómiájára nézve sérel-
mesnek tartja a m. kir. igazságügyminiszteriumnak 1905. évi deczember hó 16-án 
kelt 37,454. sz. rendeletében kifejezésre jutott azon elvi álláspontot, hogy az állami 
javító-intézetben alkalmazott evangelikus hitoktatók kizárólag állami fegyelmi hatóság 
alá tartozó állami tisztviselők, hogy ezek megbízása kizárólag a miniszter megbízása 
alapján nyugszik, hogy a miniszter a megbízást tőlük bármikor megvonhatja. 

Sérelmesnek tartja továbbá az igazságligyminiszterium azon intézkedését, 
hogy Kovács Kálmán rákospalotai lelkészt, mint a rákospalotai állami javító-inté-
zetben alkalmazott hitoktatót állítólagos helytelen viselkedéseért, illetékes fegyelmi 
hatósága mellőzésével, sőt annak egyenes visszautasításával a vallástanításból kizárta. 

Minthogy pedig az igazságügyi minisztérium ezen eljárása mindkét evange-
likus egyház autonómiájára nézve veszedelmes preczedensül szolgálhatna, az egye-
temes gyűlés saját álláspontjának a fentiekben történő kifejezése mellett átteszi ezen 
ügyet a két evang. egyház közös bizottságához, azon indítványnyal, hogy a hivat-
kozott igazságügyminiszteri rendeletben nyilvánuló, a protestáns egyházak autonó-
miáját sértő elvi jelentőségű felfogás ellen alkalmas helyen óvást emeljen. 

Egyúttal tudomásul veszi az egyetemes gyűlés, hogy Kovács Kálmán rákos-
palotai lelkész hitoktató ellen az igazságiigyminiszteri rendeletben említett kötelesség-
mulasztás megtorlása miatt a lelkész úr által is kért fegyelmi vizsgálat el lett ren-
delve, s nehogy ezen fegyelmi vizsgálat fennakadást szenvedjen, az összes iratok 
a bányakerületi püspöknek kiadandók, a protestáns vegyes bizottsághoz pedig a 
sérelmes igazságügyminiszteri rendeletnek egy hivatalos másolata teendő át. 

87- (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 76-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 2-ik 
pontja, a mely szerint az alapítványokról szóló szabályrendelet a közalapítványi ügyigazgató-
sággal, az igaz ságügy miniszterrel és a felsőbb bíróságokkal leendő közlés végett a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszterhez felterjesztetett. Ezzel kapcsolatban közli az egyetemes 
ügyész, hogy a szabályrendelet véleményezés végett a minisztérium által a közalapítványi ügy-
igazgatósághoz már ez év elején át lett téve, a hol azonban az ügy mindezideig elintézésre vár. 

Az egyetemes közgyűlés e bejelentést sajnos tudomásul véve, a nagyfon-
tosságú ügyet továbbra is nyilvántartani rendeli. 

88. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a kerületi elnökségek 1906. évi 
február hó 28-án tartott értekezletéről felvett jegyzőkönyv, a melynek tárgyát képezte a volt 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek leirata, melylyel határidő alatti véleményadás ezéljából 
közölte az alapítványokról alkotandó törvény előadói tervezetét. Az értekezlet az ügyet tár-
gyalván, az egyetemes ügyész által szerkesztett felterjesztést némi módosításokkal elfogadta 
és a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztette. 

Helyeslőleg tudomásul vétetik. 

89. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a dunántúli egyházkerületnek az 
egyetemes közgyűléshez intézett kérelme, hogy a mennyiben a jelenlegi miniszter az alapít-
ványokról szóló előbb említett törvényjavaslatot magáévá tenné, egyházunk álláspontját a javas-
lattal szemben kifejteni és ezt a kormánynyal közölni szíveskedjék. 

Intézkedés szüksége fenn nem forogván, az egyetemes közgyűlés ettől eltekint. 

90. (L.) Tárgyaltatott a győri egyház kérvénye, hogy az egyház által kölcsön vett 
alapítványi tőkék visszafizetése alól az alapítv. szab. 42. §-a értelmében felmentessék. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel a győri egyházközség igazolt, de külön-
ben is ismeretes kedvező anyagi helyzetére és rendezett háztartására, kivételesen 
megadja a győri egyháznak az alapítv. szabályzat 42. §-a értelmében a kért fel-
mentést 10 évi időtartamra, vagyis 1916 november 15-ig terjedő időre, mindamellett 
azon kikötéssel, hogy az 1895. évi deczember 8-án tartott egyházi közgyűlés azon 
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92. határozata, hogy az alapítványi tőkék után fizetni kötelezett 4% kamatot lejebb is 
szállíthatja, a közgyűlés által akképen lesz megváltoztatandó, hogy ezen kamatláb 
le nem szállítható. 

Felhivatik a győri egyház, hogy ezen kikötésnek mielőbb eleget tegyen, 
mivel ennek teljesítése hiányában a felmentés vissza fog vonatni. 

Miről a győri egyházközség összes csatolmányai visszaadásával értesítendő. 
91. (L.) Tárgyaltattak a révkomáromi, győrszemerei, soproni és nemesládonyi egy-

házközségek kérvényei, hogy az egyháznak kölcsön adott alapítványok visszafizetésére nekik 
az alapszabályzat 42. §-ában meghatározott felmentés megadassék. 

Mielőtt ezen kérvények érdemben elintéztetnének, felhivatnak az egyház-
községek, hogy az egyes alapítványokról szóló alapító-leveleket az egyházi elöljáró-
ság által hivatalból hitelesített, bélyegtelen másolatban mutassák be. Beterjesztendők 
továbbá a kötelezvények, vagy az ezt helyettesítő közgyűlési jegyzőkönyvek az ala-
pító-levelek kikölcsönzéséről ; ha ezekben a kölcsön kamatozása és mikénti vissza-
fizetése iránt intézkedés nincs, ezen hiány közgyűlési határozattal pótlandó és a 
felettes hatóságnak az egyházi alkotmány 232. §-a szerint megkívánt helybenhagyása 
is igazolandó. Szükségeltetik továbbá az egyház ingatlan vagyonának, ezen vagyon 
becsértékének kimutatása, mi végből a telekkönyvi kivonatok és a községi elöljáró-
ság által felvett becslések bemutatandók, végül javaslat teendő arra nézve, miképen 
lennének a kölcsönvett alapítványok biztosítandók. 

A püspökök utasíttatnak arról gondoskodni, hogy hasonló esetekben kérendő felmen-
tés iránti folyamodványok az itt részletezett kellékeknek megfelelőleg legyenek felszerelve. 

92. (P.) A mult évi jegyzőkönyv 77. pontjánál felvétetett az egyetemes nyugdíj-
intézet állapotáról az ügyvivő által beterjesztett következő jelentés : 

1. Az 1905. évi deczember 31-én lezárt pénztári számadás szerint volt bevétel : járu-
kokban 115,486 kor. 01 fill., kamatokban 37,544 kor. 14 fill., az egyetemes ház jövedelmének 
0'3 részében 3424 kor. 72 fill., összesen 156,454 kor. 87 fill. Kiadás: Kezelési s igazgatási 
költség 1662 kor. 20 fill., özvegyek és árvák díjaira 30,913 kor. 31 fill., maradvány tőké-
sítésre 123,879 kor. 36 fill. 

A tartaléktőke 1905. évi deczember 31-én volt: 1.107,718 kor. 64 fill., elhelyezve: 
záloglevelekben 789,000 kor., az egyházegyetem bérházának 0'3 részében 124,718 kor. 28 fill., 
ugyanarra építési előleg 2550 kor., takarékpénztári betét 191,450 kor. 36 fill. 

2. A folyó évre előírt járulékszámlák szerint befizetni tartozik: 
a) Egyetemes közalap 48.096 kor. — fill. 
b) Dunáninneni egyházkerület . . . . 14,795 n 43 „ 
c) Dunántúli „ . . . . 15,028 n 39 „ 
d) Bányai „ . . . . 16,773 » 05 „ 
e) Tiszai „ . . . . 17,676 » 23 „ 
f ) Pozsonyi egyetemes theol. akadémia . 2,244 — „ 

Összesen . 114,613 kor. 10 fill. 
Az előírt járulékok összegében hátrálék: a dunáninneniben 421 kor. 03 fill., a dunán-

túliban 734 kor. 24 fill., a bányaiban 1211 kor. 40 fill., a tiszaiban 1673 kor. 43 fill. — 
E hátralékok behajtása folyamatban van. 

3. Ellátási díjat élvez ez idő szerint: 80 özvegy 54 árvával és négy családbeli 
szülőtlen árva, együtt 9. 

4. A nyugdíjat pótló egyetemes kegydíj-alapnak mult évi zárszámadása szerint bevé-
tel volt: előző évi maradvány 21,860 kor. 26 fill., egyetemes közalapból 1905. évi jutalék 
9600 kor., kamatból 1157 kor., összesen 32,617 kor. 26 fill. Ebből kegydíjakra kiadatott 
12,609 kor, 54 fill., maradt tehát tartalékul 20,007 kor. 72 fill. 

Kegydíjat élveznek a következő nyugalomba vonult lelkészek: 1. Kiss Lajos bobai 
420 kor., 2. Alexy János poltári 800 kor., 3. Pántyik János resiczai 480 kor., 4. Krno 
András cserencsényi 400 kor., 5. Hrencsik Károly selmeczbányai 800 kor., 6. Hetyey Mór 
csikvándi 600 kor., 7. Höncz Adolf matheóczi 600 kor., 8. Michaëlisz Izidor kőszegi 400 kor., 
9. Matisz János sikátori 480 kor., 10. Bucsek Gyula podluzsáni 800 kor., 11. Roy Pál 
kochanóczi 660 kor., 12. Mocko János csácsói 800 kor., 13. Borcsa Mihály bácsfalusi 800 kor., 
14. Pálovics Lajos kuntaploczai 660 kor., 15. Pósch Frigyes levéli 600 kor., 16. Geduly 
Elek Ferencz tiszai püspöki misszionárius 480 kor., 17. Laucsek Jónás vadosfai 800 kor., 
18. Ábrahám Vilmos alsópinczédi 800 k o r , 19. Fadgyas Pál győri vallástanító 660 kor., 
20. Klimo Mihály boczabányai 660 kor., 21. Id. Wargha János ksinnai 800 kor., 22. Insti-
tóris József pribilinai 800 kor. 

Nyugalomba vonult kegydíjas volt eddig 30, kik közül meghalt 8. 
5. Az egyetemes nyugdíjintézet ügymenete fennakadás nélkül folyt szabályrendeleti-

leg megszabott útján. 
Tudomásul vétetik. 
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93. (G.) Az előző ponttal kapcsolatosan felvétettek a bányai és a tiszai egyház-93-95. 
kerületeknek az egyetemes nyugdíj intézeti szabályrendelet revíziója tárgyában tett felterjesztései. 

A felterjesztések tárgyalása folytán a közgyűlés felhívja az egyetemes 
nyugdíjintézet ügyvivőjét, hogy a nyugdíjintézet mathematikai mérlegének s a nyug-
díjintézeti szabályrendeletnek reviziója czéljából szükséges előmunkálatot a jövő évben 
indítsa meg; nevezetesen gyűjtse be és állítsa össze a statisztikai adatokat s ezek 
alapján készítsen a revízióra nézve mathematikai kiszámítással indokolt javaslatot s 
ezt előkészítő tárgyalás végett terjeszsze be az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz. 
E végből ezen bizottság ad hoc kibővíttetik egyházkerületenkint 2—2 taggal, kiket 
az egyházkerületek saját költségükre küldenek ki s jelentenek be az egyetemes 
felügyelőhöz. A kibővített bizottság munkálata sokszorosítva közlendő lesz az egyház-
kerületekkel az egyetemes közgyűléshez teendő nyilatkozat végett. 

Felkéretnek ezúttal a püspökök, hogy az ügyvivőt a statisztikai adatok 
begyűjtésénél támogatni szíveskedjenek. 

94. (G.) Ugyanazon ponttal kapcsolatosan tárgyaltatott Geduly Elek Ferencz feleb-
bezése a dunáninneni egyházkerület ez évi közgyűlésének 106. jegyzőkönyvi számú határozata 
ellen, melylyel másodfokúlag elutasíttatott azon kérelmével, hogy köteleztessék a nógrádi 
egyházmegyei nyugdíjintézet a felebbezőtől utólagosan elvont kétszeres nyugdíj osztalék fizetésére. 

A közgyűlés kiindulván a nógrádi esperességi lelkészi nyugdíjintézet alap-
szabályainak 13. §-ából, mely szerint: „Az intézeti tag, munkaképtelensége esetén, 
ha az egyetemes nyugdíjintézetből is húz segélyt, egv, ha onnan nem húz, két osz-
talékára jogosult az évi jövedelemnek" ; minthogy kétségtelen tény, hogy felebbező 
az egyetemes nyugdíjintézetből nem kap s nem is kaphatott nyugdíjat, mert az 
egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet alapján az egyetemes nyugdíj csak 1908. 
évi január 1-én nyilik meg; s minthogy a felebbező részére folyósított egyetemes 
kegydíj nem tekinthető a nógrádi esp. lelkészi nyugdíj intézeti alapszabály 13. §-ában 
feltételezett egyetemes nyugdíjintézeti segélylyel ugyanazonosnak, azért, mert a 
kegydíj fedezeti forrása egy különálló alap s mert az egyetemes kegydíj-alap a 
nógrádi esp. nyugdíj intézeti alapszabály meghozatalakor még nem is létezett, ennél-
fogva az egyetemes közgyűlés a dunáninneni egyházkerületnek panaszolt határozatát 
megváltoztatja és kimondja, hogy felebbező a nógrádi esperességi lelkészi nyugdíjinté-
zetből élvezett, de utóbb tőle elvont kétszeres nyugdíj osztalékot, az egyetemes nyugdíj 
megnyíltáig, vagyis 1907. évi deczember 31-dikéig jogosan igényli. 

95- (H.) A mult évi jegyzőkönyv 80. pontjánál olvastatik a selmeczbányai ág. hitv. 
evang. lyceum kormányzásával megbízott iskolai tanácsnak az 1905—1906. tanévben kifej-
tett működéséről szóló, jegyzőkönyvi kivonat alakjában szerkesztett következő jelentése : 

I. gyűlés 1905 október 11-én. 

883/1. A tanács 16,000 koronáért megveszi a Pischl-féle házat és telket; a pénzt 
az élelmező adja, mert első sorban az élelmezőnek ott leendő elhelyezésére történik a vétel. 

888./VI. A csabai birtok elkészíttetett kataszteri térképének bemutatása. 
891/IX. Tandíj elengedésben részesül az I. félévben 47 tanuló 438 korona értékben. 

Eleimezői díj elengedésben részesül az I. félévben 41 tanuló 1050 korona értékben. 
892/X. A tanács hálás köszönettel veszi tudomásul, hogy az ötvenéves találkozóra 

összejött iskolatársak 500 korona alapítványt tettek. 

II. gyűlés 1906 márczius 2-án. 

Elnök jelenti, hogy Gretzmacher Gyula nyug. főiskolai tanár 1906 január 27-én 
elhalván, a helybeli egyház az ő 1906 február 25-én tartott közgyűlésén Kachelmann Károly 
vihnyei gyárost választotta meg az iskolai tanács tagjává. 

így az 1905/6. iskolai évnek végén az iskolai tanácsnak tagjai a következők: 
a) hivatalból: Farbaky István felügyelő, Király Ernő igazgató, Szever János szám-

vevő, Suhajda Lajos ephorus, Händel Vilmos lelkész, Zsámbor Pál lelkész; b) 24 választott 
tag és pedig az egyház részéről Heincz Hugó, Hlavatsek András, Hornyacsek István, Kachel-
mann Farkas, Kachelmann Károly, Lencsó János, Osztroluczky Gyula, id. Oszvaldt Gusztáv, 
Schelle Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovits Lajos ; az egyházkerület részéről Beniczky 
Árpád, Hrencsik Károly, Ivánka István, Jezsovics Károly, Kosztolányi Sándor, dr. Láng Lajos, 
Laszkáry Pál, Leidenfrost Tódor, Raab Károly, gr. Stainlein Ottó, Vajda Pál, gr. Zay Miklós. 

894/11. Örvendetes tudomásul szolgál, hogy özv. Suler Endréné férje emlékére 1000 
koronás stipendiumot alapított. 

895/III. A Csemez-per vitelével az iskolai tanács dr. Kossaczky Arnold ügyvéd-, 
kerületi ügyészt bízza meg. 

897/V. Tandíj elengedésben részesül a II. félévben 49 tanuló 486 korona értékben. 
Eleimezői díj elengedésben részesül a II. félévben 44 tanuló 1210 korona értékben. 
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95-99. III- gyűlés 1906 június 20-án. 
900/11. Az iskolai tanács elfogadja az egyetemes gyűlés által megállapított iskola-

bizottsági szabályrendelet értelmében elkészített új iskolatanácsi szervezetet. 
901/IÍI. Ösztöndíjat kap 36 tanuló 1784 korona 80 fillér összegben. 
A Breznyik-birtokalapból 45 tanuló nyer segélyt 1214 korona 80 fillér értékben. 
A Cseinez-hagyaték meg nem támadott részének kamataiból károm tanárözvegy 

részesül 50—50 korona segélyben. 
902/IV. A tanács a tavaly fel nem vett és az idei tanulmányúti segélyt, 400 koronát 

dr. Paulovics István lyceumi tanárnak adja. 

IV. gyűlés 1906 július 11-én. 

907/III. A tanács az 1905—6. évi zárszámadást következőleg fogadja el: 

I. L y c e u m . 
Bevétel 71,609 kor. 58 fill. 
Kiadás 70,278 „ 85 „ 

Maradvány 1330 kor. 73 fill. 

II. É l e l m e z ő . 
Bevétel 46,360 kor. 94 fill. 
Kiadás 44,147 „ 85 „ 

Maradvány 2,213 kor. 09 fill. 

III. Z e n e i n t é z e t . 
Bevétel 908 kor. 33 fill. 
Kiadás 676 „ 50 „ 

Maradvány 231 kor. 83 fill. 

IV. Ö s z t ö n d í j a l a p . 
Bevétel 2,947 kor. 77 fill. 
Kiadás 2,881 „ 96 „ 

Maradvány 65 kor. 81 fill. 

V. T a n á r i n y u g d í j a l a p . 
Bevétel . . . . . . . 6,990 kor. 46 fill. 
Kiadás 6,867 „ 24 „ 

Maradvány 123 kor. 22 fill. 
A tanács az 1906 —7. évi költségelőirányzatot 70,323 korona 73 fillér bevétel és 

kiadással állapítja meg. 
Tudomásul vétetik. 

96. (Gry.) A mult évi jegyzőkönyv 81. pontjánál tárgyaltatott a selmeczbányai ág. 
hitv. evang. lyceumi főgimnázium kormányzó testületének, mint elsőfokú hatóságnak, szerve-
zetéről, hatásköréről és ügyrendjéről szóló szabályrendelet. 

Az egyetemes közgyűlés a dunáninneni egyházkerület által pártolólag fel-
terjesztett szabályrendeletet az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatának megfe-
lelőleg jóváhagyja és azt a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

97. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál felvétetett a pozsonyi ág. 
hitv. evang. egyházközség iskolatanácsának szabályrendelete. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott szabályrendeletet az alkotmány- és 
jogügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal el-
látni rendeli. 

98. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál az alkotmány- és jogügyi 
bizottság jóváhagyásra ajánlja a bányai egyházkerület közigazgatási pénztára által fizetendő 
útiköltségek és napidíjakról szóló szabályrendeletét. 

Az egyetemes közgyűlés ezen szabályrendeletet jóváhagyja és jóváhagyási 
záradékkal ellátni rendeli. 

99. Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál felvétetett a bányai egyházkerület 
lelkészválasztási szabályrendeletének 8., 15., 21. és 25. §-ainak módosításáról szóló sza-
bályrendelet. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslata 
értelmében a fenti négy pont módosítását tartalmazó szabályrendeletet jóváhagyja és 
a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 
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100. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 82-ik pontjánál jelenti a bányai egyházkerület, 100-104. 
hogy a politikai községek beosztásáról szóló szabályrendeletét, minthogy az többrendbeli ki-
igazításra szorul, de másrészt kívánatos, hogy az időközben megmagyarosított helységnevek 
már mint ilyenek vétessenek fel, átdolgozás végett a jogügyi bizottsághoz utalta át azzal, 
hogy azt a jövő évi közgyűlésen terjessze be. 

Tudomásul vétetvén, az egyetemes közgyűlés a szabályrendelet bemutatását 
a legközelebbi egyetemes közgyűlésig elvárja. 
101. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 85. pontjánál beterjeszti az evang. lelkészek 

fiait segélyző egyesület elnöke, Veres József — az egyesületi alapszabályok 43. §-a értelmé-
ben — következő évi jelentését: 

Intézetünk a mult esztendőben fennállásának 4-ik esztendejét töltötte be s folytatta 
áldásos működését szerény mederben ugyan, de hála Istennek, nem eredmény nélkül ; mert a 
csekély pártfogás daczára, a melyben intézetünk részesül, mégis képesek voltunk egy lelkész 
fiát egy szabad asztal élvezetében, tíz lelkésztársunk tanuló fiát pedig összesen 660 korona 
pénzsegélyben részesíteni. Igyekezetünk, törekvésünk, reményünk is oda irányul, hogy oly 
szilárd alapra fektessük intézetünket, a melyen szerencsésebb utódaink nagyobb eredménynyel 
építhessenek, mint a mennyire ez nekünk sikerült. 

Az 1905. év végén és a folyó év elején felhívást intéztünk egyes egyházmegyékhez, 
hogy intézetünk ügyét felkarolva, alapító tagokul lépjenek be. A felhívás nem volt hiábavaló, 
mert hallomás szerint több is, de a hivatalos értesítés szerint is a pozsonymegyei, a buda-
pestvárosi és a nagyhonti egyházmegyék, valamint a szarvasi egyházközség alapító-, a bakony-
vidéki lelkész-egylet és az iglói egyházközség pedig rendes tagjaink sorába léptek. A lelkész.ek 
közül csak ketten léptek be az intézet rendes tagjai sorába. 

Az intézet tagjainak összes száma 1906 október hó végéig 131-et tesz ki, még 
pedig 32 alapító és 99 rendes tag. 

Az intézet vagyoni állapota az 1905. év végén a következő eredményt mutatja: 
I. Bevétel az 1904. évi maradványnyal . 8712 kor. 18 fill. 

II. Kiadás az 1905. év folyamán . . . . 756 „ 59 „ 
III. Maradvány ~ ! 7955 kor. 59 fill. 
IV. Hátralék volt az 1905. év végén . . . 1055 „ 35 „ 

Vagyona volt az intézetnek a fenti hátralékkal és 1977 korona még be nem fizetett 
alapítványokkal együtt 10,727 kor. 94 fillér. 

Tudomásul szolgál. 
102. (L.) Tárgy altatott a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 86. pontjánál 

a tiszai egyházkerület püspökének jelentése, mely szerint a néhai Weszter Lajos hagyatékából 
Lőcsén hapott vagyon jövedelme a haszonélvező özvegy elhunytával az egyetemes egyház ren-
delkezése alá esvén, ez évben felülvizsgálatot nem tartott. Ezzel kapcsolatban bemutatja egye-
temes felügyelő a vallás- és közoktatásügyi miniszer 42,580. sz. a. kelt leiratát, melylyel a 
néhai Weszter Lajos által végrendeletileg létesített alapítványra vonatkozó alapító-levelet mielőbb 
hozzá beküldeni kéri. 

Az egyetemes közgyűlés a püspöki jelentést tudomásul véve, a püspöknek 
köszönetet szavaz eddigi fáradozásáért, egyébként pedig az ügyet az alapító-levél 
és a vagyonkezelési szabályzat elkészítése czéljából átteszi a jogügyi bizottsághoz 
és addig is, míg a jogügyi bizottság ezen ügyben javaslatot tesz, felkéri a lőcsei 
egyházat, hogy a hagyatéki ingatlanokat kezelni, azokra felügyelni és a jövedelmet 
az egyetemes egyház pénztárába beszolgáltatni szíveskedjék. 
103. (H.) Olvastatik a mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 87. pontjánál a, dunán-

inneni egyházkerület folyó évi közgyűlési jegyzőkönyvének 64. pontja, melyben az egyetemes 
közgyűlést arra kéri, hogy mint a pozsonyi akadémiai „Otthon" tulajdonosa szíveskedjék 
mind az „Otthon" kibővítéséről, mind pedig az ingyenes helyek szaporításáról a fennálló szük-
ség szerint gondoskodni. 

A közgyűlés elismerve a szükségparancsolta kérés jogosultságát, mégis 
kénytelen kijelenteni, hogy — fedezet hiányában — ez idő szerint az előadott kérést 
nem teljesítheti. 
104. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 88. pontjánál dr. Masznyik Endre jelenti, hogy 

a vallástanítási tantervet, megbízatásához képest kinyomatta s közrebocsátotta. A mi a még 
hiányzó módszeres utasítást illeti, tekintettel a feladat nehézségére, azt javasolja, hogy a munka 
három szakra osztva, a gimnáziumi vallástanításra vonatkozó módszeres utasítás kidolgozásával 
ő, dr. Masznyik Endre, a tanítóképezdékre vonatkozólag Kapi Gyula, az elemi iskolákra nézve 
pedig Bancsó Antal bizassék meg. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi s egyszersmind elfogadja a vallás-
tanításhoz szükséges módszeres utasítás kidolgozására nézve tett javaslatot s ennek 
értelmében megbízza dr. Masznyik Endrét, Kapi Gyulát és Bancsó Antalt, hogy a 
munkálatot egymás közt az illető három szak szerint megosztva, egy éven belül 
elkészítsék. 

14* 
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105-110 . 105. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 90-ik pontjánál jelentik a püspökök, hogy a 
kerületek közelében külföldön élő magyar kitsorsosok lelki gondozásának kérdése állandóan 
foglalkoztatja ugyan őket, de főleg pénzbeli fedezet hijján, még eddig jelentősebb eredmé-
nyekről be nem számolhatnak. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi és az ügyet nagy 
fontosságánál fogva továbbra is nyilvántartani rendeli. 

106. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett Scholtz Ödön ágfalvai lelkész és tár-
sainak kérvénye, a melylyel az általuk alapítandó „A magyarhoni ágost. hitv. evang. missziói 
egyesület" alapszabálytervezetét jóváhagyni kérik. 

Az egyetemes közgyűlés érdemleges határozat hozatala előtt az alapszabály-
tervezetet véleményadás czéljából leszállítja az egyházkerületekhez. 

107. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 94. pontjánál bemutatja az egyetemes felügyelő a 
pozsonyi egyházközség újabban beadott kérvényét a pozsonyi diakonissza-intézet támogatása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a kérvényt átteszi az egyetemes pénzügyi bizott-
sághoz azzal, hogy a mennyiben az egyetemes egyház pénzügyi helyzete megengedi, 
az adható segélyösszeget saját hatáskörében állapítsa meg és utalványozza ki. Egy-
úttal melegen ajánlja az egyetemes közgyűlés az emberbaráti intézetet az egyház-
kerületek és egyházhíveink áldozatkész pártfogásába. 

108. (H.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 97. pontjánál olvastatik a dunán-
inneni egyházkerület f. é. közgyűlési jegyzőkönyvének 25. pontja, melyben az egyetemes 
közgyűlés arra kéretik, hogy a salgótarjáni sérelmi ügyet, vonatkozással a nagy-gerezsdi 
egyezségre, tenné át a két felekezetet közösen érdeklő ügyekben eljárni hivatott bizottsághoz, 
hogy az a kérdéses sérelmi ügyben megnyilatkozzék ; mely ügynek lényege, hogy a ref. hívek 
állítólag elöljáróik tilalma folytán 1900 óta megtagadták az egyházi hozzájárulást, de hivat-
kozással a ker. szeretet önzetlenségére, igénybe veszik az evang. egyház szolgálatát. 

Minthogy a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekben kiküldött 
bizottság nem illetékes a felterjesztett sérelmi ügyben dönteni, az egyetemes köz-
gyűlés ama kérelmet, hogy az ügyet a mondott bizottsághoz tegye át, nem teljesít-
heti. Tekintettel azonban arra, hogy a fenforgó esetben az 1900. évi márczius 6-án 
megállapított egyezség III. rész 10. és következő szakaszaiban foglalt határozmá-
nyokkal össze nem férő intézkedések történtek az evang. ref. egyházi részről, az 
egyetemes közgyűlés az összes iratokat átteszi az evang. ref. egyetemes konventhez 
azzal a megkereséssel, hogy a két egyház között létrejött testvéri egyezségnek 
érvényrejutásáról gondoskodni szíveskedjék. 

109. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 99-ik pontjánál felvétettek a dunáninneni, a 
dunántúli és a tiszai egyházkerületek határozatai, a melyek mindannyian részben a papi, 
részben a tanítói fizetések és nyugdíjak rendezése tárgyában felterjesztés intézését kérik a 
kormányhoz. 

Minthogy a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve ki-
küldött bizottság az egyházkerületek határozataiban foglaltak értelmében már is 
intézett felterjesztést a kormányhoz, az egyetemes közgyűlés ez ügyben újabb fel-
terjesztéstől eltekint. 

110. (Zs.) Olvastatott a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 31155/1906. 
szám alatt Budapesten 1906. évi április hó 18-án kelt következő leirata: 

Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. evang. országos egyház országos kon-
zisztóriuma panaszt emelt a miatt, hogy a magyarországi ág. hitv. evang. egyház egyetemes 
közgyűlése, 1905. évi november hó 8., 9., 10. és 11-én tartott ülésében felvett jegyzőkönyv 
82-ik pontja szerint jóváhagyta a tiszamelléki ág. hitv. evang. egyházkerületnek egy szabály-
rendeletét, mely szerint nem csak a tényleg a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületnek, s e 
szerint a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház egyeteméhez tartozó 11 meghatározott köz-
séget felölelő Í3rassói ág. hitv. evang. magyar esperesség kebeleztetik be, — mint hozzá tar-
tozó — a tiszamelléki ág. hitv. evang. egyházkerületbe, hanem Besztercze-Naszód vármegye 
egyes községeinek kivételével, az erdélyrészi megyékben levő 699 politikai község is, tehát 
majdnem valamennyi község, mely Magyarország erdélyi részeiben lévő ág. hitv. evang. 
országos egyház kötelékébe és hatáskörébe tartozik. 

Van szerencsém ennélfogva felkérni a közgyűlést, hogy a fentemlített és állítólag 
sérelmes szabályrendeletet az egyházkerület álláspontjának indokolásával hozzám felterjesz-
teni szíveskedjék. 

Budapest, 1906. évi április hó 18-án. Apponyi. 
Az egyetemes közgyűlés a miniszteri leiratot leszállítja a tiszai egyház-

kerülethez azzal, hogy a községek beosztására vonatkozó szabályrendeletet közvet-
lenül terjessze fel a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez és felterjesztésében állás-
pontjának indokolásául egyszerűen hivatkozzék az E. A. 27. §-ában foglalt határozmányra. 
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111. (Gy.) Tárgyaltatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 86599/1906. 1 1 1 - 1 1 5 . 
számú következő átirata. 

A véderőről szóló 1889. évi VI. t.-cz. 31. §-ában a törvényesen bevett és elismert 
egyházak és vallásfelekezetek papjelöltjei és papnövendékei javára foglalt kedvezményt az eddigi 
gyakorlatban a honvédelmi minisztérium megadta nemcsak az idehaza, hanem a külföldön 
idegen állampolgárok között működő lelkészeknek is. 

Arra való tekintettel azonban, hogy a törvényben biztosított kedvezményt élvező véd-
kötelestől az állam annyit elvárhat, hogy legalább a szolgálati kötelezettség ideje alatt akár 
a magyar állam területén, akár azon kívül olyan közczélokat és ügyeket szolgáljon, melyek 
a magyar állampolgárok erkölcsi és anyagi érdekeit előmozdítják, a honvédelmi kormány azt 
tervezi, hogy az ú j védtörvényben és az ennek alapján szerkesztendő végrehajtási utasításban 
oly rendelkezés vétessék fel, a mely a külföldön tartózkodó lelkészek részére csak abban az 
esetben biztosítja a kedvezményt, ha azok magyar állampolgárok, illetőleg Magyarországból 
elszakadt hívek lelki ügyeit lát ják el. 

A külföldön működő tanítóknak a védtörvény 32. §-ában nyújtott kedvezményt a 
honvédelmi minisztérium már eddigelé is csak akkor szokta megadni, ha azok a külföldön 
tartózkodó magyar állampolgárok gyermekeit tanítják. 

Midőn a honvédelmi kormánynak fentiek szerint tervezett törvényes rendelkezéseit a 
közgyűléssel bizalmasan közölni szerencsém van, felkérem az egyetemes közgyűlést, hogy 
azokra vonatkozólag az ág. hitv. evang. papjelölteket és papnövendékeket érdeklőleg vélemé-
nyét, illetőleg észrevételeit velem mielőbb közölni méltóztassék. 

Budapest, 1906 október hó 10-én. Apponyi. 
Az egyetemes közgyűlés osztja a honvédelmi kormánynak a külföldön tar-

tózkodó lelkészekkel szemben elfoglalt álláspontját és elhatározza, hogy ily értelem-
ben a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz felterjesztést intéz. 

112. (H.) Tárgyaltatván az evangyéliom szerint reformált keresztyén egyház folyó 
évi ápril 24—27. napjain Budapesten tartott egyetemes konventjének egyetemes felügyelőnkhöz 
intézett átirata, melyben az evang. ref. konvent, a második budapesti országos református 
zsinat 1025. jegyzőkönyvi számú határozata alapján megkeresi a hazai ág. hitv. evang. egy-
ház egyetemes gyűlését, hogy a magyar protestáns tanárképzés nagyfontosságú ügyének elő-
mozdítása czéljából hajlandó volna-e a hazai ág. hitv. evang. egyház, avagy hajlandók volnának-e 
egyes egyházkerületei a debreczeni református főiskolában felállítandó bölcseleti fakultás, mint 
protestáns tanárképző-intézet alapjaihoz, vagy évi fentartásához hozzájárulni s ez esetleges 
anyagi segélyért az intézetre milyen befolyást kívánna vagy kívánnának maguknak biztosítani. 

az egyetemes közgyűlés — az egyházkerületi közgyűlések előzőleg történt 
egyértelmű megnyilatkozása alapján is — sajnálattal kijelenti, hogy bármennyire 
óhajtandó a magyar protestáns tanárképzés, e nagy horderejű terv megvalósításához 
ez idő szerint semmivel sem járulhat, mert anyagi ereje saját közintézményeinek 
fentartásához is elégtelen, s nem engedi meg azok szükséges fejlesztését, különben 
az evang. ref. egyház kezdeményezett nagyjelentőségű tervének megvalósítását a jánl ja 
buzgó és lelkes híveinek figyelmébe s jóakaró támogatásába. 

113. (L.) Felvétetett a dunáninneni egyházkerület jegyzőkönyvének 42. pontjában 
foglalt és határozathozatal végett felterjesztett nyilatkozat, a mely szerint az egyházkerület 
az egyetemes bizottságok tagjainak költségeihez hozzá nem járulhat. 

Tekintettel arra, hogy az egyetemes közgyűlés nem fordult az egyház-
kerületekhez oly felhívással, miszerint ők viseljék az egyetemes bizottságok tagjai-
nak költségeit, hanem csak az egyetemes pénzügyi bizottság hívta volt fel az egy-
házkerületek figyelmét arra, hogy a gyakoribb bizottsági ülésekkel járó költségeket 
az egyház egyetemes pénztára nem lesz képes fedezni és kénytelen lesz esetleg az 
egyházkerületek pénzbeli segélyét is igénybe venni, ennek következtében az egye-
temes közgyűlés a dunáninneni egyházkerületek nyilatkozatát — határozat hozatala 
szükséges nem lévén — tudomásul veszi. 

114. (L.) Az 1904. évi közgyűlés által választott zsinati bizottság kiegészítése válván 
szükségessé, az egyetemes közgyűlés a zsinati bizottságba a következő tagokat választotta meg : 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi elnökségek (8 
tag), továbbá Láng Lajos, Kéler Zoltán, Händel Vilmos, Kund Samu, Poszvék 
Sándor, Barcza Géza, dr. Wagner Géza, Haviár Dániel, Veres József, dr. Meskó 
László, Münnich Kálmán, Terray Gyula, Sztehló Kornél, dr. Zsigmondy Jenő, 
Gyürky Pál, Góbi Imre, dr. Szelényi Aladár és Lavotta Kornél. 

115- (Gy.) Felvétetett a tiszai egyházkerület felterjesztése, melyben az egyetemes 
közgyűlést arra kéri, hogy a zsinati bizottságot hívja fel előmunkálatainak mielőbbi beterjesz-
tésére, úgy hogy az a jövő évi egyetemes közgyűlésen tárgyalható legyen. 

15 
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115-123. Az egyetemes közgyűlés ezen javaslatot elfogadván, felhívja az előző pont 
szerint megválasztott zsinati bizottságot, hogy a zsinattartás ügyében indokolt javas-
latát a legközelebbi egyetemes gyűlésig terjessze elő. 
116. (Gy.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerületnek a zsinat mielőbbi megtartását 

sürgető kérelme, a ker. gyámintézet elnökségének a kerületi közgyűlés tagjai közé hivatalból 
való felvétele és a középiskolai tanároknak a kerületi közgyűlésen való képviseltetése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés ezen javaslatokat megfontolás végett kiadja a 
zsinati bizottságnak. 

117. (G.) Felvétetett az országos halotthamvasztó-egyesület kérvénye annak kimon-
dása iránt, hogy az elhamvasztás útján eltakarítandó holttestnek egyházi megáldása nem 
ütközik dogmába. 

Minthogy egyházi alkotmányunk értelmében az egyetemes közgyűlés az 
országos egyház legfőbb közigazgatási fóruma s dogmatikus kérdésekben csupán a 
zsinat jogosult határozathozatalra, ennélfogva az országos halotthamvasztó-egyesület 
kérvénye s az abban felvetett kérdés áttétetik a zsinati tárgyak elkészítésére ki-
küldött bizottsághoz. 

118. (L.) Felvétetett Jeszenszky Pál pozsonyi lakos, tanár perújítási kérvénye. 
Minthogy az E. A. 430. §-a értelmében a perújítási kérelem az alapperben 

eljárt elsőfokú törvényszék elnökségénél adandó be és ennek a törvényszéknek hatás-
köréhez tartozik a perújítás megengedhetősége iránt határozatot hozni, az egyetemes 
közgyűlés Jeszenszky Pál perújítási kérelmét folyamodónak visszaadja. 

119. (Gy.) Tárgyaltatott a soproni theologusoknak folyamodványa, melyben a tanítói 
oklevél megszerzése czéljából, egy a nyári szünidőre kiterjedő tanfolyam létesítését kérelmezik. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelmet kiadja az egyetemes pénzügyi bizott-
ságnak azzal, hogy a mennyiben a pénztári helyzet megengedi, a szünidei tanfo-
lyamra szükséges költséget saját hatáskörében utalványozza ki. 

120. (L.) Tárgyaltatott a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1906 szeptember 
hó 6. és 7-én tartott évi rendes közgyűlési jegyzőkönyvének 65. pontja, melylyel a Beliczay 
Jónás-féle alapítványi szabályrendelet 27. §-ának módosítását jóváhagyni kéri. 

Minthogy a kérelem sem az alapítványi oklevéllel, sem az alapítványra 
vonatkozó számadásokkal felszerelve nincsen és a jegyzőkönyvi kivonatból meg nem 
állapítható, hogy mily forrásokból lesz fedezhető ama többletkiadás, mely a javadal-
mazottak segélyösszegének felemeléséből származik, az egyetemes közgyűlés érdem-
leges határozatot nem hozhat és az ügyet a dunántúli egyházkerülethez leszállítja 
azzal, hogy a mennyiben kérelmét fentartja, azt kellően felszerelve terjessze elő. 

121. (Gy.) Felvétetett a pesti magyar és német egyházak kérelme, melyben az 
egyetemes közgyűlést arra kérik, hogy eddigi elnevezésük további használatát a legközelebbi 
zsinatig engedélyezze. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel az E. A. 31. §-ának rendelkezésére, 
ezen kérelemnek helyt nem adhatván, az iratokat kiadja a zsinati bizottságnak. 
122. (L.) Tárgyaltatott a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület eperjesi collegiumi tanári 

karának a közgyűléshez intézett kérelme az „Országos ág. hitv. evang. tanáregyesület" alap-
szabályainak jóváhagyása, illetve a kormányhoz jóváhagyás végett leendő felterjesztése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a tanárok ama törekvését, hogy a protestáns 
szellem emelése czéljából ilyen egyesületet óhajtanak alakítani, örömmel fogadja és 
az ellen, hogy az arra vonatkozó alapszabályok a tanáregyesület által jóváhagyás 
végett a miniszterhez felterjesztessenek, nincs kifogása. 

123. (Gy.) Olvastatott a in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 54619/1906. sz. 
következő átirata: 

Vagyontalan, illetőleg az államkincstár terhére ápolt kórházi betegek eltemetésénél 
szedett lelkészi illetmény (stóla) jogosultsága kérdésében Arad vármegye közigazgatási bizott-
ságának 898/1904. sz. határozatának és annak felülbírálása során keletkezett belügyminiszteri 
rendeletnek másolatát idezárva oly tiszteletteljes kéréssel van szerencsém a Méltóságos Elnök-
ségnek megküldeni, hogy a felmerült kérdést —- a melyet országszerte egyöntetűen óhajtanék 
szabályoztatni — saját részéről megfontolás tárgyává tenni és a közigazgatási bizottságtól 
kezdeményezettekre nagybecsű véleményét velem mielőbb közölni méltóztassék. 

Budapest, 1906 szeptember hó 25-én. A miniszter helyett: Tóth államtitkár. 
898. sz. K. B. 904. Dr. Sorbán Kornél felebbezése a borosjenői főszolgabíró 1903. 

évi szeptember 28-án kelt 281/903. kórh. szám alatt hozott véghatározata, s illetve a boros-
jenői ny. jeli. felruházott kórház kórházi bizottságának 197/903. kórh. számú határozata ellen. 

Véghatározat. A borosjenői főszolgabíró 1903. évi szeptember 28-án kelt 281/903. 
kórh. szám alatt hozott véghatározatának megsemmisítése mellett a borosjenői ny. jeli. fel-
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ruházott kórház kórházi bizottságának 1903. évi május 23-án megtartott ülésében 197/903. 123. 
kórh. sz. a. hozott határozatát megváltoztatjuk és kimondjuk, miszerint a vagyon hátrahagyása 
nélkül elhalt, valamint a kórházak részére kiadott 35,000/902. B. M. szabályrendelet 76. 
§-ában említett, az orsz. betegápolási alap, illetőleg az államkincstár terhére ápolt betegek 
temetése után stóla-illetmények a kórházi pénztárból ki nem fizethetők. Egyidejűleg elhatá-
roztuk, hogy úgy a róm. kath., mint a gör. kel. püspöki hatóságot megkeressük az iránt, 
hogy utasítsa a hatósága alá tartozó lelkészeket, miszerint a vagyon hátrahagyása nélkül 
elhalt és az államkincstár terhére ápolt betegek temetése után lelkészi illetményeket követe-
lésbe ne vegyenek. Ezen határozatunk ellen annak kézbesítésétől számított 15 nap alatt a m. 
kir. belügyminiszterhez felebbezésnek van helye. A netaláni felebbezés a borosjenői járási 
főszolgabírónál, mint a borosjenői ny. jeli. kórház kórházi bizottsága elnökénél nyújtandók be. 
Indokolás. A borosjenői főszolgabíró 1903. évi szeptember 28-án kelt 281/903. kórh. sz. a. 
hozott véghatározatát megsemmisíteni és a kórházi bizottság elmúlt évi május 23-án megtar-
tott ülésében hozott 197/903. sz. határozata ellen benyújtott felebbezést elbírálás alá vennünk 
kellett, mert a kórházak részére kiadott 35,000/902. B. M. sz. a. kiadott szabályrendelet 
25. §-a értelmében a kórházi bizottság határozata ellen jogorvoslatnak van helye, s mert a 
főszolgabíró véghatározatában említett kórházi alapszabály mind ezideig belügyminiszteri jóvá-
hagyást nem nyert. Az ekként elbírálás alá vett 197/903. sz. kórházi bizottsági határozat 
megváltoztatását és jelen véghatározatunkat a következőkben indokoljuk meg : A kórházakban 
ápolt vagyontalan magyar állampolgárok utáni ápolási díjat a községek majd az 1898. évi 
XXI. t.-cz. által részben hatályon kívül helyezett 1875. évi III. t.-cz. rendelkezése szerint, 
részben a törvényhatóságok és részben az államkincstár tartoztak megtéríteni. Ezen törvény 
megalkotásával a törvényhozás elviselhetőbbé kívánta tenni a községek terheit, s egyidejűleg 
biztosítani kívánta a betegápolás ügyét, valamint a kórházak fennállását. A törvénynyel azon-
ban sem a közegészségügy, sem pedig a községek teherviselése kielégítve, s illetve arányo-
sítva, megkönnyítve nem lévén, szükségessé vált a nyilvános botegápolás költségeinek fede-
zését rendező 1898. évi XXI. t.-cz. megalkotása. 

A betegápolási költségek terheinek egyenletes megoszlása végett létesíttetett az 
„Orsz. betegápolási alap", melynek rendelkezése a bel- és külföldi kórházakban és gyógy-
intézetekben gyógykezelt magyar állampolgárok után felmerült behajthatatlan ápolási és gyógy-
kezelési díjak fedezése. Az állam czélja ezen alap létesítésével az volt, hogy a közegészség-
ügyi, nevezetesen a begápolási igazgatás megfelelő színvonalra emeltessék és a szegényügy 
részben rendeztessék. A mint a tapasztalat igazolja, az állam ezzel nagy terhet vállalt magára, 
az eredetileg 3"/o-ban kivetett orsz. betegápolási adót 5%-ra kénytelen felemelni, úgy hogy 
ezen intézmény kezelése az adózó polgárok túlterbeltetésének megelőzése végett a legnagyobb 
körültekintést igényli. Ily körülmények között tehát a mikor az állam egy emberbaráti intéz-
mény fentartása és fejlesztése érdekében óriási anyagi áldozatokat hoz, méltán elvárható, hogy 
minden tényező, a mely hivatásánál fogva a hit és erkölcsélet, a humanizmus szolgálatában 
áll, őt ezen törekvésében támogassa és a közösen szolgált eszme magasztosságánál fogva kis 
anyagi érdekeket félretéve, elősegítse azon elv megvalósításánál, a mely a szegényügyet „álta-
lános emberi" „állami" ügygyé teszi. Nem zárkózhatik el tehát a rendeltetésénél fogva a 
szegényeket gyámolítani s a lelkiekben oktatni és az élet minden fázisában a hitélet jótéte-
ményeiben részesíteni köteles egyházhatóság sem attól, hogy e kórházakban elhalt vagyon-
talan egyének eltemetése utáni lelkészi járandóságokat követelésbe ne vegyen, annyival kevésbbé, 
mert a fennálló gyakorlat az, hogy a vagyontalan egyének eltemetése minden díjazás nélkül 
eszköltetik. 

Hogy a kórházakat a temetési költségek utáni lelkészi járandóságok nem terhelik, 
kitűnik a kórházakról alkotott 35,000/902. B. M. sz. szabályrendelet 65. §-ából is, melynek 
rendelkezése szerint a temetési költségek a napi ápolási díjban bennfoglaltatnak, holott az 
ezek utáni lelkészi járandóságról említés téve egyáltalán nincs, de sőt az említett szabály-
rendelet 76. §-a értelmében az államkincstár terhére ápolt betegek temetési költsége czímén 
a rendes ápolási díjakon túl további összeg fel nem számítható. Mindezeknél fogva a beteg-
ápolási ügy érdekében a fennálló törvényes gyakorlathoz képest kellett ezen határozat rendelkező 
részében foglaltakhoz képest intézkednünk. Miről a kórházi bizottságot, az összes érdekeltek tudó-
sítása végett értesíteni rendeljük. Kelt Arad vármegye közigazgatási bizottságának Aradon. 1904. 
márczius 7-én tartott üléséből. A főispán és alispán távol, megbízásból Schill József s.k., főjegyző. 

Szám. 121059/1904. IV—a. A válaszirat alapjául szolgáló megkeresés, jelentés száma 
4365. Tá rgy : A kórházi ápoltak temetése után járó stóla-illetmény leszállítása. 

A borosjenői kórházban ápolt elhalt betegek temetése alkalmából felmerülő lelkészi 
illetmény megállapítása tárgyában a kórházi bizottság által mult évi 197. sz. elsőfokon s a 
közig, bizottság által folyó évi 898. sz. a. másodfokon hozott határozatokat dr. Forbán Kornél 
borosjenői róm. kath. lelkész felebbezése folytán felülvizsgálat alá vévén, mindkét idézett hatá-
rozatot felebbezett részükben megsemmisítem. Indokolás : A kórházi bizottság első fokon hozott 
határozatában azt mondotta ki, hogy 1903. évi július 1-től kezdve kórházi betegek temetésénél 
a helybeli lelkésznek 4 K-t, a vidéki lelkésznek pedig 6 K-t fog esetenként stóla czímén 
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123-124. fizetni a kórház pénztárából. A közig, bizottság viszont másodfokú határozatában a fenti ren-
delkezés megváltoztatásával egyenesen azt jelentette ki, hogy a 35,000/902. sz. Bm. szabály-
rendelet 76. §-ában említett, azaz az orsz. betegápolási alap, illetőleg az államkincstár terhére 
ápolt betegek elhaltával temetési stólailletmények a kórházi pénztárból egyáltalán ki nem 
fizethetők; egyszersmind elhatározta, hogy az illetékes egyházmegyei főhatóságokhoz megke-
resést intéz a végből, hogy utasítsák a hatóságuk alá tartozó lelkészeket, hogy a jelzett kate-
góriájú betegek temetése után stóla-illetményeket ne követeljenek. Mindkét hatóság oly kér-
désben határozott, a mely illetőségüket jóval túlhaladó jelentőséggel bír. A temetési költségek 
felől — a mennyiben e kérdés a kórházi bizottság elé tartozhatik — a Bm. idézett szabály 
21., 65. és 76. §-ai rendelkeznek. 

Ezek szerint az elhalt betegek eltemetéséről adott esetben a kórház gondoskodik. 
Az ily temetési költségek közkórházaknál már az ápolási díjba lévén befoglalandók, külön nein 
számíthatók fel, végül a nyilvános jellegű kórházaknál : az orsz. betegápolási alap, illetőleg 
az államkincstár terhére ápolt betegek temetési költsége czímén a rendes ápolási díjakon túl 
további összeg fel* nem számítható. A fennebbi rendelkezésekből következik, hogy a temetési 
költség kérdése csak annyiban tartozhatik a kórházi bizottság elé, a mennyiben annak fede-
zéséről a kórház köteles gondoskodni. Semmi czímén nem lehet azonban a kórházi bizottság 
illetékes arra, hogy a temetési lelkészi illetmények mérve felett önhatalmúlag határozzon, mert 
az egyházi funkcziók utáni illetmények megállapításának kérdése az egyházi főhatóság hatás-
körébe tartozik az egyházi önkormányzati jognál fogva. Ezek szerint a kórházi bizottságnak 
a stóla megállapítását illetőleg leszállítását tárgyazó idézett határozata önmagában semmis. 
A közig, bizottságnak ehhez képest az lett volna a feladata, hogy felülvizsgálati hatáskörében 
a határozatot megsemmisítse. Minthogy pedig a közig, bizottság a helyett annak a kérdésnek 
eldöntésébe bocsátkozott, vájjon a vagyontalan és az állam terhére ápolt betegek után temetési 
lelkészi illetmény követelésének egyáltalán van-e helye vagy sem ? Minthogy továbbá ily kérdés 
eldöntésére a közig, bizottság törvényes hatáskörében nem illetékes, hanem a kérdésben ügy-
döntő határozat hozatala helyett legfeljebb előterjesztési joggal élhetett volna, hozott határo-
zatát — a mennyiben felebbeztetett — szintén meg kellett semmisítenem és ezzel a státusquo 
fentartását biztosítanom kellett. Önként érthető, hogy konkrét esetekben az illetmények mér-
séklése czéljából az illető lelkész s a kórház közötti szabad egyezkedési jog út ja nyitva marad. 
Budapest, 1905. évi febr. 1-én. A miniszter helyett : Sándor János s. k. államtitkár. A másolat 
hiteléül : Olvashatlan aláírás, irodatiszt. P . h. 

Arad vármegye közigazgatási bizottságának. 
A másolat másolatának hiteléül : Komlőssy, igazgató. 

Az egyetemes közgyűlés az iratokat közös tanácskozáson való véleményezés 
végett kiadja az egyházkerületek püspökeinek. 

124. (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén, egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak 
szives érdeklődésükért és kitartásukért, dr. Baltik Frigyes püspök az egyetemes felügyelőnek 
a tanácskozások odaadó, tapintatos és bölcs vezetéséért az egyetemes közgyűlés nevében mondott 
köszönetet, mire a gyűlés dr. Bal tik Frigyes buzgó imájával befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 3. 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 egyetemes főjegyző. 

Poszvék Sándor s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző. 

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

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

Händel Vilmos s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Gyürky Pál s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 



FUGGELEK. 

Az egyetemes gyűlés által a konfirmácziói oktatás czéljára 
engedélyezett tankönyvek jegyzéke. 

1. Evangéliumi Káté, írta Geduly Lajos újpesti ev. lelkész. Újpest, 1899. (Jkv. 31. p. 1899.) 
2. Konfirmácziói Vezérfonal, írta Korén Pál. (Jkv. 24. p. 1902.) 
3. Konfirmandenbüchlein von S. Weber. V. Auflage. Késmárk, 1900. (Jkv. 34. p. 1903.) 
4. Szlávik János : Konfirmáczióra előkészítő könyv, tót nyelven. (U. a. jkvi p.) 
5. Fábry János : Konfirmáczióra előkészítő könyvecske. III. kiadás. Turóczszentmárton, 1902. 

(U. a. jkvi p.) 
6. Ritter István: Konfirmationsbücblein, Bonyhád, 1886. (U. a. jkvi p.) 
7. Ugyanaz magyar nyelven. 
8. Konfirmandenbüchlein von C. Th. Roth. Kula, 1889. (U. a. jkvi p.) 
9. A soproni lelkészi kar által kiadott „Tartsd meg, a mid van" czímű konfirmácziói tan-

könyv 4-ik kiadása. Sopron, 1902. 
10. Ugyanannak német kiadása. 3-ik kiadás. Oedenburg, 1903. (U. a. jkvi p.) 
11. Mockovcsák János tót nyelvű konfirmácziói tankönyvének 6-ik kiadása. Beszterczebánya, 

1896. (U. a. jkvi p.) 
12. Ev. konfirmándusok Kátéja, írta Raffay Sándor. 2-ik kiadás. 1901. (U. a. jkvi p.) 
13. Konfirmándusok Könyve, írta Ruttkay Sándor. 6-ik kiadás. 1903. (Ü. a. jkvi p.) 
14. Konfirmándusok Könyve, írta Turcsányi A. M. Budapest, 1892. (U. a. jkvi p.) 
15. Ev. Christi. Confirmandenbüchlein, von G. Belohorszky. 9-ik kiadás. Újvidék, 1904. (U. 

a. jkvi p.) 
16. Die Religion, von Emil Zvarinyi. 1899. (U. a. jkvi p.) 
17. Dr. Szeberényi János : Vezérfonal a konfirmándusok oktatásához. 1899., 
18. Ugyanaz tót nyelven. 1902. (U. a. jkvi p.) 
19. Konfirmandenbüchlein, von Julius Petz. 4-ik kiadás. Beszterczebánya, 1900. (U. a. jkvi p.) 
20. Leitfaden zur Vorbereitung ev. Konfirmanden. Herausgeg. vom evang. Ministerium in 

Pressburg. 1898. (U. a. jkvi p.) 
21. Konfirmácziói Káté, írta Vértesi Sándor. 1895. (U. a. jkvi p.) 
22. Leitfaden zum Religionsunterricht, von Andr. Gallé, 2-te Aufl. Paks, 1905. 
23. Ker. Vallástan, írta Fey ér Gyula. Brassó, 1897. 
24. Evang. ker. Vallástan, írta Nemes Károly. Miskolcz, 1903. 
25. Konfirmándusok tankönyve, írta Margócsy József. 
26. Az ev. hit foglalatja, írta Geduly Henrik. 
27. Az evang. népiskolai vallástanítás módszertana, írta Raffay Sándor. Budapest, 1906. (1906. 

jkv. 44. p.) 
28. Blázy-féle átdolgozott Káté. (U. a. jkvi p.) 
29. „Hit és élet", írta Bognár Endre. (U. a. jkvi p.) 
30. Evang. ker. Vallástan, írta Sztehló András. (U. a. jkvi p.) 
31. Ugyanannak német fordítása. (U. a. jkvi p.) 
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AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK 

N É V S O R A . 

I. Az egyházunkat s a magyar református egyházat közösen érdeklő 
ügyekre kiküldött bizottság. 

Báró Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky 
Mihály, Ihász Lajos, dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, Scholtz Gusztáv, dr. 
Zsigmondy Jenő, báró Podmaniczky Géza, Hevessy Bertalan, 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 tagja i ; 
d) a nyolczosztályú közép és felsőbb iskolák tanári karainak kiküldöttei. 

2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint legidő-
sebb kerületi felügyelő ; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 

3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolczosztályú gimnázium és minden felsőbb iskola tanári testülete egy 

kiküldöttet választ, minden iskolai év elején egy évi időtartamra. 
A megválasztottak nevei a püspök útján az egyetemes felügyelővel közlendők. 
Minden küldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

III. A tanügyi bizottság. 
Dr. Wágner Géza elnök, dr. Mágocsy-Dietz Sándor alelnök, Góbi Imre jegyző, 

Scholtz Gusztáv, Raáb Károly, Händel Vilmos, Berzsenyi Jenő, Bognár Endre, Sóltz Gyula 
(budapesti), Kaczián János, Miinnich Kálmán, dr. Meskó László, Benka Gyula, Gombócz 
Miklós, Falvay Antal, Fischer Miklós, Horváth Sándor, Király Ernő, dr. Mikler Károly, 
dr. Petz Gedeon, Rátz László, Zsigmondy Géza és dr. Dobrovits Mátyás. 

IV. Theol. akadémiai nagybizottság (1909). 
Báró Prónay Dezső elnöklete alatt dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, 

Scholtz Gusztáv, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Ihász 
Lajos, Sárkány Sámuel, Raab Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, 
Terray Gyula, Gyürky Pál, a theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből válasz-
tott dr. Dobrovits Mátyás, Ébner Gusztáv, Heim Károly, dr. Láng Lajos, Sziklay Ottó, 
id. Trsztyénszky Ferencz, Stelczer Endre, Schmidt Károly Jenő és a theol. akadémia tanári 
karából választott Hörk József. 

V. A lelkészvizsgáló bizottság. 
1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai : Hacker Károly, dr. Dobrovits Mátyás, 

Trsztyénszky Ferencz, Hollerung Károly, Hörk József, Raífay Sándor; póttagjai: Ringbauer 
Gusztáv, Lenhard Károly, Ébner Gusztáv, Kovács Sándor 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagja i : dr. Rátz Ottó, dr. Berzsenyi Jenő, 
Kund Samu, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal ; póttagjai : Horváth Sámuel, 
Farkas Mihály, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső. 

3. À bányai egyházkerületi osztály tagja i : Zsilinszky Mihály, Fabiny Gyula, Hor-
váth Sándor (budapesti), Kaczián János, Bereczky Sándor, Góbi Imre; póttagjai: Laukó 
Károly, Schranz János, Weber Rudolf, Majba Vilmos. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai : dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr Géza, 
Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv ; póttagjai : Dómján Elek, 
Zémán János, Kubinyi Albert, Draskóczy Lajos. 
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VI. Az alkotmány és jogügyi bizottság. 
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő, vagy az ezen 

állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, 
négy püspök, Szontágh Pál, dr. Meskó László, Beniczky Árpád, ifj . Laszkáry Gyula, dr. Kéler 
Zoltán, Fabiny Gyula, dr. Zsigmondy Jenő, Barcza Géza, Bélák István, Terray Gyula, Geduly 
Henrik, Händel Vilmos, Horváth Sándor (budapesti), Kaczián János, Kund Samu, Horváth 
Sámuel és hivatalánál fogva az egyetemes ügyész: Sztehló Kornél. 

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

gr. Üchtritz Amadé, dr. Fischer Sándor, Beniczky Árpád, dr Láng Lajos, báró Podmaniczky 
Gyula, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh Andor, Mlinnich Kálmán, Izsó Vincze, 
Schleifer Károly, Schranz János és Gyürky Pál, továbbá hivataluknál fogva az egyetemes 
főellenőr : dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztárnok : Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr : 
Liedemann Rezső és az egyetemes ügyész : Sztehló Kornél. 

VIII. Az egyetemes számvevőszék (1908). 
Sóltz Gyula és Poszvék Sándor elnöklete alatt: Farbaky István, Schönwieszner 

Kálmán, dr. Králik Lajos, Schranz János, Radvány István, Barcza Géza, Kubinyi Géza, 
dr. Szelényi Aladár és Materny Lajos. 

IX. Az egyetemes számvizsgáló-bizottság. 
Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt Farbaky István, Laukó 

Károly, Földváry Elemér, Gyürky Pál. 

X. A Hrabovszky-alapítványi bizottság (1908). 
Dr. Győry István elnöklete alatt dr. Bánó József, dr. Purgly Sándor, Scholtz Gusz-

táv, Horváth Sándor (budapesti) és Góbi Imre. 

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

iványi Árpád, Ihász Lajos, Sóltz Gyula, Poszvék Sándor, Laukó Károly, Raab Károly és 
Gyürky Pál, utóbbi úgy is, mint ügyvivő. 

XII. A selmeczi lyceum iskolai kormányzó tanácsa . 
Farbaky István elnöklete alatt Király Ernő, Szever János, Suhajda Lajos, Händel 

Vilmos, Zsámbor Pál, Heincz Hugó, Hlavatsek András, Hornyacsek István, Kachelmann 
Farkas, Kachelmann Károly, Lencsó János, Osztroluczky Gyula, id. Oszvaldt Gusztáv, Schelle 
Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovits Lajos, Beniczky Árpád, Hrencsik Károly, Ivánka 
István, Jezsovics Károly, Kosztolányi Sándor, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Leidenfrost 
Tódor, Raab Károly, gróf Stainlein Ottó, Vajda Pál, gróf Zay Miklós. 

XIII. Egyetemes törvényszék. 
Világiak: Rohonyi Gyula (1908), Laszkáry Pál (1908), Hevessy Bertalan (1908), 

dr. Láng Lajos (1911), Csipkay Károly (1911), dr. Fischer Sándor (1911), Bélák István (1911), 
Kubinyi Aladár (1911). 

Egyháziak: Kund Samu (1908), Raab Károly (1908), Stettner Gyula (1908), 
Veres József (1908), Weber Sámuel (1908), Händel Vilmos (1911), Török József (1911), 
Terray Gyula (1911), Góbi Imre (1908), Fischer Miklós (1908), Masznyik Endre (1911) és 
Bancsó Antal (1911). 

Jegyző: dr. Zelenka Lajos (1911). 
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