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

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

J e l e n v o l t a k : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : 

dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve 
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. 

A z 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, Stet 
Veres József, Török J ózsei ; 

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

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

Poszvék Sándor, egyházi egyet. 
Händel Vilmos, „ „ 
Gyürky Pál, 

tojegyzo 
aljegyző 

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; ^ 

Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; 
Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ 
Ihász Lajos, a dunántúli kerület felügyelője ; 

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

Jenő (sömjéni), Szeniczey Géza, Hering 
Zsigmond, Hrabovszky István, Berzsenyi 
Dezső, Csemez E lek ; 

Gecsányi Gusztáv és 

Horváth Sámuel, Farkas Mihály, Németh Pál, 
Bognár Endre, Varga Gyula, Brunner János, 
Czuppon Sándor, Hofbauer P á l ; 

Síémeth Samu, tanárok. 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal 

Kis Jenő, dr. gr. Üchtritz Amadé Emil, Andorka 
Elek, dr. Démy Lajos, Berzsenyi Sándor, 
Marhauser Imre. dr. Berzsenyi Jenő (Siklós), 
Mesterkázy Jenő, Ostffy Lajos, Radó Lajos, 
Takács Ferencz, dr. Zergényi Jenő ; 

Sántka Károly, Löw Fülöp, Horváth Dezső, 
Tomka Gusztáv, Horváth Sándor, Mohácsy 
Lajos, Mód Lénárd, Scholtz Ödön, Pálmai 
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) Megbizó-levéllel : 

dr. Kéler Zoltán, Beniczky Árpád, Farbaky 
István, dr. Dobrovits Mátyás, Okolicsányi 
Gyula, Lenhardt Károly, Sziklay Ottó, 
Osztroluczky Géza, dr. Simkó La jos ; 

Hirschmann Nándor és Király Ernő, tanárok. 

Raab Károly, Hollerung Károly, Jánossy 
Lajos , Ringbauer Gusztáv, Krizsan Zsig-
mond, Krupecz István, Hrk J á n o s ; 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Kirchner Gyula, Ivánka Imre, Szemere Béla, 
Kirchner Mihály, Svehla Gyula, b. Soly-
mossy Ödön ; 

Schleiffer Károly, Biszkup Béla, Bándy Endre, 
Kovács Sándor, Schönwieszner Kálmán, 
Gaal Mihály, Frenyó Gyula, Horváth Sán-
dor, Szekerka Pál, Kujniss Gyula, Rákóczy 
István, Kövessy Béla, Raffay Sándor. 

Fabiny Gyula, Haviár Dániel, Beniczky La jos ; 
Zsilinszky Endre, Osztroluczky Miklós ; 

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) Megbizó-levéllel : 

Belohorszky Gábor, Kramár Béla, Petrovics 
Soma, Svehla Gusztáv, Csepreghy György, 
Szeberényi Lajos (fóti) ; 

Benka Gyula és Bukovszky János, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Szelényi Aladár, Sóltz Gyula, dr. Rad-
vánszky György, Földváry Elemér, Kauf-
mann Kamill, Zsigmondy Géza, dr. Zolnay 
Jenő, Misura Mihály, Krkos Lajos , dr. 
Haberern J . Pál, Glück Frigyes, Matuska 
István, ifj. Rosenauer Lajos, dr. Liedemann 
Frigyes, Ivánka Pál , dr. Sailer Vilmos, dr. 
Külley Pál, dr. Malczovich László, br. Soly-
mossyLajos, dr. Szmik Lajos, Rétthy Károly, 
br. Radvánszky Antal, dr. Szeghö Fülöp, 
br. Radvánszky Albert, Koricsánszky János, 
Sailer Gyula ; 

Schranz János, Krutschnitt Antal, Blatniczky 
Pál , Draskóczy Ede, Geduly Lajos, Sár-
kány Béla, Noszkó István, Kaezián János, 
Jeszenszky Károly, Jankó Károly, Dobro-
nyovszky Gyula, Horváth Sándor, Szebe-
rényi Lajos Zsigmond, Kovácsy Kálmán, 
Jezsovics Pál, Korossy Emil, Doleschall 
Lajos, Okályi Adolf, Famler G. Adolf, 
Holéczy János, Korén Márton. 

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) Megbizó-levéllel : 

Szontágh Andor, Radvány István, Münnich 
Kálmán, dr. Meskó László, dr. Zelenka La-
jos, Lavotta Kornél ; 

Materny Lajos, Simkovics János, Székely 
Gyula, Geduly Henrik, Bohus Pál, Turóczy 
Pál , Bartholomaeidesz László, Nóvák Pál , 
Lipkay János ; 

Loysch Ödön és Szántó József, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Szentiványi József, Majerszky Béla, dr. Szántó 
Gyula, Vitális Péter, Glatz Antal, dr. Pósch 
Gyula, Hidasi Sándor, Flórián Károly, 
Marton János, Gerhard Béla, Pólka János, 
Balogh y György; 

Draskóczy Lajos , Laczó János, Nemes Károly, 
Becser Endre, Révész János, Hoznék Lajos, 
Jánoska György, Jungmann Géza, Zeman 
János, Zimmermann Andor, Bella Mátyás. 
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1. (P.) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, a Deák-téri templomban lefolyt 1. 
ünnepélyes istentisztelet végeztével, a pesti egyház iskolai dísztermében összegyülekezett nagy-
számú egyházi képviselőket melegen üdvözölvén, a közgyűlést következő beszéddel nyitotta meg: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Mély tisztelettel és megilletődéssel üdvözlöm magyarhoni evangeliomi egyházunknak 
ezen egyetemes közgyűlésünkön egybegyűlt tagjait. Megilletődéssel, mert e helytől, hol 30 éven 
túl élveztük a pesti egyháznak vendégszeretetét, e falaktól, melyek között egy emberöltőn át 
tanácskoztunk egyházunk életbevágó ügyeiről, megválni készülünk. A legközelebbi alkalommal 
már valószínűleg saját hajlékában tarthatja meg közgyűlését egyetemes egyházunk. 

Midőn egyetemes egyházunk közgyűlésén összejövünk, közvetlen feladatunk a folyó 
egyházi közigazgatási ügyek elintézése, de e mellett a lefolyt év egyházi életéről való szám-
adásnak, az egyház életében előfordult összes fontosabb események áttekintésének ideje ez. 
Sőt némelykor szükséges, hogy tágabb körben is megfigyeljük mindazon eseményeket és 
jelenségeket, a melyek egyházunkra nézve a jelenben, vagy a jövőben fontossággal bírhatnak. 

Egyházunk közvéleményét most is elsősorban az 1848 : XX. t.-cz.-ben foglalt elvek 
megvalósításának kérdése foglalkoztatja. 

E törvényczikkben foglalt elvek megvalósítása folyamatban van. 
Kétségtelen tényekre utalhatunk. 
A két protestáns egyház részéről együttesen föl terjesztett kívánalmak teljesítéseképen, 

jelentékeny állami javadalmazás lett már utalványozva és megtörtént a minisztérium részéről 
az a további lépés is, hogy föl lettünk szólítva, annak bejelentésére, hogy az 1848: XX. 
t.-cz.-ben elrendelt meghallgatása az egyházaknak miképen történjék? 

Nincsen okunk a kételkedésre a fölött, hogy komoly a szándék az 1848: XX. t.-cz.-
nek végrehajtására, a benne lefektetett elvek megvalósítására. 

Más kérdés az, hogy a nagymérvű állami javadalmazás mellett miképen fog alakulni 
egyházunk igazgatása és egész külső élete, összes jogviszonyai és nem fog-e szenvedni az 
egyházi önkormányzat? Fönn lesz-e az tartható a maga teljes sértetlenségében? 

E tekintetben nem oknélküli az aggodalom. 
A példa közelfekvő. A legújabb törvény az elemi iskolákról is nagyobb állami 

támogatást nyújt a felekezeti tanintézeteknek, de a milyen mértékben növeli az állami támo-
gatást, hasonló mértékben növeli, a mindenkori kormánynak és közegeinek befolyását az 
egyház intézményeire, a felekezeti elemi iskolákra. 

Az önkormányzatnak ezen megszorítását aggódva tapasztalom. A törvény ezen követ-
kezményei sem nem kerülték el figyelmemet, sem nem nyerték meg hozzájárulásomat, annál 
kevésbbé helyeslésemet. És ott, a hol erre az alkalmat megfelelőnek találtam, a főrendiház 
bizottságában meg is tettem észrevételeimet, de arra, hogy előre teljesen sikertelennek ismert 
küzdés, vagy inkább küzködés terére lépjek, tartóztatott annak tudata, hogy korunkban egy-
részről anyagi előnyöket várni, sőt követelni az államtól és másrészről fönntartani a függet-
lenségnek azt az állapotát, a mely az intézmények független fönntartását tételezi föl, oly 
benső ellenmondás, a mely már önmagában is elég a sikeres küzdelem megbénítására. 

Sohasem sürgettem, sőt a míg lehetett, elleneztem bármiféle állami javadalmazásnak 
szorgalmazását, de ha ez, a kor fejleményeinek hatása alatt mégis bekövetkezett, számolni 
kell a helyzettel. Hasonlattal élve: a nagyobb fénynyel, az attól elválhatatlan nagyobb árnyékot 
is el kell viselni. 

Az erők egyensúlyának vannak kérlelhetetlen törvényei. Ezért fölötte szükséges a 
bölcs mérséklet az anyagi javak dolgában, hogy a nagyobb anyagi javak nagyobb árnyéka 
el ne homályosítsa az egyház eszményi czéljait. 

Azt a jelenséget se hagyjuk figyelmen kívül, hogy itt-ott protestáns körben is szóba 
hozták a róm. kath. egyházi javak securalisatióját. Ha ezt a kérdést a szélső politikai radi-
kalizmus, a mely már az anarchismus felé hajlik, veti föl, azon ne csodálkozzunk, bele illik 
ez tanaiba, de ha protestáns körökben vetik föl e kérdést, szembe kell vele szállnunk jó eleve. 
Ha valahol, itt áll: „Principiis obsta". Szembe kell szállanunk ily jelenségekkel legelején. 
Szembe kell szállanunk a magánjog szempontjából, mert a magánjog ismeri mindenütt az 
elévülés és elbirtoklás intézményét, a hosszú idő jogképző erejét. A szerfölött hosszú birtok-
lásban már önmagában is rendszerint keresnek jogczímet. De szembe kell szállanunk e jelen-
séggel a magyar közjog jellegénél fogva, a mely a vallásszabadság elvének biztosításához, a 
vallásfelekezetek egyenjogúságának a törvénybe igtatásához, miként az 1791 :XXVI. t.-cz. 
tanúsítja, a mult idők vagyonelkobzásaiból származó kölcsönös követelődzéseknek elmellőzé-
sével tudott eljutni. 

Szembe kell szállnunk e jelenséggel még azért is, mert kell, hogy éljen bennünk 
is annak tudata, hogy a mi szerényebb egyházi javainknak az üldözések korában való elkobzása, 
a keserűség mily érzetét költötte föl, a minek fájó emléke még él bennünk, annak megújí-
tását másokkal szemben ne hirdessük mi. 

7* 
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2—4. De szembe kell szállanunk e jelenséggel az 1848. évi törvényhozás nemes eszményi-
ségénél fogva is. Szembe kell szállanunk különösen akkor, midőn az 1848. évi törvényczikk 
megvalósulása már folyamatban van. 

Szembe kell szállanunk hazánk érdekében, hogy azt megóvjuk a felekezeti viszályoktól. 
Szembe kell szállanunk saját egyházunk érdekében, hogy megóvjuk azt a rút irigy-

ség vádjától. 
De szembe kell szállanunk vallásunk elveinél fogva, mert az írás nemcsak azt 

tanítja, hogy mások javait el ne idegenítsük, de azt is tanítja : „Ne kívánjad a te felebarátod 
semminemű jószágát". 

De legyen szabad remélnünk, hogy e kérdés fölvetése csak múló jelenség volt, a 
melynek egyházunk körében nincs mélyebb gyökere. 

De még más, egyházunkat érdeklő és arra nézve is fontos jelenségekre kell figyel-
münket fordítanunk. 

Gyakran és igen figyelemreméltó oldalról, a tekintély elvét állítják fel, mint az 
emberi társadalmat összetartó tényezőt, mint olyat, a melynek minden téren elsősorban kell 
érvényesülnie. 

Kétségtelen, hogy a tekintély elve is egyik és pedig fontos összekötő kapcsa az 
emberi társadalomnak, a melynek az egyház körében is, annyiban, a mennyiben az egyház 
mint külső társadalmi szervezet is jelentkezik, van jelentősége, de óvakodjunk attól, hogy a 
tekintély elvének jelentőségét fölötte nagyra növeljük. Ha szerfölött nagyra növeljük a tekintély 
elvének jelentőségét, az szükségkép korlátlan önkényuralommá fajul, a mely alatt elenyészik 
a szabadság, az emberiség legfőbb erkölcsi javainak egyike, az, a mi erkölcsi értéket ad az 
emberi életnek, erkölcsi értéket az emberi intézményeknek. 

A második jelenség ennek éppen ellenkezője. 
Merészen hirdetik a szabadságot a gondolat világában. A gondolatnak szabadnak 

kell lennie, ezt hirdetik nagy hanggal, de úgy értelmezik, hogy vallásos gondolattal nem 
szabad az embernek bírnia? Vallásos érzésének, a mely lelkében él, nem szabad gondolattá 
alakulnia. 

Es ha vannak türelmetlen hívei a tekintély elvének, vannak nem kevésbbé türel-
metlen hívei az úgynevezett szabad gondolkozásnak. 

Egyházunk és az annak hatása alatt kifejlődött bölcseleti fölfogás is ezen két véglet 
között, a középúton halad, hirdeti és alkalmazza a szabad kutatás és vizsgálódás elvét tanaiban, 
kifejti a szabadság elvét intézményeiben, igyekszik azt megvalósítani, de elismeri a tekintély 
elvét azokban az örök igaszságokban, a melyekre Jézus tanított, abban a példában, a mit ő 
életével és halálával adott, az ő tanítása jelöli meg az utat, az ő tanítása az örök igaszság. 
Az ő tanítása a szeretet törvénye, ezt, mindenek fölött ezt tanítsuk. 

Még egyszer üdvözölve egyetemes egyházunknak oly nagy számban egybegyűlt 
képviselőit, egyetemes közgyűlésünket megnyitom. 

A közgyűlés az elnöki megnyitót osztatlan figyelemmel meghallgatván, 
annak egész terjedelmében való jegyzőkönyvbe vételét egyhangúlag elhatározta. 
2. (Gy.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei megbizó-leveleiket 

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

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

Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete alatti 
hitelesítésére kiküldettek Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Zelenka Pál, Scholtz 
Gusztáv, dr. Wágner Géza, Horváth Sándor és Sztehló Kornél. 
4. (Zs.) Előterjeszti egyetemes felügyelő következő évi jelentését: 
1. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve fölterjesztetett a magyar kir. vallás-

és közoktatásügyi minisztériumhoz és Horvát-Szlavonországok bánjához. 
2. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 111-ik pontjában elrendelt fölter-

jesztés a külföldön tartózkodó lelkészek ügyében megtörtént. 
3. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 123-ik pontjában foglalt határo-

zatról, a vagyontalan kórházi betegek temetésénél szedett lelkészi illetmény tárgyában a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumot értesítettem. 

4. Tisztelettel bemutatom a vallás- és közoktatásügyi minisztérium leiratát az egy-
házak meghallgatása iránt, az 1848: XX. t.-cz. alapján való állami javadalmazás ügyében. 
Ezen leirat a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságban 
is tárgyaltatott. 

5. Tisztelettel bemutatom a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak, leiratát, a mely 
szerint az 1848: XX. t.-cz. alapján evang. egyházunk részére 301,200 kor. utalványoztatott. Az 
utalványozott összeget az egyetemes egyház pénztárnokával együtt az állampénztárnál fölvettem. 

6. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 78.450. sz. leiratával az egyetemes egy-
házi közalap gyarapítására utalványozott 100.000 kor. állami segély az állampénztárból föl-
vétetett és egyetemes egyházunk pénztárában helyeztetett el. 
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7. A vallás- és közoktatásügyi miniszter által, a középiskolai tanszemélyzet fizeté- 5—6. 
sének kiegészítésére az 1907. év első felére utalványozott összeget az állampénztárnál föl-
vettem, s ezen összeg a megállapított czélra fordíttatott. A miniszter úr értesített, hogy az 
ezen czélra rendelt összeget a következő alkalommal már közvetlenül az egyházkerületeknek 
fogja utalványozni. 

8. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 99491/906. sz. alatt közölte Veszprém vár-
megye közigazg. bizottságához intézett leiratát, mely szerint a lókuti plébános, Ruprecht Tasziló 
elleni ügyével polgári perútra utasíttatott. 

9. Mult évi egyetemes ülésünk határozatánál fogva, a budapesti tudom, egyetemen 
fölállítandó evang. theologiai facultás tárgyában, a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz intézett feliratunkra adott választ tisztelettel bemutatom. 

10. Tisztelettel bemutatom Horvát-Szlavonországok bánjának két rendbeli iratát és 
pedig : az ópázuai gyülekezet egyházi tartozása, ugyanezen gyülekezet egyházi elöljáróságának 
fegyelmi ügye, valamint a lelkészek minősítése és a Horvát-Szlavonországi 1896. évi május 
17-én kelt s az evangélikusok külső jogviszonyait szabályozó törvény reviziója tárgyában. — 
Az előbbi 9706/907. sz. leiratra, az abban fenforgó tévedések felvilágosítása végett, szüksé-
gesnek tartottam még az egyetemes gyűlés előtt válaszolni. 

11. Az egyetemes egyház pozsonyi akadémiájának viszonyairól közvetlenül, körül-
ményesebb tájékozást óhajtván szerezni, Pozsonyba menvén, a tanári karral hosszabb értekez-
letet tartottam. 

12. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 122-ik pontjára hivatkozva, 
tisztelettel jelentem, hogy az evang. tanáregyesület alakuló gyűlésén jelen voltam. Az egyesü-
let megalakulásánál örömmel tapasztaltam, hogy azt az evang. tanárok hagyományos szelleme 
a hazafias nemzeti közművelődés eszméje és az evang. egyházunkhoz való ragaszkodás hatja át. 

13. Egyetemes egyházunk ügyészének dr. Sztehló Kornélnak külön előterjesztése sze-
rint, a gróf Blankenstein-féle alapítvány tőkéje az egyetemes egyház pénztárába befolyt. 

14. Az egyetemes egyházi törvényszék a mult évben több ügyben ítélt, az ítéleteket 
ti sztelettel bemutatom. 

15. Az egyetemes pénztár számadásainak megvizsgálásáról az erre hivatott bizottság 
fog jelentést tenni. 

16. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
17. Végre kegyelettel kell megemlékeznem egyházunknak azon tagjairól, a kiknek 

működése különös jelentőséggel bírt az egyetemes egyházra nézve és a kiket az isteni végzés 
kiszólított az élők sorából. 

A néhány nappal ezelőtt elhunyt báró Podmaniczky Frigyes mint a békési esperes-
ség felügyelője és utóbb 1867—1872-ig mint a bányai egyházkerület felügyelője, élénk részt 
vett egyházunk közügyeiben s azok, a kik a régibb időkre visszaemlékeznek, avagy egyhá-
zunk beléletét azon korban tanulmányozzák, méltányolni fogják működését. Önzetlen jellemé-
nél fogva köztiszteletben állott. Őrizzük meg emlékét kegyelettel jegyzőkönyvünkben is. 

Súlyos veszteség érte egyetemes egyházunk pozsonyi theol. akadémiáját Stromp László 
tanár úr korai elhunytával, a ki munkaerejének teljességében még nagy szolgálatokat tehetett 
volna egyházunknak. Tapintatos modorával lényegesen elő tudta mozdítani, az akadémia hall-
gatói körében, az intézetre oly fontos egyetértést és irodalmi működésével is tett szolgálatokat 
egyetemes egyházunknak. Őrizzük meg emlékezetét hálás elismeréssel. 

Budapesten, 1907 október 22-én. Báró Prónay Dezső. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést és annak külön határozatot nem 
igénylő pontjait elismerése mellett tudomásul véve, elhatározza, hogy az elnöki jelen-
tésnek külön határozatot igénylő pontjai külön, illetve a mult évi jegyzőkönyv vonat-
kozó pontjainál fognak felvétetni. 

5- (Zs.) Az előző pontban foglalt határozathoz képest felvétetvén az elnöki jelentés 
17-ik pontja 

az egyetemes közgyűlés részvétteljes szomorúsággal veszi tndomásul ama 
súlyos veszteséget, a mely egyházunkat báró Podmaniczky Frigyes, a békési espe-
resség és utóbb 1867—1872-ig a bányai egyházkerület felügyelője elhunytával érte 
és a köztiszteletben állott férfiú emlékét hálás kegyelettel ezennel jegyzőkönyvileg 
megörökíti. 

Ugyancsak mély szomorúsággal veszi tudomásul az egyetemes közgyűlés 
az egyetemes egyházunk pozsonyi theologiai akadémiáját Stromp László tanárnak 
korai elhunyta által ért súlyos veszteséget és a megboldogultnak emlékét áldásos mű-
ködésének elismeréseül ezennel jegyzőkönyvileg megörökíti. 
6. (Zs.) Az elnöki jelentés 7-ik pontja kapcsán olvastattak a vallás- és közoktatási 

miniszter úr következő leiratai: 
Méltóságos báró Prónay Dezső úrnak, az ág. hitv. ev. egyház egyetemes 

felügyelőjének ! 
2 
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6. 8870 szám. 

Méltóságos Báró, Felügyelő Ú r ! 

A felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák rendes igazgatóinak, rendes 
tanárainak s rendes tornatanítóinak engedélyezendő rendkívüli segélyre, illetőleg személyi pót-
lékra vonatkozó és mult 1906. évi november hó 7-én 95333. sz. a. kiadott Szabályzat értelmében 
benyújtott és 1906. évi deczember hó 31-ig, mint benyújtási határnapig beérkezett folyamod-
ványok és mellékleteik elbíráltatván : a fentebb megnevezett középisolák tanszemélyzetére nézve 
a személyi pótlékot egyénenként megállapíttattam és azt az 1906. év második felére, valamint 
az 1907. év első felére az ide csatolt Kimutatásokban látható összegekben engedélyezem. 

Örvendek, hogy az összes fizetési fokozatoknak egyszerre való betöltése lehetséges 
volt és így az érdekelt tanárság közös óhaját teljesíthettem: figyelembe vehettem anyagi érdekének 
minél nagyobb mérvű kielégítését abban is, hogy az egységes létszámok (tanári státusok) 
megalkotásánál visszatértem az első szövegezésű úgynevezett „ideiglenes" Szabályzat 5. §-ában 
jelzett szándékomhoz és a személyi pótlék megállapítása szempontjából külön egy státusnak 
tekintettem az összes református középiskolák tanszemélyzetét, külön egy státusnak az 
összes ág. h. ev. középiskolák tanszemélyzetét, külön egy státusnak az összes községi közép-
iskolák tanszemélyzetét. Ugyanezen elv alapján foglaltam együvé a róm. kath. főpapok és 
hitközségek által fentartott összes középiskolák tan személyzetét is, a mennyiben azoknak tanárai 
nem tartoznak valamely szerzetesrend kötelékébe és ez oknál fogva a végleges Szabályzat 
19. §-ának hatálya alá esnek. 

A tanári státusoknak a most jelzett módon való megalkotásánál nemcsak az eredeti 
szándékom helyesebb voltának felismerése vezérelt, a melyről különben a szabályzat kibocsá-
tásakor csak azért tértem át az egyes tanintézetek szerint alakuló státusokra, mert az ideiglenes 
Szabályzat-tervezetre beérkezett nyilatkozatok legnagyobb része ezt óhajtotta volt, hanem azért 
is, mert az érdekelt tanárság zöme utóbb kívánságát módosította és a református, valamint 
az ág. h. ev. intézetek tanárai legfőbb egyházi hatóságuk vezető férfiai út ján a státusoknak 
a fent jelzett és életbe is lépett módon való megalkotását kérelmezték. 

Hajlottam a nem állandó igazgatók kérelmére is és részükre a megválasztásuk tar-
tamára, illetőleg igazgatói működésük idejére megnyitom a VII. fizetési osztály fokozatait, 
olyképen azonban, hogy az egy-egy státus keretébe tartozó nem állandó igazgatók közül 
az igazgatói működésük alapján idősebb fele részének a törzsfizetés, az igazgatói pótlék és 
a tanári fizetés kiegészítő összegezése által elért összjavadalmát az első alkalommal a VII. 
fizetési osztály 3-ik fokozatának megfelelő összegre, vagyis 4800 koronára kiegészítem. 
A VII. fizetési osztály felsőbb fokozataira való kiegészítés csak az alsó fokon igazgatói minő-
ségben eltöltött 5, illetőleg 10 év letelte után remélhető. 

Hangsúlyozom azonban, hogy a nem állandó igazgatóknak engedélyezett és a jövőben 
engedélyezendő VII-ik osztályú fizetési kiegészítései csak a tényleges igazgatói működés tar-
tamára és idejére szólnak, fizetés természetével nem bírnak, a nyugdíjba át nem vihetők és 
be fognak szüntettetni, mihelyt az illető igazgató-tanárnak igazgatói működése lejár. 

Ezekről becses tudomás és az érdekeltekkel való szíves közlés végett van szerencsém 
azzal értesíteni, hogy jelen sz. és kelt a. egyidejűleg utasítottam a budapesti IX. ker. állam-
pénztárt, miszerint Méltóságodnak bélyegtelen nyugtatványára utólagos elszámolás kötelezettsége 
mellett 108812 kor. 60 f. (egyszáznyolczezernyolczszáztizenkettő korona 60 fillért) fizessen ki 
a végből, hogy ezen összegből a nem állami középiskolák tanszemélyzete Vészére a csatolt két-
rendbeli kimutatásban 1906. év második és 1907. év első felére megállapított fizetési kiegészí-
tések kiszolgáltathatók legyenek. 

Felkérem most már Méltóságodat arra, hogy úgy a kiutalványozott összeget, valamint 
a csatolt kimutatásokat egyházkerületek szerint felosztva, az illetékes püspök szíves közben-
jöttével rendeltetési helyükre eljuttatni szíveskedjék és az illetékes püspök urat nevemben fel-
kérni méltóztassék arra, miszerint az 1906. évi november 7-én 95333. sz. a. kelt Szabályzat 
4. §-a értelmében eljárni, tanszemélyzetük azon tagjainak, a kik személyi pótlékban részesültek, 
ezt szabályszerűen bélyegeit nyugtatványaik ellenében kiszolgáltatni és a kellően okmányolt 
számadásokat a Szabályzatban meghatározott időn belül ide bemutatni méltóztassék. 

A személyi pótlékra jogosultaknak ezen első alkalommal az 1906. év második felére, 
valamint az 1907 s év január és február havára eső részletek azonnal, ezután pedig minden hó 
elsején előleges havi részletekben kiszolgáltatandó. 

A Szabályzat 11. §-ában megengedett felfolyamodások és tévedésekre vonatkozó 
helyreigazítások bejelentésére határidőül f. 1907 év május 20 át tűzöm ki, megjegyzem azonban, 
hogy a mennyiben akár máshonnan eredő felszólamlás útján, akár pedig hivatalból kiderülne, 
hogy a most kibocsátott kimutatás téves adatból indult ki s ennélfogva a fizetési pótlék, vagy 
az erre jogosultnak helye módosítandó : ezen kiigazítás az illető érdekelt fél hozzájárulása vagy 
kezdeményezése nélkül is hivatalból fog eszközöltetni. 

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1907 február 28-án. Apponyi, 



104,309/907 szám. 

Méltóságos Báró, Felügyelő Úr! 

Méltóságodnak az ág. hitv. ev. középiskolák tan személyzetének 1906. 2-ik és 1907. 7—10. 
év első felére engedélyezett rendkívüli segélyről 1907. évi aag. hó 22-én, 135. sz. a. kelt 
előterjesztésében elszámolván: 750 kor. pénzmaradványt mutatott ki, mely összegből 6.'0 kor. 
az egyetemes egyház pénztárában van letétben. 

Minthogy a rendkívüli segély (személyi pótlék) folytatólagos utalványozásánál az előző 
félévek pénzmaradványai felhasználandók és ezentúl a személyi pótlékok közvetítéséről minden 
egyházkerület püspöke maga fog gondoskodni, felkérem Méltóságodat, hogy az egyetemes 
egyház pénztárában letétben lévő 650 koronát a dunántúli ág. hit. ev. egyházkerület pénz-
tárának átutalni szíveskedjék, a hol ezen összeg a többi segélypénzzel együtt megfelelő módon 
kiosztásra fog kerülni. 

Felhasználom ez alkalmat arra, hogy az ev. középiskolák tanszemélyzetének enge-
délyezett rendkívüli segély kiosztása körül kifejtett önzetlen közreműködéséért őszinte köszö-
netemet kifejezzem. 

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1907. évi szeptember hó 18-án 

A miniszter helyett: Molnár Viktor, államtitkár. 
nemkülönben a bányai egyházkerület idei közgyűlésének jegyzőkönyvi 104-ik pontja, mely 
szerint a bányai egyházkerület sérelmesnek találja, hogy a középiskolai tanárok legújabb fizetés-
emelési járulékait a miniszter személyenkint állapítja meg, valamint a félévi rangsort is. 

Az egyetemes közgyűlés a miniszteri leiratokat tudomásul veszi és miután 
a bányai egyházkerület által észlelt sérelmet indokoltnak nem tartja, ez irányban 
további intézkedés szükségét fenforogni nem látja. 
7. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 5-ik pontjánál felvétetett a bányai egyházkerület 

idei közgyűlése jegyzőkönyvének 122-ik pontja, mellyel pártolólag terjesztetett fel az arad-
békési egyházmegye ama előterjesztése, hogy a reformátió emlékünnepén az összes állami és 
községi iskolákban, úgy az ág. hitv. evangelikus tanároknak, mint a tanulóknak egész napi 
szünidő engedélyeztessék épp úgy, mint a róm. kath. ünnepek alkalmával szokásos. 

Az egyetemes közgyűlés ily értelmű felterjesztés intézését határozza el 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 
8. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 7-ik pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 

Thököli Imre, II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társaik földi maradványainak hazánkban való 
nyugalomra elhelyezése alkalmából a gyászünnepélyek költségeire fordított 3500 kor. kiadást 
az egyetemes felügyelő az egyetemes pénztárba befizetvén, a költségek kiegyenlítést nyertek. 
Indítványozza, hogy az egyetemes telitgyelő ezen áldozatkész adományáért az egyetemes köz-
gyűlés hálás köszönetének jegyzőkönyvében adjon kifejezést. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt egyhangúlag magáévá tévén, az 
egyetemes felügyelőnek hálás köszönetet szavaz. 
9. (Gy.) A megelőző ponttal kapcsolatosan bemutatja a pénzügyi-bizottság 

a késmárki egyházközség levelét, melyben néhai Thököli Imre hamvai fölött megtartott gyász-
istentisztelet költségéhez hozzájárulásként az egyetemes pénztárból utalváayozott 2500 korona 
összeg megküldéseért az egyetemes felügyelőnek és az egyetemes egyháznak köszönetét 
nyilvánítja. m , , , . J ' 1 udomasul szolgai. 

10. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 10-ik pontjánál előterjeszti Sztehló Kornél egye-
temes ügyész néhai Eőry Sándor hagyománya ügyében az egyetemes jogügyi bizottság által 
elfogadásra ajánlott következő ügyészi véleményt: 

Néhai Eőry Sándor az általa 1898. évi június hó 12-én kelt végrendeletében vagyo-
nát egynémely hagyományok levonásával ezekkel a szavakkal : 

„Az itt elhagyományozottakon és netáni adósságaimon felül a mi vagyonom fennmarad, 
azt mind hagyom és elhagyományozom teljes tulajdoni joggal a magyar ágost. hitv. evang. 
egyházegyetemnek" kétségtelenül tulajdonul hagyta az evang. egyházegyetemnek, a mit még 
inkább megerősít az a kijelentés: „vagyis általános örökösömmé teszem a magyar ág. hitv. 
evang. egyházegyetemet". Nem változtat ezen az a körülmény, hogy néhai Eőry Sándor ezen 
végrendelkezéshez azt a kívánságot fűzte, hogy ezen vagyon egy Budapesten felállítandó evang. 
theologia javára fordíttassék. A theologia ugyanis nem képez külön jogi személyt, ez jogilag 
nem egyéb, mint az egyetemes egyház egy intézete, a melyet az egyház létesít és fenntart a 
rendelkezésére álló eszközökkel és az által, hogy az eszközökhöz néh. Eőry Sándor végren-
delkezésével hozzájárult, csak az egyházegyetem terhein akart könnyíteni. 

Az a nézetem tehát, hogy néh. Eőry Sándor adománya nem alapítvány, hanem az 
egyetemes egyháznak tulajdonába bocsátott vagyon, melyet az egyház természetesen a vég-
rendelkező akaratának megfelelőleg a theologia költségeinek fedezésére fordítani fogja, mihelyt 
ilyen intézet Budapesten felállíttatik. 

2* 
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11—16. Miután ennek felállítása azonban a bizonytalan jövő kérdése és a végrendelkező szán-
déka nem lehetett, az általa nagylelkűen ajándékozott vagyont évekig ezéltalanul hevertetni, 
az egyetem addig is, a míg a végrendelkező által szándékolt czél elérhető lesz, a néh. Eőry 
Sándor által hagyott vagyont „Eőry Sándor-alap" elnevezés alatt külön fogja kezelni; fenn-
tart ja magának azonban a jogot, az adományozott összeg tőkéjének érintetlenül hagyásával a 
kamatokat egy a végrendelkező szándékának megfelelő hasonló czélra fordíthatni, a mire 
különben az egyházi alkotmány 227. §-a értelmében még akkor is jogosítva lenne, ha az 
adomány alapítványnak volna tekintendő. 

Budapesten, 1907 okt. 19-én. Sztehló Kornél, egy. e. ügyész. 
Az egyetemes közgyűlés az egyetemes ügyész véleményét egész terjedel-

mében magáévá teszi és határozat erejére emeli. 
11. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a téthi ág. hitv. evang. egyház-

község elnökségének kérvénye az iránt, hogy a téthi evang. lelkészi és tanítói hivatalok szá-
mára néh. Eőry Sándor által hagyományozott 3000 koronás alapítvány az általános örökös, 
vagyis az egyházegyetem által fizettessék ki. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest a téthi 
egyházközség kérelmét méltányossági szempontból teljesíti és ehhez képest a néhai 
Eőry Sándor által első végrendeletében a lelkészi hivatal részére 2000 koronával, 
és a tanítói hivatal részére 1000 koronával hagyományozott alapítványokra 3000 kor. 
a néh. Eőry Sándor-alap kamataiból a téthi ág. hitv. evang. egyházközség részére 
kiutalványoz azzal a kötelezettséggel, hogy az alapítólevelet kiállítsa és az alapít-
ványt biztosítsa, egyúttal felkéri a dunántúli egyházkerület püspökét, hogy az ala-
pítvány szabályszerű megalakításáról és biztosításáról gondoskodjék. 
12. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett Horváth Sámuel főesperesnek a 

jogügyi bizottság által pártolólag előterjesztett indítványa, hogy néh. Eőry Sándor sírhelye az 
általa tett hagyomány kamataiból vasrácscsal keríttessék be. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt elfogadja, a vasrács felállításával 
Horváth Sámuel téthi lelkészt megbízza és utasít ja az egyetemes pénztárost, hogy 
a Horváth Sámuel által bemutatandó és az egyetemes felügyelő által jóváhagyandó 
költségvetés alapján, a felmerülő költségeket fizesse ki. 

A sír gondozása a mindenkori téthi lelkész kötelességévé tétetik. 
13. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 11-ik pontjánál felvétetett a tiszai egyházkerület 

közgyűlési jegyzőkönyvének 58-ik pontja, mely szerint a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 
tábori lelkészi szolgálat tárgyában az előző évi kerületi közgyűlés 63. sz. alatti határozatában 
foglalt javaslatok tekintetében a közös protestáns bizottság már érdemlegesen intézkedett. 

Tudomásul szolgál. 
14. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 13-ik pontjánál tárgyaltattak a bányai és dunán-

túli egyházkerületek felterjesztései, a melyekben a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól 
és a községi és a hitfelekezeti néptanítók járandóságairól szóló 1907 : XXVII . t.-czikknek 
több rendbeli intézkedéseit részben az autonómiánkba, részben az 1848 : XX. t.-cz. 2-ik §-ába 
ütközőknek tar t ják és az egyetemes közgyűléstől kérik, hogy a törvény revízióját sürgesse és 
az ügyet a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz tegye át. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a szóban forgó népiskolai 
törvény 35. §-a a szerzetes rendek javára oly kedvezményeket nyújt , a melyek az 
1 8 4 8 : XX. t.-cz.-ben lefektetett egyenlőség és viszonosság elvével ellentétben álla-
nak, a törvény némely rendelkezései pedig autonómiánkba ütköznek, elhatározza, hogy 
a sérelem orvoslása iránt kérvénynyel járul a képviselőházhoz és hasontartalmú fel-
terjesztést intéz a kormányhoz. E részben általánosságban elfogadja az egyetemes 
ügyész által előterjesztett és felolvasott kérvényt, melynek végleges szövegezésével 
az előadón kívül az elnökség és a jegyzői kar bizatik meg. Egyúttal elhatározza a 
közgyűlés, hogy a kérvény közöltessék a két protestáns egyházat közösen érdeklő 
ügyekre nézve kiküldött bizottsággal, és hogy az kellő számú példányban kinyomat-
ván, a képviselőház összes tagjainak megküldessék. 
15. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban tárgyaltatván a bányai és dunántúli egyház-

kerületek felterjesztései is, a melyekben az 1 8 4 8 : XX. t.-czikk 2-ik §-ába ütközőnek tekintik 
azt, hogy a magyar képviselőház a róm. kath. egyház ez idei úrnapi körmenetén magát hiva-
talosan képviseltette és kérik, hogy ez ügy tétessék át a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz, 

az egyetemes közgyűlés ez ügyet átteszi a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz. 
16. (Zs.) Ugyanazon pontnál olvastatott a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter úr következő leirata: 
110229. szám. 

Az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-a alapján az egyházak alapítványszerű segélyezésére 
vonatkozó törvényjavaslatot szándékozván a magyar országgyűlés képviselőháza elé terjeszteni, 
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a hivatkozott törvényszakasz értelmében, mely az egyházak előzetes meghallgatását rendeli el, 17—21. 
van szerencsém az igen tisztelt ág1, h. ev. egyházat felkérni, méltóztassék velem tudatni azon 
szervét, vagy bizottságát, avagy esetleg megnevezni az egyház részéről megbizandó azon egyes 
kiküldötteket, a kik az egyházat a törvényjavaslat előzetes tárgyalásánál képviselni jogosultak 
lesznek, — hogy a hivatkozott törvény 3. §-ának rendelkezése szerint az említett törvény-
javaslatra nézve a t. egyház becses véleményét előzetesen meghallgathassam. 

Budapest, 1907. évi október hó 4-én. Apponyi 

Az egyetemes közgyűlés a miniszter úrral közölni határozza, hogy egy-
házunkat a kilátásba vett törvényjavaslat előzetes tárgyalásánál a két protestáns 
egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság lesz jogosult képviselni. 
Egyúttal elhatározza, hogy az ügy fontosságánál fogva felhivassék a testvér refor-
mátus konvent az iránt, járuljon hozzá, miszerint a bizottság tagjai mindkét részről 
4 — 4 taggal megszaporíttassanak, mely határozatról a jelenleg szintén ülésező refor-
mátus konvent Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő kiküldött által nyomban 
értesíttetvén és a református konvent a javaslatot szintén elfogadván, a közgyűlés 
a bizottsági új tagok megválasztását akkor határozza megejteni, a mikor a bizottság 
választása napirendre keríilend. 
17. (Zs.) Ugyanazon pontnál felvétetett a két protestáns egyházat közösen érdeklő 

ügyekre nézve kiküldött bizottságnak jelentése, a mely szerint a párbér és kegyurasági ter-
hekre vonatkozó statisztikai adatok beszerzése tárgyában az egyházközségekhez kérdőívek 
kibocsátását látta szükségesnek, a mely kérdőívek a püspökök útján időközben tényleg szét 
is küldettek. 

Az egyetemes közgyűlés e bejelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
18. (Zs). Ugyanazon pontnál felvétetett a zólyomi egyházmegyének a bányai egyház-

kerület által felterjesztett panasza, a mely szerint az állam a zólyomi városi állami és polgári 
iskoláknál a tanerők alkalmazásánál semmi tekintettel nem volt a város lakosságára vallási 
tekintetben, a mennyiben a majdnem tisztán ág. hitv. evangélikusok által lakott Zólyomban, 
az állami iskoláknál annyi ág. hitv. evangélikus tanerőt sem alkalmazott, hogy a tanulóknak 
nyilvános istentiszteletre való felvezetésére egy tanerő jusson. 

Minthogy a közoktatásügyi kormány a hasonló sérelmeket készséggel orvo-
solni szokta, mihelyt azokról tudomást nyer, az egyetemes közgyűlés e panaszt 
visszaadja megfelelő intézkedés végett a bányai egyházkerület elnökségének. 
19. (Zs.) Ugyanazon pontnál felvétetvén a dunántúli egyházkerület által felterjesztett 

sérelmi ügyek, nevezetesen a kisbaráti-i és a zalai hitrokonoknak panasza, hogy katholikus 
egyházi adóval lettek megterhelve, továbbá a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, melylyel 
az 1848 : XX. t.-cz. megvalósítását sürgeti, nemkülönben ama bejelentése, hogy a selmecz-
bányai bányaigazgatóság kegyúri járulék czímén áttértek (convertiták) részére 168 koronát 
fizet és hogy a privigyei róm. kath. káplán az ottani temetőben okozott botrány miatt a 
járásbíróság által 12 korona pénzbüntetésre és 25 korona költség fizetésére ítéltetett, végül 
a dunántúli egyházkerület felterjesztései, melyek egyrészt az 1907 : XXVII . t.-czikk ben foglalt 
sérelmekkel, másrészt az 1 8 4 8 : XX. t.-cz. végrehajtásával foglalkoznak és a bányai egyház-
kerületnek hasontárgyú felterjesztése, 

az egyetemes közgyűlés mindez ügyeket tudomásul véve, azokat átteszi a két pro-
testáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz. 
20. (Zs.) Ugyanazon pontnál felvétettek a dunántúli, dunáninneni és bányai egyház-

kerületek felterjesztései, melyekben panaszolják, hogy a hagyatéki bíróságok az egyházak 
részére hagyományozott alapítványi tőkék kiutalványozását a birói letétből megtagadják, illetve 
attól teszik függővé, hogy az alapítólevelek a kormány által jóváhagyassanak. 

A közgyűlés e bejelentéseket sajnos tudomásul veszi, továbbra is megmarad 
ama álláspontján, hogy az egyházi czélokra szolgáló alapítványok alapítólevelei 
csakis az egyházi felsőbb hatóság jóváhagyását igénylik és csupán a legfőbb fel-
ügyeleti jog gyakorlása ezéljából közlendők a kormány nyal, egyúttal azonban elhatá-
rozza, hogy a kormányhoz oly értelmű felirat intéztessék, hogy a közalapítványi 
ügyigazgatóságot általános rendelettel utasítsa, hogy addig is, a míg az alapítványok 
ügye törvényben rendezve nem lesz, az alapítványi tőkéknek kiadatását ne akadá-
lyozza. A felirat szerkesztésével az egyetemes főjegyző bízatván meg, a közgyűlés 
felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy a feliratot közvetlenül a miniszternek átadni 
és nála az ügynek kedvező elintézése érdekében közbenjárni szíveskedjék. 
21. (Zs.) Ugyanazon pontnál tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület felterjesz-

tése, a melyben panaszolja, hogy a vallás- és közoktatásügyi kormány oly állami iskolákban, 
melyekben evangélikus tanulóink száma tizen alul van, vallásoktatóink díjazását újabban több 
helyen megszüntette, és a bányai egyházkerületnek felterjesztése, mely szerint kieszközölni kéri, 
hogy a hitoktatói díjak egy fokozatba hozassanak a más tantárgyakat tanító tanerők fizetésével. 

Az egyetemes közgyűlés mindkét irányban a vallás- és közoktatásügyi 
kormányhoz felterjesztés intézését határozza el. 

2 
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22—25. 22. (Zs.) Ugyanazon pontnál felvétetett a bányai egyházkerületnek felterjesztése és 
indítványa, hogy addig is, a míg a lelkészek fizetése, akár az 1848: XX. t.-cz. életbeléptetése, 
akár más módon rendezve lesz, adjon a kerület vagy az egyetemes egyház a drágaság miatt 
alig megélni tudó congruás lelkészeknek vagy a közalapból vagy az államsegélyből drága-
sági pótlékot. 

Az egyetemes közgyűlés teljesen méltányolja ugyan, hogy a mai viszonyok 
között a lelkészi congrua ki 'nem elégítő, minthogy azonban a kijelölt forrásokból 
a lelkészi fizetésre mi sem fordítható, az előterjesztett kérelmet nem teljesítheti, de 
az ügyet fontosságánál fogva nyilvántartani rendeli. 
23. (Zs.) Ugyanazon pontnál felvétetett a dunántúli egyházkerület részéről felter-

jesztett memorandum, a mely a négy egyházkerület elnökeinek folyó évi augusztus havában 
Budapesten tartott értekezletén hozott ama megállapodás folytán készült, a mely szerint óhaj-
tandónak jeleztetett, hogy az 1907: XXVII. t.-cz. és az annak végrehajtásáról szóló 76000. sz. 
utasításnak autonómiánkra vonatkozólag sérelmes intézkedéseire nézve mindenik egyházkerület 
részéről egy memorandum jellegű irat szerkesztessék, hogy ily módon az egyetemes közgyűlés 
az észlelt sérelmeknek törvényes úton való orvoslása iránt intézkedhessék. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerületek elnökeinek kezdeményezését 
helyeslő tudomásul vévén, a dunántúli egyházkerület által bemutatott emlékiratot az 
egyetemes tanügyi bizottsághoz teszi át és egyúttal felhívja a többi kerületeket is, 
hogy hasonló tartalmú munkálataikat elkészíteni és az egyetemes tanügyi bizott-
sághoz még oly időben beküldeni szíveskedjenek, hogy a bizottság javaslatait a jövő 
évi közgyűlés elé terjeszthesse. 
24. (Zs.) Ugyanazon pontnál felvétetett a két protestáns egyházat közösen érdeklő 

ügyekre nézve kiküldött bizottság 1907. évi márczius hó 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvi 
1-ső pontja, a mely szerint a bizottság a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1907. évi január hó 24-én 6432. sz. alatt kelt leirata folytán az erre adandó válasz szövegét 
megállapította, ennek beadására a bizottság elnökségét felhatalmazta és az ez ügyre vonatkozó 
iratoknak a mindkét felekezetű összes evangélikus egyházakkal leendő közlését elrendelte, 
továbbá ugyanazon jegyzőkönyv 6-ik pontja, a mely szerint a bizottság a mult évi közgyű-
lésből a bizottsághoz áttett egyházkerületi nyilatkozatokat (mult évi jegyzőkönyv 13, pontja) 
tudomásul vette. 

Az egyetemes közgyűlés az együttes bizottság intézkedéseit helyeslőleg 
tudomásul veszi. 
25. (Zs.) U. a. pontnál bemutattatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

úr következő leirata: 
22,398. szám. Az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában az ev. ref. egyetemes 

konvent s az ág. h. ev. egyház egyetemes gyűlésének a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött bizottsághoz m. é. junius hó 9-én 48,848. sz. a. intézett átiratomra 
és a bizottságnak ugyanazon hó 19-én hozzám intézett válasziratára hivatkozva, van szerencsém 
a mélt. elnökséget további szíves intézkedés végett arról értesíteni, hogy egyidejűleg utasí-
tottam a m kir. központi állampénztárt, hogy a magyarországi ev. ref. és ág. h. ev. egy-
házaknak az 1848: XX. t.-cz. 3. §-a értelmében leendő állami segélye fedezéséül és pedig az 
egyházi adózás rendezésére, illetőleg a hívők fej- és vagyoni-adózásában mutatkozó túlterhelt-
ségnek megszüntetésére, az egyházi közigazgatás költségeire, az orsz. lelkészi nyugdíjintézet 
segélyezésére összesen 1 000,000, azaz egymillió koronát és pedig ebből az ág. hitv. evang. 
egyház segélye gyanánt 301,200, azaz háromszázegyezerkettőszáz koronát az ág. hitv. evang. 
egyház egyetemes közgyűlésének mindkét elnöke által aláírt és a közgyűlés hivatalos pecsét-
jével ellátott bélyegtelen nyugtájára, elszámolás kötelezettsége mellett, az egyetemes pénztáros 
kezeihez fizessen ki. A kiküldött közös bizottság és a kormány közt létrejött megállapodás, 
valamint a törvényhozásilag megszavazott államköltségvetés értelmében ezen államsegély kizárólag 
csakis a fentebb részletesen megjelölt három czélra, vagyis az egyházi adózás rendezésére, 
illetőleg a hívők fej- és vagyoni-adózásában mutatkozó túlterheltségnek megszüntetésére, az 
egyházi közigazgatás költségeire és az orsz. lelkészi nyugdíjintézet segélyezésére fordítandó s 
abból más egyházi czímeken egyházi segélyek vagy kiadások nem eszközölhetők. Tisztelettel 
felhívom a mélt. elnökséget, méltóztassék mielőbb hozzám beterjeszteni azon arányos kiosztási 
tervet, mely szerint ezen s a jövőben e czímén nyerendő államsegélyt a fennebb megszabott 
három czél között felosztani s felhasználni kívánja a vezetése alatt álló egyház, megjegyezvén, 
hogy a bemutatandó arányos kiosztási tervet úgy a jelenben, mint a jövőben változás alá nem 
eshető, állandó jellegű megállapításnak tekintem az államsegély felhasználását illetőleg. 

Ezen államsegély elszámolására nézve van szerencsém a mélt. elnökséggel tudatni, 
hogy a kiutalványozást követő minden naptári év első negyedében az ev. ref. egyetemes 
konvent, illetőleg az ág. h. ev. egyetemes közgyűlés jóváhagyása után teljesen felszerelt, 
okmányolt, külön vezetett évi számadások terjesztendők fel a vezetésem alatt álló minisz-
tériumhoz, a főfeliigyeleti jog gyakorolhatása végett. 

Budapest, 1907 május hó 22-én. Gróf Apponyi Albert s. k. 
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E leirat, valamint az egyetemes pénzügyi bizottságnak javaslata is, az államsegély 26. 
felosztási kulcsának megállapítására nézve az egyetemes felügyelő által az összes kerületekkel 
már előzőleg közöltetvén, mind a négy egyházkerület behatóan foglalkozott a kérdéssel és tett 
javaslatokat úgy a további teendők, mint különösen az államsegély felosztási kulcsának meg-
állapítása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy felterjesztést intéz a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi kormányhoz, melyben a miniszteri leiratban foglalt ama 
rendelkezést, hogy véglegesnek lesz tekintendő azon arány megállapítása, a mely 
szerint az államsegély a leiratban jelzett három czél között felosztandó lesz, elejteni 
kéri, továbbá kéri, hogy a számadás beadásának ideje az egyetemes közgyűlés 
megtartása utáni időre halasztassék és az elszámolás, úgy mint a főgimnáziumi 
segélynél történik, okmányolás nélkül történhessék, végül, hogy az államsegély 
törvényileg biztosíttassék. 

A felosztási kulcs számszerű megállapítását egyelőre mellőzi az egyetemes 
közgyűlés, hanem megbízza a nyugdíj intézeti ügyvivőt, hogy a lelkészi nyugdíj 
minimumának betöltött 40 szolgálati év után 2400 koronában való megállapítása, 
de a teljes fizetés összegéig való emelkedhetésének számbavételével, szakértőileg 
állapíttassa meg, hogy a már meglevő nyugdíjalap és egyéb járulékok figyelembe-
vételével, mily évi hozzájárulási összeg volna szükséges ; már most kimondja az 
egyetemes közgyűlés, hogy az államsegélyből elsősorban a számítás szerint a nyug-
díjintézet javadalmazására szükséges összeg lesz kielégítendő és a nyugdíjalapba 
beszolgáltatandó, az ezután fenmaradó összegből az egyházak adóterhének könnyí-
tésére az első memorandumban kimutatott szükséglet arányában Vo-ed rész, a köz-
igazgatási költségekre pedig 2/y-ed rész lesz fordítandó. Kimondja továbbá az 
egyetemes közgyűlés, hogy a közigazgatási költségek fedezésére jutó részből fede-
zendők lesznek az egyetemes egyház összes közigazgatási költségei és az ezek 
fedezete után fenmaradó részösszeg a négy egyházkerület közt egyenlően lesz meg-
osztandó. A közigazgatási költségeknek az államsegélyből való fedezése következtében 
természetszerűen meg fognak szűnni a jövőben a cathedraticum és agentionale czímén 
szedett járulékok. 

Az egyházak tagjai adóterhének könnyítésére fordítandó összeg az 1904. 
évi egyetemes közgyűlés által létesíteni határozott adóalapba lesz a számszerű összeg 
megállapítása után beutalandó, a jogügyi és pénzügyi bizottság pedig felhívatik, 
hogy együttesen dolgozza ki és terjessze elő a legközelebbi közgyűlésig ama sza-
bályzatot, a mely tüzetesen tartalmazza azokat a feltételeket, a melyeknek igazolása 
esetén az egyes egyházközségek az alapnak rendelkezésre álló összege erejéig 
segélyben részesíthetők. Végül elhatározza az egyetemes közgyűlés, hogy az állam-
segélynek időközi kamataiból lesz fedezendő ama összeg, a mely a szentkirályi-
utczai épület hivatalos helyiségeinek berendezésére lesz szükséges. 

A mennyiben a jövő év első feléig a nyugdíjintézetre fordítandó szük-
séglet már megállapítva lenne és a fentiekben foglalt egyéb előkészületek annyira 
haladtak, hogy az államsegély tényleges felosztása iránt határozni lehet, óhajtandónak 
jelenti ki az egyetemes közgyűlés, hogy rendkívüli egyetemes közgyűlés hívassék 
egybe, a minek eldöntése az elnökségre bízatik. 

26. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 14. pontjánál olvastatott a m. kii\ vallás és köz-
oktatásügyi miniszter úr következő leirata: 

9810. szám. 
Méltóságos Felügyelő, Báró Úr ! 

Még a mult évi 14/1906. kgy. sz. a. kelt nagybecsű átiratára van szerencsém Méltósá-
godat tisztelettel értesíteni, hogy a protestáns egyházak részére, a budapesti tudományegyetemen 
felállíttatni kért egy protestáns theologiai fakultás ügye. a mint azt egyik hivatali elődöm az 
akkori miniszterelnökhöz 1899 május hó 1-én 79,404. szám alatt intézett átiratában kifejtette, 
legjobban egy az egyetemeket szabályozó organikus törvény keretében volna tárgyalandó. 
Ehhezképest, ha e tekintetben az előmunkálatok előre haladnak s ha az egyetemek is az ide-
vonatkozó szabályok összegyűjtésével elkészülnek s ha ez alapon a törvénytervezet §§-okba 
öntve elkészül, akkor bizonyára a tervezetben a felsőbb oktatás czéljából felállítandó felekezeti 
fakultások kérdése is megoldást nyerend. 

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1907 junius 21-én. Apponyi, s. k. 
felolvastattak továbbá a dunáninneni és tiszai egyházkerületek idei közgyűléseinek 

e tárgyban tett felterjesztései. 
Az egyetemes közgyűlés a miniszteri leiratot tudomásul véve, mégis az 

ügyet — nagy fontosságánál fogva — nyilvántartani rendeli. 
7* 



12 

29. 27. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 15-ik pontjánál bemutattatott az egyházkerületi 
határozatok ellen beadott és a jogügyi bizottság által nem tárgyalhatott két rendbeli felebbezés, 
valamint Jeszenszky Pálnak perújítási kérvénye. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezéseket és a kérvényt oly felhívással adja 
ki a Gyurátz Ferencz és dr. Fischer Sándor elnöklete alatt, Terray Gyula, 
Földváry Elemér és dr. Szelényi Aladár tagokból álló bizottságnak, hogy véleményes 
javaslatát még a közgyűlés tartama alatt előterjeszteni szíveskedjék. 
28. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 16-ik pontjánál felvétetett a bányai egyházkerület idei 

közgyűlésének jegyzőkönyvi 24-ik pontja, a melylyel az ó-pazuai adótartozás ügyét azzal 
terjeszti elő, hogy a báni kormány a tényállás kifejtésével az iránt kerestessék meg, miszerint 
az alsófokú közigazgatási hatóságok elutasító határozatainak megváltoztatása mellett az ó-pazuai 
egyházközségtől ennek 2585 korona és járulékaiból álló tartozása beszedessék. 

Tekintettel arra, hogy ez ügyben az egyetemes felügyelő a kívánt érte-
lemben már is intézett a horvát bánhoz megkeresést, a közgyűlés ezt tudomásul 
veszi és egyelőre további intézkedés szükségét fenforogni nem látja. 
29. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a horvát bánnak az egyetemes 

felügyelőhöz intézett következő átirata: 
Zágrábban, 1907. évi április hó 19-én 3356/1907. szám. 
Tárgy: Az ágostai hitvallású evangelikus lelkészek és tanítók képesítése. 
Méltóságos Uram! Az 1906. évi november hó 11-én 16. szám alatt kelt becses 

átiratára, a melylyel velem az 1906. évi november hó 7-én és a következő napokon meg-
tartott konventusnak a Horvát-Szlavonországok területén működő ágostai hitvallású lelkészek 
és tanítók képesítése tárgyában hozott határozata közöltetett, van szerencsém a következőket 
konstatálni és Méltóságoddal tiszteletteljesen közölni: 

Az egyetemes konventus határozata lényegileg azonos azon határozattal, a melyet 
ezen konventus már 1905. évi november hóban (a jegyzőkönyv 12. pontja) ugyanezen tárgyban 
hozott. Ugyanis : az új határozat szintén megmarad azon álláspont mellett, hogy az egyház-
szervezési zsinattörvény 65. és 197. §-ai nem állanak ellentétben Horvát-Szlavonországok 
autonom törvényeivel és közjogi helyzetével. 

A horvát-szlavon-dalmát kir. országos kormány — hivatkozással a vonatkozó tör-
vényes határozmányokra — ismételten bebizonyította Méltóságodhoz intézett átirataiban rész-
letesen és világosan ezen álláspont helytelenségét, 1906. évi szeptember hó 25-én 1/2284. szám 
alatt kelt utolsó átiratában pedig különösen hangsúlyozta azt is, hogy a zsinattörvény és a 
protestánsokról szóló 1898. évi május hó 7-én kelt horvát autonom törvény 2. §-ából kifolyólag 
a Horvát-Szlavonországokat megillető jog közti ellentét folytán rendezetlen marad a Horvát-
Szlavonországok területén működő lelkészek és tanítók képesítésének kérdése, miért is szük-
séges volna, hogy ezen kérdés, összhangban Horvát-Szlavonországok közjogi helyzetével és 
törvényeivel, legalább ideiglenesen rendeztessék. 

Ezen törvényes állásponttól nem térhetek el én sem. 
Ennélfogva magától értetődik, hogy az említett ú j konventi határozat, sajnálatomra, 

szintén nem elégíthet ki. Igaz ugyan, hogy ezen határozatban megengedtetik azon esetleges 
szükségesség, hogy a zsinattörvény idevonatkozó határozmányai kiterjesztessenek, mely czélból 
az iigy tanulmányozás czéljából a zsinati bizottság elé utasíttatik, de ez nem elégítheti ki a 
horvát-szlavon-dalmát kir. országos kormányt, mert Méltóságod 1906. évi november hó 7-én 
kelt átiratából világosan kitűnik, hogy a zsinattörvény illető határozmányainak kiterjesztése a 
legkedvezőbb esetben abból állana, hogy a Horvát-Szlavonországok területén működő lelkészi 
és tanítói jelöltektől az követeltetnék, hogy a magyar nyelv mellett a horvát nyelvet is kell 
bírniok, azonban a magyar theologiai intézetek kötelező látogatására és a vizsgáknak magyar 
nyelven való letételére vonatkozó határozmányok egyáltalán érintetlenek maradnának. Mind-
addig pedig, míg az ágostai hitvallású evangelikus egyetemes egyház fentartja azon követel-
ményét, hogy Horvát-Szlavonországok területén minden lelkészi és tanítói jelöltnek a magyar 
nyelvet kell bírnia, ellenkezni fog ezen követelmény a magyar-horvát kiegyezésről szóló 1868. 
évi I. t.-cz.-ben (1868: XXX. magyar törvényczikk) foglalt horvát autonómiával s így az ily 
követelményhez a horvát-szlavon-dalmát kir. országos kormány soha nem fog hozzájárulhatni 

A szt. István koronája alá tartozó országok állami közössége Magyarországból és 
Horvát-Szlavonországokból áll, azaz két territóriumból és két politikai nemzetből (Az 1868. évi 
I. (XXX.) t.-cz. 59. §-a és az 1868. évi XLIV. magyar törvényczikk 29. §-a.) 

Ezen két politikai nemzet mindegyikének megvan a maga politikai, azaz hivatalos 
nyelve. Ez Magyarországban a magyar (1868 : XLIV. t.-cz.), Horvát-Szlavonországokban pedig 
a horvát nyelv. (Az 1868 :1. (XXX.) t.-cz. 56—60. §-ai.) 

Horvát-Szlavonországokra nézve tehát a horváton kívül nem létezhetik más hivatalos 
nyelv, épp úgy, mint Magyarországban csak a magyar a hivatalos nyelv. Midőn ugyanis a tör-

A szent István koronájának országai ágostai hitvallású evangelikus egyházának egyetemes 
konventusa tekintetes elnökségének, méltóságos báró Prónay Dezső, a templomok és egyházak főfel-
ügyelője, főrendiházi tag stb., stb. kezeihez. Budapesten. 
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vény azt rendeli, hogy valamely nyelv a hivatalos nyelv, akkor ezzel egyúttal azt is kimondja, 3 0 - 3 3 . 
hogy a nyilvános közegekre nézve ez az egyedüli megengedett és kötelező nyelv, minden más 
pedig ki van zárva. 

Ez már lényegileg, ha talán nem is oly pregnánsan, ki van mondva azon első 
átiratban, a melyet Méltóságodhoz még hivatali elődöm, Khuen-Héderváry gróf, a horvát-
szlavon-dalmát kir. orsz. kormány nevében 1903. évi április hó 10-én 3458. szám alatt intézett 
s ezen törvényes állásponttól, mint már hangsúlyozni szerencsém volt, nem térhetek el én sem. 

Egyébként pedig van szerencsém Méltóságoddal közölni, hogy a Horvát-Szlavon-
Dalmátországok országgyűlése 1907. évi márczius hó 14-én tartott ülésében hozott határoza-
tával felhívta a horvát-szlavon-dalmát kir. országos kormányt, hogy az evangelikus egyházak 
külső jogviszonyainak rendezéséről szóló 1898. évi május hó 7-én kelt törvényt, egyetértésben 
a horvát-szlavon ág. hitv. evangelikus senioratussal, vegye revízió alá oly irányban, a mely 
ezen egyházakra nézve teljesen biztosítani fogja azon közjogi helyzetet, a mely a kiegyezési 
törvény értelmében (1868 :1., illetve XXX. t.-cz.) Horvát-Szlavonországokat vallás- és köz-
oktatási ügyekben megilleti, a horvát-szlavon-dalmát kir. országos kormány ily értelmű tör-
vényjavaslatot alkotmányos tárgyalás végett az országgyűlés elé fog terjeszteni. 

Fogadja méltóságos uram kiváló tiszteletem kifejezését Pejacsevicli gróf s. k. 

és a bányai egyházkerület idei közgyűlése jegyzőkönyvének 41. pontja, mely szerint a horvát-
szlavon egyházmegyének ama határozata és a horvát kormányhoz beterjesztett véleménye 
folytán,! hogy vagy alkotandó egy autokefalis független országos horvát egyház, vagy pedig 
egy külön kerület a magyar egyetemes egyház keretén belül állva, de felruházva egy független 
országos egyház attribútumaival, felkérte püspökét, hogy mielőbb tartandó püspöki látogatás 
útján győződjék meg a tényleges viszonyokról és tapasztalatairól tegyen a jövő évi közgyű-
lésnek jelentést. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul véve a bányai egyházkerület határo-
zatát, egész terjedelmében elfogadja a jogügyi bizottság által ajánlott választ a 
báni átiratra. 
30. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban tárgyaltatott a bányai egyházkerület idei 

közgyűlése jegyzőkönyvének 42. pontja, melylyel pártolólag terjesztette fel a belgrádi ág. hitv. 
evangelikus egyház elöljáróságának azon kérelmét, hogy a horvát-szlavon egyházmegye vegye 
fel a belgrádi egyházközséget szellemi tekintetben a maga hatáskörébe, a mire a horvát-szlavon 
egyházmegye kész volna. 

Az egyetemes közgyűlés érdemleges határozat hozatala előtt a bányai 
egyházkerület indítványa értelmében feliratot intéz a magyar kormányhoz az iránt, 
hogy a szerb kormánynál közbenjárni szíveskedjék, különösen annak megállapítására, 
hogy mily irányú és meddig terjedő kapcsolat volna egyetemes egyházunk és a 
belgrádi evangelikus egyház között létesítendő. 
31. (P.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 17. pontja kapcsán a theologiai 

akadémiai nagybizottság beterjeszti a folyó 1907. évi október hó 22-én Budapesten tartott ülésének 
jegyzőkönyvét, valamint ehhez mellékelve az egyet, theol. akad. igazgatónak évi jelentését, 
továbbá a Theol.-Otthon felügyelőjének jelentését. E jegyzőkönyv 2. pontjában a nagybizottság 
néhai Stromp László akad. tanár emlékét megörökítvén, az elhunyt temetése körüli intézke-
dések jóváhagyó tudomásul vételét kéri ; ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontjában hálás kegye-
lettel emlékezik meg néhai Hunfalvy Pálné szül. Röck Lina úrnőről, kinek nagylelkű vég-
intézkedése folytán a boldogult férje által a theologiai ifjúság javára végrendeletileg létesített 
24,000 kor. alapítvány 80.000 koronára emelkedik; a jegyzőkönyv 5. pontjában utalással az 
1907 május 16-án Pozsonyban tartott theol. akad. nagybizottság jegyzőkönyvének 2. és 11. 
pontjaira, szívesen üdvözli a nagy bizottság dr. Masznyik Endre theol. akad. igazgatót azért, 
hogy igazgatói állásáról való lemondását visszavonta; végül ugyanazon jegyzőkönyv 7. pont-
jában egy új könyvszekrénynek elkészíttetését a „Vegyesek" rovatának terhére 90-94 korona 
összegben engedélyezte. 

A közgyűlés néhai Hunfalvy Pálné szül. Röck Lina úrnő emlékét kegyeletes 
érzéssel megörökítvén, az utóbb nevezett nagylelkű végintézkedésének hálás méltány-
lásával az egyetemes ügyészt felhívja, hogy a hagyatéki tárgyaláson az egyház-
egyetem érdekét képviselje; egyebekben pedig a nagybizottság intézkedéseit jóvá-
hagyólag tudomásul veszi. 
32. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontjában a nagybizottság az „Otthon" fel-

ügyelőjének jelentése kapcsán a bútorzat szükséges kiegészítését és javítását, a felvételi díjnak 
10 koronáról 25 koronára való felemelését, az állandó évi beírási díjnak pedig 5 koronában 
való megállapítását hozza javaslatba. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy az „Otthon" költségvetése nem teszi 
okvetlen szükségessé a díj felemelését, a nagybizottság javaslatának mellőzésével, 
az eddigi díj fentartását határozza el. 
33. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 8., 9., 10. és 12. pontjában jelentést tesz a nagy-

bizottság a tanári kezelés alatt álló igazgatói, könyvtári s a „Theol. Otthon"-i pénztárakra 

2 
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3 4 - 3 6 . vonatkozó, általa helybenhagyott 1906/7-ik, illetve 1906. évi zárószámadásokról s az „Otthon" 
vagyona állásáról és elhelyezéséről. E szerint az igazgatói pénztárba 2068 kor. tandíj, a hátra-
lékokból pedig 340 kor. folyt be, inig 75 kor. 80 fill, leíratott. A könyvtárról szóló jelentés 
szerint 853 kor. 96 fill, bevétellel szemben 821 kor. 32 fill, kiadás áll s így a pénzkészlet 
32 kor. 64 fill. A könyvtárra vonatkozólag egy könyvtári szabályzat elkészítése s a leltárnak 
öt évenkénti revíziója javasoltatik. A Theol. Otthonról vezetett és szabályszerűen megvizsgált 
számadás 10,510 kor. 25 fill, bevételt, ugyanannyi kiadást tüntet fel. Az „Otthon"-nak 1905 
végén 43,195 kor. 72 fill.-ben nyilvántartott vagyona 1906-ban 694 kor. 08 fill, gyarapo-
dással 43,889 kor. 80 fill.-nyi összegre emelkedett. 

A közgyűlés a tanári kezelés alatt levő pénztárakról vezetett számadásokra 
vonatkozólag a kezelőket a felelősség terhe alól, a szokásos óvással feloldja; egye-
bekben pedig a jelentést tudomásul veszi azzal az utasítással, hogy az igazgató a 
tandíjhátralékok befizetését erélyesen sürgesse, jövőre pedig a tandíjfizetés függőben 
tartására csak kivételesen adjon engedélyt. 

34. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontjában beterjeszti a nagybizottság a „Theol. 
Otthon"-nak összeállított s kisbizottságilag jóváhagyott 1908. évi költségelőirányzatát a követ-
kezőleg csoportosított tételekben : 

A) F e d e z e t : Alaptőke kamatja 1,040 kor. A Csemez-alapítványból 700 kor. A 
Jeszenák-alapból 160 kor. A b. Solymosy-alapból 160 kor. A theol. akad. önsegélyző Bocskay-
alapjából 160 kor. Szálláspénzből 1,640 kor. Évi járulékok 2,970 kor. Adományok és segélyek 
900 kor. Felvételi díjak 250 kor. Vegyes bevételek 600 kor. Perselypénz 20 kor. Összesen 
8,600 kor. 

B) S z ü k s é g l e t : Felügyelő tanár tiszteletdíja 1,000 korona. Orvos tiszteletdíja 
100 kor. Szolga bére 600 kor. Házbér a felügyelő lakásával 3,160 kor. Fűtés, világítás 1,050 kor. 
Felszerelés pótlása, javítása 300 kor. Mosás 600 kor. Könyvtár 300 kor. Nyomtatványok 
300 kor. Jutalmak 60 kor. Vacsorapénz 720 kor. Vegyes kiadások 300 kor. Előre nem látott 
kiadások 110 kor. Összesen 8,600 kor. 

A közgyűlés a költségelőirányzatot egész terjedelmében jóváhagyja. 

35. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontja alatt a nagybizottság beterjeszti a theol. 
akadémia pénztárára vonatkozó 1906. évi zárszámadást, melyet a kisbizottság megvizsgált és 
kifogástalan rendben talált. E számadás szerint az összes bevétel 33,624 kor. 60 fillér, az 
összes kiadás pedig 33,387 kor. 53 fillér s így a pénztári maradvány 237 kor. 07 fillér. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi s a pénztárosnak az 1906. évi 
számadásra vonatkozólag a felmentvényt, a szokásos fentartással, megadja. 
36. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontjában a nagybizottság beterjeszti a theol. 

akadémia 1908. évi költségelőirányzatát, melyszerint 33,401 kor. 07 fill, fedezettel szemben 
az összes szükséglet 33,101 kor. 07 fill.-t tesz ki s így 300 kor. tiszta maradvány mutatkozik, 
mire nézve javasolja, hogy az Hornyánszky Aladár tanárnak adassék kárpótlásul azon időre, 
mely eltelt, mióta Stromp László tanszékére megválasztatott, de az özvegyi kegyeleti év miatt 
annak jövedelmét nem húzhatta. 

Egyúttal ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontjában javasolja a nagybizottság, hogy a 
költségvetésben szereplő 1700 kor. drágasági pótlék, a pozsonyi nagy drágaságra való tekin-
tettel, 2300 koronával emeltessék, a mely összeg aztán dr. Masznyik Endre, Hörk József, 
Raffay Sándor, Hornyánszky Aladár és Kovács Sándor tanárok között lenne kiosztandó. 

Végül ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja szerint a nagybizottság a theol. akad. 
tanárok fizetésrendezésének ügyét, annak a lehető határokon belül való eszközlése végett s az 
E. A. 195. §-ára való tekintettel, a pénzügyi bizottsághoz utasítani kéri. 

A közgyűlés a bizottság javaslata értelmében rendelkezésre álló 300 kor. 
felesleget Hornyánszky Aladár részére fizetéspótlékul rendelvén, ennek tekintetbe 
vételével a theol. akadémia 1908. évi költségelőirányzatát következőleg állapítja meg: 

A) F e d e z e t : 1906. évi maradvány 237 kor. 07 fill. Egyetemes theologiai 
alapból 3,454 kor. Busbak Ádám-alapítványból 160 kor. Kerületek járulékai 2,700 kor. 
Pozsonyi egyház járuléka 6,200 kor. Zelenay-alapból 1,000 kor. Zsedényi-alapból 
500 kor. Pálffy-alapítványból 1,600 kor. Reischel-alapítványból 3,000 kor. Reischel-
tartalékalapból 450 kor. Tandíjból 2,400 kor. Közalapból 10,000 kor. Közalapból 
1908. évi drágasági pótlékra az összes tanárok közt egyenlően megosztva 1,700 kor. 
Összesen 33,401 kor. 07 fill. 

B) S z ü k s é g l e t : 4 rendes tanár fizetése á 3,600 kor. 14,400 kor. 
4 rendes tanár lakbére á 1,200 kor. 4,800 kor. Az 5. liivatalbeli kor szerint leg-
ifjabb tanár fizetése 2,800 kor. Ugyanannak fizetésemelése 200 kor. Ugyanannak 
lakbére 1,200 kor. Magántanár fizetése és lakbére 2,000 kor. Gyakorlati theol. tanár 
személyi pótléka 600 kor. Igazgató tiszteletdíja 400 kor. Nagy bizottsági jegyző tiszte-
letdíja 60 kor. Tanárkari jegyző tiszteletdíja 60 kor. Könyvtáros tiszteletdíja 100 kor. 
Énektanító 300 kor. Szolga bére 600 kor. Hornyánszky Aladár tanárnak fiz.-pótléka 
300 kor. Német és tót nyelv tanítása 800 kor. Tanít, szertár számára 200 kor. Könyv-
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tári illeték, 800 kor. Fűtés és világítás 600 kor. Vegyes kiadás 804 kor. Igazgatói 3 7 - 4 1 . 
pótlék 200 kor. Könyvtárosi pótlék 100 kor. Tanárkari jegyző pótléka 40 kor. Drága-
sági pótlék az összes tanárok részére egymás közt egyenlően megosztva 1,700 kor. 
Levéltárosnak 50 kor. Előre nem látottakra 287 kor. 07 fill. Összesen 33.401 kor. 07 fill. 

A drágasági pótlékra vonatkozó indítványt a közgyűlés teljesen méltá-
nyosnak találván, a pénzügyi bizottsághoz teszi át a kívánt összegnek a netán ren-
delkezésre álló forrásból leendő kiutal ványozása végett. 

A tanári fizetések rendezésének kérdését szintén a pénzügyi bizottsághoz 
utalja a közgyűlés, felhíván azt e tárgyban javaslattételre. 
37. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 18. és 19. pontjában a nagybizottság míg egyrészt 

özv. Stromp Lászlóné november 12-én lejáró özvegyi félévének az egész november hóra való 
kiterjesztését s számára a november—január negyedévi lakáspénz V3-ának kiutalványozását is 
javasolja, másrészt helyeslő tudomásul veszi, hogy a tanárok Stromp László tárgyainak elő-
adását maguk közt megosztották, úgy hogy dr. Masznyik Endre az encyclopaediát, Hörk 
József a neveléstant, Raffay Sándor a vallástörténetet, Hornyánszky Aladár a bölcsészettörté-
netet és Kovács Sándor a neveléstörténetet adta elő. Méltányló tudomásul vévén továbbá, hogy 
a tanárok az özvegyi kegyeleti félévben a helyettesítés munkáját díjtalanul végezték és tekin-
tettel arra, hogy évközben a tanárcsere nem ajánlatos, a nagybizottság javasolja ezen ideiglenes 
intézkedésnek a folyó iskolai év végéig való fentartását azzal, hogy a tanárok ezen rend-
kívüli munkájának honorálására az üresedésben levő tanári állással egybekötött javadalomnak a 
kegyeleti idő leteltével felszabaduló összege fordíttassék. 

A közgyűlés a nagybizottság e javaslatait elfogadja és határozati erőre emeli. 
38. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 20. és 21. pontja szerint a Stromp László halálával 

megüresedett rendes tanári tanszékre a nagybizottság Kovács Sándor eddigi magántanárt 
választja meg, úgy hogy a legkisebb rendes tanári fizetés élvezetébe már 1908 január 1-én 
lépjen, a tanszék azonban ellátva lévén, eddigi szabályszerű teendőjét a jelen iskolai év végéig 
folytassa s új tanszékének tárgyait csak 1908 szeptember elején vegye át. 

A Kovács Sándor rendes tanárrá való megválasztatásával megüresedett magántanári 
állás betöltésére nézve a nagy bizottság azon javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy ezen 
állást filozófiai szakerővel töltse be, úgy hogy a megválasztandó, mint magántanár, 2,000 kor. 
fizetést s mint az „Otthon" felügyelője 1,000 kor. tiszteletdíjat kapjon, az állás betöltésére 
pedig nyilvános pályázat hirdettessék. 

A közgyűlés Kovács Sándornak rendes tanárrá való megválasztatását jóvá-
hagyólag tudomásul veszi s egyúttal továbbra is őt bízza meg az „Otthon" fel-
ügyeletével is. 

A nagy bizottságnak a magántanári állás betöltésére vonatkozó javaslatát 
pedig, tekintettel arra, hogy az ezen állással egybekötött fizetésre fedezet nincsen, 
a pénzügyi bizottsághoz teszi át fedezet kimutatása végett s addig az állás betöltését 
függőben hagyja. 
39. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 22. pontja szerint a nagybizottság Yonke Alajos, 

egyházunkba áttért volt róm. kath. szerzetesnek, tekintettel arra, hogy tanulmányi kötelezett-
ségeinek, mint evang. theolog. hallgató, kifogástalan magaviselet mellett, eleget tett s magyar 
állampolgári joggal bír, a Theologiai Szervezet 58. §-a értelmében megengedi, hogy lelkészi 
vizsgálatra bocsáttassék. 

Tudomásul szolgál. 
40. (P.) A theologiai akadémiák ügyei kapcsán tárgyalás alá került Kuntz Henrik, 

új-verbászi illetőségű, volt theol. hallgatónak az egyetemes közgyűléshez intézett, számos mellék-
lettel felszerelt folyamodványa, melyben engedélyt kér arra, hogy a pozsonyi theol. akadémián, 
két ízben tett sikertelen kísérletezés után, kegyelemből még egyszer alapvizsgálatra bocsáttassék. 
Kérelmének megokolása végett hivatkozik egyrészt arra, hogy az 1901/2—1906/7-ik tan-
években a pozsonyi, illetőleg eperjesi és soproni theol. akadémiákon az előírt tantárgyakat 
hallgatta, azokból részben jó-elégséges sikerrel kollokvált is s ezen idő alatt a törvényekkel 
teljesen egyező magaviseletet tanúsított; továbbá arra, hogy egyéni boldogulását csakis az 
általa belső vonzalomból választott theol. pályán véli feltalálhatni, melyről ha leszoríttatnék, 
más tudományos pályára — 27 éves életkorára való tekintettel — alig léphetne; másrészt 
arra, hogy a vizsgálaton tanúsított készületlenségének főoka betegeskedésében rejlett, most 
pedig, egészsége helyreálltával, komoly fogadást tesz, hogy kötelezettségének egész odaadással 
megfelelni igyekszik. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy a kérvényben foglalt indokokat a be-
csatolt mellékletek igazolják, tekintettel továbbá a bányai és dunántúli püspökök s 
a theol. akadémiák ajánló jelentésére, a kért engedélyt kivételesen, minden abból a 
jövőre vonható következtetés kizárásával, azzal az utasítással adja meg, hogy kér-
vényező, ha az alapvizsgálatot a pozsonyi akadémián megállja, a kötelező 3. és 4. 
évfolyamot, mint rendes hallgató, szabályszerűen végezni tartozik. 
41. (Oy.) Egyházunkat és a református egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött 

bizottság tagjaivá megválasztattak : 
7* 
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4 2 - 4 9 . 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, Haviár Dániel, Beniczky Árpád, 
dr. Berzsenyi Jenő, dr. Meskó László. 
42. (Gy.) Az előbbi ponttal kapcsolatban bejelentetik, hogy a református konvent 

átiratban közölte az egyetemes gyűléssel a közös bizottságba beválasztott tagok következő 
névsorát : Baksay Sándor, dr. Darányi Ignácz, Ádám Kálmán, Antal Gábor, gróf Tisza István, 
Molnár Béla, dr. Bartók György, báró Bánífy Dezső, Simó Lajos, Kun Bertalan, Meczner Béla, 
gróf Degenfeld József, Széli Kálmán, Sass Béla, dr. Baksa Lajos. 

Az egyetemes gyűlés ezen átiratot tudomásul vévén, a kiküldöttek névsorát 
nyilvántartja és a bizottságba megválasztott tagjainak névsorát a református kon-
venttel közli. 
43. (Gy.) Elnök, alelnök és jegyző kivételével választandó lévén a tanügyi bizottság, 

annak tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 
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. 
44. (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 pozsonyi theol. 
akad. 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. akad. tanári karából választott 
Hörk József. 
45. (Gy.) A lelkészvizsgáló bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 

1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá : Hacker Károly, dr. Dob-
rovits 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; póttagjaivá: 
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 : 
Szeberényi Lajos (fóti), 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; pót-
tagjaivá: Dómján Elek, Zéman János, Kubinyi Albert, Draskóczy Lajos. 
46. (Gy.) Az alkotmány- és jogügyi bizottság tagjaivá meg választattak : 

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. Laszkáry Gyula, dr. Kéler Zoltán, Fabiny Gyula, dr. Zsigmondy Jenő, Barcza 
Géza, Bélák István, Terray Gyula, Geduly Henrik, Händel Vilmos, Horváth Sándor, 
Kaczián János, Kund Samu, Horváth Sámuel és hivatalból az egyetemes ügyész : 
Sztehló Kornél. 
47. (Gy.) Az egyetemes pénzügyi bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 

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

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. 
49. (Gy.) Az egyetemes számvizsgáló-bizottság tagjaivá az egyetemes számvevőszék 

elnökségének elnöklete alatt egyhangúlag megválasztattak: 
Farbaky István, Szeberényi Lajos (fóti), Földváry Elemér, Gyürky Pál. 
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50. (P.) A mult évi közgyűlési jegyzőkönyv 37. pontjával kapcsolatban a tiszakerületi 50-52. 
közgyűlés 1907. évi jegyzőkönyvének 15. pontjában jelenti, hogy az életbeléptetett egyetemes 
theologiai tanügyi szervezet intézkedéseihez mindenben alkalmazkodik és felkéri az egyetemes 
közgyűlést, hogy mult évi határozatát mindenütt hajtsa végre. 

Erre való tekintettel a közgyűlés felhívja a soproni és eperjesi theologiai 
akadémiákat, hogy a Theol. Szervezet 88. §-a értelmében a theol. akadémiai nagy-
bizottságba képviselőül egy-egy tanár-tagot válasszanak és bejelentsenek; az egyet, 
egyházi pénztárost pedig utasítja, hogy, ugyanazon szervezet 86. §-a értelmében, az 
egyházkerületek részéről befizetett járulékösszegből, a szervezet 81. és 84. §-ában 
foglalt intézkedés végrehajtásával a soproni akadémiának 9,990 koronát, az eperjesi 
akadémiának pedig 14,300 koronát bocsásson rendelkezésére. 
51. (P.) Az előző pont kapcsán a dunántúli egyházkerület, f. é. közgyűlésének 35. 

jegyzőkönyvi pontja értelmében, azon kérést intézi az egyetemes közgyűléshez, hogy soproni 
akadémiáján, a theol. szervezet 10. §-ában foglalt szabálytól eltérőleg, két rendkívüli tanári 
állás helyett egy rendes tanári széknek szervezését engedélyezze, illetőleg e tanári széket a 
tényleg alkalmazott ötödik tanárral betöltöttnek elismerje. 

Minthogy a Theol. Tanügyi Szervezet 88. §-a az újjászervezett egyet, theol. 
akadémiák kormányzatát az egyet, theol. akadémiai nagy bizottságra ruházza s így 
ez tekintendő az egyetemes közgyűlés azon szakközegének, mely ily szervezeti vál-
toztatás kérdésében véleményezésre hivatott : ennélfogva a dunántúli egyházkerület 
ezen felterjesztése véleményadás végett áttétetik az egyetemes theol. akadémiai nagy-
bizottsághoz. 
52. (H.) A m. évi jegyzőkönyv 39-ik pontjánál bejelenti az egyetemes ügyész, hogy 

az egyetemes egyháznak gróf Blankenstein örökösei ellen lefolytatott perében az egész hátra-
lékos követelés járulékaival együtt befolyt és az egyetemes pénztárba be lett szolgáltatva. 
Egyúttal előterjeszti az alapítólevél következő tervezetét : 

A gróf Blankenstein György által 1871. évi szeptember 1-én kelt végrendeletében 
tett alapítványról. 

Néhai gróf Blankenstein György, volt békésmegyei földbirtokos, a Pesten 1871. évi 
szeptember 1-én kelt végrendeletében következőleg végrendelkezett : 

„Aus meinem Nachlasse ist ein Kapital von fl. 6000, sage Gulden Sechstausend 
ö. Whg. auszuscheiden, und sind dessen Zinsen als „Gräflich Blankenstein'sches Stipendium" 
jeweilig einem Hörer der Theologie an der Universität Jena, auf die Dauer der Studien, dort 
zu persolviren. Derselbe muss der Sohn einer verarmten, gut adeligen, ungarischen Familie 
und evangelisch, zunächst aus dem Békéser oder Biliarer Comitat sein. In Abgang eines 
qualificirten, adeligen Competenten ist dieses Stipendium zum selben Zwecke einem anderen 
geistig begabten Landeskinde aus den erwähnten Comitaten, eventuel aus dem Alföld zu ver-
leihen, doch ist evangelische Confession ebenfalls Erforderniss. Sollte die wissenschaftliche 
Bedeutung der Jenaer Hochschule später sinken, so ist dieser Stipendiumgenuss an den Besuch 
einer anderen eminenten deutschen Hochschule zu knüpfen." 

Ezen ösztöndíj-alapítvány behajtása iránt a végrendelkezőnek 1876-ban bekövetkezett 
halála után intézkedés nem történt. Az 1899-ik évben megtartott egyetemes gyűlés (103/p.) 
megbízta az egyetemes ügyészt, hogy a hagyományi ügy állását derítse ki és az erre vonat-
kozó jelentést az egyetemes közgyűlésnek terjessze elő. 

Az ügyész hosszabb kutatás után megszerezte a végrendeletet és kikutatta az örökö-
söket és a hagyatéki vagyont és 1904. évi 2649. sz. a, gróf Blankenstein György örökösei ellen 
a pestvidéki kir. törvényszéknél 12,000 kor. tőke és jár. iránt megindította a pert az egyetemes 
egyház nevében, a mely perben a követelés és annak 1901. évi február hó 27-től járó kamatai 
a pestvidéki kir. törvényszék 1905. évi 3585. sz., a budapesti kir. ítélőtáblának 1905. évi 
6920. sz. és a m. kir. Curia 1906. évi 122. sz. ítéleteivel megítéltetett és ennek folytán a 
megítélt összeg kamataival együtt az ügyész által végrehajtás útján behajtatott és az egyet, 
pénztárba befizettetett. 

Miután az örökösök gróf Blankenstein Henrik személyében az alapítványi szabályzat 
18. S -a ertelmében az alapítólevél bemutatására felhívattak, ezen felhívásnak azonban eleget 
nem tettek, az egyetemes gyűlés, mint alapítványi hatóság, a következő 

A l a p í t ó - l e v e l e t 
állította ki : 

a) Az alapító neve gróf Blankenstein György; az alapítvány czíme „Gróf Blankenstein-
féle ösztöndíj". 

b) Az alapítvány czélja: ösztöndíj kiosztása az alapítvány kamataiból egy a jenai 
egyetemen tanuló ág. hitv. ev. theologus részére. 

c) Az alapítványt kezelő hatóság: a magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyetemes 
egyház. 

d) A vagyonérték a 12,000 korona tőke és felszaporodott kamatai. Ezek tőkésítése 
után az alapítványi tőke 1907. évi márczius hó 30-án kitett 15,225 koronát és 51 fillért. 
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e) Ezen tőke jelenleg az egyetemes egyház által pénzelhelyezésre kijelölt zálog-
levelekben van elhelyezve, a melyek az egyetemes egyház pénztárában őriztetnek. 

f ) Az alapítvány az egyetemes közgyűlés és bizottságai által ellenőrzött egyetemes 
pénztár kezelése alatt áll. 

g) Az alapítványt a pénztár kezeli, jövedelmei felhasználásáról az egyetemes gyűlés 
intézkedik. 

h) Az alapító kikötötte, hogy az ösztöndíj egy jénai egyetemen tanuló theologusnak 
ottani tanulmányai tartamára adandó ki. Elszegényedett magyar nemesi családból valónak és 
evangélikusnak kell lennie. Békés vagy Bihar vármegye szülöttjének elsőbbsége van. Ha meg-
felelő nemes származású pályázó nincs, más tehetséges magyar fiú a nevezett vármegyékből, 
esetleg más alföldi fiú kapja az ösztöndíjat, de mindig csak evangelikus vallású. Ha a jenai 
egyetem tudományos jelentősége hanyatlauék, az ösztöndíj más előkelő német főiskola láto-
gatójának adandó ki. 

Kelt Budapesten, 1907. év. 
Az egyetemes közgyűlés az ügyészi jelentést tudomásul véve, teljes elisme-

rését és hálás köszönetét fejezi ki ügyészének az ezen alapítvány megszerzése körül 
kifejtett buzgó eljárásáért, valamint a közreműködő tiszaföldvári lelkésznek, nagyt. 
Brozik Károlynak is ; az alapító-levél beterjesztett tervezetét elfogadja s elrendeli 
annak szabályszerű kiállítását és felterjesztését tudomásvétel czéljából a nm. minisz-
tériumhoz. 
53. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 40. pontjánál a tanügyi bizottság jelenti, hogy az 

iskolai bizottságok szervezetéről szóló szabályrendeletnek a mult évi közgyűlés által megjelölt 
fejezetét módosító javaslatot elkészítette, mely a következő : 

Javaslat az iskolai bizottságok szervezetéről szóló szabályrendeletnek az egyetemes 
iskolai bizottságokra vonatkozó részén szükséges módosításokra. 

IV. Az egyetemes egyház iskolai bizottságairól. 

29. §. 
Az egyetemes közgyűlés, mint legfelső iskolai hatóság, az egyetemes egyház összes 

(elemi, közép- és fő-) iskolái felett való felügyelet s általában közegyházunk nevelési és oktatási 
ügyeinek vezetése, intézése és tökéletesítése, valamint a főiskolák rendszeres megvizsgálása czél-
jából (E. A. 189. §. b) és 215. §.) egyházegyetemi közoktatásügyi, egyházegyetemi tanügyi 
és egyházegyetemi theologiai akadémiai bizottságot alakít. 

30. §. 
Ezen három egyházegyetemi bizottság mindegyike maga állapíthatja meg ügyrendjét. 

31. §. 
A közoktatásügyi és tanügyi bizottság lelkész-, tanár- és tanítótagjai, valamint a theol. 

akadémiai bizotság lelkész- és tanártagjai költségeik megtérítését igényelhetik. 
E költségeket az egyetem pénztára téríti meg. 
Mindhárom bizottság jegyzőinek, a tankönyvvizsgálatnak és a kiküldetéseknek költ-

ségeit, a költségelőirányzat keretében az egyetemes pénztár fedezi. 

A) Az egyházegyetemi közoktatásügyi bizottság. 

32. §. 
1. Az egyházegyetemi közoktatásügyi bizottság tagja i : 
a) elnök és jegyző ; 
b) a kerületek püspökei és felügyelői ; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai ; 
d) a nyolcz osztályú közép- és a felsőbb iskolák felügyelői, továbbá tanári karaiknak 

küldöttei. 
2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint legidősebb 

kerületi felügyelő, ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 
3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolcz osztályú gymnasium és minden felsőbb iskola tanári testülete egy-egy 

küldöttet választ minden iskolai év elején egy évi időtartamra. 
A megválasztottak nevei a püspök útján az egyetemes felügyelővel közlendők. 
Minden küldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 
5. Hatásköréhez tartozik egyházunk tanügyének fejlesztésére és tökéletesítésére közre-

működni s tanügyünk terén autonomiánk sértetlen fentartása felett őrködni. E végre : 
a) véleményt ad az egyetemes gyűlés által hozzáutalt ügyekben : 
b) az egyetemes felügyelő felhívására vagy más tagjai indítványára javaslatokat készít 

és terjeszt az egyetemes gyűlés elé ; 
c) sürgős esetekben, midőn az egyetemes gyűlés össze nem hívható, intézkedik s erről 

a legközelebbi gyűlésnek jelentést tesz. 
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B) Az egyházegyetemi tanügyi bizottság. 53 

33. §. 
1. Az egyházegyetemi tanügyi bizottság tagjai : 
a) az egyetemes közgyűlés által hat évre választott elnök, alelnök és jegyző ; 
b) az egyetemes közgyűlés által évenként választott húsz tag, a kiknek legalább fele 

budapesti lakos legyen, másik feléből pedig legalább két-két tag minden egyházkerületre jusson. 
2. Hatásköre : az egyetemes felügyelőt és az egyetemes gyűlést az oktatási és nevelési 

ügy feletti felügyelet hatályos gyakorlatában támogatni ; nevezetesen : 
a) az ág. hitv. ev. óvodákra, elemi, polgári, felsőbb leány-, tanítóképző- és közép-

iskolákra ; 
b) az ág. hitv. ev. jogakadémiákra; 
c) az összes, nem ág. hitv. ev. intézetekben az ág. hitv. ev. vallásoktatásra; 
d) a confirmatio-oktatásra vonatkozó összes ügyekben az egyetemes egyház nevében 

felügyeletet gyakorolni és az egyetemes felügyelő útján az egyetemes közgyűlés elé, sürgős 
esetekben a közoktatásügyi bizottság elé terjeszteni határozathozatal végett azokat a javasla-
tokat, melyeket szükségeseknek ítél. 

E czélból : 
e) megvizsgálja az egyházkerületek, valamint az ág. hitv. ev. közép- és felső iskolák 

által felterjesztett közoktatási és vallástanítási kimutatásokat, azok eredményét összesíti és a 
mutatkozó hiányokra nézve javaslatokat tesz ; 

f ) különösen felügyel arra, hogy a tanintézetekben alkalmazott tanítók és tanárok 
az állami és zsinati törvényeknek megfelelő minősítéssel bírjanak, egyházi és hazafias szellemben 
működjenek és a magyar nyelv tanításában a más tannyelvű iskolákban is elérjék azokat az 
eredményeket, a melyeket az 1907. évi XXVII. t.-cz. 19. §-a előír. 

g) oly esetekben, midőn szükségesnek lá t ja : egyes tanintézeteket elnöke, alelnöke 
vagy küldöttei által meglátogat és azok állapotát megvizsgálja ; 

h) megvizsgáltatja, az erre vonatkozó szabályzat értelmében, az ág. hitv. ev. nép-
és középiskolákban használt összes, továbbá a más intézetekben az ág. hitv. ev. vallásoktatásra, 
nemkülönben a lelkészek által confirmationalis oktatásra használt tankönyveket — különös 
figyelemmel arra, hogy egyház- és hazaelleneset ne tartalmazzanak; 

i) az egyetemes közgyűlés, a közoktatásügyi bizottság vagy egyetemes felügyelő által 
hozzáutalt ügyekben véleményt ad; 

j) az államsegélyre vonatkozó szerződéseket az egyetemes közgyűlés 1883. évi 10. 
és 1884. évi 14. jkönyvi pontja alatt hozott határozatainak szemmeltartásával megvizsgálja és 
határozathozatal végett, véleményes jelentésével együtt, az egyetemes közgyűlés elé terjeszti; 

k) javaslatot készít ama tanügyi hiányok megszüntetésére, melyeket akár működése 
közben, akár a bizottság egyes tagjainak bejelentéséből megismer. 

3. Az egyházegyetemi tanügyi bizottság évi rendes gyűlését az egyetemes közgyűlést 
megelőző napok egyikén tartja. Évközben annyiszor tart gyűlést, a hányszor azt a hozzáutalt 
ügyek elintézhetése végett a tanügyi bizottság elnöke szükségesnek látja. 

4. A kimutatásoknak, jelentéseknek és felvilágosításoknak, valamint a használni kívánt 
tankönyveknek kellő időben bemutatását a tanügyi bizottság elnöksége az alsóbbfokú iskolai 
hatóságoktól, valamint a tanintézetektől közvetlenül bekívánhatja, késedelem esetében az illetékes 
püspök útján szorgalmazza. 

5. Külső hatóságoknak a tanügyekre vonatkozó sürgős megkereséseit — a mennyiben 
a rendes administrate keretébe tartoznak — a tanügyi bizottság elnöksége intézi el, de intéz-
kedéseiről a legközelebbi bizottsági gyűlésen jelentést tesz. 

6. A statisztikai kimutatásokat és a tanügy és vallásoktatásügy állapotát feltüntető 
jelentést a bizottság jegyzője készíti el és terjeszti a bizottság összülése elé; ugyanaz veszi 
át a megbírálás és engedélyezés végett bemutatott tan- és vallásoktatási könyveket, melyeknek 
a bírálók kezeihez juttatásáról is ő gondoskodik. A bírálók véleményei a tanügyi bizottságnak 
bemutatandók. 

7. A tanügyi bizottság jogosítva van az ügyek előkészítésére albizottságokat kikül-
deni, jogosítva van arra is, hogy két szakosztályra (az elemi iskolai és felsőbb iskolai szak-
osztályra) oszolva működjék. A tanügyet általában érdeklő kérdések, valamint az évi jelentés 
mindenkor a bizottság teljes ülésében tárgyalandók. 

8. A szakosztályokban az elnök vagy alelnök elnököl; ha mindkettő akadályozva van 
a megjelenésben: a szakosztály saját tagjai sorából választja az elnököt. Ha a tanügyi bizottság 
jegyzője van akadályozva a szakosztály jegyzőkönyvének vezetésében: a szakosztály elnöke nevez 
helyettest. 

9. A teljes ülés jegyzőkönyvének vezetésére, valamint a jegyzői egyéb teendők 
ellátására a tanügyi bizottság jegyzőjének akadályoztatása esetére az elnök rendel helyettest. 

10. A tanügyi bizottsághoz utasított ügyeket előadás és javaslattétel végett az elnökség 
osztja ki a bizottság tagjai között. 

7* 
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54—57. C) Az egyházegyetemi theologiai akadémiai bizottság. 

34. §. 
A három theologiai akadémiának az 1904. évben megállapított theologiai tanügyi szer-

vezettel egyező egységes főhatósági kormányzatával a tényleg már működő egyetemes theologiai 
akadémiai bizottság bizatik meg. 

E végből a bizottság kiegészíttetik a soproni és az eperjesi egyet, theol. akadémiák 
igazgatóival (dékán) s e két akadémia tanári karai által választott egy-egy tanártaggal. 

Az ekképpen kiegészített bizottság „egyházegyetemi theologiai akadémiai bizottság" 
czíine alatt működik. 

A pozsonyi egyetemes theologiai akadémia belügyeit az eddigi egyetemes theologiai 
akadémiai bizottság továbbra is ugyanazon szervezetében és ugyanazon czím alatt intézi, melyet 
az egyházegyetem és a pozsonyi egyházközség közt fennálló szerződés megállapított. (1904. 
egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 1. Függelék 88. és 89. §§.) 

A közgyűlés ezen javaslatot az egyházkerületekkel közli s arra vonatkozó 
nyilatkozataikat lehetőleg oly időre elvárja, hogy azok a jövő egyetemes közgyűlést 
megelőzőleg az egyetemes tanügyi és közoktatásügyi bizottság által tárgyalhatók 
legyenek. 
54. (G.) Ugyanazon pontnál a tanügyi bizottság beterjeszti a vallás tanításánál, 

valamint általában az iskolákban használandó könyvek megbirálásáról, illetőleg engedélye-
zéséről szóló szabályzat javaslatát. 

A közgyűlés ezen szabályozatot elfogadja; azt a jegyzőkönyv függeléke-
képen kinyomatni határozza s felhívja a püspököket, hogy a szabályzathoz való 
alkalmazkodásra az illetőket kötelezzék. 

Minthogy pedig a tankönyvengedélyezés jogát eddig az egyházkerületek 
esperességek, sőt az egyes iskolafentartók is szabadon vélték gyakorolhatni : ennél-
fogva a közgyűlés a szükséges átmenetre nézve kimondja, hogy : 

a) A folyó 1907/8-iki tanévben használt tankönyvek a tanév végéig hasz-
nálatban megtarthatók. 

b) Az 1908/9-ik tanévben már csak oly tankönyvek használhatók a vallás 
és konfirmácziói tanításra, melyek engedélyezés végett az egyetemes tanügyi bizott-
sághoz az 1908. évi május l - ig bemutattattak, habár az engedélyt még nem is 
nyerték meg. Ez azonban nem vonatkozik olyan tankönyvekre, melyektől az engedély 
már előzőleg megtagadtatott. 

c) Az elemi és felső népiskolákban a vallástaniakon kívül egyéb tan-
könyvek is csak olyanok használhatók, melyeket vagy egyetemes közgyűlésünk, 
vagy a tanügyi kormány engedélyezett. 

d) A polgári és felsőleányiskolákban, tanítóképző-intézetekben, valamint a 
középiskolákban csak államilag engedélyezett tankönyvek használhatók: ellenben 
ezek közül az olvasókönyvek, világtörténet, Magyarország története, irodalomtörténet 
csak abban az esetben, ha az illető iskola tantestülete a használni kívánt tankönyveket 
bejelenti a püspök útján 1908. évi szeptember 30-ig az egyetemes tanügyi bizott-
sághoz és ez nem talál azokban egyházunk hitelveivel s a történeti igazsággal 
ellenkező tanokat. 

e) Az 1909/10-ik tanévtől kezdve úgy a konfirmáczióhoz, valamint az iskolai 
vallástanításhoz csak a jelen szabályzatnak megfelelő tankönyvek használhatók. 
55- (G.) Ugyanazon pontnál a tanügyi bizottság jóváhagyásra ajánlja a budapesti 

ág. hitv. evang. főgimnázium államsegélyének felemelése tárgyában a fentartó testület által a 
tanügyi kormánynyal kötendő pótszerződést, mely szerint az eddigi 32,000 korona évi állam-
segély 52,000 koronára felemeltetik oly feltételek mellett, hogy a kormány nem öt, hanem 
nyolcz rendes tanárt lesz jogosult kinevezni, s hogy viszont a fentartó testület állandóan négy 
párhuzamos osztály fentartására s 20 rendes és egy tornatanár alkalmazására köteles. 

Minthogy az államsegélynek ilymérvű felemelése a budapesti ág. hitv. 
evang. főgimnasium felekezeti jellegét nem érinti: a bemutatott pótszerződést a köz-
gyűlés jóváhagyja. 
56. (G.) Ugyanezen pontnál a tanügyi bizottság, a dunáninneni egyházkerület fel-

terjesztésében kifejezett óhajjal szemben, szükségtelennek véli az új népiskolai statisztikai 
I. számú ív rovataira nézve magyarázó utasítás készítését. 

Ezen vélemény alapján a közgyűlés az illető rovat szövegének értelme-
zésére nézve csupán azt látja szükségesnek kijelenteni, hogy a „saját" szó alatt a 
fentartó egyházközség saját felekezeti iskolája értendő. 
57. (G.) Ugyanazon pontnál a tanügyi bizottság engedélyezésre ajánlja a követ-

kező tankönyveket: 1. Vezérfonal a konfirmácziói oktatáshoz. írta Petrik János Jakab. Buda-
pest, 1874. — 2. Krátky návod k vyucovaniu konfirmandov, Ladislav Zsámbokréthy. Turócz-
Szentmárton, 1903. — 3. Ewangelischer Confirmandenunterricht. Kari Tomka. — 4. Ucsenye 
Konfirmátzie (vend könyv). írta Czipott Rudolf. Muraszombat, 1888. — 5. Wyuéováni kon-
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fírmandu. Gabriel Belokorszky. — 6. Konfirmácziói káté. írta Mesterházy Sándor. Csurgó, 5 7 - 5 8 . 
1906. 2-ik kiadás. — 7. Konfirmandusok tankönyve. Szerk. Farkas Mihály. Kapuvár, 1908. 
— 8. Wyklad mensiho kathechismu. Doktora M. Luthera. Kiadta a zólyomi egyházmegye. 
Budapest, 1904. — 9. Algebra a középiskolák számára. Irta Fr. Kiss Károly. Budapest, 1906. 

Ellenben engedélyezésre a bizottság nem ajánlja : Konfirmácziói tanítás. Irta Zvarinyi 
János, kézirat. 

A közgyűlés a tanügyi bizottságnak ezen javaslatát elfogadja s ahhoz 
képest az ajánlattal megnevezett tankönyveket a tanításnál való használatra enge-
délyezi oly kikötéssel, hogy az esetleges új kiadásnál a szakbirálók észrevételei 
figyelembe vétessenek. 
58. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 45. pontjánál felvétetett az iskolák állapotáról 

a tanügyi bizottság által beterjesztett következő statisztikai kimutatás: 
A népiskolai viszonyok az egyes egyházkerületekben az 1906 — 1107. iskolai évben 

a következőkép állottak: 
A) A bányai egyházkerületben volt 435,997 lélek után: 6—12 éves tanköteles 

fiú 27.488, leány 26.871, összesen 54.359 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
10,213, leány 9,512, összesen 19,725 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves fiú 37,701, 
leány 36,383, összesen 74,084 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermek kivételével: saját elemi 
iskolába: fiú 19,235, leány 19,045, összesen 38,280 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 4949, 
leány 4805, összesen 9754 gyermek; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolában: fiú 7506, 
leány 7323, összesen 14,829 gyermek; idegen ismétlő iskolában: fiú 1923, leány 1660, 
összesen 3583 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 769, leány 1213, összesen 1982 
gyermek; magánintézetbe: fiú 142, leány 48, összesen 190 gyermek; középtanodába : fiú 1042, 
leány 39, összesen 1081 gyermek. A saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek főösszege: 
fiú 35,666, leány 34,133, összesen 69,699 gyermek. Iskolába nem jár t : fiú 2135, leány 2250, 
összesen 4385 gyermek, a gyermekek mulasztottak összesen 453,163 igazolt és 167,095 
nem igazolt félnapot. A helybeli elemi iskolába más evangelikns egyházközségbeli tanuló 
járt: fiú 129, leány 105, összesen 234 gyermek. Más vallású tanuló: fiú 834, leány 776, 
összesen 1610 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 494, ezek közül képesített 475, nem képesített 19; 
rendes tanító 463, segédtanító 31. 

Jó karban volt 425 iskola, rossz karban 16. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 
482, tanítói lakás 410; az iskola mellett volt: faiskola 66, testgyakorló 98. 

A népiskolák taneszközei voltak; fekete írótábla 738, fali olvasótábla 5545, szá-
mológép 296, térkép 1274, földgömb 291, természetrajzi eszköz 3869, természettani eszköz, 
kötet könyv 14553. 

Az iskolák évi jövedelme volt: 752,029 korna. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 54,021 korona, tőkepénzből 16,944 korona, tandíjakból 81,435 korona, 
egyházi segélyből 453,974 korona, községi segélyből 52,738 korona, állami segélyből 68,239 
korona, egyebekből 24,678 korona. 

Az iskolák évi összes kiadása 755,125 korona, kiadatott pedig: tanítók fizetésére 
605,394 korona, építésre 40,461 korona, javításokra 35.188 korona, felszerelésre 10,537 
korona, egyebekre 58,738 korona, szegény gyermekekre 4807 korona. 

È) A dunántúli egyházkerületben volt 214,476 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 14,070, leány 14,120, összesen 28,190 tanköteles gyermek; 13—-15 éves fiú 5059, 
leány 5108, összesen 10,167 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 19,129, leány 
19,228, összesen 38,357 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallásúak kivételével saját elemi iskolába: 
fiú 13,132, leány 13,358, összesen 26,490 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 4276, leány 4537, 
összesen 8813 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 260, leány 263, összesen 523 gyermek; 
idegen ismétlő-iskolába fiú 247, leány 191, összesen 438 gyermek; felső vagy polgári iskolába: 
fiú 139, leány 158, összesen 297 gyermek; magánintézetbe: fiú 12, leány 12, összesen 24 
gyermek; középtanodába: fiú 254, leány 5, összesen 259 gyermek. A saját egyházbeli iskolába 
járó tankötelesek főösszege; fiú 18,320, leány 18,524, összesen 36,844 gyermek. Iskolába 
nem járt: fiú 809, leány 704, összesen 1513 gyermek. Az iskolába járó gyermekek mulasz-
tottak összesen 300,119 félnapot igazolva és 20,299 félnapot igazolatlanul. A helybeli elemi 
iskolába járt: n ás ev. egyházközségbeli tanuló: fiú 167, leány 140, összesen 307 gyermek; 
más vallású tanuló: fiú 979, leány 803, összesen 1782 gyermek. 

Az egyházkerület tanítóinak száma 439, ezek közül képesített 438, nem képesített 1, 
rendes 429, segédtanító 10. 

Jó karban volt 362 iskola, rossz karban 14. Az iskolák épületében volt: tanterem 433, 
tanítói lakás 398. Az iskolák mellett volt: faiskola 103, testgyakorló 85. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete irótábla 713, fali olvasó-tábla 5614, számoló 
gép 272, térkép 1361, földgömb 274, természetrajzi eszköz 5856, természettani eszköz 1411, 
kötetkönyv 25,155, 
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58. Az iskolák évi bevétele volt 661,085 korona. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlanból 71,199 korona, tőkepénzböl 5291 korona, tandíjakból 51,274 korona, egyházi 
segély 330,546 korona, községi segély 63,550 korona, állami segély 99,944 korona, egye-
bekből 39,281 korona. 

Az iskolák évi kiadása volt: 653,526 korona, kiadatott pedig : tanítók fizetésére 508,444 
korona, építkezésre 44,092 korona, javításokra 30,409 korona, felszerelésekre 5844 korona, 
egyebekre 60,264 korona. 

C) A dunáninneni egyházkerületben volt 199,645 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 12,457, leány 12,250, összesen 24,707 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 4537, 
leány 4305, összesen 8842 gyermek; volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 16,994, leány 16,555, 
összesen 33,549 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben a más vallásúak kivételével saját elemi iskolába: 
fiú 9953, leány 9820, összesen 19,773 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 2650, leány 2671, 
összesen 5321 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 1958, leány 1792, összesen 3750 gyermek; 
idegen ismétlő, iskolába fiú 723, leány 676, összesen 1399 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába: fiú 130, leány 251, összesen 381 gyermek; magánintézetbe: fiú 169, leány 225, 
összesen 394 gyermek; középtanodába: fiú 427, leány 2, összesen 429 gyermek. A saját 
egyházbeli iskolába járó tankötelesek főösszege: fiú 16,010, leány 15,437, összesen 31,447 
gyermek. Iskolába nem járt : fiú 984, leány 1118, összesen 2102 tanköteles gyermek. 
Az iskolába járó gyermekek mulasztottak: igazolással 332,599, igazolatlanul 90,163 félnapot. 
A helybeli elemi iskolába jár t : más egyházközségbeli tanuló: fiú 207, leány 160, összesen 367 
gyermek; más vallású tanuló: fiú 407, leány 359, összesen 766 gyermek. 

Az egyházkerület tanítóinak száma volt 337, kik közül képesített 298, nem képe-
sített 39, rendes 323, segédtanító 14. 

Jó karban volt 262, rossz karban 28 iskola. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 327, 
tanítói lakás 295; az épületek mellett volt: faiskola 141, testgyakorló 44. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 472, fali olvasó-tábla 5092, számoló 
gép 243, térkép 870, földgömb 188, természetrajzi eszköz 9697, természettani eszköz 1111, 
kötetkönyv 15,155. 

Az iskolák szükségleteinek fedezésére szolgált 433,832 korona. Származott pedig 
ezen jövedelem: ingatlanból 38,403 korona, tőkepénzből 10,681 korona, tandíjakból 52,505 kor., 
egyházi segély 251,546 korona, községi segély 22,404 korona, állami segély 53,582 korona, 
egyebekből 4711 korona. 

Az iskolák kiadásainak összege 433,832 korona. Kiadatott pedig: tanítók fizeté-
sére 378,288 kor., építkezésre 18,440 kor., javításokra 14,629 kor., felszerelésre 3960 kor., 
egyebekre 17,436 korona. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 203,642 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 12,185, leány 12,079, összesen 24,264 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 4734, 
leány 4438, összesen 9172 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 vallásúak kivételével, saját elemi iskolába: 
fiú 8883, leány 8894, összesen 17,777 gyermek; ismétlő iskolába fiú 2499, leány 2469, 
összesen 4968 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; magánintézetbe: 
fiú 4, leány 15, összesen 19 gyermek; középtanodába: fiú 630, leány 6, összesen 636 
gyermek. A saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek főösszege: fiú 15,971, leány 15,189, 
összesen 31,160 gyermek. Iskolába nem já r t : fiú 948, leány 1327, összesen 2275 tanköteles 
gyermek. Az iskolába járó gyermekek mulasztottak összesen 269,230 félnapot. A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű és vallású járt: fiú 1749, leány 1814, összesen 3563 gyermek. 

A kerület tanítóinak száma volt 377, ezek közül képesített 350, nem képesített 27, 
rendes 349, segédtanító 28. 

Jó karban volt 267, rossz karban 44 iskola. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 341, 
tanítói lakás 309; az épületek mellett volt: faiskola 123, testgyakorló 29. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 589, fali olvasó-tábla 4541, térkép 1022, 
földgömb 201, természetrajzi eszköz 8774, természettani eszköz 2301, kötetkönyv 17,676. 

Az iskolák szükségleteinek fedezésére szolgált összesen 478,825 korona. Származott 
pedig ezen jövedelem: ingatlanból 44,837 kor., tőkepénzből 22,349 kor., tandíjakból 66,159 kor., 
egyházi segély 208,552 kor., községi segély 45,760 kor., állami segély 58,359 kor., 
egyebekből 32,809 korona. 

Az iskolák évi összes kiadása volt 478,825 korona. Kiadatott pedig: tanítók fize-
tésére 309,461 korona, építkezésre 13,907 kor., javításokra 44,126 korona, felszerelésekre 
4422 korona, egyebekre 25,909 korona. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint az ág. hitv. evang. egyházegyetemben 1.053,760 lélek után volt: 6—12 éves tanköte-
les fiú 66,200, leány 65,320, összesen 131,520 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles 
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fiú 24,543, leány 23,363, összesen 47,906 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 58. 
90,743, leány 88,683, összesen 179,426 tanköteles gyermek. (A lélekszám 17%-a.) 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallásúak kivételével, saját elemi iskolában 
fiú 51,203, leány 51,117, összesen 102,320 gyermek (az összes iskolába járók 60'4%-a) ; 
ismétlőiskolába fiú 14,374, leány 14,482, összesen 28,856 gyermek (17%); helyben vagy 
bárhol, idegen elemi iskolába fiú 12,265, leány 11,841, összesen 24,106 gyermek (14 4%) ; 
idegen ismétlő-iskolába fiú 3902, leány 3212, összesen 7114 gyermek (4*2%); felső vagy 
polgári iskolába fiú 1443, leány 2280, összesen 3723 gyermek (2 '2%); magánintézetbe fiú 
327, leány 300, összesen 627 gyermek (0'4%) ; középtanodába fiú 2353, leány 52, összesen 
2405 gyermek (1'4%). Az iskolába járó tankötelesek főösszege: fiú 85,867, leány 83,284, 
összesen 169,151 tanköteles gyermek (94*3%). Iskolába nem já r t : fiú 4876, leány 5399, ösz-
szesen 10,275 tanköteles gyermek (5'7%). Az iskolába járó gyermekek mulasztottak összesen 
1.632,668 félnapot (egyre esik 9 félnap). A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású j á r t : fiú 4472, leány 4157, összesen 8629 gyermek. 

Az egyházegyetem tanítóinak száma volt 1647, kik közül képesített 1561 (94'8%), 
nem képesített 86 (5'2%), rendes 1564, segédtanító 83. 

Jó karban volt 1316, rossz karban 102 iskola. Az iskolák épületeiben volt: tan-
terem 1583, tanítói lakás 1412; az iskolák mellett volt: faiskola 433, testgyakorló 256. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete irótábla 2512, fali olvasótábla 20,792, szá-
mológép 811, térkép 4527, földgömb 954, természetrajzi eszköz 28,196, természettani eszköz 
6230, kötetkönyv 72,539. 

Az iskolák szükségleteinek fedezésére szolgált 2.325,771 korona. Származott pedig 
ezen jövedelem : ingatlanból 208,460 kor. (9%); tőkepénzekből 55,265 kor. (2-3%) ; tandíjak-
ból 251,373 kor. (10 '8%); egyházi segély 1.244,618 kor. (53 '5%); községi segély 184,452 
kor. (8%); állami segély 280,124 kor. (12%); egyebekből 101,479 kor. (4'4%). 

Az iskolák kiadásainak összege 2.321,308 kor. Kiadatott pedig: tanítók fizetésére 
1.882,587 kor. ( 8 1 T % ) ; építkezésre 116,900 kor. (5%); javításokra 124,352 kor. (5-4%); 
felszerelésekre 24,763 kor. (1%); egyebekre 162,347 kor. (6 '9%); szegény gyermekekre 
10,359 kor. (0'6%). 

II. Az egyházegyetemnek a tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás szerint öt 
tanítóképzőintezete van, melyeknek viszonyai az 1906—1907 iskolai évben a következőkép 
állottak : 

1. Az eperjesi tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet czél-
jaira szolgál 4 tanterem, 1 téli tornaterem, 1 tanszerterem, 2 tanári szoba, 1 nyári tornatér 
és 1 gyakorlókert. Internatusi helyiség volt összesen 24, ezek közt volt 19 lakószoba, 4 fel-
ügyelői szoba és 1 konyha. A tanárok száma volt összesen 8, köztük 5 rendes és 3 hitoktató 
tanár. A növendékek száma volt az év elején összesen 115, és pedig az I. tanfolyamban 28, 
a II-ikban 24, a III-ikban 22, a IV-ikben 4 1 ; az év végén 113, a Il-ik tanfolyamban kettő-
vel kevesebb. Anyanyelvre nézve volt: magyar 101, német 2, tót 12. Vallásra nézve 7 róm.-katb., 
1 gör.-kath., 15 ev. ref. és 92 ág. hitv. evangélikus. A növendékek közül ösztöndíjat kapott 7, 
melynek értéke volt 7406 kor. A képezdével közvetlen kapcsolatban van a négy tanfolyamú 
gyakorló-iskola egy tanítóval és 60 tanulóval. A képezde és gyakorló-iskola tannyelve a magyar. 

2. A felsőlövői tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet czél-
jaira szolgál: tanterem 4, természettud. kísérleti terem 1, rajzterem 1, téli torna 1, tanszer-
terem 3, igazgatói iroda 1, tanári szoba 1, nyári tornatér 1, gyakorlókert 1. Internatusi helyi-
ség volt összesen 20, ezek közül lakószoba 12, felügyelői szoba 1, betegszoba 2, fürdőszoba 1, 
konyha 1, egyéb helyiség 3. A tanárok összes száma volt 17, közöttük rendes 2, helyette? 1, 
óraadó 14. A hitoktatók száma volt 2. A képzővel kapcsolatos gyakorlóiskola tannyelve magyar-
német volt, tanfolyamainak száma pedig 6, 3 tanítóval és 130 tanulóval. A növendékek száma 
az év elején összesen 62 volt, még pedig az I-ső tanfolyamban 17, a II-ikban 15, a III-ikban 
18, a IV-ikben 12. Az év végén 61, az I-ső tanfolyamban egy gyei kevesebb. A növendékek 
anyanyelvük szerint: magyar 24, német 37 növendék. Vallás szerint róm.-kath. 15, ág. hitv. 
evang. 44, ev. ref. 2. Oklevelet kapott az év folyamán összesen 10 mint éppen végző növen-
dék. A növendékek között bentlakó volt 15, jótéteményben részesült 34, ösztöndíjban 13, ösz-
szesen 2007 kor. értékben. Az intézet fentartási költségei 24,083 kor. tettek ki. Ebben volt: 
egyházi segély 1000 kor., saját alapítványból 2400 kor., más vegyes forrásból 20,683 kor. 

3. A selmeczbányai tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet 
czéljaira szolgáló helyiségek közösek a főgymnasiummal. A tanárok száma volt összesen 14, 
ezek között rendes 11, más intézeti óraadó 3. A növendékek száma volt összesen 30, és pedig 
az I-ső tanfolyamban 4, a II-ikban 8, a III-ikban 5, a IV-ikben 13, mind magyar anyanyelvűek 
Vallást tekintve volt 29 ág. hitv. ev. és 1 ev. ref. vallású. A növendékek közül jótétemény-
ben részesült 16, ösztöndíjat kapott 2, 1813 kor. értékben. Az intézet fentartására 2459 kor. 
fordíttatott, mind egyházi forrásból, az intézet tannyelve a magyar. 

4. A soproni tanítóképző négy tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szol-
gál 4 tanterem, 1 természettud.-kisérleti terem, egy téli torna, 1 tanszerterem, 1 igazgatói iroda, 
1 tanári szoba és 1 gyakorlókert. Az internatusi helyiségek száma 17, mind lakószoba. A 
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58. tanárok száma volt összesen 9, közöttük rendes 5, segéd 1, más intézeti óraadó 2, hitoktató 1. 
A növendékek száma volt az év elején 95, és pedig az I-ső tanfolyamban 25, a II-ikban 24, 
a Ill-ikban 23, a IV-ikben 2 3 ; az év végén 91, és pedig az I-ső tanfolyamban 23, a II-ikban 
24, a Ill-ikban 23, a IV-ikhen 21. Anyanyelv tekintetében a növendékek között volt: magyar 61, 
német 21, tót 6, szerb 1, vend 2. Vallásra nézve: róm.-kath. 2, ev. réf. 1, ág. hitv. ev. 86, 
izraelita 2. Bentlakó volt 67, jótéteményben részesült 86, ösztöndíjat kapott 37, összesen 
10,935 kor. értékben. A képezdével közvetlen kapcsolatban volt a négytanfolyamú gyakorló-
iskola 1 tanítóval és 58 tanulóval. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 15. Az 
intézet fentartására 30,484 kor. fordíttatott, s abban volt állami segély 4400 korona, egyházi 
segély 13,427 kor., saját alapítványból 5460 kor., más vegyes forrásból 7197 kor. 

5. A szarvasi tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet czél-
jaira szolgált 1 igazgatói szoba, 1 tanáriszoba. A többi helyiségek közösek a főgymnasiummal. 
A tanárok összes száma volt 9, közöttük rendes 4, segéd 4, hitoktató 1. A képzővel kapcso-
latos gyakorlóiskola négy tanfolyamú, 1 tanítóval és 22 tanulóval. A növendékek száma volt 
az év elején 54, és pedig az I-ső tanfolyamban 13, a II-ikban 11, a Ill-ikban 18, a IV-ikben 
12; az év végén 46, és pedig az I-sőben 12, a II-ikban 8, a IH-ikban 15, a IV-ikben 11. 
A növendékek mind magyar anyanyelvűek voltak. Vallásra nézve volt: róm.-kath. 1, ág. hitv. ev. 
37, ev. ref. 8. Oklevelet kapott az év folyamán 12, mint éppen végző 11, magántanuló 1. 
A növendékek közül jótéteményben részesült 22, ösztöndíjban 4, összesen 1546 kor. értékben. 
Az intézet fentartási költségeinek összege 21,846 kor., ebben van állami segély 4400 kor., 
egyházi segély 11,843 kor., saját alapítványból 352 kor., más vegyes forrásból 5251 kor. 

6. Összegezés. A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, volt az egy-
házegyetemnek 5 négytanfolyamú tanítóképzője. Az intézetek czéljaira szolgált saját helyisé-
gek : tanterem 16, természettud.-kisérieti terem 5, rajzterem 1, téli torna 3, tanszerterem 5 ; 
igazgatói iroda 4, tanári szoba 4. A szabadban : nyári tornahely 3, gyakorlókert 3. Internatusi 
helyiség volt összesen 61, köztük lakószoba 48, felügyelői szoba 5, betegszoba 2, fürdőszoba 1, 
konyha 2, egyéb helyiség 3. A tanárok száma összesen 57, közöttük rendes 27, segéd 6, más 
intézeti óraadó 17, hitoktató 7. A növendékek száma volt az év elején összesen 356, és pedig 
az I-ső tanfolyamban 87, a II-ikban 82, a Ill-ikban 86, a IV-ikben 101 ; az év végén 341, az I-ső 
tanfolyamban 83, a II-ikban 77, a Ill-ikban 83, a IV-ikben 98. Anyanyelv szerint a növen-
dékek között volt: magyar 260, német 60, tót 18, szerb 1, vend 2. Vallásra nézve: római 
kath. 25, gör.-kath. 1, ev. ref. 27, ág hitv. evang. 288. Jótéteményben részesült 158, ösz-
töndíjat kapott 63 növendék, összesen 23,707 kor. értékben. Az intézetekkel két hattanfolyamú 
és két négytanfolyamú gyakorló-iskola állott közvetlen kapcsolatban, 6 tanítóval és 270 tanuló-
val. A növendékek közül az év folyamán tanítói oklevelet kapott 109, mint éppen végző 81, 
gyakorlat után 2 ; magánúton készült 26 növendék. Az intézetek fentartására összesen 78,872 
kor. fordíttatott, ebben volt állami segély 8800 kor., egyházi segély 28,729 kor., saját ala-
pítványból 8212 kor., más vegyes forrásból 33,131 kor. 

III. A tisztelettel mellékelt kimutatások szerint a magyarhoni ág. hitv. egyházegye-
temnek az 1906—1907 iskolai évben összesen 16 középiskolája volt, még pedig 13 nyolcz-
osztályú főgymnasium, 1 ötosztályú és 2 négyosztályú algymnasium. Ezen tanintézetek közül 
a tannyelv tisztán nagyar 14-ben, magyar mellett a német használtatik l-ben és a tót segéd-
tannyelvül l-ben. Párhuzamos osztályt a pozsonyi I—II., a budapesti I—IV. osztályok mellett 
tart fenn. 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5462, kik közül vizsgát tett 5222, 
még pedig az I-ső osztályba felvétetett az év folyamán 956, vizsgát tett 899 ; a II-ikba fel-
vétetett 863, vizsgát tett 839 ; a III-ikba felvétetett 781, vizsgát tett 747; a IV-ikbe felvéte-
tett 687, vizsgát tett 672; az V-ikbe felvétetett 591, vizsgát tett 558 ; a Vl-ikba felvétetett 
565, vizsgát tett 538 ; a VU-ikbe felvétetett 522, vizsgát tett 495 ; a VlII-ikba felvétetett 
497, vizsgát tett 474. A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 5058, magántanuló 164. 
Ismétlő volt az év végén összesen 253. A vizsgát tett tanulók közül a tandíjat egészen befi-
zette 4563, felmentetett egészen 235, felmentetett részben 424. A görögpótló tanfolyamot hall-
gatta 14 középiskolánál az illető V—VI—VII—VIII osztályok tanulói közül 986, vagyis a 
tanulók 47'7%-a. A vizsgát tett tanulók közül vallásra nézve volt: ág hitv. ev. 2153 (41'2%), 
ev. ref. 648 (12'4%), unitárius 9, róm.-kath. 1096 (21%), gör.-kath. 51 (1%), gör. kel. 41 
(0-9%), izraelita 1224 (23-5%). Anyanyelvre nézve pedig volt: magyar 4182 (80-1%), német 
688 (13-2%), román 10 (0*2%), tót 321 (6'2%), horvát 12 (0*2%), ruthén 2, egyéb anya-
nyelvű 7 (0-1%). Csakis magyarul beszélt 2441 (46*7%), magyarul tudott valamennyi. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 190 (3*7%); 
kisbirtokos és bérlő 604 (11 '6%); alkalmazott 90 (1 '8%) ; nagyiparos 98 (1 '8%); kisiparos 
734 (14%); alkalmazott 70 (1 '4%) ; nagykereskedő 71 (1 '4%); kiskereskedő 613 (11*7%); 
alkalmazott 35 (0 '7%); köztisztviselő 764 (14-6%); magántisztviselő 367 (7%); katona 49 
(0 '9%); más értelmiség 1006 (19*2%) ; személyes szolgálatból élő 173 (3 '3%); magánzó 
358 (6-9%). 

A tanulók életkorát tekintve volt az év végén 10 éves 171 (3 '3%); 11 éves 551 
(10-5%); 12 éves 706 (13\5%); 13 éves 781 (15%,);. 14 éves 690 (13 '2%); 15 éves 598 
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(11-5%); 16 éves 540 (10 '3%); 17 éves 505- (9-7%); 18 éves 379 (7'2°/0); 19 éves 184 58. 
(3-7%); 20 éves 73 (1*4%); 21 éves 24 (0*4%); több 20 (0*3%). Az egészségi állapotot te-
kintve, volt: nem járványos eset: könnyű 8097, súlyos 367; járványos 110. Meghalt 6 tanuló. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 2360 (45*2%) ; megyebeli 1229 
(23-6%); más megyebeli 1585 (30-4%); fiumei 2, horvát-szlavon 6, más állambeli 40 (0-8%). 

Az erkölcsi magaviseletből az 5058 rendes tanuló közül kapott: jó jegyet 4113 
(81-3%); szabályszerűt 883 (17*5%) ; kevésbbé szabályszerűt 61 (1-2%); rosszat 1. Az igaz-
gató által megrovatott 122 (2 '4%); tanárkari megrovásban részesült 50 (1%); tanács folytán 
eltávozott 19, kizáratott 8. A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 134,689 igazolt és 511 
nem igazolt órát. Ebből esik az I-ső osztályra 21,751 igazolt és 122 nem igazolt óra ; a Il-ikra 
21,954 igazolt és 26 nem igazolt; a III ikra 17,637 igazolt és 48 nem igazolt; a IV-ikre 
14,333 igazolt és 39 nem igazolt; az V-ikre 14,106 igazolt és 91 nem igazolt; a Vl-ikra 
14,943 igazolt és 67 nem igazolt; a VII-ikre 16,142 igazolt és 92 nem igazolt; a VHI-ikra 
13,823 igazolt és 26 nem igazolt óra. Nem mulasztott egy órát sem 1097 (21 '7%); igazolat-
lanul mulasztott 178 (3'5%). A nyilvános 5058 tanulóból a nem mulasztott 1097-et levonva, 
esik a hátramaradt 3961 tanuló mindegyikére az összes mulasztásokból 34 óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve, a vizsgát tett 5222 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 365 (7%); jól 928 (17*7%) ; elégségesen 2709 (51 '9%); egy 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 539 (10*3%); kettőből 393 (7'6°/o); többől 288 (5*5%); 
sikerrel végezte tehát tanulmányait 4002 ( 7 6 * 6 ° / o ) ; megbukott 1220 tanuló (23 -4%). 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta: a franczia nyelvet 124 ; az angol nyelvet 8 ; 
a rendkívüli rajzot 720; a műéneket 1562; a zenét 257 ; a gyorsírást 429 ; az egészségtant 
335 ; a vívást 121 ; a német nyelvet 88. 

Az egyesületi életet tekintve, volt a középiskoláknál 18 msgyar ifjúsági önképző-
kör 1831 taggal, 3 ifjúsági segélyzőegylet 702 taggal, 11 dal- és zeneegyesület 920 taggal, 
2 gyámintézet 454 taggal, 4 gyorsírókor 224 taggal, 8 torna- és vívókör 494 taggal, egy 
bibliai egyesület 232 taggal. Összesen 47 egylet 4857 taggal. 

Az érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben elsőízben jelentkezett összesen 450 tanuló, 
kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 421 ; vissza-
utasíttatott 1 ; a szóbeli vizsgálathoz bocsáttatott 449. A szóbeli vizsgálat elől visszalépett 3. 
A vizsgázottak közül a vizsgát megállotta: jelesen 71 (15 '9%); jól 112 (25*1%); egyszerűen 
203 (45-5%). Megbukott 60 tanuló (13 '5%); még pedig javítóra utasíttatott 52 (11*7%); 
ismétlőre 8 (1*8%). Javító vizsgára jelentkezett 14 tanuló; megállotta 14 ; ismétlőre jelent-
kezett 14 ; megállotta 7. Az összes vizsgázottak közül, kik a vizsgát sikerrel megállották 
( 3 8 6 + 1 4 + 7 = 4 0 7 ) , pályát választott: theologiát 42 (10*3%); bölcsészit 23 (5 '6%); jogit 
50 (12*3%); orvosit 39 (9*6%); állatorvosit 15 (3-7%); gyógyszerészit 6 (1*5%); mérnökit 26 
(6*'4%); építészit 1 (0*2%); gépészmérnökit 6 (1*5%); vegyészit 7 (1*7%); gazdaságit 33 
(8*1%); erdészetit 9 (2*2%); bányászit 7 (1*7%); iparit 8 (2%); kereskedőit 20 (5%); 
alsóbb hivatalnokit 60 (14*7%); katonait 31 (7*6%) ; művészit 5 (1*2%) ; még nem határozott 
19 tanuló (4-7%). 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 289 tanár. Ezek közül volt: 
rendes tanár 165, rendes hitoktató 17, helyettes tanár 24, rendes tornatanító 12, óraadó hit-
oktató 43, rendkívüli tárgyat tanító bejáró óraadó 28. A rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) 
tanítók a magyar nyelvet mind tökéletesen bírták. A tanárok képesítését tekintve, volt a 
rendes tanárok közül: állami oklevele 140-nek, felekezeti oklevele 17-nek; a középiskolai tör-
vény 29. §-a alapján elismertetett 8-nak. A helyettesek közül volt: okleveles 18, nem okleveles 
6 ; a rendes tárgyat tanító bejáró óraadók közül volt: okleveles 11, nem okleveles 1 ; a rend-
kívüli tárgyat tanítók közül volt: okleveles 26, nem okleveles 2. Volt tehát a rendes tárgyat 
(vallástantól eltekintve) tanítók közül világi: okleveles 190 (94'5%); nem okleveles 10 (5*5%); 
egyházi okleveles 1. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 762 helyiség. Ezek közül volt: tanterem 
149, természetrajzi 36, természettani 34, vegyészeti 8, rajz 24, téli torna 18, könyvtári 36, 
tanári 30, igazgatói 19 terem, 13 tápintézet czéljaira szolgált 71 helyiség; 2 internátus czél-
jaira 78 helyiség. Egyéb helyiségek száma volt 259. 

A tanítási eszközöket tekintve, volt: az állattanhoz fali ábra 1620; állat 57,700; 
a növénytanhoz fali kép 1431, növény 59,137; az ásványtanhoz minta 3389, ásvány 35,382; 
a természettanhoz fali kép 316, eszköz 7159; a vegytanhoz vegyszer 3190, eszköz 2804; 
a földrajzhoz térkép 1606, földgömb 76, egyéb 4761 ; a 16 darab éremgyűjteményben volt 
31,689 darab érem; a 16 philologiai gyűjteményben 5406 darab. A szabadkézi rajzhoz: 
minta 17,870, gipszminta 2824; a mértani rajzhoz minta 3052, modell 664, eszköz 358. 
A testgyakorlathoz : a teremben 4134, a szabadban 754 eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve, volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
116,626 mű (179,760 kötet); tudományos folyóirat 2131 mű (12,296 kötet) : vegyes 28,261 
mű (48,097 darab). Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönyv 6553 mű (9455 kötet); ifjúsági 
olvasmány 32,738 mű (37,040 kötet). 

2 
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58. A tanulók segélyezését illetőleg 15 tápintézet ellátott 1440 tanulót (28-4%) és két 
internátus 171 tanulót. Intézeti ösztöndíjas volt 558, külső ösztöndíjas 79, jutalmazott 388, 
segélyezett 914 tanuló. 

A középiskolák vagyonának teljes összege volt 10.147,568 kor. (a tavalyihoz képest 
589,477 kor. gyarapodás). Ezen vagyont képezi: saját ház becsértéke 3.733,235 kor. (36-8%); 
ingatlanok becsértéke 694,716 kor. (6-9%) ; tőkepénzek 3.656,616 kor. (36%); ingatlan 
ösztöndíj-alapok 60,147 kor. (0*6%) ; ezen alap tőkéi 504,397 kor. (5%); segélyalap ingat-
lana 30,198 kor. (0-3%); ezen alap tőkéi 303,253 kor. (3%); intézeti felszerelések 760,364 kor. 
(7 '4%); egyéb vagyon 404,642 kor. (4%). 

A középiskolák ez évi jövedelme 1.842,138 kor. Származott pedig ezen jövedelem: 
az intézetek saját házának béregyenértéke 177,740 kor. (9 7%); másnemű ingatlanok jöve-
delme 42,181 kor. (2 '3%); tőkepénzek jövedelme 148,621 kor. ( 8 - l % ) ; az állampénztárból. 
638,049 kor. (34 '6%); vallási orsz. alapból 800 korona; tanulmányi alapokból 400 kor. ; 
városi segély 21,683 kor. (1 '2%); megye segélye 600 kor . ; egyházi segély 113,845 kor. 
(6*2%); bejáró hitoktatók intézeti jövedelme 8,810 kor. (0*5%); rendkívüli tanárok intézeti 
jövedelme 7,457 kor. (0*4%) ; felvételi díjakból 61,208 kor. (3-3%); tandíjakból 260,217 kor. 
(14-3%); egyebekből 277,096 kor. (15%); ingatlan ösztöndíj-alapokból 320 kor . ; ezen alap 
tőkéiből 17,028 kor. (0 '9%); ingatlan segélyalapokból 800 kor . ; ezen alap tőkéiből 21,560 
kor. (1*1%); idegen ösztöndíjak 6,319 kor. (O'4°/<0 ; másnemű jutalom 14,089 (0-8°/ oj ; supp-
licátióból 23,315 kor. í l '2%). 

A középiskolák fenntartására fordított kiadások összege 1.842,138 korona, kiadatott 
pedig személyi illetmények czímén: igazgatónak és rendes tanároknak 678,703 kor. (36 '7%); 
helyettes tanároknak 33,164 kor. (1*8%); rendes tárgyat tanító bejáró óraadóknak 4,545 kor. 
(0-2%); tornatanítónak 27,324 kor. ( 1 ' 5 % ) ; rendes hitoktatóknak 25,274 kor. (1'3%) ; bejáró 
hitoktatóknak 8,010 kor. (0 5%) ; rendkívüli tárgyat tanító bejáró óraadóknak 12,256 kor. 
(0-7%); szolgáknak 19,126 kor. (1%); orvosnak 1400 kor., egyéb intézeti tisztviselőknek 
11,212 kor. (0"6%). Kiadatott továbbá dologi szükségletekre és pedig : fűtés, világítás 41,289 
kor. (2-2%); kisebb javításokra 16,842 kor. (0-9%); taneszközökre 67,743 kor. (3-7%); 
könyvtárra 16,641 kor. (0*9%); irodai szükségletre 14,496 kor. (0 8%); házbér és adó 
8,834 kor. (0*4%); intézeti helyiségek béregyenértéke 178,940 kor. (10%); tandíjakból és 
felvételi díjakból beszállíttatott 61,465 kor. (3 '3%); egyéb dologi kiadásokra 150,679 kor. 
(8-2%); rendkívüli dologi kiadás 2,975 kor. (01%). Átmenetiekre kiadatott: új építkezésre 
101,208 kor. (5-5%); másnemű befektetés, tőkésítés 163,506 kor. (9%). 

Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott: a saját ösztöndíj-alapokból 18,345 kor. (1%); 
másnemű idegen ösztöndíj 7,227 kor. (0*4%) ; saját segélyalapból 34,608 kor. ( i ' 9 % ) ; más-
nemű segély 16,578 kor. (0 '9%); vegyes jutalom 859 kor. Tápintézet fenntartása 118,889 
kor. (6-5%). 

IV. A mellékelt három táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében 
három hittani intézet áll fenn, úgymint az egyetemes egyház theologiai akadémiája Pozsony-
ban 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 71, közöttük 
70 ág. hitv. ev., 1 izrealita. Anyanyelvét tekintve, volt: magyar 25, német 7, tót 39. Nyelv-
ismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 11, magyarul, tótul 34, hazai két más nyelvet 15. 
Honosságot tekintve: egyházkerületbeli volt 26, más egyházkerületbeli 45. Előmenetelt tekintve: 
jelesen végzett 1, egyszerűen 7, vizsgálat nélkül eltávozott 3. A tanárok száma volt össze-
sen 12, közöttük volt: igazgató 1, rendes tanár 6, helyettes tanár 1, kisegítő tanár 4 ; egy-
házi volt 7, \ilági 5. Anyanyelvre nézve, volt: magyar 10, német 2. Nyelismeretét tekintve, 
beszélt: magyarul, németül 12, magyarul, tótul 3, hazai más 2—3 nyelvet 12, más európai 
nyelvet 1. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik és az egyházkerület központi 
pénztára által tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 48, valamennyien ág. hitv. 
evangélikusok. Anyanyelvét tekintve, volt : magyar 35, német 5, tót 8. Nyelismeretét tekintve, 
beszélt: magyarul,németül 40, magyarul, tótul 18, hazai két más nyelvet 4, hazai három más 
nyelvet 3. Honosságát tekintve: egyházkerületbeli volt 34, más egyházkerületbeli 14. Elő-
menetelt tekintve : jelesen végzett 10, egyszerűen 38, vizsgálat nélkül eltávozott 2. A működő 
tanárok összes száma volt 7, köztük igazgató 1, rendes tanár 3, helyettes tanár 2, kisegítő 
tanár 1 ; egyházi volt 6, világi 1. A tanárok mind magyar anyanyelvűek voltak. Nyelisme-
retét tekintve, beszélt: magyarul, németül 7, magyarul tótul 3, hazai más 2—3 nyelvet 1. 

3. A soproni hittani intézet négy tanfolyamra oszlik és az egyházkerületi pénztár 
által tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt 41, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. Anya-
nyelvét tekintve, volt: magyar 25, német 9, tót 6, horvát 1. Nyelvismeretét tekintve, beszélt : 
magyarul, németül 12, magyarul, tótul 6, magyarul, horvátul 1. Honosságot tekintve, volt: 
egyházkerületbeli 29, más egyházkerületbeli 12. Előmenetelt tekintve: jelesen végzett 20, 
egyszerűen 16, vizsgálat nélkül eltávozott 5. A működő tanárok száma volt összesen 7, 
köztük igazgató 1, rendes tanár 3, helyettes tanár 1, kisegítő tanár 2 ; egyházi volt 5, 
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világi 2. A tanárok mind magyar anyanyelvűek. Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, 59. 
németül 7, más európai nyelvet 5. 

Äz adatokat összegezve, a hittani intézetek közül egy az egyház-egyetem, kettő az 
illető egyházkerületek gondozása alatt állott s valamennyi négy tanfolyamra oszlik. A tanulók 
összes száma volt 160. Anyanyelvet tekintve, volt: magyar 85, német 21, tót 53, horvát 1. 
Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 63, magyarul, tótul 58, magyarul, hor-
vátul 1, hazai más két nyelvet 19, hazai más három nyelvet 3. Honosságát tekintve, volt: 
egyházkerületbeli 89, más egyházkerületbeli 71. Előmenetelt tekintve: jelesen végzett 31, 
egyszerűen 61, vizsgálat nélkül eltávozott 10. A működő tanárok összes száma volt 26, köztük 
igazgató 3, rendes tanár 12, kisegítő tanár 7, helyettes tanár 4 ; egyházi volt 18, világi 8. 
Anyanyelvre nézve magyar 24, német 2. Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 
26, magyarul, tótul 6, hazai más 2—3 nyelvet 13, más európai nyelvet 6. 

V. Az eperjesi ág. hitv. ev. kerületi kollégium jogakadémiájában az 1906/1907. 
iskolai évben volt 12 tanár ; ezek közül nyilvános rendes tanár 8, magántanár 4. Vallásra 
nézve volt a tanárok közül: ág. hitv. ev. 9, róm. kath. 1, izraelita 2. Az előadások nyelve 
a magyar. Előadás volt a téli félévben : kötelezett tantárgyakból 14, special collegium 9 ; 
a nyári félévben: kötelezett tantárgyakból 9, special collegium 18. 

A hallgatók száma volt az I-ső félévben 267, a Il-ik félévben 251. Még pedig az 
I-ső félévben volt: az I-ső tanfolyamban 63, köztük rendes 61, rendkívüli 2 ; a Il-ik tan 
folyamban 71 rendes hallgató; a III-ik tanfolyamban 55 rendes hallgató; a IV-ik tanfolyamban 
rendes 65, rendkívüli 1, összesen 66 hallgató, a Il-ik félévben volt: az I-ső tanfolyamban 
rendes 59, rendkívüli 6, összesen 65 hallgató ; a Il-ik tanfolyamban 74 rendes hallgató ; 
a III-ik tanfolyamban 56 rendes hallgató; a IV-ik tanfolyamban 43 rendes, 1 rendkívüli, 
összesen 44 hallgató. Tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott az I-ső félévben 12, a Il-ik 
félévben 12 hallgató. 

Származásra nézve volt az I-ső félévben: magyar 265, osztrák 1, külföldi 1 ; a Il-ik 
félévben: magyar 248, osztrák 2, külföldi 1. Anyanyelvre nézve volt az I-ső félévben : magyar 
235, német 22, román 5, tót 4, szerb 1; a Il-ik félévben: magyar 228, német 15, román 5, 
tót 2, szerb 1. Vallásra nézve volt az I-ső félévben: ág. hitv. evang. 71, ev. ref. 32, róm. 
kath. 84, gör. kath. 14, gör. kel. 6, izraelita 5 7 ; a l l . félévben: ág. hitv. ev. 62, ev. ref. 28, 
róm. kath. 78, gör. kath. 9, gör. kel. 8, izraelita 66. Tanpénzét megfizette az I-ső félévben 239 ; 
egészen mentes volt 2, részben mentes 26 ; a Il-ik félévben 232, egészen mentes 2, részben 
mentes volt 17 hallgató. Ösztöndíjas volt az év folyamán 31, összesen 5159 kor. erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett az I-ső félévben 266, a II-ikban 250 hallgatónak. 
A törvényekkel teljesen megegyező viseletet tanúsított az I-ső félévben 266, a II-ikban 251. 
Absolutoriumot kapott az I-ső félévben 29, a II-ikban 12 hallgató; hadiszolgálatban állott 1, 
az intézetből kitiltatott 1 és évközben meghalt 1 hallgató. 

Az első alapvizsgára jelentkezett 86, kik közül képesíttetett : kitűnően 5, egyszerűen 
56, felfüggesztetett 20, visszavettetett 5. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 79 ; 
miniszteri engedély alapján vizsgázott 7. A vizsgálati díjat egyszeresen lefizette 84, három-
szorosan 2. A második alapvizsgára jelentkezett 117, kik közül képesíttetett : kitűnően 4, 
egyszerűen 74, felfüggesztetett 27, visszavettetett 12. A megvizsgáltak közt volt: rendes jog-
hallgató 99 ; miniszteri engedély alapján vizsgázott 18. A vizsgálati díjat egyszeresen lefizette 
114, háromszorosan 3. Az államtudományi államvizsgálatra jelentkezett 21, kik közül képe-
síttetett: egyszerűen 14, felfüggesztetett 6, visszavettetett 1. A megvizsgáltak közt volt: rendes 
joghallgató 17, miniszteri engedély alapján vizsgázott 4. A jogtudományi állam vizsgálatra jelent-
kezett 8, kik közül képesíttetett egyszerűen 6, felfüggesztetett 1, visszavettetett 1. A meg-
vizsgáltak között volt: rendes joghallgató 7, miniszteri engedély alapján vizsgázott 1. A vizs-
gálati díjat lefizette egyszeresen 7, háromszorosan 1. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 1098 kötet. Ez évi gyarapodás 15 kötet. A könyv-
tárt használta 50 hallgató. A joghallgatók segélyegyletének alaptőkéje volt a tanév elején 
14,320 kor. 40 fillér, a tanév végén 14,496 korona. Segélyül kapott 20 hallgató 638 koronát. 
A jogakadémiai beadványok száma az iktatókönyv szerint az I-ső félév végén 1635, a II-ik 
félév végén 1678 darab. Miniszteri szabályrendelet érkezett a tanév folyamán 1. Tanári érte-
kezlet tartatott 10. 

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

Ezen statisztikai kimutatást a közgyűlés tudomásul veszi. 

59. (Gr.) A mult évi jegyzőkönyv 46. pontjánál olvastatott a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek ez évi 90.573. szám alatt kelt leirata, melyben arról kíván kimutatást, hogy 
egyetemes egyházunk hány és miféle iskolát tart fenn: nevezetesen milyen és hány elemi-, 
polgári-, felső nép- és középiskolát, továbbá akadémiát és egyéb intézményeket? 

A közgyűlés felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy a miniszteri leiratban 
foglalt megkeresést elnökileg szíveskedjék elintézni. 

7* 
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6 0 - 6 1 . 60. (H.) Olvastatik a könyv- és levéltáros következő jelentése: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés ! 
Az egyetemes könyv- és levéltár 1906—7-ben való gyarapodásáról tiszteletteljelentem 

a következőket: 
Ő Méltósága, az egyetemes felügyelő úr, a levéltár számára átadta néhai Eőri Sándor 

Emlékiratainak eredeti kéziratát és másolatát ; a dunántúli egyházkerület főt. püspöke beküldte 
Berke János 1200, illetőleg 1600 koronás alapítványáról szóló alapító-levél másolatát, valamint 
a dr. Scheffer Oszkár 2000 koronás alapítványáról szóló alapító-levél egyik eredeti példányát ; 
az egyetemes főjegyző beküldte a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének kéziratát, kefe-
levonatát és egy eredeti példányát a hozzávaló iratokkal együtt, összesen 57 darabot, illetőleg 
csomót, köztük három jóváhagyott szabályrendeletet, még pedig a bányai kerület szabály-
rendeletét az útiköltségek és napidíjakról, ugyanazon kerületét a lelkészválasztási szabály-
rendelet egyes szakaszainak módosításáról és a pozsonyi egyházközség szabályrendeletét az 
iskolatanácsról; a selmeczbányai ág. ev. lyceumi főgimnázium kormányzó testületének, mint 
elsőfokú hatóságnak szervezéséről, hatásköréről és ügyrendjéről szóló szabályrendeletet; 
ngyancsak a főjegyző úr beküldte a középiskolák 1906—1907 . iskolai évi felterjesztéseit a 
Róth—Teleki-ösztöndíj tárgyában. 

Jegyzőkönyvet küldött : a bányai egyházkerület (1906 szept. 19—21), a dunántúli 
egyházkerület (1907 július 17—18) az arad—békési egyházmegye (1907 augusztus 15), 
a békési egyházmegye (1907 augusztus 13), a budapesti egyházmegye (1907 június 14), 
a liptói egyházmegye (1906 július 30) és a vasi középegyházmegye (1907 június 12). 

A középiskolák beküldték 1906—1907 . évi Értesítőiket. 
A könyvtár gyarapodott : vétel útján: dr. Martin Luthers Werke, Band 10 und 

33. Weimar, 1907 és Die Deutsche Bibel, 1. Band. Weimar, 1 9 0 6 ; ajándék útján: A magyar 
protestáns egyház története, szerkesztette Zsilinszky Mihály. Budapest 1907, a szerkesztő 
a jándéka ; Adatok, írta Veres József, az író ajándéka. 

A Luther-Társaság kiadványaiból beküldetett: Jelentés a Luther-Társaság 1906. évi 
működéséről. Budapest, 1907 ; Hitért, Hazáért, írta Gagyhy Dénes. Budapest, 1907 ; A ker. 
egyház történetének Vezérfonala, írta dr. Nielsen Frigyes, fordította Szeberényi Lajos Zs. 
Budapest, 1 9 0 7 ; A bánat tisztít, írta Torkos László. Budapest, 1 9 0 7 ; Kovács Balázs esete, 
írta Kapi Béla. Budapest, 1 9 0 7 ; Bibliás Máté, írta Gyurátz Ferencz. Budapest, 1 9 0 7 ; Hitetlen 
Tamás, írta Kovács V. Budapest, 1 9 0 7 ; Gerhardt Pál, írta Paulik János. Budapest, 1907. 

Az egyetemes könyvtár részére a következő lapok, illetőleg folyóiratok já r tak : 
Evang, Népiskola, szerk. Papp József ; Evang. Őrálló és a Hivat. Közlemények, szerk. Geduly 
Henrik ; Gyámintézet, szerk. Bognár Endre ; Evang. Családi Lap, szerk. Kovács Sándor. 

A levéltár igen értékes ajándékkal gyarapodott : 0 Méltósága, az egyetemes felügyelő úr 
megszerezte néhai Czékus István tiszakerületi püspök özvegyétől és a levéltárnak adomá-
nyozta Bauhofer György volt budai lelkész naplóját, Mária Dorottya főherczegasszonynak a 
főherczegasszonyhoz intézett 41 levelével együtt. 

A közgyűlés tudomásul veszi a könyv^ és levéltáros jelentését és köszönetet 
mond mindazoknak, kik a beküldött müvekkel szívesek voltak a könyv- és levéltárt 
gyarapítani; különösen pedig megköszöni Zsilinszky Mihály bányakerületi felügyelő 
és báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő nagy értékű ajándékát. 

61. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 48-ik pontja kapcsán bemutatja az egyetemes 
levéltár szervezése tervezetének kidolgozására kiküldött bizottság az egyetemes levéltári sza-
bályzat tervezetét. 

A közgyűlés a beterjesztett levéltári szabályzatot a 9-ik §-nak következő 
kiegészítésével : 

„A hivatalos órák tartásának számát és idejét a levéltári bizottság meg-
változtathatja", véglegesen megállapítja és a szabályzatnak a kinyomtatását jelen 
jegyzőkönyv függelékeként elrendeli. 

E szabályzat már f. évi november 1-én lép életbe és miután a levéltáros 
díjazására szükséges fedezet a közgyűlés rendelkezésére ezidőszerint nem áll, Sztehló 
Kornél egyetemes ügyész a levéltárosi tiszteletdíj félévi részletének fedezésére 
600 koronát felajánl és nyomban a közgyűlés asztalára készpénzben letesz, mely 
nagylelkű adományáért a közgyűlés szíves köszönetet mond. A levéltáros jövő évi 
tiszteletdíjának fedezetlenül maradó része s a levéltáros mellé adandó írnok díja az 
államsegélyből lesz fedezendő. 

Góbi Imre levéltáros, miután lemondásának oka, tudniillik ismételt műtétet 
igénylő lábbaja megszűnt, lemondását közkívánatra visszavonván, az egyetemes köz-
gyűlés azt örömmel tudomásul veszi. 

Végül a levéltári bizottságba megválasztattak Scholcz Gusztáv és Sztehló 
Kornél elnöklete mellett Kaczián János, dr. Zsigmondy Jenő, Szigethy Lajos. 



29 

62. (H.) Felvétetvén Sztehló Kornél egyetemes ügyésznek a mult évi jegyzőkönyv 62—70. 
48. pontjában foglalt indítványa, 

az egyetemes közgyűlés felhívja úgy az egyházi testületeket, mint az egyes 
hitrokonokat, hogy a levéltáraikban meglévő régi okiratokat és jegyzőkönyveket, külö-
nösen a XVI., XVII. és XVIII. századból, tulajdonjoguk fen tartásával helyezzék el az 
egyetemes levéltárban, vagy legalább is közöljék az egyetemes levéltárossal levéltáraik 
jegyzékét, hogy a kutatók ily módon útbaigazítást nyerjenek aziránt, hol keressék és 
hol találhatják a történeti, különösen pedig az egyháztörténeti nevezetesebb adatokat. 
Az egyetemes közgyűlés végül megbízza a levéltári bizottságot, hogy az egyetemes 
könyvtár kiegészítésére és gyarapítására vonatkozólag tegyen javaslatokat. 

63. (Gly.) Az idei közgyűlés jegyzőkönyvének 27. pontja alatt kiküldött bizottság 
Jeszenszky Pál tanár kérvényére, mellyel perügyének revízióját elrendelni kéri, tekintettel 
arra, hogy a peresügy revíziójának kérdése törvénykezési és nem közigazgatási útra tartozik, 
a kérelem elutasítását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatát magáévá tévén, azt hatá-
rozattá emeli. 
64. (Gry.) Tárgyaltatott dr. Vitalis István és Breznyik János selmeczbányai ev. lyceumi 

tanároknak egyenesen az egyetemes közgyűléshez beadott kérvénye, melyben azt kérik, hogy az 
eddig élvezett őri tiszteletdíjuk élvezetében, — melytől folyó évben a lyceumi kormányzó testület 
határozatát helybenhagyó, a dunáninneni kerületi közgyűlés 1907. évi jegyzőkönyvének 50-ik 
jegyzőkönyvi pontja alatt hozott határozat megfosztja — továbbra is meghagyassanak. 

Az egyetemes közgyűlés a lyceumi kormányzó tanács elnökének a kérvé-
nyezők kérelméhez hozzájáruló véleményének figyelembevételével és tekintettel arra, 
hogy a selmeczbányai lyceum egyetemes jelleggel bír és így a kérvényezőknek 
jogában áll az egyetemes közgyűléshez egyenesen is folyamodni, a jövőre való 
következtetés nélkül kimondja, hogy kérvényezők az eddig általuk már élvezett szer-
tárosi tiszteletdíj élvezetében továbbra is meghagyandók. 

65- (Gy.) (Tárgyaltatott Lehotzky Mihály tótkomlósi felügyelőnek felebbezése a bányai 
egyházkerület 1907. évi közgyűlésének 101. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata ellen, 
melyben ez az egyházmegyei közgyűlés határozatát megerősítvén, Bukovinszky István tótkomlósi 
tanítónak nyugdíjazása folytán az interkaláris jövedelmet 214 korona 15 fillérben állapítja meg. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy az interkaláris jövedelem 
a nyugdíjaztatás időpontjától számítandó, a bányai kerület határozatát helybenhagyja. 

66. (Gry.) Tárgyaltatott Zimmermann Andor felebbezése, melyben a tiszai egyház-
kerület 1907. évi közgyűlésének 89. jegyzőkönyvi pontja alatt foglalt, a szepesi városok 
egyházmegyének a gyámintézeti istentisztelet magyar nyelvű megkezdését és a lelkészbeik-
tatási szertartás magyar nyelvű bevezetését elrendelő határozatát jóváhagyó határozatának 
megváltoztatását kéri. 

Az egyetemes közgyűlés, a jogügyi bizottság véleménye alapján, a tiszai 
egyházkerület határozatát indokainál fogva és még azért is helybenhagyja, mert 
eltekintve attól, hogy kizártnak veendő, miszerint egyébként tisztán németajkú 
egyházközségekben is, a magyar nyelvben jártasak ne lennének, az egyház érde-
kében is fekszik, hogy úgy a gyámintézeti, mint a lelkészbeiktatási istentisztele-
teken legalább az istentisztelet bevezetésében magyarhoni egyházunknak magyar 
jellege a magyar nyelv használata által is megfelelő kifejezésre jusson. 
67. (Gry.) Tárgyaltatott dr. Mosánszky Titusz kérvénye, mely nem a közgyűléshez, 

hanem a közgyűlés elnökségéhez adatott be. 
Az egyetemes közgyűlés a kérvényt, a jogügyi bizottság véleménye folytán, 

elintézés végett az egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek kiadja. 
68. (Gy.) Tárgy altatott Jeszenszky Károly felebbezése a bányai egyházkerület 1907. 

évben tartott közgyűlésének 21. jegyzőkönyvi pontjában foglalt azon határozata ellen, melylyel 
a mezőberényi II. számú egyház kérelmet, hogy a szarvasi főgimnázium fentartásához fizetett 
évi 386 korona 20 fillér járulék további fizetése alól felmentessék, tekintve, hogy magánjogi 
természetű ügyről van szó és így az egyházi közigazgatáshoz nem tartozik, elutasította, 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület határozatát indokainál 
fogva helybenhagyja. 
69. (Gry.) Tárgyaltatott a bánluzsányi egyházközségnek a dunáninneni egyház-

kerület 1907. évi közgyűlésének 51. jegyzőkönyvi pontja ellen beadott felebbezése, mely 
határozattal a trencséni esperességi közgyűlésnek azon határozatát, hogy az egyházmegyei 
adóhoz való járulás ezentúl nem lélekszám, hanem állami adó alapján vettessék ki, indokainál 
fogva és az E. A. 289., 288. és 251. §-ai értelmében is helybenhagyja. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság véleménye folytán a dunán-
inneni egyházkerület határozatát indokainál fogva, helybenhagyja. 
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70—76. 70. (Gy.) A jogügyi bizottság bemutatja Siska Sámuel és társának a bányai egyház-
kerület 1907. évi közgyűlésének 22. jegyzőkönyvi pontjában a tanító-földek tárgyában hozott 
határozata ellen benyújtott felebbezését. 

Az iratok nem lévén felszerelve, a bányai egyházkerületnek visszaadatnak. 

71. (Gy.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy Jeszenszky Károlynak, a bányai egyház-
kerület 1907. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 90. pontjában foglalt határozata ellen benyújtott 
felebbezése nincs felszerelve. 

Az egyetemes közgyűlés az iratokat felszerelés végett a bányai egyház-
kerületnek visszaadja. 

72. (Gy.) Tárgyaltatott Szeberényi Lajos Zsigmond békéscsabai lelkésznek a bányai 
egyházkerület 1907. évi közgyűlésének 13. jegyzőkönyvi pontjában foglalt azon határozata 
ellen benyújtott felebbezése, mely határozattal Szeberényi Lajos Zsigmond ellen az E. A. 
324. §. f ) és g) pontjaiban meghatározott egyházi vétségek miatt a fegyelmi eljárást és vizs-
gálatot elrendelte. 

Az egyetemes közgyűlés, figyelemmel az E. A. 360. § -ara, a bányai 
egyházkerület határozatát érintetlenül hagyja. 

73. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 54-ik pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, 
hogy a Róth-Teleky Johanna-féle ösztöndíj, számszerint 60, az 1906 — 1907. tanévre 70 koro-
nával kiosztatott. 

Tudomásul szolgál. 

74. (Gy.) Az előző ponttal kapcsolatban tárgyaltatott a felsőlövői ág. h. ev. főgim-
názium kérvénye, melyben azt kéri, hogy tanulói az 1907—1908. évi tanévtől kezdve a 
Róth—Teleky-féle ösztöndíjért folyamodhassanak. 

Minthogy a boldog emlékű alapító intézkedése szerint az ösztöndíjban 
minden hazai ág. hitv. evang. teljes nyolcz osztályú gimnázium VII. és VIII. osztály-
beli növendékei a Róth-Teleky Johanna-féle ösztöndíjért a díj osztó-bizottsághoz folya-
modhatnak, az egyetemes közgyűlés nem látja annak szükségét, hogy külön hatá-
rozattal intézkedjék. 

75- (H.) A váczi lelkész, mint az ottani országos siketnéma-intézet vallásoktatója, 
jelenti, hogy a lefolyt 1906—1907. tanévben összesen 12 ág. hitv. ev. növendék részesült 
általa vallásoktatásban és egyházi gondozásban. E növendékek közül volt öt országos 
alapítványon, egy bejáró alapítványos, két segélyezett bejáró, két magánalapítványos, egy a 
főváros költségén s egy saját költségén. 

Tudomásul szolgál. 

76. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 57. pontjánál olvastatott a számvizsgáló-bizottság 
jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes egyház 1906. 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 
pénztáros által 1906. évi január 1-től deczember 31-ig vezetett számadást tételről-tételre átvizs-
gálván, azt rendben találta. 

1. Az egyetemes egyház folyószámlája: 
Egyházkerületek járulékai 2,000 kor. — fill. 
Nyomtatványokért 617 „ 30 „ 
Befolyt perköltség 281 „ — „ 
Alapítvány-kezelési díjak 1,088 „ 16 „ 
Tőkekamat 421 „ 21 „ 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének 2/io-e 2,439 „ 50 „ 
Az egyetemes felügyelő adománya . . 3,500 „ — „ 
Pótlék a tartalékalapból 1,050 „ 36 „ 

Bevétel . 11,397 kor. 53 fill. 

Tisztviselők díjazása 2,460 kor. 96 fill. 
Tanintézetek segélyezése 756 „ — „ 
Nyomtatványok 1,301 „ 17 „ 
Útiköltségek s napidíjak 2,847 „ — „ 
Házbér a levéltári helyiségért . . . . 400 „ — „ 
Vegyesek 427 „ 40 „ 
Rendkívüli 3,205 „ — „ 

Kiadás 11,397 kor. 53 fill. 
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2. Az egyetemes egyház tökeszámlája: 
Szabad rendelkezésre m. évi tőkemaradvány 
Tartalékalap „ „ „ 
Pótlék a folyószámlának 
Bauhofer György-alapítv. m. é. tőkemaradv. 
Gr. Blankenstein György-alapítv. m. é. 

tőkemaradványa 
Gr. Blankenstein György-hagyomány 2. és 

3-ik részlete 
Gr. Blankenstein György, kamatjövedelem 

Evvégi tőke 

3. A gr. Teleki-Róth Johanna alapítv. folyó-
számlája : 

Kamatjövedelem 
Pótlék a tartalékalapból 

Bevétel . 

60 ösztöndíj 70 K-val Kiadás . 

76. 

1,852 kor. 64 
1,050 „ 36 

4,606 „ 92 

5,867 „ 77 
145 „ 12 

3,950 kor. 41 fill. 
249 59 

4,200 kor. — fill. 

89,303 kor. 58 fill. 

802 ,, 28 „ 
302 „ 62 „ 

10,619 „ 81 „ 

101,028 kor. 29 fill. 

4,200 kor. fill. 

4. A gr. Teleki-Róth Johanna-alapítv. töke-
számlája : 

Rendes tőke m. é. maradvány . . . . 
Tartalékalap „ „ „ . . . . 
Pótlék a folyópénztárnak 

2,473 kor. 13 fill.} 
249 „ 59 „ } 

90,348 kor. — fill. 

2,223 54 

75 

5. A theol. akadémiai alap folyószámlája: 
Kamatjövedelem 1,291 kor. 25 fill 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének Vio-e 1,219 
Pótlék a tartalékalapból 1,103 

Bevétel 
A theol. akadémiai pénztárba — Kiadás 

3,614 kor. — fill. 
3,614 kor. fill. 

6. A theol. akadémiai alap tökeszámlája: 
Rendes tőke, m. é. maradvány . . . . 
Tartalékalap „ „ „ . . . . 2,419 kor. 66 fill.} 
Pótlék a tolyószámlának 1,103 „ — „ \ 

70,005 kor. 39 fill. 

1,316 „ 66 „ 

7. Az egyetemes közalap folyószámlája : 
Mnlt évi maradvány 146,408 kor. 68 fill. 
Országos segély 100,000 „ — „ 
Egyházkerületek járulékai 41,932 „ — „ 
Kamatjövedelem 7,905 „ 06 „ 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének 3/io-e 3,659 „ 25 „ 

Bevétel . 299,904 kor. 99 fill 

Segélyek az 1905. egyet. gyűl. 63. jk. 
pontja értelmében . . . . . . . . 150.096 kor. — fill. 

Postaköltség 38 „ 21 „ 
A tőkeszámlának a kamat- és házjövede-

lem 20%-ja 2,312 „ 86 „ 
Kiadás 152,447 kor. 07 fill. 

Evvégi maradvány 147,457 kor. 92 fill. 

8. Az egyetemes közalap tökeszámlája: 
Mult évi maradvány 282,974 kor. 24 fill. 
Befolyt birságok 2,130 „ — „ 
A folyószámlától 2,312 „ 86 „ 

Evvégi maradvány 
Átvitel 

287,417 10 
699,796 kor. 90 fill. 

8* 
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76. Áttétel 699,796 kor. 90 fill. 

9. Egyetemes Névtár számlája: 
Fedezetlen költség* az előző évről 
Eladott példányokért befolyt . 

520 kor. 96 fill. 
5 < ,, — ,, 

Évvégi fedezetlen költség1 463 kor. 96 fill. 

10. Az egyetemes nyugdíjintézet folyószámlája 
Az egyetemes közalap folyószámlájától 
Egyházker. járulékok s offertoriumok . 
A theol. akadémia járulékai . . . . 
Kamatjövedelem 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének 3 / i o - e 

A szentkirályi-u. ház kezelési számlájától 
Bevétel . 

48,096 kor. — fill. 
61,939 „ 76 „ 

2,244 „ — „ 
39,954 „ 09 „ 

3,659 „ 25 „ 
4,036 „ 98 „ 

159,930 kor. 08 fill. 

Özvegyi s árvanyugdíjak 86 fél részére 34,739 kor. 97 
Tisztviselők díjazása 800 •>-> 

— • 

Bizottsági tagok útiköltségei s napidíjai 509 n 60 
Postadíjak 63 V 50 
A tőkeszámlának 123,817 r 01 

Kiadás 159,930 kor. 08 fill. 

11. Az egyetemes nyugdíjintézet tőkeszámlája: 
Mult évi maradvány 1.107,718 kor. 64 fill. 
A folyószámlától 123,817 „ 01 „ 

Evvégi maradvány 

12. Kegy díj alap : 
Mult évi maradvány 
Az egyetemes közalap folyószámlájától 
Kamatjövedelem 

Bevétel 
Kegydíjak 22 fél részére Kiadás 

Evvégi maradvány 

20,007 kor. 72 fill. 
9,600 „ — „ 

796 25 
30,403 kor. 97 fill. 
13,910 kor. 75 fill. 

1.231,535 kor. 65 fill. 

16,493 kor. 22 fill. 

13. Zelenay Gedeon alapítványa : 

Évvégi maradvány 
Átvitel 

25.083 kor. 78 fill. 
Kamatjövedelem 1,212 „ 46 y 

Bevétel 26,296 kor. 24 fill. 

A theol. akadémiai pénztárba . 1,000 kor. fill. 
Kezelési díj az egyetemes pénztárba . 72 „ 75 » 

Kiadás 1,072 kor. 75 fill. 
Évvégi maradvány 

Lissovényi László alapítványa: 
Mult évi maradvány 3,438 kor. 08 fill. 
Kamatjövedelem ' 125 „ 30 

Bevétel 3,563 kor. 38 fill. 

Ösztöndíjul folyósítva 125 kor. fill. 
Kezelési díj az egyetemes pénztárba . 7 „ 52 r> 

Kiadás 132 kor. 52 fill. 

25,223 kor. 49 fill. 

3,430 kor. 86 fill.  
1.976,480 kor. 12 fill. 
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Áttétel 1.976,480 kor. 12 fill. 76. 

15. Szinovitz Lajos alapítványa: 
Mult évi maradvány 142.771 kor. 01 fill. 
Kamatjövedelem 3,994 „ 18 „ 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének Vio-e 1,219 „ 75 „ 

Bevétel . 147,984 kor. 94 fill. 

Kezelési díj az egyet, pénztárba Kiadás 312 kor. 83 fill. 
Év végi maradvány 147,672 „ 11 „ 

16. Eőry Sándor hagyománya : 
A hagyatékból részletekben befolyt 
Időközi kamat . . . . . . . . 
A vett értékpapírok névértékre való ki 

egészítése 
Bevétel 

A hagyomány terhére . . . Kiadás 

92,538 kor. 10 fill. 
3,586 „ 32 „ 

1,279 „ 
97,403 kor. 42 fill. 

2,257 kor. 61 „ 
Évvégi maradvány 95,145 „ 81 „ 

17. Ezredév, juh. pályamű-alap : 
Mult évi maradvány 3,630 kor. 88 fill. 
Kamatjövedelem 114 „ 37 „ 

Évvégi maradvány 3,745 „ 25 „ 

18. Segédlelkészi kongrua: 
Mult évi maradvány 30.025 kor. 03 fill. 
Kamatjövedelem 1,087 „ 19 „ 

Bevétel . 31,112 kor. 22 fill. 
Az egyházkerületeknek . . Kiadás . 2,220 kor. — fill. 

Évvégi maradvány 28,892 „ 22 „ 

19. Bányai egyházkerület: 
Mult évi tartozása 6,000 kor. — fill. 
Tőkerészlet-fizetés 1,000 „ — „ 

Évvégi tartozás . 5,000 kor. — fill. 

20. Zsinati költségek számlája: 
Mult évi maradvány 556 kor. 70 fill. 
Eladott törvénypéldányokért 93 „ 66 „ 

Évvégi maradvány 650 „ 36 „ 

21. Hrabovszky Zsigmond alapítványa: 
Mult évi tőkemaradvány 202,400 kor. — fill. 
Új értékpapir-letét 6,000 „ — „ 

Évvégi tőkemaradvány 208,400 „ — „ 

22. Az üllői-úti ház értékcsökkenési alapja: 
Mult évi maradvány 5,881 kor. 43 fill. 
A ház vételára 1/2°/0-ja a kezelési számlától 1,900 „ — „ 
Kamatjövedelem 185 „ 25 „ 

Évvégi maradvány * 7,966 „ 68 „ 

23. A szentkirály-utczai ház kezelési számlája: 
Házbér az 1906. utolsó évnegyedre . . 4,087 kor. 50 .fill. 
Légszesz 50'52, a nyugdíjint. f. számlá-

nak 4,036-98 4,087 kor. 50 fill. 
Átvitel 2.468,952 kor. 55 fill. 



34 

Áttétel 2.468,952 kor. 55 fill. 

24. Az üllői-úti ház kezelési számlája : 
Házbérek 
Az előző évben tartalékba tett adóösszeg 

24,010 kor. — fill. 
1,200 „ — „ 

25. 

Bevétel 25,210 kor. — fill. 

Házbéradó 9,735 kor. 41 fill. 
Házfenntartási költség 1,377 „ 09 » 
Az értékcsökkenési alap javára . . . . 1,900 „ — r> 
A hitelező-alapoknak kamatul . 12,197 „ 50 •ti 

Kiadás 25,210 kor. — fill. 

A szentkirály-utczai ház építési számlája : 
A fővárosi pénztárba fizetett illetékek . 552 kor. 18 fill. 
Bokrétaünnepélyi költség 762 „ 50 n 
Tüzkárelleni biztosítás 44 „ 55 y> 
Építési költségek 182,419 „ 10 n 

Kiadás 183,778 kor. 33 fill. 

26. A brassói egyház letétszámlája 

Az előző év végén volt a vagyon 

600 

Evvégi vagyon 

Tehát gyarapodás 

2.469,552 kor. 55 fill. 
2.234,008 „ 13 „ 

235,544 „ 42 „ 

Gyarapodás 
Gr. Blankenstein György alapítványa 6,012?kor. 7 üli 89j;fiii 
Egyetemes közalap folyószámlája . 1,049 „ 24 

„ „ toké „ . . . 4,442 „ 86 „ 
Egyetemes nyugdíjintézet tőkeszámlája . . 123,817 „ 01 „ 
Zelenay Gedeon alapítványa . . . . 139 „ 71 „ 
Szinovitz Lajos „ 4,901 „ io 
Eőry Sándor hagyománya (új). . 95,145 „ 81 
Ezredéves jubil, pályamüalap . . . . 114 „ 37 „ 
Zsinati költségek számlája 93 „ 66 „ 
Hrabovszky Zsigmoud alapítványa 6,000 „ il 
Üllői-úti ház értékcsökkenési alapja . 2,085 „ 25 „ 

Gyarapodás az egyes alapoknál 

Apadás : 
Egyetemes egyházi tartalékalap 
Gr. Teleki-Róth Johanna-alapítványi alap . 
Theol. akadémiai alap 
Kegy díj-alap 
Lissovényi László alapítványa . . . . . . 
Segédlelkészi kongrua-alap 
A mult évben tartalékba tett adóösszeg . 

pW 243,801 90 

1,050 kor. 36 fill. 
249 » 59 n 

1,103 » — Y> 
3,514 n j 22 n 

7 15 50 T 
- " 

1,132 y> 81 V 
1,200 n — n 

Apadás az egyes alapoknál 
Tiszta gyarapodás 

A 2.469,552 kor. 55 fill, vagyont képviselik: 
1. Alapítólevelek, kötelezvények s követelések: 

B. Prónay Dezső Budapesten . . '5% 4.840 kor. — fill. 
Kroll Vilmos örökösei Budapesten . 6% 1,821 „ 64 „ 
Özv. Jurenák Józsefné, Pusztaságon 5% 46,000 „ — „ 
Bányai egyházkerület 5,000 „ — „ 
Követelés a Névtár számlájától . . . . 463 „ 96 „ 
A szentkirályi-u. ház építési tartozás . . 1 8 3 , 7 7 8 „ 33 „ 

Átvitel 

8,257 48 

235,544 kor. 42 fill. 

241,903 93 
241,903 kor. 93 fill. 
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Áttétel 241,903 kor. 93 fill. 76-78. 
2. Közértékpapirok : 

Magyar földtehermentes, kötvények . 4% 23.400 kor. — fill. 
Magyar földhitelintézeti záloglevelek 4°/0 692.400 „ — „ 

talajjavít. „ 4% 67.200 „ — „ 
Egyes, bpesti főv. takarékp. „ 4V*% 183.000 „ — „ 

„ 4% 30.000 „ — „ 
Magyarorsz. közp. „ „ 4V2% 89.400 „ — „ 
Magyar jelzálog hitelbank „ 472% 10.600 „ — „ 
Kisbirt. orsz. földhitelintézet „ 5% 37.400 „ — „ 

„ 47,% 126.200 „ — „ 1.259,600 „ — „ 

3. Takarékpénztárűag kezelt értékek: 
Cheque-számla az egyes. bp. főv. takpztnál 312,960 kor. 50 fill. 
Folyószámla a magyar földhitelintézetnél . 1,148 „ — „ 314,108 „ 50 „ 

4. Pénztár-számla 29,812 „ 5 1 , , 
5. Az üllői-úti házba fektetett összeg . . . 415,727 „ 61 „ 
6. A külön kezelt Hrabovszky Zsigmond-ala-

pítvány letétszámlája 208,400 „ — „ 
Összeg 2,469,552 kor. 55 fill. 

Az egyetemes közgyűlés a számvizsgáló-bizottság ezen jelentése alapján a 
számadást és kimutatást tudomásul veszi és Bendl Henrik egyetemes pénztárost, 
dr. Zsigmondy Jenő főellenőrt és Liedemann Rezső egyetemes ellenőrt az 1906. évi 
január 1-től 1906. évi deczember 31-ig vezetett és szabályszerűen megvizsgált 
számadására nézve a szokásos fentartással a további felelősség terhe alól felmenti. 

77- (Gy.) Az előző ponttal kapcsolatban jelenti a számvizsgáló-bizottság, hogy a 
Weszter-féle hagyatékról bemutatott számadás okmányolva nem lévén, azt nem vizsgálhatta 
szabályszerűen felül, egyúttal tekintettel az egyetemes gyámintézet közgyűlésének azon hatá-
rozatára, melylyel kéri, hogy a Weszter-féle hagyatékhoz tartozó ingatlanok kezelése az 
egyetemes gyámintézetre bízassék, javasolja, hogy a számadások átvizsgálás végett az 
egyetemes gyámintézetnek adassanak ki. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítvány felett a határozathozatalt függőben 
tartja az egyetemes gyámintézeti jelentés tárgyalásáig. 

78. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 60. pontjánál az egyetemes számvevőszék az 
egyházkerületek 1906. évi számadásai felülvizsgálásáról 1907. évi október hó 22-iki jegyző-
könyvének 2 —5-ik pontjai alatt a következőket jelenti: 

2. Tárgyaltattak a bányai egyházkerület 1906. évi számadásai: a) A közigazgatási 
pénztár bevétele 140,083*47 kor., kiadása 132,369*58 kor., pénzkészlete 7713*84 korona. 
A vagyon 549,045*39 kor., melyben a tőke 262,251*89 kor., a tartalékalap 124,410*81 kor., 
a nőnevelő-intézet épületén 74,523-28 kor. Úgy a bevételek, mint a kiadások csoportosítva és 
kimerítően részletezve vannak. — b) A nőnevelő-intézet bevétele és kiadása 33,396*58 kor., 
a kerület adománya a fentartáshoz 5261*08 kor., a túlkiadás fedezésére pedig 2884*50 kor. 
előleget adott. — c) A kerületi segélyző-intézet bevétele 19,797"— kor., kiadása 19,010*62 
kor., pénztári maradványa 786*38 kor. A vagyon 267,699*52 kor. Az intézetnek 90 fél segélye-
zésére 18,000 kor. állott rendelkezésére. A számadások világos, pontos kezelésről tanúskodnak, 
az értékek nyilvántartása helyes. 

A kifogástalanul összeállított, áttetsző és részletesen tájékoztató számadásokat az 
egyetemes számvevőszék jóváhagyja. 

3. Tárgyaltattak a dunáninneni egyházkerület 1906. évi számadásai : a) a közigazgatási 
pénztár bevétele 309,960*69 kor., kiadása 309,181*01 kor., a készpénz az év végén 779*68 kor., 
a postatakarékpénztárban pedig 4539*75 kor. Az eredményszámla szerint a jövedelem 77,027*14 
kor., a költség pedig 72,671*74 kor. 4355*40 kor. egyenleggel a kerület javára, mely 
összeggel együtt a kerületi törzsvagyon 171,7 72*85 kor. Áz összes vagyon, mely különböző 
alapok között oszlik meg, az év végén 463,573 97 kor. s ez, a modori ingatlant és kisebb 
hátralékokat leszámítva, takarékbetétekben és értékpapírokban (állami kötvények és záloglevelek) 
van elhelyezve. A számadás könnyen áttekinthető és szakavatott kezelésről tanúskodik. — 
b) A Reischel-féle alapítvány zárszámadása 24,204*46 kor. bevételt és 24,113*70 kor. kiadást 
mutat fel 90*76 kor. pénztári maradvány nyal. Az eredményszámla szerint a theol. akadémia 
kapott 3000 koronát, segélyekre fordíttatott 10,280 kor., kezelési költség czímén 428*20 kor. 
volt a kiadás s így az eredmény 1693*69 kor. Az összes vagyon állampapírokban, zálog-
levelekben, betétekben és részvényekben 326,534*76 kor. A számadás világos, kifogástalan. — 
c) A modori leányiskola számadása terjed 1906 július 1-től 1906 decz. 31-ig. Ezzel a polgári 
leányiskola számadása is a naptári évhez alkalmazkodik, hogy összhangba jöjjön a kerületi 

9* 
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78-81. számadással. Nincs részletezve, főösszegekben a bevétel 13,788-29 kor., a kiadás 13,330*22 
koronában van feltüntve, a maradvány 458 07 kor. 

A számvevőszék a dunáninneni egyházkerület számadásait, mint a követelményeknek 
megfelelőket, jóváhagyja. 

4. Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület pénztárainak 1906. évi számadása. 
A 63 lapra terjedő füzet: Ä) Pénztári forgalom (3—49. 1.), B) Tőkeforgalom (50 — 51. 1.) és 
C) Vagyonkimutatás (52— 63. 1.) főczím és számos alczíin alatt ad részletes és teljesen kimerítő 
kimutatást a forgalomról és vagyoni állapotról. Az alapítványoknál a keletkezési év és a czél is, 
a melyre fordítandók, van feltüntetve. A gyámoldai pénztárnál a nyugdíjasok és segélyezettek 
névszerint vannak felsorolva a nekik járó nyugdíj összeggel együtt. A 15 különféle pénztár 
bevétele volt 1.371,917*43 kor., kiadása 1.353,817.— kor., a tiszta maradvány — néhány 
pénztár túlkiadásának leszámítása után — 18,100 43 kor. A tőkevagyon — az ingatlan kivé-
telével — 1.339,113-35 kor. (+49,748*78 kor.), mely összegből 734,319-86 kor. 399 darab 
magánkötvényen van elhelyezve 4 7 z % — 8 Q / 0 kamatozás mellett. 

A kimerítő és részletes számadást a számvevőszék jóváhagyja. 
5. Tárgyaltatott a tiszai egyházkerület 1906. évi számadása. A pénztári forgalom 

632,448-92 kor. bevételt, 620,331'78 kor. kiadást és 12,117-14 kor. maradványt mutat fel. 
Az összes vagyon 962,983-01 kor., az előző évihez viszonyítva ismét 1534-06 koronával 
apadt, a mi onnan van, hogy a nyugdíjintézetnél és árvaháznál a bevétel nem fedezi a 
kiadást. A vagyon alapítólevelekben (3820-— kor.), értékpapírokban (204,180-— kor.), pénz-
intézetekben (57,783-56 kor.), kötvényekben (461,480-— kor.) van elhelyezve, ez utóbbi 
47*%—8°/ o kamat mellett. A vagyon többi része ingatlan, felszerelések, követelések és kész-
pénzből áll. A számadás helyesen van összeállítva, az ügyvitel pontos, a számadás és vagyon-
leltár hitelesítve van. 

A számvevőszék a követelményeknek mindenben megfelelő számadást jóváhagyja. 
Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi. 

79. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 61-ik pontjánál felvétetett a tiszai egyházkerület 
idei közgyűlése jegyzőkönyvének 40. pontja, a melyben az alkotandó új zsinati törvényekben 
az E. A. 231. §-ának megváltoztatását óhajtja. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület javaslatát kiadja a zsinati 
bizottságnak. 
80. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 62-ik pontjánál az egyetemes számvevőszék a 

selmeczi lyceum 1906/7. évi számadására nézve a következő jelentést teszi: 
Tárgyaltatott a selmeczbányai főgimnázium számadása, mely az előirányzattal össze-

hasonlítva, az intézeti háztartás javulásáról tanúskodik, a mennyiben a bevétel 70,695-44 kor. 
(előirányzat: 70,3*23'73 kor.), a kiadás 69,865*99 kor. (előirányzat: 70,323*73 kor.), a pénz-
tári maradvány 829*45 kor. Kölcsöntörlesztési kamat czímén fordul elő a számadásban (az elő-
irányzatban is) kiadási tétel, de az iskolát terhelő adósság nyilvántartva nincs. Egyébként a 
számadás helyes. 

A számvevőszék a számadást helyesnek találván, jóváhagyja, jövőre azonban a teher 
kimutatását is szükségesnek tartja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
81. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 63-ik pontjánál tárgyaltatott a pénzügyi bizott-

ságnak költségelőirányzati javaslata az 1908. évre s ezzel kapcsolatosan a budapesti Deák-téri 
ág. hitv. evang. testvéregyházak képviselőtestületének közlése, hogy Bendl Henrik pénztáros 
1907 július hó 1-től kezdődőleg a negyedik 200 koronás ötödéves pótlék élvezetébe lépett. 

Az egyetemes közgyűlés az 1908. évi költségelőirányzatot, figyelemmel a 
budapesti egyház közlésére is, következőleg állapítja meg: 

a) S z ü k s é g l e t : ' 1 . Tiszti díjak: Egyetemes világi főjegyző 800 kor. 
Egyetemes egyházi főjegyző 300 kor. Két egyházi jegyző 200 kor. Egyetemes tan-
ügyi bizottsági jegyző 400 kor. Egyetemes levéltáros 1200 kor. Egyetemes pénztáros 
345-28 kor. Pénztári ellenőr 335"75 kor. Összesen 3581*03 kor. 2. Napidíjak és 
útiköltségekre az egyetemes törvényszék, valamint a működő bizottságok tagjainak 
5000 kor. 3. Rendes segélyek: a pozsonyi lyceumnak 336 kor., ugyanannak magyar 
tanszéke javára 84 kor., a selmeczi lyceum egy tanszéke javára 252 kor., ugyan-
annak zeneintézete javára 84 korona. Összesen 756 kor. 4. Levéltár 400 kor. 
5. Nyomtatványok 1300 kor. 6. Vegyesek 300 kor. 7. Előre nem látott kiadásokra 
198'97 kor. összesen 11,536 kor. 

b) F e d e z e t : 1. Kamatokból 1000 kor. 2. Az üllői-úti 24. számú bérház 
14,000 koronára tehető tiszta jövedelmének 2/io része 2800 kor. 3. A négy kerület 
járulékaiból 2000 kor. 4. A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítvány kezeléséért 700 kor. 
5. Az egyetemes pénztár kezelése alatt álló alapítványok 6% kezelési díjaiból (E. A. 
228. §.): a) Zelenay Gedeon-alapítványból 72 kor., b) Szinovitz Lajos-alapítványból 
320 kor., c) Lissovényi László-alapítványból 8 kor., d) Blankenstein-alapítványból 
36 kor. Összesen 436 kor. 6. Sztehló Kornél ügyész adományából 400 kor. 7. Az 
államsegélyből 11,536 kor. Összesen 18.872 kor. 
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82. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 67-ik pontjánál a közalapjövedelemből kerületenkint 8 2 - 8 4 . 
kiutalványozott 9160 korona kiosztására nézve jelenti a dunáninneni kerület, hogy missziók 
segélyezésére 3000 koronát, egyházak segélyezésére 4000 koronát, hitoktatók segélyezésére 
2160 koronát fordított; a tiszai kerület jelenti, hogy missziók segélyezésére 4800 korona, 
misszionáriusok és vallásoktatók költségeire 3440 korona fordíttatott, a fenmaradt összeg a 
missziói tartalékalaphoz csatoltatott, a mely az évközi kamattal a mult év végén 25,818 kor. 
45 fillért tett k i ; a bányai kerület jelenti, hogy az egyházak segélyezésére 5450 korona, 
lelkészek segélyezésére 2900 kor. fordíttatott és a mult évben visszatartott 429 korona 
60 fillérrel együtt 969 korona 60 fillér kezeltetik a kerületi pénztárban; a dunántúli egyház-
kerület jelenti, hogy vallástanítóknak segélyezésére fordíttatott 7930 korona, szegény egyházak 
és missziók segélyezésére 1250 korona, mihez képest a 20 korona túlkiadás a kerületi pénz-
tárból lett fedezve. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentéseket tudomásul veszi. 

83. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 68. pontjánál felvétetett az egyetemes pénzügyi 
bizottság javaslata, a mely szerint a közalap kiosztásra kerülő 1907. évi jövedelme a követ-
kező: a kerületek járulékai 41,932 kor., az 1907. évi országos segély 100,000 kor., kamat-
jövedelem 8355 70 kor., házbérjövedem 5760 kor., összesen 156,047'70 kor., melyből levonandó; 
tőkésítésre a kamat- és házjövedelem 20%-a, 2823*14 kor., költségekre 128-56 kor. és így 
kiosztásra kerül 153,096 kor. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a közalap jöve-
delmeibőí 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 kikebelezett fehérkomáromi egyház-

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

úti- és lakbérátalánynyal alkalmazott négy misszionárius lelkész 
javadalmazására 9,600 „ 

5. Ugyanazok után egyet, nyugdíjintézeti 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 pótlék 

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

10. A selmeczi tanítóképző-intézet javára 1,800 „ 
11. A szarvasi tanítóképző-intézet javára 1,800 „ 
12. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi főiskola és tanítóképző 

fenntartására 7,000 „ 
13. A soproni theologiai főiskolának 2,160 „ 
14. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő-intézete javára . . . . 3,000 „ 
15. A bányai kerület aszódi leánynevelő-intézete javára . . . . 3,000 „ 
16. A duuántúli kerület kőszegi leánynevelő-intézete javára . 3,000 „ 
17. A dunáninneni kerület modori leánynevelő-intézete javára . 3,000 „ 
18. A Luther-Társaságnak 1,000 „ 
19. A dunántúli egyházkerületnek a zágrábi misszió segélyezésére . 1,000 „ 
20. A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére 

egyházkerületenkint 9,660 kor., összesen 38,640 „ 
Összesen : 153,096 kor 

A fent nevezett segélyösszegek 1908. évi január hó 1-én lesznek kifize-
tendők. A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére a 20. pont 
alatt utalványozott 38,640 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 összes 
jövedelmei az E. A. határozmányainak szem előtt tartásával kiosztattak, az árvái 
egyházmegyéből beérkezett segélykérvény is elintézést nyert. 

84. (Zs.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 69. pontja szerint a közalapi 
évi járulékok 1913. évi deczember hó 31-ig lévén megállapítva, ahhoz képest a folyó évre 
fizetendő közalapjárulék 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, 
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•87- 85. (H.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 70. pontjánál előterjeszti dr. Baltik 
Frigyes püspök a hitoktatói és missziói szükségletekre vonatkozó következő jelentését: 

A bányai egyházkerületnek a mult évi egyetemes gyűlésen bemutatott összkimuta-
tása szerint a hitoktatói évi szükséglet: évi 31,157 kor. 60 fillér. A missziók gondozására 
pedig évente szükségeltetnék 8945 kor. 80 fillér. Dunáninnen jelenti, hogy a missziók évi 
ellátása igényel: 23,200 kor. A többi kerületekből újabb adatokat nem vettem. 

Ennek folytán maradhat nyilvántartásban a mult évi jegyzőkönyv 70. pontjában 
foglalt kimutatás. 

Új összeírásnak, szerintem, csak akkor volna gyakorlati becse, ha mindenütt egy 
s ugyanazon minta szerint eszközöltetnék az összeírás s csakis reális adatok és nem egyéni 
óhajok és nézetek szerint történnék mindenütt a kimutatás. 

Tudomásul vétetik. 
86. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 71. pontjánál jelenti a tiszai egyházkerület, hogy 

a segédlelkészi kongruára fordíttatott 41 kor. 66 fillér és 125 kor. 38 fillér, mint készlet, 
a pénztárban maradt. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi. 
87. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 72. pontjánál olvastatott a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter úr következő leirata : 

4639. szám. 
r 

Méltóságos Báró, Felügyelő Ur! 

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház 1906. évinov. 7., 8., 9. és 10. napjain 
tartott közgyűléséből 72. kgy. sz. a. kelt s hozzám intézett nagybecsű felterjesztésre van 
szerencsém Méltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy az abban foglalt ama kérelmet, melynek 
értelmében a kongruát élvezett, de elhunyt lelkészek után maradt özvegyek férjük halála 
napjától számított egy félév lejártáig a kongrua élvezetében meghagyassanak, az 1898. évi 
XIV. t.-cz. értelmében, nem teljesíthetem. 

Az 1898. évi XIV. t.-cz. 2. §-a értelmében ugyanis a jövedelemkiegészítés egyedül 
és kizárólag a lelkészeket illeti meg, a törvényben sem az özvegyekről, sem az árvákról, sem 
végre az igényjogosult lelkészek másféle jogutódairól nem tétetik említés. Ugyanezen tör-
vények rendelkezései szerint a jövedelmi kiegészítés alapelvileg a lelkészi álláshoz van kötve. 
A jövedelem kiegészítés mértéke pedig a törvény 4. és 5. §-a értelmében kizárólag a személyi 
minősítéstől van függővé téve. Ebből önként következik, hogy -a lelkészek közül is csak az 
igényelhet a törvény értelmében jövedelemkiegészítést, a ki oly önálló működési körrel rend-
szeresített lelkészi állást tölt be, a melyhez jövedelmi kiegészítés van egybekötve és azt csakis 
azon időpontig igényelheti, a míg ilyen lelkészi állást betölt. 

Ez okból az egyházi főhatóságokkal történt megállapodás alapján az 1901. évi 
30,353. sz. a. kiadott utalványozási eljárás 7. pontja pontosan és félremagyarázatlanul meg-
szabja, hogy a jövedeleinkiegészítés a lelkészeket csak azon 7iaptól kezdve, melyen állomásukat 
elfoglalták, azon napig illeti meg, melyen állomásukról eltávoztak. 

Mindezekből tehát az tűnik ki, hogy a törvényhozás oly felhatalmazást, melynek 
alapján a jövedelemkiegészítés a lelkészeken kívül azok özvegyei vagy árvái részére is utal-
ványozható lenne bár az 1898. évi XIV. törvényczikkel nem adott. 

A felterjesztésben jelzett túlélvezmények keletkezése természetes következménye ama 
ténynek, hogy bár a térítmények nyilvántartása, valamint az azok behajtásával járó levelezések 
és intézkedések a közigazgatási teendőket jelentékenyen szaporítják, az egyházi főhatóságok 
határozott kívánságára, a jövedelemkiegészítés nem utólagosan, hanem félévenkint előleges 
részletekben utalványoztatik. 

Határozott tévedésen alapszik azonban a felterjesztésnek azon állítása, hogy „az özvegynek 
a férje halála napjától a félév végéig előre kifizetett kongruatöbbletet is mint túlélvezményt 
vissza kell fizetnie az állampénztárba", mert ugyancsak az utalványozási eljárás 7. pontja 
világosan mondja, hogy a lelkész elhalálozása esetében a részére még életében kifizetett 
jövedelemkiegészítési összeg a lelkész özvegyétől, illetőleg kiskorú gyermekitől vissza nem fog 
követeltetni. Es a szabályzatnak ezen intézkedése általam mindenkor és minden egyes esetben 
alkalmaztatik is. 

Ezenfelül az 1900. évi 95,722. sz. a. kibocsátott körrendelet is figyelembe veszi 
a méltánylást érdemlő azon körülményt, hogy a lelkészözvegyek az úgynevezett kegyelmi 
időre saját költségükön a helyettes, illetőleg segédlelkészekről gondoskodni kötelesek s azért 
úgy intézkedik, hogy a vallásfelekezetek rendelkezésére bocsátott segédlelkésztartási átalány, 
az ott megállapított összegek korlátain belül, a lelkészi özvegyek által tartandó segédlelkészek 
díjazására is fordítható. 

Látni való ezekből, hogy a vezetésem alatt álló minisztérium az 1898. évi XIV. t.-cz. 
végrehajtásában a lelkészek özvegyeivel szemben gyakorolt méltányosság terén elment addig 
a határig, a mely határon túl csak akkor lehetne menni, ha a törvényhozás az idézett tör-
vényt módosítaná. 
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A mi Méltóságod nagybecsű előterjesztésében a zsinati törvények 74. §-ra való utalást 87—91. 
illeti, erre nézve legyen szabad tisztelettel megjegyeznem, hogy a zsinati törvények e §-a a lel-
készi jövedelemnek az 1898. évi XIV. t.-cz. alapján adott állami kiegészítése tekintetében 
csakis az állami törvény rendelkezéseinek korlátai közt érvényesülhet. 

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1907 február hó 26. 

A miniszter helyett: Tóth, államtitkár. 
Az egyetemes közgyűlés a mult évi közgyűlésből tett felterjesztésre érkezett 

választ tudomásul veszi. 
88. (Gy.) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság jelentését a 

következőkben terjeszti elő : 
1. Gondnok által bemutatott 1906. évi számadás szerint az alapítványi tőke 

1905. év végén 202,428 kor. 27 fillér 
1906. évi szaporodás 6,255 „ 53 „ 
és így az 1906. év végén kitett . . . . 208,683 kor. 80 fillért. 

Ezen számadást átvizsgáltuk, az egyes tételeket a mellékletekkel összehasonlítva, 
rendben találtuk, minek folytán fenntartván a kimutatott s az egyetemes pénztárban őrzött 
értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való megvizsgálását, Bendl Henrik alapítványi 
gondnoknak az 1906-iki számadási évre a felmentvényt kiadtuk. 

2. Hrabovszky Istvánnak, a felsőlövői ág. hitv. ev. főgimnázium III. oszt. tanuló-
jának, valamint Hrabovszky Miklósnak, a felsőlövői főgimnázium Il-ik oszt, tanulójának, miután 
bizonyítványaik az alapítványi szabályoknak megfeleltek, az 1906—1907. tanévre a 600 — 600 
koronás ösztöndíjat kiadtuk. 

Tudomásul szolgál. 
89. (Gy.) Az előző ponttal kapcsolatban a jogügyi bizottság azt véleményezi, hogy 

a Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottságnak jogában áll a kamatjövedelem 
keretén belől az ösztöndíjat belátása szerint felemelni, vagy leszállítani, köteles azonban arról 
az egyetemes közgyűlésnek jelentést tenni. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság indítványát magáévá tévén, 
azt határozattá emeli. 
90. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 74. pontjánál a lelkészképesítő vizsgálatokról a 

püspökök jelentik, hogy lelkészi felavatást nyertek : a) a dunáninneni egyházkerületben : Lichner 
János, Boor Péter, Karaszka János, MaljárikPál; b) a dunántúli egyházkerületben : Ihász László, 
Ihász Mihály, Balikó Lajos, Hauszmann Károly Sándor, Dörmer Frigyes, Péter Sándor, 
Ebenspanger Károly Sándor és Jakab Iván ; c) a bányai egyházkerületben : Wallrabenstein Jakab, 
Lányi Alfréd, Mandl György, Huszágh Gyula, Székely András, Jeszenszky János, Dienes 
Gyula, Zathureczky László, Becker Mihály, Kelló Gusztáv, Szimonidesz Lajos ; d) a tiszai 
egyházkerületben : Fábry Viktor és Vrablicza Béla. 

E jelentést a közgyűlés tudomásul veszi. 
91. (H.) Olvastatik az egyetemes gyámintézet következő jelentése: 
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 47. évi közgyűlését folyó évi Szentmihály hava 

29-én nagy és fényes hallgatóság jelenlétében Győrött tartotta. 
A gyűlés jelentőségét nagyban emelte, hogy néhai boldogemlékezetű Báró Rad-

vánszky Béla egyetemes gyámintézeti világi elnök helyébe nagyméltóságú dr. Láng Lajos 
valóságos belső titkos tanácsos e helyen lett nagy remények közt hivatalba iktatva, ki is 
székfoglaló beszédében mélyreható fejtegetéssel a gyámintézet jövőjének képét megható voná-
sokkal, eleven színekkel gyönyörűen rajzolta meg, mire a közgyűlés elhatározta, hogy a remek 
beszéd az egész országban három nyelven kinyomatva minél szélesebb körben terjesztessék. 

Megható jelenetekben más tekintetben sem volt hiány ezen a gyűlésen. — Már gyűlést 
megelőzőleg szept. 28-án este a magyarhoni e. e. e. gyámintézet a Luthertársasággal közösen 
oly sikerült vallásos estélyt reúdezett, hogy emléke sokáig fenn fog maradni Győr váro-
sában. — Maga a közgyűlés elejétől végig mély nyomokat hagyott maga után. — De leg-
meghatóbb volt még is az a ritka szép, egyházias jellegű jelenet, mikor az elnöki fényes 
beiktatás után a vallás csodás örömétől, az isteni lélek erejétől meghatva a győri gyülekezet 
kicsinye, nagyja odajárult az áldozati oltár elé, és lerakta a maga jókedvű ajándékát a gyám-
intézet czéljaira. S ezen egyház- és vallásszeretetre valló, tiszteletet parancsoló áldozatkész-
ségével megbűvölte a rokonlelkeket, úgy, hogy azok is hasonló cselekedetre ragadtattak. — 
Begyűlt ez alkalommal: a győri gyülekezettől 200 korona, a helyi gydmintézettől úrvacsorai 
szentedények, a konfirmandusoktól keresztelő kánná és medencze, a győri középiskolába járó 
evang. if jaktól díszbiblia, a győri egyházmegyei gyámintézettől úrvacsorai kehely és ostyatartó 
betegek gyóntatására. — Gyurátz püspök 120 koronát adott, dr. Rátz Zoltánné 100, Gerö 
Mihály 50, a rákospalotai gyülekezet 100, Ihász Lajos egyházkerületi felügyelő 125 koronát. 
Utóbbi „Karsay-emlék"-re a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnél. 

Az elnöki jelentések során megható mozzanat volt az is, hogy dr. Borbély József 
budapesti vasúti főorvos, kevéssel halála előtt 5000 koronát bocsátott a gyámintézet rendel-
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91. kezésére, mely összeg1 a nagylelkű adományozó iránti hálából „dr. Borbély József" neve alatt 
alapítványként fog kezeltetni s az alapítvány kamatai évenként egy-egy szegénysorsú evang. 
egyházközség felsegélyezésére fordíttatni. 

A maga nemében szinte megható mozzanat, hogy a szentgotthárdi és fürstenfeldi 
szegény munkásnők maguk között a gyámintézetre többét gyűjtöttek, mint sok más vagyonos gyülekezet. 

Továbbá nagy érdeklődést keltett a közgyűlésen a tervbe vett országos nöegyesület, 
az egyházkerületi árvaügy, és a torzsai konfirmandus otthon. 

Az utóbbi időben újból hangoztatott „szorosabb egyesülésu eszméje a német Gusztáv 
Adolf-egylet és magyarhoni e e. e. gyámintézet között, a felmerült nehézségek és akadályok 
miatt ez idő szerint lekerült a napirendről, másrészről kimondotta a közgyűlés, hogy a köztük 
1886/7-ben közakarattal létrejött testvéries jó viszonyt jövőre is szorosan fenntartani kívánja. 

Mégis a magyarhoni e. e. e. gyámintézet azzal az alázatos kéréssel fordul az egyetemes 
gyűléshez: kegyeskedjék elrendelni, hogy az egyetemes egyház új épületében, a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézetnek is adassék hely, hol nyomtatványait, jegyzökönyveit s egyéb kiad-
ványait elhelyezheti az egyetemes levéltárnok felügyelete alatt. 

Nem kevésbbé a magyarhoni e. e. e. gyámintézet jelentése kapcsán ide mellékelten 
tisztelettel beterjeszti a dr. Veszter Lajos-féle hagyatékügyre vonatkozó újabb közgyűlési 
határozatát, jegyzőkönyvi kivonat alakjában. 

Végül örömtelten jelentjük, hogy a győri közgyűlésen több mint 32.000 koronát 
részint tőkésítettünk, részint segélyképen kiosztottunk. — Segélyben a következő egyházak, 
intézetek és egyesek részesültek: 

Nagy szeretetadományban-. Kúntaplócza 1000, Jolsvataplócza 1000, Költse 2000, Kis-
basztáj 568,23. Leopoldiánum segélyben : 3 theologiai Otthon összesen 600,4 leányisk. összesen 1600, 
torzsai konfirmandus Otthon 1640. — 800 korona szeretet-adományt kapnak egyenkint Birda, 
M.-Kosztolány, Öttevény, Osgyán, összesen 3200. 100 — 100 koronát: Apatelek, Zombor, 
T.-Becse, Szentetornya, Rád, Csépa, Bánostor, Újpest, Blatnicza, F.-Micsenye, Farnád, 
Székesfehérvár, Oroszvár, Ipolyság, F.-Petény, Salgó, Grinád, Ligetfalu, Puhó, Kisterenne, 
Sopronbánfalva, Vásáros-falu, K.-Váth, Sikátor, Suúr, F.-Dörgicse, Bonnya, F.-Lövő (tanítóképző), 
Böny, Pécs, Ujcsanálos, Szomolnok, L.-Szentandrás, Paloncza, Nagykároly, Nagysolymár, 
Tokaj, Sublechnitz, Kis-Szeben I., Sajó-Kaza, összesen 4000. Női és ifjúsági egyletek ado-
mányaiból: rozsnyói árvaház 243,82, pozsonyi diakonissza 400, újból más alapból pozsonyi 
diakonissza 600, Klopodia 200, Kispest 100, Zalaegerszeg 100, Pétermány 100, Zsolna 100. 
— Zalai misszió letét alapból Keszthely 133.88, — Gyurátz püspök adományából Nagyacsád 120. 
— Serleggyűjtés kőszegi leányiskolánál az Erzsébet alapra 176,06. — Kacziány alapból: 
Gádoros 800, Ungvár 800, Zsömbös Izabella 100. — Gusztáv Adolf emlékalapból Szepes-
tótfalu 200. Palló-alapból: Spannagel Józsefné, Hornyánszky Gusztávné, Krausz Imréné, 
Héring Lajosné, Szemján Mihályné, Bodiczky Kálmánné, Tót Jánosné, Kis Ignáczné, Blajsza 
Jánosné, Droppa Emiiné, Farbaky Józsefné, Kacska Sámuelné 50—50 koronát. 

Végül a német Gusztáv Adolf egyletnek Lipcsébe összesen 1652 kor. 83 fillér {a köz-
ponti tökejövedelem 10°/o-tólija és egyesek adománya). 

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t 
a magyarhoni egyetemes evangyélmi egyházi gyámintézetnek 1907. évi szeptember hónap 28. 
és 29-én főtisztelendő és méltóságos Gyurátz Ferencz püspök és nagyméltóságú dr. Lang 
Lajos val. belső titkos tanácsos kettőselnöklete alatt, Nagygyőrött tartott 47-ik évi közgyűlé-
séről felvett jegyzőkönyvből. 

XXI. Hivatkozással az 1900. évi okt. hó 6. és 7-én Balassagyarmaton tartott gyám -
intézeti közgyűlés jkönyvének 18. pontjára, úgyszinte utalással az 1900. évi egyetemes gyűlés 
jkönyvének 125. pontjára, a dr, Veszter Lajos-féle hagyatékügy tárgyalásra újból felvétetett: 
Mely szerint 1900. évi márczius 16-án Lőcsén végrendelet hátrahagyásával elhalt dr. Veszter 
Lajos cs. és kir. törzsorvos 1891 június 21-én kelt végrendeletében akképen intézkedett, hogy 
a) Lőcse városában Zárda-utcza 20. sz. a. fekvő és a lőcsei 1765. sz. tjkvben felvett házát, 
b) a lőcsei 1765. sz. tjkvben felvett 57 katasztrális hold 436 d-öl szántóját a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézetnek hagyományozta azzal, hogy nejének a haszonélvezeti jog az egész 
hagyatéki vagyonra életfogytáig fenntartassék. A magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek hagyo-
mányozott örökséget mégis örökhagyó oly czélnak megnevezésével rendelte ki, hogy a hagya-
ték jövedelme neje halála után mindaddig tőkésíttessék, míg a tőke négy millió frt összegre 
nem emelkedett, a mikor is a négy millió ingatlanba fektetendő és négy egyenlő részre osz-
tandó és az első millió evang. leányok számára emelendő felső leányiskolára, s ezzel kapcso-
latos evang. nőcselédiskola felállítására és fenntartására fordíttassék, a második millió jövedelme 
evang. gyermekek számára építendő lelencz- és árvaház felállítására és fenntartására használ-
tassék ; a harmadik millióból evang. férfiak és nők számára, szegények háza emeltessék és 
tartassék fenn ; a negyedik millió jövedelme adassék mindenkor a tiszáninneni egyházkerület 
püspökének személyes használatra, mindazáltal azzal az utasítással, hogy az első püspök, ki 
ezen vagyon haszonélvezetébe lép, tartozzék Budapesten egy palotát építeni a felsőházba meg-
hívott püspökök számára lakóhelyül. Emellett örökhagyó kiköti, hogy az összes terheket, melyek 
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a házon feküsznek, a magyarhoni e. e. e. gyámintézet viselje, tehát azon közterheket is, melyek 91. 
az özvegyi haszonélvezet ideje alatt válnak esedékessé, és hogy a, szóban levő ház csak örök-
hagyó özvegyének halála után lesz a magyarhoni e. e. e. gyámintézetre telekkönyvileg átiratható. 

Az ez ügyben felkért dr. Sztehló Kornél és dr. Kéler Zoltán akkori jogi véleménye 
alapján a magyarhoni e. e. e. gyámintézet ugyanazon gyűlésében a hagyatékról lemondott s a 
hagyatékra vonatkozó összes iratokat további intézkedés végett áttette az egyetemes gyűléshez. 
Az egyetemes gyűlés még azon évben jkönyvének 125. pontja alatt ez érdemben következőleg 
intézkedett : 

„Egyetemes ügyész előadja, hogy néhai Veszter Lajos lőcsei nyűg. törzsorvos mint-
egy 16,000 korona értékű vagyonát az e. e. e. gyámintézetnek hagyományozta avval, hogy a 
jövedelmek tőkésítendők mindaddig, a míg négy millió forintra szaporodik a hagyatéki vagyon, 
a mikor is az négy részre osztva evang. jótékonysági czélokra fordítandó lesz. Az e. e. e. 
gyámintézet azonban az örökséget el nem fogadta, mert oly terhes kikötések voltak a vég-
rendeletben, a melyek az örökséget elfogadhatatlanná tették. Minthogy a végrendeletben meg-
jelölt czélok egyetemes egyházi jellegűek, most már az egyetemes gyűlés hatásköréhez tarto-
zik ezen hagyományok el, vagy el nem fogadása iránt intézkedni. Tekintettel azonban arra, 
hogy néhai Veszter Lajos törvényes örökösei még nem nyilatkoztak az iránt, vájjon a vég-
rendeletet elfogadják-e, és hogy a hagyományosok az összes érdekeltek meghallgatása nélkül 
a végrendeletet nem valósíthatják, azt a javaslatot teszi előadó, várassék be néhai Veszter 
Lajos örököseinek nyilatkozata, hogy milyen állást akarnak ők a végrendelettel szemben elfog-
lalni, és kéressék fel a tiszai egyházkerület püspöke, hogy az örökösökkel tárgyalva, lehetőleg 
oly egyességet kössön, a, mely a végrendeletben megjelölt czélokra való tekintettel a fennforgó 
körülmények között czélirányosnak látszik. Az egyetemes gyűlés az ügyésze által előterjesztett 
javaslatot elfogadja és magáévá teszi és az összes iratoknak Zelenka Pál tiszakerületi püspök-
höz leendő sürgős áttételét rendeli, felkérve a püspököt, hogy a javaslat értelmében az örö-
kösökkel egyességet létesíteni szíveskedjék." 

Mégis a magyarhoni e. e. e. gyámintézet elnöksége dr. Kéler Zoltán jogi véleményét 
ez évben újból kikérvén, ezzel a még mindig elintézetlen dr. Veszter-féle hagyatékügy újból 
napirendre került. A mikor is tárgyaltatván, olvastatott dr. Kéler Zoltán jogi véleménye : 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr ! 
Folyó hó 18-án 243. sz. alatt kelt nagybecsű átirata folytán van szerencsém néhai 

dr. Veszter Lajos hagyatéka ügyében a következő kérdésekre, ú. m. : 
a) vájjon a hagyományt a végrendelkező rokonai nem követelhetik-e vissza, ha a vég-

rendeletben jelzett örökös, a gyámintézet, nem fogadta el? 
b) továbbá az el nem fogadás kijelentésével megsziint-e az egyetemes gyámintézet-

nek hozzászólási joga a végrendeletben felsorolt czélú intézkedésekhez? — véleményemet a 
következőkben összegezni : 

ad a) ha a végrendeletben hagyományosként megjelölt egyetemes gyámintézet (ung. 
allgem. ev. Hilfsanstalt) az örökhagyó által neki rendelt hagyományt el nem fogadja, tekin-
tettel arra, hogy helyettes örökösről a végrendeletben gondoskodva nincsen, a törvényes örö-
kösödés esete áll be és ennek folytán a rokonok a hagyatékot a maguk számára igényelhetik. 

Szükséges azonban, hogy a hagyományról való lemondás kellő formában és jogerő-
sen történt légyen. 

A fennforgó esetben az egyetemes gyámintézet az 1900. évi október 2-án a méltó-
ságos és főtisztelendő Püspök úrhoz intézett és •/. alatt másolatban idecsatolt jogi véleményem 
alapján olyképen határozott, hogy néhai dr. Veszter Lajos hagyományát el nem fogadta. 

Ezzel szemben az egyetemes közgyűlés 1900. évi november havában megtartott ülé-
sébén olyképen határozott, hogy az el, vagy el nem fogadás kérdésében való nyilatkozatot 
függőben tartva, elrendelte, hogy várassék be néhai dr. Veszter Lajos örököseinek nyilatkozata, 
hogy milyen állást akarnak ők a végrendelettel szemben elfoglalni és egyben felkérte a tiszai 
egyházkerület püspökét, hogy az örökösökkel tárgyalva, lehetőleg olyan egyességet kössön, a 
mely a végrendeletben megjelölt czélokra való tekintettel, a fennforgó körülmények között czél-
irányosnak látszik. 

Minthogy pedig az E. A. 150. §-a szerint az egyetemes közgyűlés hatáskörébe tar-
tozik, hogy 

q) őrködik a felett, hogy az alapok és alapítványok csonkítatlanul fennmaradjanak 
és czéljaikra fordíttassanak ; 

s) hogy szemmel tartja az egyetemes gyámintézetet és más egyetemes jellegű egyházi 
intézetek és társulatok tevékenységét, 

ennélfogva az egyetemes közgyűlésnek törvényes hatáskörében hozott fenti határo-
zata folytán a néhai dr. Veszter Lajos által tett hagyomány el- vagy el nem fogadásának kér-
dése ez idő szerint még jogérvényesen eldöntöttnek nem tekinthető és így a gyámintézet arról 
végérvényesen le nem mondott. 

ad b) Ha a hagyományról való lemondás a fent jelzett módon, vagyis az egyetemes 
közgyűlés, mint legfelső egyházi hatóság jóváhagyásával, tehát jogérvényesen megtörtént, akkor 

il 
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természetesen megszűnik az egyetemes gyámintézet joga a végrendeletben felsorolt czélú intéz-
kedésekhez hozzászólani, ellenesetben azonban, t. i. ha az egyetemes közgyűlés a hagyomány 
elfogadását határozza el, az egyetemes gyámintézet lemondása hatálytalanná válván, annak 
hozzászólási és törvényes rendelkezési joga feléled. 

Budapest, 1907 szeptember 24-én. Kiváló tisztelettel 
dr. Kéler Zoltán. 

Véglil az ügyre vonatkozó iratesomóból kiemelendő Ratzenberger Ferencz lőcsei másod-
lelkész jelentése, mely szerint az özvegy halála után a hagyaték kezelését átvette, részint Zelenka 
püspök, részint dr. Sztehló Kornél egyetemes ügyész megbízásából. A hagyatéki vagyon" bevé-
tele 3A "évre 1058-50 korona, kiadás 639 13 korona. Maradt jövedelműi áthozat 1907. évre 
419 37 korona. A közgyűlés a jogi vélemény alapján következőleg határozott: 

Értesülvén, hogy néhai dr. Veszter Lajos örökhagyó özvegye 1906 április 
havában Lőcsén elhunyt, úgyszinte értesülvén, hogy a hagyaték annak idején a magyar-
országi ágost. hitv. evang. egyház egyetemének beszavatoltatott : a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet 1907. évi szeptember 29-én Nagygyőrött tartott közgyűlése, tekintettel a 
becsatolt jogi véleményre, kimondotta, hogy a dr. Veszter Lajos-féle hagyatékhoz jogát 
fenntartja, azt birtokába veszi, annak kezeléséről gondoskodik,s minderről a magyar-
országi ágost. hitv. evang. egyház egyetemes közgyűlését hivatalból tisztelettel értesíti. 
Végül bemutatja Sztehlo Kornél egyetemes ügyész a dr. Weszter Lajos-alapítványról 

szóló alapító-levélnek következő tervezetét: 
A l a p í t ó l e v é l 

Néh. dr. Weszter Lajos cs. és kir. nyugalm. törzsorvos 1891. évi június 21-én kelt 
végrendeletében tett alapítványokról. 

1. Az alapító neve: dr. Weszter Lajos, az alapítvány czíme : dr. Weszter Lajos 
alapítványa. 

2. A czél: az alapítvány egy negyedrészéből egy felsőbb nőnevelő-intézet és ezzel 
kapcsolatos evaug. nőcselédiskola létesítése és t'entartása evangelikus leányok részére; az alapít-
vány másik negyedrészéből egy lelencz- és árvaház felállítása evang. gyermekek számára; az 
alapítvány harmadik negyedrészéből egy szegényház létesítése evang. férfiak és nők részére, 
az alapítvány negyedik negyedrészéből egy millió forintot kitevő tőke létesítése, a melynek 
haszonélvezete a Tiszai kerület mindenkori püspökét illeti azzal a teherrel, hogy az első püs-
pök, a ki a jövedelem élvezetébe lép, a többi püspököknek is szállásul szolgáló házat köteles 
Budapesten felépíteni. Ezen czélok csak akkor lesznek létesítendők, a midőn a hátrahagyott 
vagyon tőkéjéből és kamataiból az alapítványi összeg négy millió forintra fog felszaporodni. 

3. Az alapítványt kezelő hatóság: a magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztyén egyete-
mes egyház. 

4. A vagyonérték jelenleg az alapítványi levélhez fűzött hagyatéki leltárban felvett 
ingatlanokban van elhelyezve, a melyek tulajdonjoga az idefűzött telekkönyvi kivonatok szerint 
a magyarhoni ágost. hitv. evang. egyetemes egyház nevére van bekebelezve. 

5. A végrendelet szerint ezen ingatlanok előbb el nem adhatók a míg ezek tőké-
sítendő jövedelméből a négy millió forint ki nem kerül. Az alapító ezen rendelkezését az 
alapítványi hatóság az alapítványi szabályzat 25. §-a alapján megváltoztatja akként, hogy az 
ingatlanok alkalmas időben, a melynek meghatározását, az egyetemes gyűlés magának fenntartja, 
nyilvános árverésen eladandók és a befolyandó vételár az egyetemes egyház pénzkezelési 
szabályaiban meghatározott értékpapírokban helyezendő el az egyetemes egyház pénztárában. 
A kamatokból befolyandó jövedelem tőkésítendő és hasonló értékpapírokban helyezendő el. 
Ezen megváltoztatás az alapítvány czéljának mielőbbi megvalósítása érdekében szükséges, 
mert az ingatlan vagyon kezelése, miután azt egyház-egyetem központi tisztviselői által nem 
végeztetheti, a kamatok egy jelentékeny részét felemészti, és mert az alapítvány biztonsága a 
központi kezelés mellett könyebben megóvható, és a kezelés tökéletesebben ellenőrizhető. 

Az alapítónak egyéb kikötései, a melyek az idefűzött végrendeletben foglaltatnak, 
épségben maradnak. 

Kelt Budapesten, 1907 október hó. 
A közgyűlés e jelentést tudomásul véve, melegen üdvözli a gyámintézet 

megválasztott új elnökét, Láng Lajost. Szíves köszönetet mond az adományozóknak 
és mindazoknak, kik ez idő szerint buzgólkodtak az áldásos intézet működésének 
fejlesztésében és kéri úgy az egyházi testületeket, mind pedig összes híveinket az 
áldott intézmény további buzgó pártfogására. 

A Weszter Lajos alapítványára vonatkozó alapítólevél tervezetét elfogadja 
és jóváhagyja s elrendeli annak szabályszerű kiállítását és egy példánynak felter-
jesztését a minisztériumhoz tudomásulvétel ezéljából. 

Az alapítványi ingatlanok kezelésével megbízza az e. e. e. gyámintézetet 
és kiadja ennek megvizsgálás végett az ingatlanokra vonatkozó 1906-ik évi számadást. 

Végül engedélyt ad a közgyűlés, hogy az egyetemes egyház irattári helyi-
ségében az e. e. e. gyámintézet irattára is saját szekrényében elhelyeztethessék. 
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92. (H.) A Zpevnik-bizottság- elnöke, dr. Baltik Frigyes püspök beterjeszti követ- 92—93. 
kező évi jelentését: 

A Zpevnik-bizottság- vagyona 1906-ik évi decz. 3i-én volt 24,971 kor. 81 fill., évi 
szaporodás 362-74; azonkívül az évi jövedelemből könyvek kiadására tartalékba helyezett 
500 koronát. 

A vagyonból 14,607 kor. 23 fill, négy pénzintézetben van elhelyezve (4%-ra), 
10,341 kor. 26 fill, pedig magyar koronajáradék és magyar úrbéri váltság-kötvényekbe 
befektetve. 

A vagyont Raab Károly barsi esperes kezeli, a számadást Svehla Gusztáv zólyomi 
és Wladár Miksa nógrádi esperesek vizsgálták meg; az értékpapírokat pedig a kezelő lakó-
helyén (Körmöczbányán) választott állandó bizottság vizsgálta. A számadást és a vagyont 
rendben levőnek találták s a pénztárosnak a felmentvényt megadták. 

A bizottság mult évben nov. 27-én tartott ülést Budapesten, melynél a folyó ügyeken 
kívül az elhalálozott tagok helyébe Zsilinszky Mihály és Paulik János választattak meg tagokul. 

A bizottság elosztott 1906 folyamán 100 darab Zpevniket, még pedig 25 darabot 
a bányai, 35 — 35 darabot a dunáninneni és a tiszai kerületbe, 5 darabot a pozsonyi katonai 
lelkész kapott a helyőrség számára. 

A többi kiadványokból kapott ajándékba a bányai kerület 148, a dunáninneni 683, 
a tiszai 425, a pozsonyi katonai lelkész 47, egyesek 8 példányt, összesen 1311 darabot. 
Az elajándékozott könyvek értéke 565 korona 04 fillér. 

Ezen könyvek állandóan vannak készletben az alap kezelőjénél s szívesen küldetnek 
az elnökhöz folyamodó egyházaknak. 

Tudomásul szolgál. 
93. (H.) Olvastatik a Luther-társaság mult évi működéséről szóló következő jelentés 
Midőn a Luther-Társaságnak 1906. évi működésére vonatkozó jelentésünket tisztelet-

teljesen beterjesztjük, mindenekelőtt a Társaságnak az 1907. évi szept. 28-án Győrött tartott 
közgyűlésének hálás köszönetét fejezzük ki, a méltóságos és főtisztelendő Egyetemes 1906. 
évi közgyűlés jegyzőkönyvének 79. pontja szerint 200 kor. mérsékelt házbér fizetése ellenében 
raktári és irodai helyiségeknek átengedett a szentkirályi-utczai új háznak kisebb souterrain-
raktáráért és a régi háznak ezzel közvetlenül szomszédos két szobából álló lakásért. 

Miután azonban a souterrain-helyiségek a falak nedvessége és dohos levegője miatt 
kiadványaink raktárául használhatók nein voltak, a mennyiben könyveink színes konfirmácziói, 
keresztelési és esketési díszlapjaink megfakulnának és így kelendőségük nagyon csökkenne, 
kénytelenek voltunk ezen souterrain-helyiségeket az egyetemes házat kezelő ügyész úr bele-
egyezésével bérbe adni, a Luther-Társasági könyvkereskedést és kiadványaink raktárát pedig 
az említett földszinti lakásban berendezni, a mely könyvkereskedést folyó 1907. évi május 1-én 
meg is nyitottuk és ennek vezetésével Petrik Géza könyvkereskedő urat bíztuk meg. 

Könyvkereskedésünk nemcsak kiadványainkat fogja terjeszteni, hanem állandóan 
készleten tartja a protestáns irodalom kiválóbb termékeit, szállítani fog mindenféle protestáns 
iskolai tankönyvet és tanszert és ha lelkészeink és tanítóink vállalatunkat pártfogásukba 
veendik és protestáns közönségünk könyvsztikségletüket egyenesen általa fogja beszereztetni, 
reméljük, hogy rövid idővel a Luther-Társaság azon terve is valósítható lesz, hogy külön evang. 
könyvnyomdája legyen. 

Társaságunk anyagi állapotáról örömmel jelenthetjük, hogy az 1906. évi bevétel 
27,817-50 kor., a kiadás 26,514-07 kor. és így a folyószámlái maradvány 1303-79 kor. volt ; 
tőkénk pedig 1100 koronával szaporodván: 42,572 -65 koronára emelkedett. 

Tagjaink létszáma az 1906. év végén volt 
alapító 100 
rendes 823 
örökös 75 
fiókegyleti . . . . 99 
pártoló . . . . , 493 

összesen: . . 1590 tag. 
TagiUetményképen szétküldtünk az idén: 

60 kiadványt : Nielsen-Szeberényi : Egyháztörténet a művelt közönség számára. 
Egyházunk nagyjai czímű vállalatból : 

az V-ik füzetet: Paulik I.: Gerhardt Pál. 
a VI. füzetet: Kapi Béla: Pálfy József. 

A népiratkákból : 
Az LIX. kiadvány : Gagyhy Dénes : Hitért, hazáért. 
A XLI. füzetet : Torkos László : A bánat tisztít. 
A XLII. füzetet: Kapi Béla; Kovács Balázs esete. 
A XLIII. füzetet : Gyurátz Ferencz : Bibliás Máté. 
A XLIV. füzetet: Kovács: Hitetlen Tamás. 

il* 
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% . Az ünnepi egyházi beszédekből (ingyen szétküldve): 
Az 5. sz. : Fenyves F : A hitjavítás emléknapján. 
A 6. sz. : Doleschall S. : Reformationspredigt. 
A 7. sz. : Raab K. : Kázáni Ku Památce Reformacie. 
A 8. sz. : Geduly H. : Karácsonyi beszéd (tót nyelven). 
A 9. sz. : Geduly L. : Karácsonyi beszéd (magyar nyelven). 
A 10. sz. : Zsilinszky Mihály: Beszéd Bocskay István emlékére (ingyen). 

Ezen munkák összesen 47 ívet tesznek, tehát a köteles 30 ívnél 17 ívvel többet 
nyújtottunk a tagoknak, nem is számítva a nekik ingyen járó „Családi Lapot". Ezeken kívül 
kiadtunk még díszes, színes keresztelési, konfirmácziói és esketési emléklapokat mind a 
három nyelven és Hörk J . „Hős Keczerének" II. kiadását. A megjelent hat egyh. ünnepi 
beszédet, nemkülönben még sok példány népiratkát is ingyen küldtük szét, hogy azok 
diasporákban, missziói körökben, iskolai könyvtárakban és egyebütt ingyen terjesztessenek. 

Társaságunk korszakos nagy vállalatából : „Luther műveiből" a III. kötet is meg-
jelent már, de elszomorító, hogy ezen nevezetes munka megrendelőinek száma nem igen sza-
porodik, pedig kívánatos volna, hogy minden parochiális és iskolai könyvtár legalább egy-egy 
példányt megszerezne. Ezen mű további köteteinek szuperrevíziójával Stettner Gyula esperes 
bízatott meg. -— Dr. Lábori Kéler Zoltán úrnak „ Cura pastorális" czímű pályázatára a kitűzött 
terminusra két munka küldetett be. A pályázatban megnevezett pályabírák a 2000 koronás jutalmat 
az „Úgy ítéljen mi felettünk az ember, mint Krisztusnak szolgái felett" jeligés munkának, 
mint lelkiismeretes, józan elvek alapján készült műnek, ítélték oda, mely műnek szerzője1" a 
jeligés levél szerint Csiky Lajos debreczeni theol. tanár. A közgyűlés elrendelte, hogy ezen 
körülbelül 35 ívre terjedő pályamunkát, melynek czíme : „Lelkipásztorkodástan" lesz, 1000 pél-
dányban kiadjuk; előfizetési ára nyolcz korona. 

Hogy hitsorsosaink közül mennél többen sorakozzanak a Luther-társaság lobogója 
köré, közgyűlésünk minden esperességben „egyházmegyei taggyüjtő- és könyv árusító bizott-
ságot" alakított és a püspök uraknak erre vonatkozó becses felhívása folytán beérkezett nyilat-
kozatok szerint eddig már 74, többnyire a dunántúli egyházkerülethez tartozó anya-, illetőleg 
leányegyház jegyzőkönyvileg jelenté, hogy 1908-tól kezdve a Luther-Társaság rendes tagjainak 
sorába lép. 

Ezen örvendetes, nem reménylett siker azon reménynyel bíztat, hogy ily lelkes'támo-
gatás a tőlünk még távol álló egyházközségekre is vonzó hatással lesz és így az anyagiakban 
megerősítve, nemsokára képesek leszünk, hogy a kiadványaink nagyobb mennyiségben történendő 
ingyen terjesztése által a zajtalan felvilágosítás, a szellemi haladás, a lelki szabadság és a 
buzgó hithűség fejlesztésére irányuló magasztos feladatunknak fokozottabb mértékben meg-
felelhessünk. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul véve, felkéri az egyházi testületeket és 
a híveket a társaság buzgó támogatására, különösen pedig az egyházi elöljáróságokat, 
hogy a társaság kiadványainak terjesztésében hathatósan közreműködni szíveskedjenek. 
94. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 78. pontjánál felvétettek a házépítő-bizottság 

jegyzőkönyvei, a melyek szerint az üllői-úti ház hivatalos helyiségei berendezésének költségei, 
beszámítva a levéltárban elhelyezett pánczélszekrényt és vasablakokat, a nagy- és kistermek 
berendezését, az oltár, szószék, harmonium és karzati padok költségét, összesen mintegy 
10,000 koronára rúgnak. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest az istentiszteleti 
czélokra szolgáló oltár, szószék, harmonium és karzati padoknak mintegy 3000 kor. 
költséggel leendő beszerzése iránt megkeresi a pesti magyar egyházközséget ama 
kijelentésével, hogy e tárgyak a magyar egyházközség tulajdonát fogják képezni, a 
többi berendezési tárgyak beszerzésére — bele nem számítva a levéltári helyiségek 
biztosítására szolgáló pánczélszekrényt és vasablakokat, a melyek az építési költ-
ségekből fedeztettek — 5000 koronát szavaz meg és megbízza az építési bizottságot 
úgy az épület végleszámolásának megvizsgálásával, valamint a berendezési tárgyak 
beszerzésének keresztülvitelével. 
95- (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban tárgyaltatott az egyetemes pénzügyi bizottság 

1907. évi május hó 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi 12. pontja, a mely szerint a bizottság 
az üllői-úti háznál alkalmazandó házmester javadalmazását, ki egyúttal köteles leend annak 
idején az isteni tiszteleteknél egyházfi teendőket végezni, a szokásos mellékjövedelem, kapu-
pénz és lakáson kívül évi 800 koronában és az üllői-úti házrészben házmesteri negyedpénzben 
állapította meg azzal, hogy a viczeliázmestert, kinek az egyetemes egyház ad lakást, a ház-
mester köteles felfogadni és sajátjából díjazni. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottságnak ez intézkedését jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
96. (Zs.) Ugyancsak az előző ponttal kapcsolatban kijelentvén az egyetemes ügyész, 

hogy az általa eddig minden díj nélkül végzett házkezelői teendőket tovább ellátni nem hajlandó, 
az egyetemes közgyűlés Sztehló Kornél egyetemes ügyésznek eddigi szíves 

fáradozásaiért őszinte elismerését és köszönetét fejezi ki és miután a házkezelői 
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teendőket a jövőben még- díjazás mellett sem hajlandó elvállalni, a házkezelői 
teendők ellátásával dr. Győry István egyetemes aljegyzőt bízza meg, kinek e minő-
ségbeni díját és pedig 1908. évi január hó 1-től kezdve évi 600 koronában 
állapítja meg. 
97. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 81. pontjánál felvétettek a két protestáns egyházat 

közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 1907. évi márczius hó 11-én és október 
21-én tartott üléseinek jegyzőkönyvei, melyek szerint a mult évben a bizottsággal közölt 
sérelmes ügyekben felterjesztést intézett a kormányhoz, és a melyek egyéb érdemleges hatá-
rozatot nem igénylő pontokon kívül, a következő miniszteri leiratot tartalmazzák : 
99,491. szám. 

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház egyetemének. 
A lókúti róm. kath. plébános és kántortanító fajárandósága ügyében Veszprém vár-

megye közigazgatási bizottságához egyidejűleg intézett leiratomat van szerencsém az egyetemnek 
hivatali elődömhöz 77/1902. egyet, közgy. sz. a. intézett beadványára és az ezen ügyben 
84,289/903. itteni sz. a. kelt leiratra hivatkozással szíves tudomás vétel végett '/. alatt máso-
latban megküldeni. Budapest, 1906 deczember hó 21-én. Apponyi, s. k. 

•/. alatti melléklet másolata: A lókúti plébános és kántortanító fajárandósága ügyében 
f. évi április hó 18-án 856. sz. a. kelt előterjesztésére hivatkozással, a bemutatott összes 
tárgyirátok 7. a. visszazárása mellett, értesítem a bizottságot, hogy a f. évi márczius hó 10-én 
tartott üléséből 429. sz. a. hozott határozatát, az ellen Rupprecht Tasziló városhodási lakos, 
lókúti nagybirtokos által beadott fellebbezés folytán, megváltoztatom és a panaszos lókúti róm. 
kath. hitközséget nevezett földbirtokos elleni követelésével a polgári pörútra utasítom. 

Ugyanis a lókúti róm. kath. hitközség a plébános és kántortanítónak az egyház-
látogatási jegyzőkönyvben a földesúr terhére megállapított fajárandóságok behajtását szorgal-
mazza Rupprecht Tasziló földesúr ellenében. 

Minthogy pedig a panaszlott földesúr az ág. hitv. ev. egyház híve, ennélfogva vele 
szemben a szóban levő egyházi szolgáltatás csak az esetben lenne közigazgatási úton érvé-
nyesíthető, ha kétséget kizárólag megállapítható volna, hogy a szolgáltatás kötelezettsége nem 
személyes, hanem dologi teherként terheli a nevezett földesúr uradalmát, illetve birtokát. 

A közölt ügyiratokból kétségtelen, hogy a keresetbe vett szolgáltatás sem pártbért, 
sem7 kegyúri terhet nem képez, hanem a lókúti róm. kath. lelkész és kántortanítónak oly 
javadalmi járandóságát képezi, a melyet 51 éven át az uradalom róm. kath. vallású tulaj-
donosai a nevezett javadalmasoknak mindig önként kiszolgáltattak. 

Ilyen szolgáltatás pedig az állandó, igazolt gyakorlat alapján mint dologi teher 
k ö z i g a z g a t á s i úton a más vallású földesúr ellenében csak akkor állapítható meg jogszerűen 
és csak akkor hajtható az be tőle, ha beigazolást nyerne azon körülmény, mely szerint a 
követelésbe vett egyházi szolgáltatásokat a róm. kath. hitfelekezethez nem tartozó más vallású 
földesurak is teljesítették s mint uradalmi terhet azt tényleg elismerték. Ilyen gyakorlatot 
azonban panaszlók a panaszlottal szemben nemcsak nem igazoltak, de egyáltalán nem is vitatnak. 

A szóban lévő egyházi szolgáltatás jogi alapja a jelen esetben tehát vitás lévén, a 
más vallású földesúrral szemben alkalmazható állandó gyakorlat hiányában kizárólag azon 
jogkérdés birálandó el: vájjon a vitatott egyházi szolgáltatás a panaszlott földesúr birtokát 
dologi teherként terheli-e, vagy pedig ez csak a hitfelekezeti földesurak személyes terhét 
képezte-e ? 

Minthogy pedig ezen tisztán magánjogi kérdés a kir. Curia 30. sz. döntvénye szerint 
a polgári biróság, nem pedig a közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozik, annálfogva a 
panaszlott földesúr a követelt egyházi szolgáltatásban közigazgatási úton nem volt elmarasz-
talható s a róm. kath. hitfelekezethez nem tartozó földesúr elleni követelésével a panaszos 
hitközség a vitatott dologi jog érvényesítése végett polgári perútra volt utalandó. 

Az egyetemes közgyűlés örvendetes tudomásul veszi a miniszteri leiratot. 
98. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál felvétetett a dunáninneni 

egyházkerület idei közgyűlésének jegyzőkönyvi 47 pontja, a melylyel a tatai ref. egyház-
megyének az ácsi evang. hívekre vonatkozó sérelmes határozatát, továbbá egy megyeresi bir-
tokos révkomáromi evang. egyháztagnak református egyházi adóval való megterhelését, panasz-
képen intézkedés végett felterjeszti. 

Minthogy az iratokból nem derül ki, hogy az ev. ref. egyház sérelmesnek 
jelzett határozataihoz a mi egyházunk részéről minő vagyoni érdek fűződik, az 
egyetemes közgyűlés az ügyet bővebb felvilágosítás végett visszaszármaztatja a 
dunáninneni egyházkerületnek. 
99. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 84. pontja kapcsán felvétettek a dunáninneni és 

a tiszai egyházkerületek felterjesztései, a melyekben panaszolják, hogy a vallás- és közokta-
tásügyi kormány kijelentette, hogy többrendbeli iskolától tanerőváltozás esetében megvonja az 
államsegélyt, mert az iskolákban 30 tanulónál kevesebb van. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy utalással arra, miszerint a 
szóban forgó iskolákban a tanulók számának csökkenése csakis ideiglenes és átmeneti 
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99—106. természetű, felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi kormányhoz sérelmes ren-
deletének hatályon kívül helyezése iránt. 
100. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 86. pontjánál felvétetett a két protestáns egy-

házat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 1907. évi márczius hó 11-én tartott 
ülésének jegyzőkönyvi 4. pontja, a mely a rákospalotai lelkésznek az ottani állami javító-
intézet vallástanításától való kizárására vonatkozik és a mely szerint a bizottság intézkedés 
szükségét fennforogni nem látta, mert a miniszter a vallást tanító lelkész ellen fegyelmi 
eljárást nem indított, másrészt pedig a hittanításra vonatkozó megbízást bármikor visszavonhatja. 

Tudomásul szolgál. 
101. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 87. pontjánál bemutattatott a dunántúli egyház-

kerületnek néhai Szalay Ferencz várpalotai esperes-lelkész által a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület felsőbb leányiskolájánál ev. lelkészleányok segélyezése czéljából tett 2000 kor. 
alapítványáról szóló alapítólevél egyik eredeti példánya. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott alapítólevelet tudomásul veszi és az 
egyetemes levéltárban leendő elhelyezését elrendeli. 
102. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál megállnpíttatván, hogy az 

alapítványokról szóló szabályrendeletünk ügyében tett felterjesztésünkre mindezideig válasz nem 
érkezett és egyébként sem történt semmiféle intézkedés, 

az egyetemes közgyűlés, az ügy fontosságára való tekintettel, annak további 
nyilvántartását rendeli. 
103. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 90-ik pontjánál bemutattatott a győri ág. hitv. ev. 

egyházközség közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata, a mely szerint az egyházközség köz-
gyűlése kötelezőleg kijelenti, hogy az alapítványi tőkék után fizetni kötelezett 4% kamatot 
lej ebb nem szállítja. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a győri egyházközség 
a mult évi egyetemes közgyűlésnek a fizetni kötelezett kamatok le nem szállítására 
vonatkozó kikötését elfogadta. 
104. (Gy.) A mult évi egyetemes közgyűlés 91-ik jegyzőkönyvi pontjánál tárgyal-

tatott a libetbányai egyházközség kérvénye, melyben kérik, hogy a Murancsan szül. Surina 
Mária-féle alapítványt továbbra is kölcsönként megtarthassák. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság véleménye alapján az egyház-
községhez való juttatás végett azzal adja vissza a kérvényt a bányai egyházkerület 
püspökének, hogy az egyházközség az 1906. évi egyetemes közgyűlés 91. pont-
jában foglalt utasításnak megfelelően szerelje fel. 
105- (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 91. pontjánál tárgyaltatott a soproni egyház-

tanács jelentése, mely szerint az alapítványokat csekély kivétellel összesítve kezelvén és a 
kölcsöntőkét az összesített alapítványi pénztárból vévén fel, nincs módjukban az egyes alapít-
ványokból kölcsön vett összegeket külön-külön kimutatni. A kezelésükben lévő alapítványokról 
szóló alapítóleveleket pedig a dunántúli kerület püspökéhez beküldték. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság véleménye alapján a kérvényt 
a dunántúli egyházkerületi püspök útján a soproni egyháztanácsnak azzal adja vissza, 
hogy az 1906. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 91. pontjában foglalt utasí-
tásnak megfelelően szerelje fel. 

Az a körülmény, hogy az egyházközség alapítványait összesítve kezeli, nem 
szolgálhat okul arra, hogy az ügy ne rendeztessék, az egyházközségnek feladata 
lesz azokat az alapítványokat elkülöníteni, a melyeket mint kölcsönt megtartani akar. 

Felhivatik az egyházközség, hogy ennek megfelelően járjon el. 
106. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 92. pontjánál olvastatik az egyetemes nyugdíj-

intézeti ügyvivő következő jelentése : 
1. A nyugdíj-intézet pénztári számadása szerint 1906. évi deczember 31-ikéig volt 

bevétel: járulékokból: 112,279 76 kor., kamatokból: 39,954'09 kor., az egyetemes ház jöve-
delem-számlából: 7,696 23 kor. Összesen: 159,930-08 kor. Kiadás: kezelési s postaköltség: 
1,373 10 kor., özvegyeknek s árváknak kifizetve 34,739-97 kor., tőkésítésre 123.817 01 kor. 
Összesen: 159,930-08 kor. 

A tartaléktőke 1906 decz. 31-ikén: 1.231,535-65 kor., elhelyezve: záloglevelekben 
789,800 kor., egyetemes ház számláján: 124,718'28 kor., szentkirálvi-utczai ház építési számlán 
183,778-33 kor.* pénzintézeti betét: 133,239*04 kor. 

2. A folyó évre előírt járulékszámlák szerint befizetni tartozik: 
a) Egyetemes közalap 48,096 kor. — fill. 
b) Duánninneni egyházkerület 15,156 „ 94 „ 
e) Dunántúli * „ 14,791 „ 31 „ 
d) Bányai „ . . . . . . . 18,488 ,, 15 „ 
e) Tiszai „ 19,278 „ 80 „ 
f ) Pozsonyi egyet, theol. akadémia . . . . . 2,144 „ — „ 

117,955 kor. 20 fill. 
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Ez összegekben mint hátralék előíratott: a dunáninneniben929 42 kor., a dunántúliban 106-
392'59 kor., a bányaiban 2,718'55 kor., a tiszaiban 2,284'40 kor. Megjegyzendő, hogy e 
hátralékokat részben némely új tagoknak visszamenőleg felszámított pótjárulékaik növelik s hogy a 
behajtás czéljából különös intézkedésre csak két lelkészszel szemben van szükség, kik közül az 
egyik a bányai egyházkerületben, a folyó évre előírt járulékot beszámítva, 750'22 koronával, 
a másik pedig a tiszai egyházkerületben 471 68 koronával tartozik. 

3. Ellátási díjat élvez : 96 özvegy 64 árvával és 5 családbeli szülőtlen árva, együtt: 165. 
4. Az egyetemes kegydíjalap mult évi számadása szerint volt bevétel : előző évi 

maradvány 20,007 72 kor., kamatából 796-25 kor., egyetemes közalapból évi jutalék 9600 kor, 
Összesen: 30,403-97 kor. Kiadás: kegydíjakra 13,910-75 korona, maradvány egyenleg: 
16,493-22 kor. 

A nyugdíjat pótló kegydíjat élvezi: 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. Hetyey Mór csikvándi 600 kor., 6. Höncz Adolf matheóczi 600 kor., 7. Michaelisz Izidor 
kőszegi 400 kor., 8. Bucsek Gyula podluzsányi 800 kor., 9. Roy Pál kochanóczi 660 kor., 
10. Mocko János csácsói 800 kor., 11. Borcsa Mihály bácsfalusi 800 kor., 12. Pósch Frigyes 
levéli 600 kor., 13. Geduly Elek Ferencz tiszai püspöki misszionárius 480 kor., 14. Ábrahám 
Vilmos alsópinczédi 800 kor., 15. Klimo Mihály boczabányai 660 kor., 16. Id. Wargha János 
ksinnai 800 kor., 17. Institoris József pribilinai 800 kor., 18. Lanstják András 800 kor., 
19. Schuh Ágost gálosi 600 kor., 20. Horváth Lajos budapesti katechéta 500 kor., 21. Smid 
Mihály bokodi lelkész 800 kor. 

A kegydíjasok közül a mult év folyamán meghalt : Matisz János, Pálovics Lajos, 
Laucsek Jónás, Fadgyas Pál, Hrencsik Károly. 

Az 1900. évi egyetemes közgyűlés által 82. jegyzőkönyvi szám alatt megalapított 
kegydíjazási szabályzat 5. §-a alapján megszűnik a kegydíj a folyó 1907. évi decz. 31-ikén 
a következőkre nézve: 1. Alexy János, 2. Pántyik János, 3. Krno András, 4. Hetyey Mór, 
5. Höncz Adolf, 6. Michaelisz Izidor, 7. Bucsek Gyula, 8. Roy Pál, 9. Mocko János, 
10. Borcsa Mihály, 11. Pósch Frigyes, 12. Geduly Elek Ferencz, 13. Ábrahám Vilmos, 
14. Klimo Mihály, 15. Institoris József, 16. Lanstják András, 17. Smid Mihály, a kik az 
1908. évi január 1-én, mint jogosult nyugdíjasok, a megnyíló nyugdíj élvezetébe lépnek. 

Ellenben a kegydíjazási szabályzat 5. §-ának második pontja alapján a résztikre 
megállapított kegydíjnak életfogytig való élvezetében továbbra is megmaradnak : 1. Kiss Lajos, 
2. id. Wargha János, 3. Schuh Ágost, 4. Horváth Lajos. 

5. Hogy az előbbi pontban megnevezett kegydíjasok ellátása ki ne merítse az egyetemes 
kegydíjalapot ; de különösen oly czélból, hogy azok a lelkészi özvegyek, a kik az egyetemes 
nyugdíjintézet felállítása előtt jutottak özvegyi állapotba s a kik közül némelyek keserű 
panaszok közt keresnek gyámolítást, esetenkint segélyezhetek legyenek : a nyugdíj intézeti 
bizottság kéri az egyetemes közgyűlést, hogy az egyetemes közalapból a kegydíjazásra rendelt s a 
jövő évben már felszabaduló 9600 kor. jutalékból évenkint 3200 koronát határozzon az egyetemes 
kegydíjalap további fenntartására oly rendelkezéssel, hogy abból az egyetemes nyugdíjintézeti 
bizottság a püspökök útján s az ő ajánlataik mellett folyamodó, előbb említett szegény 
özvegyeket segélyezze. 

6. Tekintettel az egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivő irodai teendőinek rohamos növe-
kedésére s kivált a nyugdíjintézet újjászervezésével kapcsolatos rendkívüli munkálatokra, a 
nyugdíj intézeti bizottság indokoltnak találta, hogy az ügyvivő mellé egy irodai segéd alkalma-
zására a nyugdíj intézeti pénztárból évi 360 kor. folyósíttassék. 

7. Az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság egyik buzgó tagja, néhai Laukó Károly 
kecskeméti lelkész elhalálozván : helyébe a szabályrendelet 22. §-a értelmében a hat év hátra-
lévő időtartamára a bányai egyházkerület kebeléből egy lelkész-tag választandó. 

8. Végül tisztelettel jelentem, hogy az egyetemes nyugdíjintézet mathematikai mérlegé-
nek revíziójára vonatkozó munkálat folyamatban van s hogy ezzel kapcsolatosan a nyugdíjintézet 
újjászervezését czélzó javaslatot, a mult évi közgyűlés 93. jegyzőkönyvi számú határozatával 
nyert megbízásnak megfelelve, elkészítettem s az e tárgyban kiküldött bizottsághoz beterjesztettem. 

E jelentés 5. pontjában foglalt javaslat alapján a közgyűlés elhatározza, 
hogy az egyetemes kegydíjalapot továbbra is fenntartja s arra az egyetemes közalap 
évi jövedelméből a következő 1908. évben az eddigi 9600 koronát még teljes össze-
gében, az 1909. évtől kezdve azonban már csak évi 3200 koronát folyósít oly rendel-
kezéssel, hogy az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság ez utóbbi összeg erejéig azon 
szegény, szükséget szenvedő lelkészi özvegyeket segélyezze, a kik az egyetemes 
lelkészi nyugdíjintézet felállítása előtt jutottak özvegységre, s e segélyért a püspökök 
útján, indokolt ajánlat mellett folyamodnak. 

A jelentés 7. pontjára vonatkozólag a közgyűlés néhai Laukó Károly 
egyetemes nyugdíj intézeti bizottsági tag elhunyta felett, kegyeletes megemlékezéssel, 
fájdalmát fejezi ki s helyébe nyugdíj intézeti bizottsági tagul Kaczián János budapesti 
esperest választja meg. 

Többi részletében a jelentést a közgyűlés tudomásul veszi. 
15* 
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107. (G.) Az előző pontnál felvétetett a bányai egyházkerület felterjesztése, melyben 
az egyetemes nyugdíjintézet újjászervezése tárgyában kiküldött bizottságba az általa megválasztott 
két tagul dr. Zsigmondy Jenőt és Kaczián Jánost bejelenti. 

Tudomásul szolgál. 
108. (G.) Ugyanazon ponttal kapcsolatosan felvétettek mind a négy egyházkerület 

felterjesztései az egyetemes nyugdíjintézetben szabályozott nyugdíj összegének emelése iránt. 
A felterjesztések kiadatnak az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivőjének a 

nyugdíjintézet újjászervezését czélzó javaslatnál való figyelembevétel végett. 
109. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 95. pontjánál olvastatik a selmeczbányai ág. hitv. 

ev. lyceumi főgimnázium kormányzótestületének az 1906—1907. tanévben kifejtett műkö-
déséről szóló, jegyzőkönyvi kivonat alakjában szerkesztett következő jelentése: 

I. gyűlés 1907 márczius 13-án. 
A kormányzó testület alakuló gyűlése (jegyzőkönyv 96. p.). 

928/11. Tudomásul vétetvén, hogy a selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház az elhalt 
Hlavatsek András és a lemondott Lencsó János helyébe Fizély Károly selmeczbányai mű-
lakatost és Réz Géza bányászati és erdészeti főiskolai tanárt, a lyceum tanári kara pedig 
Fekete István és dr. Vitális István tanárokat választotta meg, a kormányzótestület megalakul 
és másodfelügyelőnek Heincz Hugót választja. Az összes tagok névsora: a) Farbaky István 
lyceumi felügyelő, Heincz Hugó másodfelügyelő; b) hivatalból: Farbaky István, a selmecz-

" bányai ág. hitv. ev. egyház felügyelője, Händel Vilmos és Zsámbor Pál, ugyanazon egyház 
rendes lelkészei, Király Ernő, a lyceum igazgatója, Hornyacsek István, a lyceum pénztárosa, 
Szever János, a lyceum számvivője, Suhajda Lajos, az élelmező gondnoka ; c) választás útján : 
a dunáninneni egyházkerület által választott 12 tag: Beniczky Árpád, Hrencsik Károly, 
Ivánka István, Jezsovics Károly, Kosztolányi Sándor, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Leiden-
frost Tódor, Raab Károly, gróf Stainlein Ottó, Vajda Pál, gróf Zay Miklós ; a selmeczbányai 
ev. egyház által választott 12 tag: Fizély Károly, Heincz Hugó, Hornyacsek István, Kachel-
mann Farkas, Kachelmann Károly, Osztroluczky Gyula, id. Oszvaldt Gusztáv, Réz Géza, 
Schelle Róbert. Sobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovits Lajos; a tanári kar által választott 
két tanár: Fekete István és dr. Vitális István. 

A kormányzótestület megalkotja az iskolatanács szabályrendeletét s megválasztja az 
iskolatanács tagjait. Ezek összes száma: a) Farbaky István lyceumi felügyelő, Heincz Hugó 
másodfelügyelő, nyolez választott tag: Jezsovics Károly, Kachelmann Farkas, id. Oszvaldt 
Gusztáv, Réz Géza, Sobó Jenő, Svehla Gyula, dr. Vitális István, Zsámbor Pál ; b) hivatalból: 
Király Ernő igazgató, Hornyacsek István pénztáros, Szever János számvivő, Suhajda Lajos 
élelmezői gondnok, Fekete István kormányzótestületi jegyző. 

A gyűlés elrendeli, hogy úgy a kormányzótestületi, mint az iskolatanácsi szabály-
rendelet az iskola évi Értesítőjében kinyomattassék és erről külön lenyomatok is készíttessenek. 

93l/V. A kormányzótestület özvegy Benda Péter Pálné nyugdíját 480 koronáról 
600 koronára emeli ; a Csemez-hagyaték perrel meg nem támadott részének kamatjaiból, mint 
az eddigi három tanárözvegyet, Hlavatsek Andrásnak özvegyét is évi 50 korona segélyben részesíti. 

933/VII. A kormányzótestület az élelmezői díjat 120 koronáról 160 koronára emeli 
az 1907/8. iskolaévvel kezdődőleg. 

934/VIII. A gyűlés megállapítja a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez inté-
zendő, egy másodépület emelésére szükségelt építési államsegélyt kérelmező folyamodvány 
szövegét, melyben az új épület berendezésére és felszerelésére is kér segítséget. 

II. gyűlés 1907 július 28-án. 
937/11. A kormányzótestület az 1906/7. évi zárszámadást következőleg fogadja el : 
I. L y c e u m . Bevétel 70,695 kor. 44 fill., kiadás 69,865 kor. 99 fill. Maradvány 

829 kor. 45 fill. II. É le lmező . Bevétel 27,641 kor. 34 fill., kiadás 26,815 kor. 02 fill. 
Maradvány 826 kor. 32 fill. III. Zene in téze t . Bevétel 875 kor. 46 fill., kiadás 730 kor. 
44 fill. Maradvány 145 kor. 02 fill. IV. Ösz tönd í j a l ap . Bevétel 2875 kor. 21 fill., kiadás 
2866 kor. 41 fill. Maradvány 8 kor. 80 fill. V. T a n á r i n y u g d í j a l a p . Bevétel 11,480 kor. 
40 fill, kiadás 10,416 kor. 96 fill. Maradvány 1063 kor. 44 fill. 

938/III. A kormányzótestület elhatározza, hogy ezentúl az egészségtant a VII. és 
VIII. osztályban fogja taníttatni egy-egy órában. 

940/V. Ezentúl a tanszékhez kötött szertárak őrei tiszteletdíjban nem részesülnek. 
942/VII. A kormányzó testület az 1907/8. évi költségelőirányzatot 68,242 korona 

45 fillér bevétel és kiadással állapítja meg. 
943/VI1I. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium az építési tervezetet némi részben 

kifogásolván, a gyűlés külön feliratot intéz a miniszterhez, hogy ebbeli aggályait eloszlassa. 
Tudomásul vétetik. 

110. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 96. pontjánál tárgyaltatott a budapesti Deák-
téri evang. testvéregyházak képviselőtestülete által készített és a fasori főgimnázium rend-
tartására vonatkozó szabályrendelet. 
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Az egyetemes közgyűlés ezen szabályrendeletet jóváhagyja és a jóváhagyási 111—117 
záradékkal ellátni rendeli. 
111. (Gy.) Tárgyaltatott a zólyomi ág. hitv. evang. egyházközségnek az iskolai 

bizottságról alkotott szabályrendelete. 
Az egyetemes közgyűlés a szabályrendeletet jóváhagyja és felhívja az 

egyházközséget, hogy a záradék rávezethetése végett a hiányzó két példányt az 
egyetemes gyűlés elnökségéhez haladéktalanul terjessze fel. 
112. (Gy.) Tárgyaltatott a beszterczebányai ág. hitv. evang. egyházközségnek az 

iskolai bizottságról alkotott szabályrendelete. 
Az egyetemes közgyűlés a hiteles másolatban bemutatott szabályrendeletet 

jóváhagyja, és felhívja az egyházközséget, hogy a szabályrendelet három eredeti 
példányát a jóváhagyási záradék rávezethetése végett az egyetemes közgyűléshez 
haladéktalanul terjessze fel. 
113. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 100-ik pontjánál megállapíttatván, hogy a bányai 

egyházkerület a politikai községek beosztásáról szóló szabályrendeletét, habár az a kerületi 
közgyűlés által már elfogadtatott, be nem mutatta. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja a bányai egyházkerületet, hogy a szóban 
forgó szabályrendeletet a legközelebbi egyetemes közgyűlésig okvetlenül mutassa be. 
114. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 101-ik pontjánál beterjeszti az ág. hitv. ev. 

lelkészek fiait segélyező egyesület — az egyesületi alapszabályok 43. §-a értelmében — követ-
kező évi jelentését: 

Az intézet életében az elmúlt 1906-ik év folyamán semmi feltűnőbb változás, mélyebb 
nyomokat hagyó esemény nem fordult elő. Az intézet csekély anyagi tehetsége mellett is áldásos 
munkát fejtett ki a mult esztendőben is, a mennyiben egy lelkész tanuló fiát egy szabad asztal 
élvezetében, kilencz lelkész tanuló fiát pedig összesen 550 kor. pénzsegélyben volt képes 
részesíteni. Hisszük és reméljük, hogy az intézet anyagi erejének gyarapodásával a tagok 
segélyezésére fordítható összeg is növekedni fog. 

Az intézet tagjainak száma öttel szaporodott, a mennyiben a csanád-csongrádi 
egyházmegye, a zólyomi lelkészi értekezlet, a tolna-baranyasomogyi déli lelkészi kör alapító 
tagokul, két lelkésztársunk pedig rendes tagul jelentkezett. A tagok összes száma 1907 
október hó végéig 132 volt, még pedig 35 alapító és 97 rendes tag. 

Az intézet állapota vagyonilag az 1906 év végén a következő eredményt mutatta: 
I. Bevétel az 1905. évi maradványnyal . . 10,142 K 13 fill. 

II. Kiadás az 1906. év folyamán 885 80 „ 
III. Maradvány ~ ~ 9256 K 33 fill. 
IV. Hátralék volt az 1906. év végén . . . . 1332 „ 70 „ 

Az intézetnek tiszta vagyona a fenti hátralékkal és 1827 kor. még be nem fizetett 
alapítványokkal együtt kitett 12,346 kor. 03 fillért, a mely összeg 1905-höz képest 1618 kor. 
09 fillér gyarapodást mutat. 

Tisztelettel jelentjük még a Méltóságos és Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlésnek, 
hogy intézetünk vezetőségének, igazgató- és számvizsgáló-bizottságának megbízatása a folyó 
1907. év végével lejár s annak újból való megválasztatását 1907. évi közgyűlésünk fogja 
eszközölni, a miről kötelességszerűen jövő évi jelentésünkben fogunk beszámolni. 

Tudomásul vétetvén, a közgyűlés úgy az egyházi testületeknek, mint 
egyeseknek hathatós pártfogásába ajánlja e nemesczélú egyesületet. 
115. (H.) Olvastatik a mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 103. pontjánál a dunán-

inneni egyházkerület folyó évi közgyűlési jegyzőkönyvének 60-dik pontja, melyben az egyház-
egyetemet, mint a theologiai „Otthon" fenntartóját újólag kéri az iránt, hogy mind az „Otthon" 
kibővítéséről, mind pedig az „Otthon" ingyenes helyeinek szaporításáról a fennálló szükség 
szerint gondoskodni szíveskedjék. 

A közgyűlés a dunáninneni kerület kérelmét kiadja a pénzügyi bizottságnak 
azzal, hogy ez saját hatáskörében, figyelemmel az egyetemes egyház pénzügyi 
helyzetére, e kérdésben intézkedjék. 
116. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 104. pontjánál felvétetett a Bancsó Antal által 

készített utasítás a ker. vallástan tanításához a népiskolában, — valamint a Kapi Gyula 
által elkészített utasítás az ág. hitv. ev. tanítóképzőintézetek vallásoktatási tervéhez. 

A beérkezett két szakmunkát a közgyűlés átteszi véleményezés végett az 
egyetemes tanügyi bizottsághoz, s ezúttal felhívja a gimnáziumi vallástanításra vonat-
kozó módszeres utasítás kidolgozásával megbízott dr. Masznyik Endrét, hogy a 
még hiányzó harmadik munkálatot ő is beterjessze. 
117. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 105-ik pontjánál jelenti a tiszai egyházkerület, 

hogy a Romániába kivándorolt hívek lelki gondozása tárgyában elvállalt kötelezettségének 
közalapi segély hiányában eleget nem tehetett, azonban alkalmas lelkészek kiküldésére az 
előmunkálat megtehető. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület jelentését tudomásul veszi, 
és tekintve az ügy fontosságát, azt továbbra is nyilvántartani rendeli. 

10 
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125 118. (H.) Olvastatik a mult évi közgyűlési jegyzőkönyv 106-ik pontjánál a négy egyház-
kerület nyilatkozata a missziói egyesület alapszabálytervezetére. A dunáninneni egyházkerület 
kívánja azt a módosítást, hogy a tagsági járulék lehetőleg évi egy koronára szállíttassék alá 
és teljesen önálló legyen, úgy hogy rendelkezési joga ne legyen lekötve semmiféle irányban; 
a bányai egyházkerület kívánja, hogy az alapszabályok 5-ik §-ának b) pontjában e szavak : 
„missiói istentisztelet perselye" helyébe „missiói istentiszteleti offertorium" kifejezés tétessék; 
a tiszai egyházkerület kívánja, hogy az egyesület czímében (1. §) annak külmissziói jellege 
feltiintettessék; hogy a 10. § a) és b) pontjában megnevezettek mandátuma egyazon időtar-
tamban határoztassék meg, továbbá kívánja, hogy a missziói tanács tagjai érintkezésének és 
határozathozatalának a l l . § - b a n vázolt nehézkes módja megfelelőbbel helyettesíttessék, végül 
hogy az elnök hatásköre (13. §) Egyh. Alk.-unk szellemének megfelelőbben állapíttassák meg. 

A közgyűlés a kerületek javaslatához képest a beterjesztett alapszabály -
tervezethez általánosságban hozzájárul, de felhívja az egyesületet, hogy az egyház-
kerületek által megjelölt módosítások figyelembevételével szerkesztendő új alapszabá-
lyokat megerősítés végett mutassa be. 
119. (Gry.) A mult évi jegyzőkönyv 107-ik pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 

a pozsonyi diakonissza intézet támogatására ez ideig fedezetet nem talált. -
Az egyetemes közgyűlés az ügyet újból átteszi a pénzügyi bizottsághoz és 

egyúttal felhívja a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött 
bizottság figyelmét arra, hogy a kormánynyal folytatandó tárgyaláskor, tekintettel 
arra, hogy a diakonissza ügy egyike azon humánus intézményeknek, melyeket az 
államnak támogatnia kell, az államsegély megállapításánál számításba vegye. 
120. (H.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 108-ik pontjában elhatározta a 

közgyűlés, hogy a salgótarjáni sérelmi ügyet, vonatkozással a nagy gerezsdi egyezség 
III. részének 10. és következő szakaszaira, átteszi az ev. ref. konventhez azzal a megkereséssel, 
hogy az a két egyház között létrejött testvéri egyességnek érvényrejutásáról gondoskodni 
szíveskedjék. 

Miután a fenti megkeresésre mind ez ideig az ev. ref. konventtől semmi-
féle válasz nem érkezett : azért ez ügy továbbra is nyilván tartatik. 
121. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 109-ik pontjánál felvétettek a dunántúli, dunán-

inneni és bányai egyház-kerületek határozatai a papi fizetések és congrua rendezése tárgyában. 
Minthogy a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött 

bizottság az államsegély megállapítása végett a kormánynyal tárgyalni fog, az egyetemes 
közgyűlés figyelembevétel és érvényesítés végett átteszi a közös bizottsághoz. 
122. (H.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 110. pontjánál olvastatik a tisza-

kerületi püspök jelentése, mely szerint, a közgyűlés határozata értelmében, felterjesztette f. évi 
február 4-én 306. sz. a. a Magyarország erdélyi részeiben levő politikai községek beosztása 
tárgyában a vallás és közokt. miniszterhez a községek beosztására vonatkozó szabályrendeletet 
és álláspontjának megokolásául hivatkozott az E. A. 27. §-ában foglalt batározmányra. 

Tudomásul szolgál. 
123. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 114-ik pontjánál jelenti a zsinati bizottság, hogy 

a zsinat előkészületi munkálatai folyamatban vannak és a bizottság intézkedéseket tett, hogy 
a jövő évi közgyűlésig a zsinat ügyében érdemleges javaslatokat terjeszthessen elő. 

Az egyetemes közgyűlés a zsinati bizottság jelentését jóváhagyólag tudo-
másul veszi. 
124. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 119-ik pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 

a soproni theologusok által a tanítói oklevél megszerzése ezéljából kért nyári szünidei tan-
folyam költségeire fedezetet nem talált. 

Tudomásul szolgál. 
125. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 120-ik pontjánál tárgyaltatott a dunántúli egyház-

kerület felterjesztése a Beliczay Jónás-féle alapítvány módosítása tárgyában. 
Az egyetemes közgyűlés a Beliczay Jónás-féle alapítvány feltételeinek 

módosítását, annyiban elfogadhatónak tartja, hogy az évi ösztöndíj 232 koronáról 
400 koronára emeltessék, nem járul azonban hozzá ahhoz, hogy az ösztöndíj kiszol-
gáltatása addig elhalasztassék, míg a jelenleg 37000 koronát kitevő tőke a kamatok 
tőkésítése mellett 80,000 korona összegre nő, mert ez 15 —16 évi halasztással 
járna, a mi a végrendelkező szándéka nem lehetett és mert az árviszonyok 15 — 16, 
illetve 10 év hozzászámításával 26 év alatt annyira változhatnak, hogy a most 
400 koronával tervezett ösztöndíj az akkori viszonyoknak nem fog megfelelni. — 
Miután a végrendelkező alapító azt rendelte, hogy az ösztöndíj folyósítását meg kell 
kezdeni, mihelyt az évi kamat 900 frtot kitesz, 4% kamatozás mellett 45,000 kor. 
lenne a tőke, a melynek meglétével az ösztöndíj kiosztását meg lehetne kezdeni. 
Igaz ugyan, hogy ezen tőke 4% kamataiból nem lehet egy, évenkint 400 koronával 
megállapított és 10 éven keresztül évenkint 400 koronával emelkedő ösztöndíjat 
kifizetni, de miután az alapító azt, hogy tíz tanulónak ösztöndíjban való részesítése, 
egy meghatározott időn belül történjék meg, kifejezetten nem rendelte el, a kedvez-
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ményezettek számának szaporítását ahhoz képest kell foganatosítani, a mint ez a 125—130 
rendelkezésre álló jövedelemből telik. Számtani lag* kivihetőnek látszik, hogy abban 
az esetben, ha minden harmadik évben szaporíttatik a kedvezményezettek száma egy-
gyel, ha tehát 10 év fog eltelni, míg a kedvezményezettek száma az alapító akaratához 
képest a tízet el fogja érni, ez a czél a 45,000 korona tőke jövedelmeiből 400 kor. 
ösztöndíj fizetése mellett el fog éretni. Miután a kerület által tervezett változtatás 
mellett az ösztöndíj kiosztásával úgyis még 15—16 évig kellene várni és ezután 
is csak 10 év múlva, tehát összesen 25—26 év múlva lenne elérhető 10 tanulónak 
ösztöndíjjal való ellátása, kevéssel áll közelebb a kerület indítványa szerint elérendő 
eredmény az alapító szándékához, mint az, ha a kedvezményezettek számának 
szaporítását nem évenkint, hanem több évi időközökben foganatosítják. Döntő súlylyal 
bír a mellett, hogy az ösztöndíj kiosztása akkor vegye kezdetét, a mikor a kamat 
az 1800 koronát elérte, az alapító akaratán kívül az a körülmény, hogy az alatt 
a 15—16 év alatt, a melyre a kerület az ösztöndíj folyósítását elhalasztani akarja, 
már is 45 tanuló élvezendi az ösztöndíjat, ha csak minden harmadik évben történnék 
is szaporítás. 

A felterjesztés tehát azzal adatik vissza a dunántúli egyházkerületnek, hogy 
a mennyiben a Beliczay Jónás-féle alapítvány feltételeinek megváltoztatásához ragasz-
kodik, a változtatást a fentiek szerint hozza javaslatba. 
126. (H.) Felvétetett az országos ág. h. ev. tanáregyesületnek a közgyűléshez intézett 

kérvénye, a melyben az országos ág. hitv. ev. tanáregyesület alapszabályainak a m. kir. belügy-
miniszterhez való pártoló felterjesztését kéri megerősítés végett. 

A közgyűlés, méltányolva az egyesület nagy és nemes czéljait, elhatározza, 
hogy a bemutatott alapszabályokat megerősítés végett, pártolólag felterjeszti a belügy-
miniszterhez. 
127. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 123-ik pontjánál bemutattatott a püspöki értekezlet 

következő nyilatkozata. 

Méltóságos Egyetemes Felügyelő Úr ! 

Méltóságodnak f. évi február hó 11-én 22. sz. a. kelt tisztelt átiratára vonatkozólag a 
vallás és közokt. miniszter úrnak f. évi január hó 18-án 94685. sz. leiratát illetőleg van szeren-
csém a f. évi február hó 26-án tartott püspöki értekezletből kifolyólag t. püspöktársaim nevében 
is a kórházi betegek eltemetésénél az állami kincstár terhére szedett lelkészi illetmények tár-
gyában azon nézetünknek és javaslatunknak adni kifejezést, hogy tekintettel a törvényben 
kimondott jogegyenlőség és viszonosság elvére, mi elfogadjuk ab invisis ama temetési stólát, 
a melyet azon czímén az állami kincstár a róm. kath. lelkészeknek fizet, vagy jövőre fizetni 
fog. Azonban némi tájékozásul megjegyzem, hogy tudtommal hazánkban ily temetési illetmény 
általános összege a régi „két forintos" stóla. 

Tudomásul szolgál. 
128. (Gr.) Tárgyaltatott a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi tanítóegyesület 

kérvénye — a magyarhoni evang. tanítók országos egyesületének engedélyezése iránt. 
A közgyűlés a jogügyi bizottság véleménye alapján kimondja, hogy nincs 

kifogása az ellen, ha a kérvényező egyházkerületi tanítóegyesület az országos tanítói 
egylet szervezését czélzó alapszabályokat, a fennálló joggyakorlatnak megfelelően, 
jóváhagyás végett a minisztériumhoz felterjeszti. 
129. (Gr.) Felvétetett Sztehló Kornél egyetemes ügyész indítványa — a fővárosi 

főiskolákban tanuló evang. ifjak számára az egyházegyetem üllői-úti 24. sz. házában inter-
nátus szervezése iránt. 

Ennek következtében a közgyűlés Sztehló Kornél elnöklete mellett, Kovács 
Sándor, dr. Győry István, Bendl Henrik, Zsigmondy Géza és dr. Zelenka Lajos 
tagokból álló bizottságot küld ki oly utasítással, hogy az Otthon felállítására vonat-
kozó indítványt, különösen pénzügyi tekintetben, alapos tanulmány tárgyává tegye 
s ennek alapján kimerítően indokolt, részletes tervet dolgozzon ki és terjesszen be 
oly időben, hogy a felett a jövő évi egyetemes közgyűlés érdemleges határozatot 
hozhasson. 
130. (G.) Olvastatott a budapesti protestáns egyetemi itjak Bethlen Gábor-körének 

kérvénye, melyben czéljai megvalósítására évi állandó lakássegélyt kér. — Kapcsolatosan 
felvétetett a dunántúli egyházkerületnek ez évi közgyűléséből intézett felterjesztése, mellyel 
ezen kérdést az egyházegyetem figyelmébe ajánlja. 

A közgyűlés elfogadva az előadói javaslatot, a kérvényre hozott határo-
zatképen kijelenti, hogy ez idő szerint nincs abban a helyzetben, hogy a Bethlen 
Gábor kört állandó évi támogatásban részesítse. Minthogy azonban éppen egyidejűleg 
azon tervvel foglalkozik, hogy a budapesti evangelikus főiskolai tanulók részére 
üllői-úti 24. sz. házában Otthont létesít: e terv megvalósítása idejében készséggel 
veendi fontolóra azon kérdést, hogy az Otthon elhelyezésével kapcsolatban nem 
lehetne-e a Bethlen Gábor kör részére együttes körhelyiséget átengedni. 

13* 
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181-135 131. (H.) Olvastatik az énekiigyi bizottságnak az 1906/7. évi működéséről szóló 
következő jelentése: 

Az énekiigyi bizottság munkássága természetszerűen két ágra oszlott: a dallamok 
és a szövegek gyűjtésére. 

A dallamrészletet beható tárgyalás után megállapította a bizottság, főleg a gya-
korlati szempontok tekintetbevételével. Különös figyelemmel volt arra, liogy a gyűjteményben 
meg legyenek az eddigi énekeskönyvek legszebb s legnépszerűbb dallamai; a mivel a készlet 
bővült, abban jelentékeny rész jut a magyar charakterű dallamoknak, főleg a kurucz korból 
fennmaradt mélabús, egyszerű, de remek melódiáknak. Szükséges volt továbbá a tót és német 
gyülekezetek kívánalmaira való tekintettel a klaszikus tót és német énekdallamok felvétele, 
hogy az új énekeskönyv annál könnyebben utat törjön valamennyi egyházközségbe. 

A szövegek gyűjtése, a melynek természetesen a dallamkészlethez kell alkalmaz-
kodnia, már jó előre haladt; egy részök átment a bizottság bírálatán és remélhetőleg egy év 
múlva ez a munka is befejeződik. 

A bizottságból kilépett Paulik János és lemondását kérésünkre sem vette vissza, 
ennélfogva javasoljuk, kérje fel az egyetemes gyűlés a tiszakerület püspökét új zenei szakértő 
kiküldésére. 

Tudomásul vétetik; a bizottságból kilépett Paulik János helyének betöl-
tésére felkéretik a tiszakerületi püspök, valamely zenei szakértő kiküldése iránt. 

132. (H.) Olvastattak a dunáninneni és a dunántúli egyházkerületekből érkezett 
indítványok, a tűzbiztosításnak házilag leendő kezelése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a kerületek hosszabb lejáratú 
szerződésekkel le vannak kötve, az ügy felett napirendre tér. 

133. (Gr.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerület ez évi közgyűlésének felterjesztése 
a supplikatiónak megszüntetése s oly módon való rendezése iránt, hogy a tápintézetek jótékony-
ságukat továbbra is az eddigi mértékben gyakorolhassák. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság véleményéhez képest óhajtandónak tartja 
ugyan a supplikatio intézményének megszüntetését, de e végből döntő intézkedést 
ez idő szerint nem tehet azért, mert a tápintézetek az évenkint gyűjtött adományokat 
nem nélkülözhetik s mert nem áll rendelkezésre olyan alap, -melyből kárpótlás volna 
nyújtható e jövedelem elvesztéséért. 

Tájékoztatás és előkészítés szempontjából azonban felkéri a közgyűlés a 
püspököket oly kimutatás készítésére és beterjesztésére, mely feltüntesse, hogy az 
egyes iskolai tápintézetek gyűjtései tíz évi átlag szerint mennyit eredményeztek s 
hogy mindenik tápintézetben hány tanuló nyert ellátást, felekezet szerint kimutatva, 
s mennyi az évi fenntartási költség, összesen és fejenkint számítva? 

134. (H.) Felvétetett a torzsai egyház helyi gyámintézetének kérvénye, mellyel az általa 
alapított „Konfirmándusok Otthona" részére az egyetemes egyház hathatós támogatását kéri. 

A közgyűlés örömmel fogadja az áldásos új intézményt és a kérvényt javas-
lattétel czéljából ál teszi a pénzügyi bizottsághoz. 

135., (G.) Olvastatott a postai portomentesség szabályozása tárgyában a vallás és 
közoktatásügyi ministernek következő leirata: 

38621. szám. 
A mindgyakrabban felmerülő kételyek végleges eloszlatása, s az amúgy is túltengő 

portomentességnek a helyes mederbe való terelhetése czéljából a kereskedelmi miniszter úr 
megkeresett az iránt, hogy a posta- (és távirda)-hivatalok számára névszerint felsoroltassék, 
hogy a bevett és törvényesen elismert vallásfelekezetek mindegyikének, melyek azok az egyházi 
hivatalai, a melyek a portomentességet igénybe vehetik s hogy a posta- (és távirda)-hivatalokkal 
közöltessék, hogy azon bár látszólagos egyházi hivatalok, pl. az ág. hitv. evang. és az ev. ref. 
egyházmegyei számvevőszékek, gazdasági hivatalok stb., melyek a felsorolásban felemlítve 
nincsenek, illetve nem lesznek, a portómentességgel nem élhetnek. 

Felkérem ennélfogva a közgyűlést, hogy a kérdés gyökeres rendezhetése érdekében 
és a posta- (és távirda)-hivatalok hiteles és megfelelő tájékoztathatása czéljából, méltóztassék 
velem, hierarchiai fokozat szerint, sorrendben szerkesztett kimutatás útján közölni, hogy az 
ágostai hitv. evangelikus egyháznak melyek azok az önálló levelezésre feljogosított egyházi 
hivatalai, amelyek a portomentességet igénybe vehetik. 

Megjegyzem, hogy e tekintetben csakis a portomentességi törvényes szabályok azon 
rendelkezése lehet irányadó, amely szerint: „Az állam által elismert valamennyi vallásfelekezet 
egyházi hivatalainak (minden hierarchiai fokozatukban) vallási, anyakönyvvezetési (házassági, 
születési, halálozási), iskolai és úgy személyi, mint dologi vonatkozásokban felmerülő egyház-
kormányzati és igazgatási ügyekben (betudva az egyházjavadalmi, a kegyúri és a kongrua-
ügyeket is) egymáshoz és a, feltétlenül portoinentes hatóságok-, hivatalok- és közegekhez intézett 
közönséges (nem ajánlott) levelei és levelezőlapjai, valamint iratcsomagjai portomenteseknek 
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és a tartalom szerint : „Vallási ügyben, portomentes", „Anyakönyvvezetési ügyben, portómentes" 1 3 5 - 1 3 9 
„Iskolai ügyben, portomentes", illetve „Egyházkormányzati ügyben, portómentes" záradékkal 

kerületek, hogy a postai portomentességet igénylő egyházi hivatalokról fokozatos 
sorrendben szerkesztett kimutatást állítsanak össze és terjesszenek be a folyó év 
végéig az alkolmány- és jogügyi bizottsághoz, melynek feladata lesz, hogy az egy-
házegyetem hivatalainak feltüntetésével kiegészített egyházkerületi kimutatások össze-
sítése alapján megszerkessze az általános kimutatást, a megkereső minisztériumhoz 
való felterjesztés végett. 
136. (G.) Tárgyaltatott a tiszai egyházkerületnek ez évi közgyűléséből felterjesztett 

indítványa az egyetemes névtár új kiadása iránt. 
A közgyűlés ez indítványhoz képest, az időközben keletkezett változásokra 

való tekintettel, elhatározza az egyetemes névtár új kiadását, ámde az eddiginél 
szűkebb terjedelemben s csak a legszükségesebb adatokra szorítkozva. Ez új kiadás 
szerkesztésével pedig Poszvék Sándor egyetemes egyházi főjegyzőt bízza meg. 
137. (G.) Felvétetett a bányai egyházkerületnek ez évi közgyűléséből tett indítványa 

— a kormányhoz oly czélból intézendő felterjesztés iránt, hogy az országos vásárok vasárnap 
és ünnepnapokon eltiltassanak. 

A közgyűlés nem látja szükségesnek ez irányban az újabb intézkedést. 
138. (G.) Olvastatott a bányai egyházkerületnek ez évi közgyűléséből tett indítványa — 

a vallás és közoktatásügyi minisztériumban egy protestáns ügyosztály felállításának sürgetése iránt. 
Minthogy egyházunk ügyei a vallás- és közoktatásügyi minisztérium elkü-

lönített szakosztályaiban fennakadás nélkül nyernek elintézést: a közgyűlés azt jelenti 
ki határozatképen, hogy az indítványozott lépés megtételére nem forog fenn szükség 
s az nem is volna czélravezető. 
139. (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén, egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak 

szíves érdeklődésükért és kitartásukért, dr. Baltik Frigyes püspök az egyetemes felügyelőnek 
a tanácskozások odaadó, szakavatott, tapintatos és bölcs vezetéséért az egyetemes közgyűlés 
nevében mondott köszönetet, mire a gyűlés dr. Baltik Frigyes püspök buzgó imájával befejeztetett, 

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

Báró P r ó n a y Dezső s. k, Dr. Z s i g m o n d y J e n ő s k., 

látandók el. 

egyetemes felügyelő, világi elnök. világi egyetemes főjegyző. 

Dr. Baltik Fr igyes s. k., Poszvék S á n d o r s. k., 
püspök, egyházi elnök. egyházi egyetemes főjegyző. 
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I. FÜGGELÉK. 
S Z A B Á L Y Z A T 

a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetem iskoláiban használandó könyvek 
megbirálásáról, i l letőleg engedélyezéséről . 

1. A magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetem összes iskoláiban, valamint az egyház-
egyetem területén az ág. hitv. ev. vallásoktatás tekintetében a tankönyvengedélyezés joga az 
egyetemes gyűlést illeti. 

2. Az egyetemes gyűlés az engedélyezés végett benyújtott könyvek megbirálását az 
egyetemes tanügyi bizottságra bízza s az engedélyezés tárgyában ugyanezen bizottság javaslata 
alapján dönt. 

3. Az egyetemes tanügyi bizottság hatáskörébe az ág. hitv. ev. népnevelő és oktató 
intézetek (ideértve a tanítóképzőket és a felsőbb leányiskolákat) és a középiskolák tankönyveinek, 
valamint az ág. hitv. ev. vallásoktatásra szolgáló tankönyveknek megbirálása tartozik, a 
főiskoláké (theologia, jogakadémia) nem. 

4. A népnevelő- és oktató-intézetek közül az elemi- és felső népiskolákban és a 
polgári iskolákban kizárólag csak az egyetemes gyűlés által engedélyezett könyvek használ-
hatók; a felső leányiskolákban, a tanítóképző-intézetekben, valamint a középiskolákban csupán 
a vallásoktatásnál és a konfirmácziói oktatásnál használt könyvekre kötelező az egyetemes 
gyűlés engedélye, ellenben azokban a disciplinákban, melyeknek vallási, illetőleg felekezeti 
vonatkozásaik vannak vagy lehetnek (olvasókönyvek, Magyarország története, világtörténet, a 
magyar irodalom története), csupán államilag engedélyezett könyvek is használhatók, ha az 
illető iskola tantestülete az egyházkerület püspöke útján a tanügyi bizottságnak bejelenti, hogy 
az ilynemű, általa használt vagy használni kívánt könyvben gondos vizsgálat után vallásunkkal, 
egyházi alkotmányunkkal, egyházunk történetével ellenkező tanokat nem talált. Végül azok az 
államilag engedélyezett könyvek, melyeknek vallási és hitfelekezeti vonatkozásaik nincsenek 
(természetrajz, természettan, mennyiségtan, klasszikus és modern nyelvkönyvek), külön fele-
kezeti engedélyezés nélkül szabadon használhatók. 

5. Panasz vagy hivatalos bejelentés esetében a tanügyi bizottság a felső leány-
iskolákban, a tanítóképző-intézetekben, valamint a középiskolákban használt azokat a tan-
könyveket is megvizsgálhatja, a melyek az előző pont értelmében az egyetemes gyűlés enge-
délyezése nélkül is használhatók. Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság javaslatára ily 
könyvek további használatát betilthatja. 

6. Bírálatra, illetőleg engedélyezésre a könyveket a szerző vagy jogutódja, vagy a 
kiadó, vagy az az iskola terjeszti fel, mely használni kívánja. A felterjesztés az egyházkerület 
püspöke, vagy az egyetemes felügyelő útján, vagy közvetlenül is történhetik a tanügyi bizottság-
jegyzőjéhez. 

7. Bírálatra csak magyar honos ág. hitv. ev. vallású szerzők művei terjeszhetők fel. 
8. Birálatra nyomatott, vagy kéziratos könyvet lehet felterjeszteni, mindenkor két 

példányban. 
9. A könyv csak abban az esetben számíthat a beküldés esztendejében tartandó 

egyetemes gyűlésen való elintézésre, ha azon év április havának végéig beküldetett. 
10. Az engedélyezés kérelmezése az első és minden következő kiadásra kötelező ; 

az utóbbiaké főképen azért, hogy meg lehessen állapítani, figyelembe vette-e a szerző a 
bírálatnak a megelőző kiadásra vonatkozó észrevételeit. 

11. A tanügyi bizottság elsősorban saját tagjaival végezteti a bírálást, szükség 
esetén nem tagok közreműködését is igénybe veheti. 

12. A bírálatért a kiadó, vagy a szerző, vagy jogutódja által fizetendő tiszteletdíj 
jár a bírálónak, mely két nyomatott ívig 10 kor., öt nyomatott ívig 30 korona, 10 ívig 50, 
azon felül 100 koronában állapíttatik meg. A birálati díj a bírálandó könyvvel egy időben 
küldendő be a tanügyi bizottság jegyzőjéhez. A birálati díj nélkül beérkezett könyvek birálatra 
nem adatnak ki. 

13. A bírálónak a bírálandó könyvet a felölelt anyag, a módszer és a stílus szem-
pontjából kell megítélnie és kimutatnia, hogy ezen szempontokból megfelel-e a tanterv, a mód-
szeres utasítások intenczióinak, s általában a nevelés és oktatás czéljának és hogy nem foglal-e 
magában haza- és egyházellenes tételeket? Ha a biráló a könyvet engedélyezhetőnek nem 
tartja, írásba foglalt, megokolt birálatát lehetőleg június hó végéig beküldi a tanügyi bizottság 
jegyzőjének, ez pedig közli a benyújtóval, hogy észrevételeit rá írásban megtehesse. A birálat 
és az észrevételek alapján aztán a tanügyi bizottság dönt. 

14. A tankönyvbirálattal járó teendőket a tanügyi bizottság elnökségének hozzá-
járulásával vagy utasítása szerint ugyanazon bizottság jegyzője végzi. 

15. Az egyetemes gyűlés által engedélyezett tankönyvek jegyzéke évről-évre kinyomatik 
ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének mellékleteképen; a tankönyvek használatát az iskolákban 
alkalmas módon, rendszerint az egyházkerületek püspökei ellenőrzik vagy ellenőriztetik, de 
időnkint a tanügyi bizottságnak iskolalátogatásra kiküldött tagjai is ellenőrzik. 



il. FÜGGELÉK. 

E G Y E T E M E S L E V É L T Á R I S Z A B Á L Y Z A T . 

1. §. A levéltár hivatalos czíme : „A magyarországi ág. h. ev. egyetemes egyház 
levéltára". 

2. §. Az egyetemes levéltár hivatalos helyisége Budapesten, az egyetemes egyház 
épületében (Szentkirályi-utcza 51. sz.) van. 

3. §. Az egyetemes levéltár őre és kezelője az egyetemes közgyűlés által megválasztott 
levéltáros. 

4. §. Az egyetemes levéltár vezetését — jelen szabályzat intézkedéseihez képest — 
az egyetemes közgyűlés által választott öttagú bizottság ellenőrzi. A levéltári bizottság évenkint 
az egyetemes közgyűlésnek jelentést tesz. 

5. §. A húsz évnél régebbi időből származó iratok levéltárikig, a húsz éven belüli 
időből származó iratok pedig irattárilag kezelendők. 

6. §. A levéltár jelenlegi és jövendőbeli anyagát az ellenőrző-bizottság felügyelete 
s jóváhagyása mellett a levéltáros selejtezi, szakszerűen kezeli s anyagszerinti betűrendes tárgy-
mutatókat készít. 

7. §. A levéltáros által mielőbb elkészítendő tárgymutató kinyomatandó. Az időközi 
szaporulatot az évenkénti levéltári jelentés tünteti fel. 

8. §. Az irattári kezelésnél iktatókönyv vezetendő, az iktatószám, a beérkezett irat 
tartalmának rövid megjelölése és az irattári jelzés feltüntetése mellett. 

9. §. A levéltáros köteles a levéltár hivatalos helyiségében hetenkint háromszor 
délután 3—5 óráig hivatalos órát tartani. Ilyenkor a látogatóknak és kutatóknak segéd-
kezik s felvilágosítással szolgál. A hivatalos órák tartásának számát és idejét a levéltári bizottság 
megváltoztathatj a. 

10. §. A levéltáros a levéltári bizottsági elnök engedélyével másolatokat és kivonatokat 
kiadni köteles. Ezekért a munkálatokért a következő díjakat számíthatja fel: Bezárólag a 
XVIII. századig terjedő időből származó okmányok másolatainál vagy kivonatainál az első 
ívért tíz koronát, minden következő oldalért két koronát; a XIX. századtól a legújabb időig 
származó okmányoknál a fenti díjak felét. Minden megkezdett ív vagy oldal egésznek veendő. 

11. §. A levéltáros évi fizetése egyezerkétszáz korona, melyet előleges havi részle-
tekben az egyetemes pénztár folyósít. 

12. §. A levéltárosnak évenkint a nyár folyamán nyolez heti szünidőre van igénye. 
Ezen idő alatt a levéltár kulcsai a levéltári bizottság elnökénél helyezendők el. 

13. §. Addig, míg a betűrendes tárgymutató elkészül, a levéltáros mellett irnok 
alkalmazandó, a ki a levéltárban a levéltáros felügyelete alatt s felelőssége mellett dolgozik 
s díjazását a levéltáros előterjesztésére az egyetemes felügyelő utalványozza ki. 

14* 
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III. F Ü G G E L É K . 

Az egye temes gyűlés által 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: Konfirmationsbüchlein, 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. (U. 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 Feyér 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. 

jkvi 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.) 
32. Vezérfonal a konfirmácziói oktatáshoz, írta Petrik János Jakab. Budapest, 1874. (1907. 

jkvi 54. p.) 
33. Kratky návod k vyucovaniu konfirmandov, Ladislav Zsámbokréthy. Turócz-Szentmárton, 1903. 

(U. a. jkvi p.) 
34. Ewangelischer Konfirmandenunterricht. Karl Tomka. (U. a. jkvi p.) 
35. Ucsenye Konfirmátzie (vend könyv,) írta Czipott Rudolf Muraszombat, 1888. (U. a. jkvi p.) 
36. Wyucovani konfirmandu, Gabriel Belohorszky. (U. a. jkvi p.) 
37. Konfirmácziói káté, írta Mesterházy Sándor. Csurgó, 1906. 2-ik kiadás. (U. a, jkvi p.) 
38. Konfirmándusok tankönyve. Szerk. Farkas Mihály Kapuvár, 1908. (U. a. jkvi p.) 
39. Wyklad mensiho kathechismu Doktora M. Luthera. Kiadta a zólyomi egyházmegye Buda-

pest 1904. (U. a. jkvi p.) 
40. Algebra a középiskolák számára. Irta Fr. Kiss Károly. Budapest 1906. (U. a jkvi p.) 
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AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK 

NÉVSORA. 
I. Az egyházunkat s a magyar re formátus egyházat közösen érdeklő 

ügyekre kiküldött bizottság. 

Egyházunk kiküldöttei: Báró Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szent-
iványi 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, Haviár Dániel, Beniczky Árpád, dr. Berzsenyi Jenő, 
dr. Meskó László. 

A magyar református egyház kiküldöttei : Baksay Sándor, dr. Darányi Ignácz, Ádám 
Kálmán, Antal Gábor, gróf Tisza István, Molnár Béla, dr. Bartók György, báró Bánffy Dezső, 
Simó Lajos, Kun Bertalan, Meczner Béla, gróf Degenfeld József, Széli Kálmán, Sass Béla, 
dr. Baksa Lajos. 

II. Közoktatási bizottság. 
1. a) Elnök és jegyző; 

b) a kerületek püspökei és felügyelői ; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai ; 

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. 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, Mlinnich 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 nagybizot tság (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, a pozsonyi theol. akadémia 
tanári karából választott Hörk József, a soproni és az eperjesi theol. akadémiák tanári kará-
ból választott egy-egy tag. 

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

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

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

3. A bányai egyházkerületi osztály tagjai: Zsilinszky Mihály, Fabiny Gyula, Horváth 
Sándor (budapesti), Kaczián János, Bereczky Sándor, Góbi Imre; póttagjai: Schranz János, 
Weber Rudolf, Majba Vilmos, Szeberényi Lajos (fóti). 

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. 

10 
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VI. A l k o t m á n y és jogügyi b izo t t ság . 
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. P é n z ü g y i b izo t t ság . 
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, 

gr. Uchtritz Amadé, dr. Fischer Sándor, Beniczky Árpád, dr. Láng Lajos, báró Podmaniczky 
Gyula, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh Andor, Münnich Kálmán, Izsó Vincze, 
Schleifer Károly, Schranz János és Gytirky 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. 

Vili. E g y e t e m e s s z á m v e v ő s z é k (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. 
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