
A magyarországi ágostai hitv. evangelikus egyház 
1908. évi ok tóber hó 7., 8., 9. és 10-ik nap ja in Budapesten megta r to t t 

egyetemes közgyűlésének 

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

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

Jelen 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. Láng Lajos, e. e. e. gyámintézeti elnök 
és egyetemes törvényszéki biró ; 

dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke és 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott-

ság 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 : 

Laszkáry Pál, Rohonyi Gyula, Bancsó Antal 
(úgy is, mint egyházi egyet, aljegyző), 
Csipkay Károly, dr. Fischer Sándor, Góbi 
Imre (úgy is, mint egyet, levéltárnok), 

Fischer Miklós, Bélák István, 
Terray Gyula, Stettner Gyula, 
Török József ; 

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

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

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

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel-
ügyelője ; 

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

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

Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke; 
Gyurátz Ferencz, a dunántúli ker. püspöke ; 
Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke; 

C) Egyházkerületi kiküldöttek : 

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

dr. Ajkai Béla, Barcza Géza, dr. Berzsenyi Horváth Sándor paksi, Hofbauer Pál, Farkas 
Jenő (sömjéni), Szeniczey Géza, Hering Mihály, Németh Pál, Horváth Sámuel, 
Zsigmond, Hrabovszky István, Berzsenyi Bognár Endre, Varga Gyula, Madár Mátyás; 
Dezső, Csemez Elek; j 

Gecsányi Gusztáv és Németh Sámuel tanárok. 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal t 

Kiss Jenő, Terplán Kornél, dr. Berzsenyi 
Jenő siklósi, Tham Frigyes, dr. Andorka 
Elek, dr. Rátz Ottó, dr. Ostffy Lajos, 
Radó Lajos, Mihályi Sándor, Papp József, 
dr. Zergenyi Jenő ; 

Mód Lénárd, Zábrák Dénes, Scholtz Ödön, 
Sántha Károly, Farkas Elemér, Isó Vincze, 
Karsay Imre, Horváth Dezső, Mohácsy 
Lajos, Kis János, Magyary Miklós. 

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

a) Megbízó-levéllel: 

Beniczky Árpád, dr. Dobrovics Mátyás, Raab Károly, Hollerung Károly, Jánossy 
dr. Kéler Zoltán, dr. Simkó Lajos, dr. Stúr Lajos, Krizsán Zsigmond, Hrk János, 
Károly, dr. Csengey Gyula, Ebner Gusz- Ringbauer Gusztáv, Krupecz István, Sze-
táv, Farbaky István ; kerka Pál ; 

Hirschmann Nándor és Király Ernő tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Markovics Gyula, Kirchner Mihály, Kesztler 
Tivadar, Sziklay Ottó ; 

Kujniss Gyula, Kovács Sándor, Frenyó Gyula, 
Schleiffer Károly, Schönwieszner Kálmán, 
Biszkup Béla, Bándy Endre, Gaal Mihály, 
Horváth Sándor, Krahulecz Aladár, Maróthy 
Emil, Wenk Károly, Hajdú Lajos; 

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

aj Megbízó-levéllel : 

báró Podmaniczky Géza, Beniczky Lajos, 
Fabiny Gyula, Haviár Dániel, Zsilinszky 
Endre, Osztroluczky Miklós, báró Rad-
vánszky Albert ; 

Bukovszky János és Varga Mihály tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Belohorszky Gábor, Petrovics Soma, Svehla 
Gusztáv, Abaffy Miklós, Csepregi György, 
Szeberényi Lajos (fóthi), Doleschall Lajos, 
Sárkány Béla ; 

dr. Szelényi Aladár, Sóltz Gyula, Földváry 
Elemér, Kauffmann Kamill, Ivánka Pál, 
dr. Malczovich László, dr. Zolnay Jenő, 
báró Solymossy Lajos, dr. Sailer Vilmos, 
dr. Szeghő Fülöp, Revaló Pál, Matuska 
István, dr. Szmik Lajos, báró Ambrózy 
Andor, dr. Liedemann Frigyes, báró Rad-
vánszky Antal, dr. Bókay Árpád, dr. Ladies 
László, dr. Danes Szilárd ; 

Famler G. Adolf, Kaczián János, Jezsovics 
Pál, Krutschnitt Antal, Galle István, Sze-
berényi Lajos Zsigmond, Blatniczky Pál, 
Draskóczy Ede, Sztehló Gerő, Geduly 
Lajos, Korossy Emil, Noszkó István, Dob-
ronyovszky Gyula, Jankó Károly, Vitális 
Gyula, Kovácsi Kálmán, Korén Márton, 
Roth Béla, Okályi Adolf, Frenyó András, 
Paulinyi Dániel, Lombos Alfréd. 

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

a) Megbízó-levéllel : 

dr. Meskó László, Szontagh Andor, dr. Lersch 
Kornél, dr. Zelenka Lajos, Hámos László, 
Lavotta Kornél, Majerszky Béla; 

Materny Lajos, Turóczy Pál, Simkovics 
János, Bohus Pál, Geduly Henrik, Révész 
János, Kübecher Albert, Becser Endre. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Szánthó Gyula, Medveczky Sándor, Szent-
iványi Márton, Karácsonyi Zsigmond, 
Hidassy Sándor, Payer Géza, Scholtz 
Gusztáv, Szopkó Róbert, dr. Obetkó Dezső, 
Baloghy György, dr. Lorx Sándor, Hritz 
Kálmán és dr. Hritz Lajos ; 

Gömöry János és Marcsek Andor tanárok. 

Székely Gyula, Nemes Károly, Paulik János, 
Kármán István, Bella Method Mátyás, 
Draskóczy Lajos, Hronyecz József ; 
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1. (H.) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, a Deák-téri templomban lefolyt 1. 
istentisztelet végeztével, a pesti egyház iskolai dísztermében egybegyűlt nagyszámú egyházi 
képviselőket melegen üdvözölvén, a közgyűlést a következő beszéddel nyitotta meg: 

Méltóságos és főtisztelendő egyetemes Közgyűlés ! 

Tisztelettel üdvözlöm a magyarországi ág. hitv. ev. egyházunk ezen egyetemes 
közgyűlésén rendkívül számosan egybesereglett tagokat. Az egybesereglettek nagy száma 
tanúságot tesz arról, hogy az egyház iránti érdeklődés -— Istennek legyen hála érte — 
egyházunkban nem csökkent. Él a régi közszellem, él a régi kötelességérzet ! Ha néha-
néha úgy látszik, mintha csekélyebb volna az érdeklődés az egyház ügyei iránt, ím, a 
mai nap tanúságot tesz arról, hogy mikor az ügyek fontossága megkívánja azt, egybe 
tudnak seregleni az egyház tagjai. Magyarországi ev. egyházunk alkotmánya rendkívül 
széles alapon nyugszik. Alig van társadalmi szervezet, melyben a közvélemény kialakulá-
sára, megnyilvánulására oly sok szerv állana rendelkezésre, mint egyházunkban. Minden 
egyes gyülekezet és annak körében annak minden egyes tagja foglalkozhátik és hozzá-
szólhat az egyházi ügyekre vonatkozó, az egyházi élet körébe tartozó kérdésekhez. Az espe-
rességi és egyházkerületi gyűléseken, meg az egyetemes gyűlésen egyaránt van alkalom 
arra, hogy az ev. egyháznak közvéleménye, minden, a tekintély által netán látszólag emelt 
korlátokon felülemelkedve, megnyilvánuljon. Az egyh. gyűléseinken történt minden felszó-
lalásnak nem az adja meg a súlyát, honnan hangzik az el, hanem megadja a súlyt annak 
tartalma és a visszhang, melyet az egyház közvéleményében kelt. 

Az egyetemes egyház közvéleményének megnyilvánulására a tér tág, ámde az 
bizonyos, hogy ha új kérdések merülnek fel, annak megítélése, hogy mi lesz majd a meg-
alakuló közvélemény, felette nehéz. Nagyon nehéz dolog azt megállapítani, hogy mi is az 
a közvélemény; mert az egy folyamat, hullámzás, egy oly jelenség, melynek tulajdon-
képen a hatásában van meg a jelentősége. 

Midőn a magyarhoni ev. egyház közvéleményének megnyilvánulására megvan az 
ily tág és szabad tér és midőn kétségtelen, hogy minden nyilatkozatnak tartalma adja 
meg a súlyt, talán tartózkodhatnék attól, hogy ez alkalommal a szokásos üdvözlő szavak 
után további nyilatkozatot tegyek. Egy-két szót tán mégis meg méltóztatnak engedni. (Halljuk!) 

Előrebocsátom, hogy minden nyilatkozatom önmagában véve nem tekinthető 
egyébnek, mint egyéni véleményeknek; de míg egyrészt azt tartom, hogy az az állás, melyet 
egyházunkban hitsorsosaink bizalmából betöltők, némelykor igenis kötelességemmé tesz 
bizonyos tartózkodást, addig tán nem megy az ezen állással egybekötött kötelezettség, 
hogy korlátot szabna az egyéni meggyőződésnek, mint ilyennek, és korlátot annak tartózkodás 
nélküli kijelentésére. Midőn a gyűlés határozatát mondja ki az elnök, természetes, hogy 
neki a legteljesebb tárgyilagosságra kell törekednie; természetes, hogy a legteljesebb elfo-
gulatlanság az ő kötelessége; egyéb nyilatkozataiban azonban kötelessége az általános 
protestáns kötelesség: a nyíltság, az őszinteség. 

Igen tisztelt Közgyűlés ! Engedjék meg nekem ezek után, hogy egy visszapillan-
tást intézzek a múltra és pedig az általános szellemi áramlatokra, az általános közműve-
lődési, társadalmi, sőt közgazdasági fejlődésre is, mert azok a kérdések, melyek ma egy-
házunk közvéleményét oly kiváló mértékben érdeklik, nem olyanok, hogy e kérdések 
keletkezésének okait a mai időkben kellene keresni, hanem azok meglehetősen távoli fej-
lődésnek eredményei. 

A bámulatos haladás, melyet a mult században, különösen annak közepe táján, 
az emberi kutatás az ismeretek táján elért; a tudományos ismeretek bámulatos kiterjesz-
tése, ezzel kapcsolatban a termelő erőknek a találmányok segítségével — mik ismét a 
tudománynak köszönik létüket — rendkívüli fokozása: a mult idők viszonyait rendkívül 
megváltoztatták. 

Az az átalakulás, mely a mult század közepén beállott, sokkal nagyobb volt, 
mint az előző időkben hosszú századokon át történt változás. 

A lelki világban, a szellemi életben rendkívül kifejlődött mindennek anyagias 
és gépies felfogása ; majdnem uralomra jutott a hatvanas, hetvenes években a materialisz-
tikus felfogás. Erre az időszakra esik Darwin elméletének elterjedése; erre az időszakra 
esik a materialisztikus felfogásnak Büchner által való népszerűsítése. 

Ez az egyik irány. De ezzel párhuzamosan más irány is mutatkozik. 
A tudásnak rendkívüli mélysége, az ismereteknek rendkívüli elterjedése, a 

vagyoni jólétnek látszólagos gyarapodása, a közgazdaság óriási fejlődése, a kényelem és 
fényűzés nagyobb megelégedést mégsem adott. A materialisztikus felfogás és a közgazdasági 
fejlődés óriási mértékének eredményeként mi mutatkozik? A pesszimizmus. Ez, mint filo-
zofia Schoppenhauer és Hartmann fölfogásában, mely a buddhista Nirvaná-val rokon, nyilat-
kozik meg. Ámde az európai ember a buddhista Nirvana gondolatában nem talál meg-
nyugvást. Ezért ezzel a fejlődéssel szemben a visszahatás az ellenhatás a vallásos érzület 
megélénkülése az egész vonalon. 

í* 
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1—2. Midőn egyrészt azt látjuk, hogy a materialisztikus felfogás mintegy kulminál, 
ugyanabba az időszakba esik a r. kath. egyház fejlődésének kulminálása is a pápai 
infallibilitásnak proklamálásával. 

A római egyház fejlődése nagyon sajátszerű és különös. Tudom azt, hogy azt 
úgy szokták odaállítani, mint valami öröktől fogva változatlant és változhatatlant ; de ez 
nincs úgy. A katholiczizmus is alakul, fejlődik; de fejlődésének iránya mindig egy: a 
tekintély elve ; s ez kulminál a pápai csalhatatlanság dogmájában. 

A vallásos érzésnek megélénkülése még önmagában örvendetes volna, de a val-
lásos érzésnek ez a megélénkülése egyszersmind a felekezetiségnek és a felekezeti ellen-
téteknek a fejlődését is maga után vonta, úgy hogy a felekezeti ellentétek élesebbek lettek. 

A felekezeti ellentéteknek ez a kiélesedése magyarhoni protestáns egyházainkat 
nagy mértékben foglalkoztatja ; de nem Magyarországban keresendő ennek az oka, hanem 
abban az általános áramlatban, mely egész Európában, a materializmus és pesszimizmus 
feltűnésével, az ezek ellen mutatkozó visszahatáshói keletkezett. Hozzánk ez a, máshol 
kifejlődött áramlat eljutott, mert Magyarország is az európai népek polgáriasodásának 
hatása alatt áll, azok körén belül él. Meggyőződésem, hogy a közvéleményt nálunk fog-
lalkoztató kérdéseknek gyökerét távolabb kell keresnünk. 

Ezzel a helyzettel, azokkal a jelenségekkel az ev. egyháznak számolnia kell, hisz 
a hit és a tudás nem szükségszerű ellentétek, ezeknek az öntudatban harmonikus össz-
hangba kell összeolvadniok ; s e harmonikus összhangnak létrehozása : ez az ev. egy-
háznak egyik föladata. 

A keresztyénség a maga tisztaságában az örök eszmény, mely felé törekednünk 
kell, mert valljuk be keresztyéni alázatossággal, hogy mi ettől távol vagyunk, erre csak 
törekszünk. A keresztyén vallás a szeretet vallása; ez nem ismer kényszert. A szeretetből 
önként következik a türelem. A vallási dolgokban való türelem tehát az ev. egyházaknak 
lényegében fekszik, annak tanaiból szükségképen következik. 

A vallási dolgokban való türelmet természetesen nemcsak úgy értelmezem én, 
hogy felebarátainkat hitökért ne üldözzük, rájuk kényszert ne gyakoroljunk, mert hiszen 
mindenki tudhatja már ma, hogy a hit a lélek legbensőbb sajátja ; erre voltaképen kény-
szert gyakorolni nem lehet; legföljebb arra lehet, hogy valaki bizonyos hitet színleljen, 
de arra, hogy higyjen, nem. Ebből tehát az következik, hogy tiszteljük máshitü felebarátaink 
meggyőződését és nézetét. Fogjuk fel a keresztyénség számos felekezetre való tagozódását 
úgy, ahogy azt a presbiteri szövetségnek gyönyörűszép jelszava kifejezi: „Lampades multae, 
sed una lux". (A különböző lámpák különböző erősségű fényt terjesztenek, de a fény, a 
melyet kisugároznak, mégis csak egy.) 

Minden keresztyén felekezetben benne van a keresztyénség örök igazsága : a sze-
retet; míg ezt meg nem tagadják, rájuk alkalmazható, hogy „Lampades multae, sed una lux". 

A reformáczió bajnokainak küzdeniök kellett : támadniok is kellett, hogy kivívják 
a vallás- és lelkiismereti szabadságot. Nem csoda tehát, hogy a hév némelyiket elragadta; 
mégis büszkén mutathatunk arra, hogy Luther is hirdette a „Von der weltlichen Obrig-
keit" czímű művében — mikép a hitre ne kényszerítsünk senkit. — („ . . . zum Glauben 
soll man niemanden zwingen".) 

Ezek azok az általános szempontok, melyek engem mindazon kérdések megíté-
lésénél vezérelnek, melyek mai tanácskozásunk tárgyát képezik. Tán nem is lenne szük-
séges, hogy e kérdések némelyikére rámutassak, de tán óhajtják (Halljuk !), hogy egy 
dologról röviden jelezzem nézetemet. Igen röviden tehetem meg azt; röviden azért, mert 
egyházunk körében e kérdéssel bőven, igen bőven foglalkoztak s mert egyszerűen 
rámutathatok oly nyilatkozatra, melynek lényege az én nézetemnek megfelel. A „Ne 
temere1 ' ügyében a lényegre nézve osztozom Tisza István nézetében. (Általános élénk 
helyeslés.) 

De annyi teendő várakozik ránk, hogy az elméleti fejtegetésekből elég; azért 
ismételvén azt, hogy sohasem kívánok több jelentőséget tulajdonítani szavaimnak, mint a 
mennyivel azok tartalmuknál fogva bírnak, még egyszer szívélyesen üdvözlöm egybegyűlt 
egyháztagjainkat ! — Mivel pedig a megbízó-levelek kellő számban beadattak, ennélfogva 
ezen gyűlést — azon óhajtással, hogy engedje az isteni gondviselés, mikép az az ima, melyet 
az Istenházában áhítattal hallgattunk meg, hassa át mindnyájunkat ezen tanácskozások 
folyamán és minden egyházügyeink intézésében — megnyitom. 

A közgyűlés hálával és köszönettel fogadta a felügyelő úr e megnyilat-
kozását és egyhangúlag — nagy lelkesedéssel — elhatározta annak jegyzőkönyvbe 
vételét, még pedig egész terjedelmében. 

2. (Gy.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei megbízó-
leveleiket és igazolványaikat beadták és a határozatképes számban megjelentek jegyzéke 
összeállíttatott. 

Ezen jelentés folytán az egyetemes felügyelő a gyűlést megalakultnak 
jelenti ki. 
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3. (Zs.) Az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére a bizottság az ülés 3—4. 
kezdetén lévén kiküldendő: 

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

4. (Zs.) Előterjeszti az egyetemes felügyelő következő évi jelentését: 
1. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve fölterjesztetett a magyar kir. vallás-

és közoktatásügyi minisztériumhoz és Horvát-Szlavon-Dalmát országok bánjához. 
2. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 20-ik pontjában, az alapítványok 

alapító leveleinek a kormánynyal való közlése — és az alapítványi tőkének a közalapítványi 
ügyigazgatóság által megakadályozott kiadatása tárgyában, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz intézett fölterjesztést, mult évi decz. hó 20-án, személyesen átadtam a Miniszter 
Úr Ő nagyméltóságának, a fölterjesztésre azonban érdemleges válasz ezideig nem érkezett. 

3. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 21-ik pontjában, a vallás-
oktatás díjazása tárgyában, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz elrendelt fölterjesztés 
is megtörtént; a választ tisztelettel bemutatom. 

4. Mult évi egyetemes közgyűlésünk j e g y z ő k ö n y v é n e k 25-ik pontjában, az 1848: 
XX. t.-cz. alapján, az egyházi adózás rendezésére, az egyházi közigazgatás költségeire és 
a lelkészi nyugdíjintézet rendezésére adott államsegélynek fölosztási arányára és annak 
elszámolására vonatkozó leirattal szemben elrendelt fölterjesztés is megtörtént, a melyre 
azonban válasz nem érkezett. Ellenben az 1907-ik évre utalványozott ezen segélynek, a 
megjelölt három czélra minő arányban való fölosztását föltüntető kimutatásnak, — számadás-
képen való fölterjesztését sürgető leirat érkezett. 

5. Az egyetemes egyházi közalap gyarapítására 100,000 korona a folyó évre is 
utalványoztatok és az állampénztárból föl is vétetett, valamint ugyancsak utalványoztatott 
és az állampénztárból fölvétetett, az 1848: XX. t.-cz. értelmében, a folyó év első felére 
301,200 korona az egyházi adózás rendezésére, a közigazgatás költségeire és a lelkészi 
nyugdíjintézetre. 

6. Az egyházi nyugdíjintézet újjászervezésére kiküldött bizottság, munkálatával 
elkészült, úgy hogy az, ezen egyetemes gyűlésünkön végleg megállapítható és életbe-
léptethető lévén, remélhető, hogy ezzel lelkészeinknek egyik régi közóhajtása teljesül. 

7. Horvát-Szlavon-Dalmát országok bánjának 3356/1907. számú, mult évi egyetemes 
gyűlésünk jegyzőkönyvének 29-ik pontjába is fölvett átiratára az egyetemes közgyűlés 
által hozott határozat értelmében elrendelt válasz fölterjesztetett. 

8. A belgrádi egyháznak csatlakozása tárgyában, a mult évi egyetemes gyűlésünk 
30-ik jkvi pontjában elrendelt fölirat fölterjesztetett a magyar kormányhoz, a mely föliratra 
egyelőre teljesen bizalmas jellegű válasz érkezett. Ezen ügynek a jelen közgyűlésen való 
érdemleges tárgyalása nem mutatkozik időszerűnek, sőt alig lehetségesnek. 

9. Az egyházunk által föntartott iskolákról kívánt kimutatást a vallás és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz, mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 59-ik pontja 
értelmében fölterjesztettem. 

10. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
11. Az egyetemes pénztár számadásainak megvizsgálásáról, az erre hivatott 

bizottság fog jelentést tenni. 
12. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 99. és 135. sz. határozataival 

elrendelt fölterjesztések is megtörténtek. 
13. Az egyetemes egyházi törvényszék a lefolyt évben is több ügyben ítélt; az 

ítéleteket tisztelettel bemutatom. 
14. A salgótarjáni ref. híveknek, a megújított nagygeresdi egyezség értelmében, 

a salgótarjáni evang. gyülekezethez való csatlakozása tárgyában, a ref. egyház konventje 
részéről érkezett átiratot, melylyel ezen ügy az egyezség értelmében elintéztetett, tisztelettel 
bemutatom. 

15. Végre sajnálattal kell megemlékeznem egyházunk tazon kiváló tagjainak 
elhunytáról, a kiket az isteni gondviselés ez évben szólított ki az élők sorából és a kik 
az egyetemes egyház ügyeinek intézésében is jelentékeny részt vettek. 

Évtizedeken keresztül, lankadatlan buzgósággal vett részt egyházi közügyeink 
intézésében néh. Fabiny Teofil Ő nagyméltósága, a ki a bányai egyházkerületnek ügyeit, 
annak idején, ritka tapintattal vezette és hajlott korában is ritka odaadással igyekezett bölcs 
tanácsával egyházunk javát előmozdítani. 

Wéber Sámuel esperes és egyetemes egyházi törvényszéki biró halálával is súlyos 
veszteség érte egyetemes egyházunkat. Mint lelkész és mint történetíró is szerzett érdemeket 
egyházunk körül. 

Őrizzük meg kegyelettel jegyzőkönyvünkben is egyházunk jeles tagjainak emlékét. 
Kelt Budapesten, 1908 október hó 6-án. 

Báró Prónay Dezső, 
egyet, felügyelő. 
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5—7. Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést és annak külön határozatot 
nem igénylő pontjait elismerése mellett tudomásul véve, elhatározza, hogy az 
elnöki jelentésnek külön határozatot igénylő pontjai külön, illetve a mult évi 
jegyzőkönyv vonatkozó pontjainál fognak felvétetni. 
5. (Zs.) Az előző pontban foglalt határozathoz képest felvétetvén az elnöki jelentés 

15-ik pontja 
az egyetemes közgyűlés részvétteljes szomorúsággal veszi tudomásul 

ama súlyos veszteséget, a mely egyházunkat Fabiny Teofil, a bányai egyházkerület 
volt érdemdús felügyelőjének halálával érte, kiben egyházunk egyik kipróbált 
vezéremberét vesztette el, és a ki példás odaadással és buzgósággal szentelte 
magát az egyháza érdekében elvállalt feladatainak, miért is a köztiszteletben állott 
férfiú emlékét hálás kegyelettel ezennel megörökíti. 

Ugyancsak mély szomorúsággal veszi tudomásul az egyetemes közgyűlés 
Wéber Sámuel főesperes és egyetemes törvényszéki biró elhunytát, a ki egész 
életét az egyháznak és nemes czéljainak szentelte, miért is a megboldogultnak 
emlékét áldásos működésének elismeréséül ezennel jegyzőkönyvileg megörökíti. 
6. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban bemutatja egyetemes felügyelő Poszvék 

Sándor egyetemes főjegyzőnek levelét, a melyben hivatkozással előrehaladt korára és súlyos 
szembajára, eddig viselt főjegyzői állásáról lemond. 

Az egyetemes közgyűlés fájdalommal veszi tudomásul e lemondást, a 
melyet a felhozott indokokra való tekintettel kénytelen elfogadni, de ez alkalomból 
hálás köszönetét és elismerését fejezi ki Poszvék Sándornak eddigi szives és 
eredményes működéséért és az egyház körül kifejtett fáradozásaiért és őszinte 
elismerése, valamint osztatlan tisztelete jeléül Poszvék Sándort egyhangú lelkese-
déssel tiszteletbeli egyetemes főjegyzővé megválasztván, erről őt jegyzőkönyvi 
kivonaton értesíteni rendeli. 
7. (G.) Felvétetett az elnöki jelentés 6. pontja kapcsán az egyetemes egyházi 

nyugdíjintézet újjászervezése tárgyában kiküldött bizottság jelentése, a közgyűlés ügyrend-
jében megszabott soron kívül. 

E jelentés szerint a nyugdíjintézet ügyvivője, a m. é. egyetemes közgyűlési 
jegyzőkönyv 25. pontjában foglalt utasításnak megfelelően, elkészítette a nyugdíjintézet 
újjászervezésére vonatkozó javaslatát, ellátva azt részletes indokolással s felszerelve az 
illető szakértő által kiszámított mathematikai mérleggel. Ez ügyvivői javaslatot a kiküldött 
bizottság 1908. évi április 23, majd ugyanazon évi május 13 —15. napjain behatóan meg-
vizsgálta s a tárgyalások folyamán létesült megállapodását Véleményező Jelentés czímen 
kinyomatva közölte az egyházkerületekkel a végből, hogy e közérdekű s nagyfontosságú 
tárgy telől az érdekelt egyházi testületeket és egyeseket minél szélesebb körben tájékoztassa 
s e tekintetben a közvélemény kialakulására irányt és alkalmat szolgáltasson. 

Az egyházkerületek ennek folytán az évi közgyűléseikben a bizottság Véleményező 
Jelentését tárgyalták s arra vonatkozó nyilatkozataikat közgyűlési határozatok alakjában 
felterjesztették. Ez egyházkerületi nyilatkozatokat az újjászervezés tárgyában eljáró bizottság 
az ügyvivői javaslattal, Budapesten, 1908 október 2. és 3. napjain, összeegyeztető tárgyalás 
alá vette s ez alkalommal a javaslat alapelveire s leglényegesebb tartalmára nézve egy-
értelmű megegyezésre jutott. 

Az egyetemes nyugdíjintézet újjászervezése czéljából tehát ily módon létesült és 
előkészített szabályrendelet-javaslatot, a bizottság oly ajánló véleménye kapcsán terjeszti 
be az egyetemes közgyűléshez, hogy mivel ezen javaslat kiegyezteti azon ellentétes állás-
pontokat, melyek az újjászervezés alapelvére nézve úgy a bizottság kebelében, valamint 
az egyházi testületekben és körökben nyilvánultak s mint ilyen a több ízben folytatott 
alapos és beható tárgyalások leszűrődött eredménye ; mivel továbbá e beterjesztett szabály-
rendelet-javaslatnak minden egyes határozmánya gondosan megvizsgált indokokon nyugszik 
s az abban meghatározott jogok és ellenszolgáltatások pénzügyi kihatása és következménye 
a szakértőileg kiszámított mathematikai mérleg egyensúlyát teljesen biztosítja; s mivel végül a 
netaláni változtatások az egymásba kapcsolódó s egymással elvi és szerkezeti összefüggésben 
álló rendelkezéseket s így az egész javaslatot alapjában könnyen felforgatnák: ez okból fogadja 
el a közgyűlés a bemutatott szabályrendelet-javaslatot adott szövegezésében változatlanul. 

A közgyűlés, bizalommal a feladatában ügybuzgón és lelkiismeretesen 
eljárt bizottság iránt s meggyőződve a tárgyalás alatt levő javaslatnak gondosan 
és alaposan történt előkészítéséről, nemkülönben annak úgy az illető egyházi 
tisztviselők, valamint az egyetemes egyház érdekét szem előtt tartó czélszerű-
ségéről: a közgyűlési tagok közt nyomtatott példányokban kiosztott szabályren-
delet-javaslatot felolvasottnak tekinti és azt úgy általánosságában, valamint 
részleteiben elfogadja, az egyetemes egyházi nyugdíjintézet új szervezetét meg-
határozó szabályrendeletképen ezennel végérvényesen megállapítja, és annak jelen 
jegyzőkönyv függelékeként leendő kinyomatását elrendeli. 
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8. (Zs.) Az előző pont szerint az egyetemes nyugdíjintézet kiépítésének nagy 8-
műve közmegnyugvásra befejeztetvén, 

az egyetemes közgyűlés Gyürky Pál ügyvivőnek, a ki fáradhatatlan 
buzgósággal és odaadással, nagy szakértelemmel és körültekintéssel alkotta meg 
az elfogadott szabályrendeletet, és ezáltal úgy az egyházat, mint az összes érde-
kelteket a legnagyobb hálára kötelezte, ez alkalomból hálás elismerését és meleg-
köszönetét jegyzőkönyvileg ezennel kifejezi. 

9. (Gy.) Egyetemes felügyelő bejelenti, hogy az egyetemes gyűlés tisztviselői 
karának és a bizottságoknak megbízatása lejárván, — új választást kell megejteni, minek 
kapcsán Gyürky Pál egyházi egyetemes aljegyző köszönetet mondva az eddigi bizalomért, 
tekintettel arra, hogy az egyetemes nyugdíjintézetnél eddig viselt ügyvivői állását, ismerve 
a közóhajt, az elfogadott szabályok szerint tovább is el kellene vállalnia, kéri, hogy a 
jegyzői kar választásánál az ő személyét figyelmen kívül hagyni szíveskedjenek. 

Az egyetemes gyűlés ezen kérelmet sajnálattal tudomásul vévén és 
Gyürky Pál egyetemes egyházi aljegyzőnek, az egyház terén kifejtett odaadó mun-
kásságáért hálás köszönetet mondván, az egyetemes felügyelő indítványára Gyürky 
Pált is egyhangú lelkesedéssel az egyetemes egyház tiszteletbeli egyházi főjegy-
zőjévé megválasztotta. 

10. (Gy.) Az egyetemes gyűlés világi főjegyzőjévé dr. Zsigmondy Jenőt, egyházi 
főjegyzőjévé Händel Vilmost, világi aljegyzőkké dr. Győry Istvánt, dr. Lehotzky Antalt, 
egyházi aljegyzőkké Bancsó Antalt és Korbély Gézát egyhangúlag hat évi időtartamra 
megválasztván 

a kitüntető bizalomért dr. Zsigmondy Jenő, Händel Vilmos és Bancsó 
Antal hálás köszönetüket fejezték ki. 

11. (Gy.) Egyetemes felügyelő indítványára, az ismételten megválasztott jegyzői 
kartól az egyetemes gyűlés az eskü újbóli letevését nem kívánva, az ülésen jelenlevő 
Bancsó Antal egyetemes egyházi aljegyző felhivatott az eskü letételére. 

Bancsó Antal az E. A.-ban előírt esküt az egyetemes gyűlés színe előtt 
letette. 

12. (Gy.) Az egyetemes gyűlés egyhangúlag megválasztotta hat évi időtartamra 
egyetemes főellenőrré dr. Zsigmondy Jenőt, egyetemes ügyészszé Sztehló 

Kornélt, egyetemes pénztárossá Bendl Henriket, egyetemes ellenőrré Liedemann 
Rezsőt. 

18. (Gy.) A már elfogadott egyetemes nyugdíj intézeti szabályzat értelmében meg-
választandó lévén az egyetemes egyházi nyugdíjintézeti ügyvivő, indítvány tétetett, hogy 
a rendkívüli munka elismerése fejében az ügyvivő részére évi tiszteletdíj és irnok tartá-
sára irodaátalány állapíttassék meg. 

Az egyetemes gyűlés a tiszteletdíj fejében évi 2400 koronát, irnok tar-
tására átalányként évi 480 koronát állapított meg és a nyugdíj intézeti ügyvivői 
állásra egyhangú lelkesedéssel Gyürky Pált választotta meg. 

14. (Gy.) Egyházunkat és a református egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött 
bizottság tagjaivá megválasztattak : 

Br. Prónay Dezső, 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, Raffay Sándor, 
Sztehló Kornél, Haviár Dániel, Beniczky Árpád, dr. Berzsenyi Jenő semjéni, 
dr. Meskó László, Fabiny Gyula. 

15- (Gy.) A pozsonyi theologiai akadémiai nagybizottság tagjaivá 6 évi időtartamra 
megválasztattak : 

Br. Prónay Dezső elnöklete alatt: dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, 
Ihász Lajos, Fabiny Gyula, Kaczián János, 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 pozsonyi theol. akad. tanári 
karából választott egy tanár. 

16. (Gy.) Az egyetemes theologiai akadémiai bizottság tagjaivá 6 évi időtartamra 
megválasztattak : 

Br. Prónay Dezső elnöklete alatt: dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, 
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17—25. Ihász Lajos, Fabiny Gyula, Kaczián János, Raab Károly, Hollerung Károly, 
Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Terray Gyula, Gyürky Pál, a pozsonyi, soproni 
és eperjesi theol. akad. igazgatója és a pozsonyi soproni és eperjesi theol. akad. 
tanárikarából választott egy-egy tanár. 

17. (Gy.) A lelkészvizsgáló bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak. 
1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá: Hacker Károly, 

dr. Dobrovits Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Hollerung Károly, Kovács Sándor, 
Ébner Gusztáv; póttagjaivá: Ringbauer Gusztáv, Lenhard Károly, Prőhle Henrik, 
Schmidt Károly Jenő. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Rátz Ottó, dr. Ber-
zsenyi Jenő, Horváth Sámuel, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal ; 
póttagjaivá: Farkas Mihály, Berzsenyi Dezső, Farkas Elemér, dr. László Kálmán. 

3. A bányai egyházkerületi osztály tagjaivá : Zsilinszky Mihály, Fabiny 
Gyula, Raffay Sándor, Kaczián János, Bereczky Sándor, Góbi Imre; póttagjaivá: 
Szeberényi Lajos (fóti), Geduly Lajos, Weber Rudolf, Majba Vilmos. 

4. A tiszai egyházkerület tagjaivá : dr. Schmidt Gyula, Kubinyi Albert, 
Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagjaivá: 
Dómján Elek, Zéman János, dr. Brósz László, Korbély Géza. 

18. (Gy.) Az alkotmány és jogügyi bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felüg)relő, 

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, Raffay 
Sándor, Kaczián János, Kund Samu, Horváth Sámuel és hivatalánál fogva tagja 
az egyetemes ügyész : Sztehló Kornél. 

19. (Gy.) Az egyetemes pénzügyi bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 
egyetemes felügyelő elnöklete alatt, az egyházkerületi • felügyelők és 

püspökök : gr. Üchtritz Amadé Emil, dr. Fischer Sándor, Beniczky Árpád, dr. Láng-
Lajos, br. Podmaniczky Gyula, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh 
Andor, Münnich Kálmán, Isó Vincze, Schleiffer Károly, Kaczián 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. 

20. (Gy.) Az egyetemes számvevőszék tagjaivá 1914. évig terjedő megbízással 
egyhangúlag megválasztattak : 

világi elnök Sóltz Gyula, egyházi elnök Materny Lajos elnöklete alatt, 
Farbaky István, Schönwieszner Kálmán, Földváry Elemér, Raffay Sándor, Radvány 
István, Barcza Géza, Révész János, dr. Szelényi Aladár, Szeberényi Lajos (fóti). 

21. (Gy.) Az egyetemes számvizsgáló bizottság tagjaivá, az egyetemes szám-
vevőszék elnökségének elnöklete alatt egyhangúlag megválasztattak: 

Farbaky István, Szeberényi Lajos (fóti) Földváry Elemér, Gyürky Pál. 

22. (Gy.) A Hrabovszky alapítványi bizottság tagjaivá három évi időtartamra 
egyhangúlag megválasztattak : 

dr. Győry István elnöklete alatt, dr. Bánó József, dr. Purgly Sándor, 
Scholtz Gusztáv, Raffay Sándor és Góbi Imre. 

23. (Gy.) Az ezen egyetemes gyűlés által elfogadott egyetemes nyugdíj intézeti 
szabályzat szerint megválasztandó lévén az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság, tagjaiul 
egyhangúlag megválasztattak : 

báró Prónay Dezső világi és dr. Baltik Frigyes egyházi elnöklete alatt, 
a bányai egyházkerület részéről Sóltz Gyula, Kaczián János, a dunáninneni egyház-
kerület részéről Laszkáry Gyula és Raab Károly, a dunántúli egyházkerület részéről 
Ihász Lajos és Jausz Vilmos, a tiszai egyházkerület részéről Szentiványi Árpád 
és Zelenka Pál, hivatalból tagja az ügyvivő Gyürky Pál. 

24. (Gy.) Az egyetemes levéltári bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 
Sztehló Kornél és Scholtz Gusztáv elnöklete alatt, Kaczián János, 

dr. Zsigmondy Jenő, dr. Szigethy Lajos. 

25. (Gy.) A selmeczi lyceum iskolai kormányzó tanácsa: 
Farbaky István elnöklete alatt Király Ernő, Szever János, Suhajda Lajos, 

Händel Vilmos, Zsámbor Pál, Heincz Hugó, Hornyacsek István, Kachelmann 
Farkas, Kachelmann Károly, Osztroluczky Gyula, id. Oszvaldt Gusztáv, Schelle 
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Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovits Lajos, Beniczky Árpád, Osztroluczky 
Géza, Ivánka István, Jezsovits Károly, Kosztolányi Sándor, dr. Láng Lajos, 
Laszkáry Pál, Leidenfrost Tódor, Raab Károly, gr. Stainlein Ottó, Vajda Pál, 
gr. Zay Miklós, Fizély Károly, Réz Géza, Fekete István és dr. Vitális István. 

26. (Gy.) Egyetemes felügyelő bejelenti, hogy az egyetemes törvényszék birái 
közül, Weber Sámuel elhunyt, Stettner Gyula leköszönt, azonkívül több birónak megbíza-
tása lejárván, szükségessé vált a választás. 

Az egyetemes gyűlés az egyetemes törvényszék biráivá, világi biroknak 
Bohonyi Gyulát, Laszkáry Pált, Hevessy Bertalant ; egyházi biroknak Kund Samut, 
Raab Károlyt, Thomka Gusztávot, Veres Józsefet, Liszkay Jánost, Góbi Imrét és 
Fischer Miklóst egyhangúlag megválasztotta. 
27. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 27-ik pontja sorrenden kívül felvétetvén, bemu-

tattatott az egyházkerületi határozatok ellen beadott és a jogügyi bizottság által nem tár-
gyalhatott hét rendbeli felebbezés. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezéseket oly felhívással adja ki a Láng 
Lajos és Scholtz Gusztáv elnöklete alatt, báró Radvánszky Antal, báró Soly-
mossy Lajos, Raab Károly és dr. Lehotzky Antal tagokból álló bizottságnak, 
hogy véleményes javaslatát még a közgyűlés tartama alatt előterjeszteni szíves-
kedjék. 

28. (B.) A mult évi jegyzőkönyv 6-ik pontjánál felvétetett a tanügyi bizottság 
jegyzőkönyvének 10-ik pontja, melyben a tanügyi bizottság az aszódi, budapesti és felső-
lövői középiskolák fenntartó hatóságainak felterjesztései alapján foglalkozott azokkal a sérel-
mekkel, melyek az állami fizetési pótlék megállapításából és a fizetési fokozatokba való 
beosztásnál mutatkozó visszásságokból középiskoláink tanáraira és igazgatóira háramlanak 
s miután meggyőződött róla, hogy a panaszolt sérelmek csakugyan fennforognak, azt java-
solja, hogy az egyetemes közgyűlés azok orvoslása czéljából sürgős felterjesztést intézzen 
az államkormányhoz oly értelemben, hogy : 

1. A tanárok javadalmazása minden tekintetben, tehát nemcsak a törzsfizetés, 
hanem a lakáspénz és a nyugdíjigény megállapítása tekintetében is egyenlővé tétessék az 
állami intézetek tanárainak javadalmazásával. 

2. Az állami fizetéskiegészítés törvény által biztosíttassék. 
3. Az igazgatók igazgatói pótléka és igazgatói tiszteletdíja, ha legalább két (2) 

czikluson át, vagyis tizenkét (12) évig működtek megszakítás nélkül és mint igazgatók 
mennek nyugdíjba, nyugdíjigényükbe beszámíttassék. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatához hozzájárulva, 
elhatározza, hogy az elsorolt pontok értelmében a közoktatásügyi kormányhoz 
sürgős felterjesztést intéz. 

29. (B.) Ugyanabban a jegyzőkönyvi pontban (10) a tanügyi bizottság meg-
okoltnak találja a bácsi egyházmegyének a bányai egyházkerület útján érkezett azt a kéré-
sét, hogy azok a tanítóink, akik már 1893. év előtt működtek, úgy mint az államiak, 
kivétel nélkül 200—200 korona korpótlékban részesüljenek. 

Az egyetemes közgyűlés a bácsi egyházmegyének a tanügyi bizottság 
által is megokoltnak talált kérését jogosnak ítéli s annak értelmében — a fenn-
forgó sérelem megszüntetése végett — a közoktatásügyi kormányhoz felterjesz-
tést intéz. 

30. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 7-ik pontjánál olvastatott a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter úr következő leirata: 

134981/907. szám. 

Méltóságos Báró Felügyelő Úr ! 

A magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyetemes egyháznak 1907. évi október 
hó 23—26-ik napján megtartott közgyűléséből 7/907. kgy. sz. a. kelt felterjesztésére, tekin-
tettel az abban felhozott méltányos okokra akkori hivatali elődömnek 1905. évi 54.501 
sz. a. kelt rendeletét megváltoztatva, a reformáczió ünnepén (október 31-én) valamennyi 
állami és községi iskolánál az ág. hitv. ev. tanerőknek és tanulóknak egész napi szünidőt 
engedélyezek. 

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1908. január hó 17. Apponyi. 

Az egyetemes közgyűlés a leiratot örvendetes tudomásul veszi. 

31. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 10-ik pontjánál bejelenti az egyetemes ügyész, 
hogy a néhai Eőry-féle hagyatékból kifolyólag Horváth Károly ellen 4000 korona és járu-
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3 l 39. lékai iránt per volt folyamatban, mely perben a tőke, kamat és perköltségekre nézve 
50%-os peregyezség jött létre, melynek jóváhagyását kéri. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest a per-
beli egyezséget jóváhagyja. 

32. (Gy.) Ugyanezen jegyzőkönyvi pont kapcsán bemutatja a pénzügyi bizottság 
Petőcz Lajosné szül. Szilvássy Krisztina pápai lakos kérvényét, melyben szegénységére és 
néh. Eőry Sándor azon Ígéretére hivatkozva, hogy a néki kölcsön adott 400 koronát vég-
rendeletileg elfogja engedni, kéri, hogy neki a 400 korona megfizetése elengedtessék. 

Az egyetemes gyűlés a bizottság indítványára, a méltánylást érdemlő 
indokokból, a kérelemnek helyt ad s Petőcz Lajosnénak a 400 korona megfize-
tését elengedi. 

33. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 11-ik pontjánál jelenti a dunántúli egyház-
kerület püspöke, hogy a téthi evangelikus lelkészi és tanítói hivatalok számára néhai Eőry 
Sándor által hagyományozott 2000 és 1000 koronáról szóló alapítványok alapító levelei 
ki lettek állítva és hiteles másolatban a közgyűléshez felterjesztve. 

Tudomásul szolgál. 

34. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 14-ik pontjánál felvétetett a két protestáns egyházat 
közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságnak 1908. évi április hó 24-én tartott 
ülése jegyzőkönyvének 5-ik pontja, a mely szerint az 1907: XXVII. t.-cz. 35. §-ának 
hatályon kívül helyezése iránt a kormányhoz felterjesztés lett intézve. 

Tudomásul szolgál. 

35. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 15-ik pontjánál felvétetett a két protestáns egyházat 
közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bízottság 1908. évi április hó 24-én tartott ülésének 
jegyzőkönyvi 4-ik pontja, a mely szerint a tett nyilatkozatok folytán megállapította a 
bizottság, hogy a képviselőház minden czélzatosság nélkül, a kapott meghívás folytán 
csupán udvariassági tényként képviseltette magát az úrnapi körmenetben és hasonló módon 
képviseltetné magát bármely protestáns egyházi ünnepen is, ha arra meghivatnék, és ezért 
az adott viszonyok között ez időszerint minden további lépéstől eltekintett. 

Tudomásul szolgál. 

36. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 16-ik pontjánál olvastatott a két protestáns egyházat 
közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 1908. évi április hó 24-iki jegyző-
könyvének 3-ik pontja, mely szerint a bizottság a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
oly értelmű felterjesztést intézett, hogy az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában elő-
terjesztendő törvényjavaslat előzetes tárgyalása czéljából a miniszter úr rendelkezésére áll. 

Tudomásul szolgál. 

37. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 17-ik pontjánál olvastatott a két protestáns egyházat 
közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 1908. évi április hó 24-iki jegyző-
könyvének 7-ik pontja, mely szerint a párbérsérelmi ügyekre vonatkozó adatok felterjesz-
tésben közöltetni fognak a kormánynyal. 

Tudomásul szolgál. 

38. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 19-ik pontjánál olvastatott a két protestáns egyházat 
közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 1908. április 24-iki jegyzőkönyvének 
6-ik pontja, a mely szerint a bizottsághoz áttett sérelmi ügyek, panaszok és kívánalmak 
a kormánynyal folytatandó tárgyalásoknál lesznek érvényesítendők. 

Tudomásul szolgál. 

39. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál felvétettek a négy egyházkerület 
felterjesztései a „Ne temere" czímű pápai dekrétum tárgyában. 

A magyarhoni ágost. hitv. evangelikus keresztyén egyház egyetemes 
közgyűlése sajnálattal és megütközéssel értesült azon „Ne .temere" czímű pápai 
dekrétumról, melyet a római egyház konczilii kongregácziója a pápa különös 
megbízásából 1907. évi augusztus hó 2-án kibocsátott és a magyarországi római 
katholikus püspököknek miheztartás végett megküldött. Ezen dekrétumban a 
római pápa a Magyarországnak 1841. évi október hó 12-én kiadott és királyi 
jóváhagyást nyert felmentvénynyel rendezett jogállapotot a vegyes házasságok 
dolgában minden kényszerítő ok nélkül megzavarta, a mennyiben a katholikusok 
és a más vallásra áttért katholikusok és nem katholikusok között létrejött házas-
ságot érvénytelennek nyilvánítja, ha a házasság nem a katholikus lelkész előtt 
köttetett. Ezen dekretum ugyan elsősorban a magyar állami törvényhozás szu-
verénitását támadja meg, a mennyiben a római pápa valamely Magyarországon 
kötött házasság jogérvényességére kiható szabályt állapít meg, holott Magyar-
országon a házasságkötés feltételeinek megállapítása kizárólag és minden vonat-
kozásban a magyar állami törvényhozás hatáskörébe tartozik. Habár ezért a 
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pápai dekrétum elsősorban az állami jogrendet sérti, és az állami jogrend meg- 39 
támadása elleni védekezés nem tartozik az egyházi testületek hatáskörébe, az 
ágost. hitv. evangélikusok egyetemes közgyűlése mégis abból az okból kénytelen 
foglalkozni a pápai dekrétummal, mert annak félremagyarázhatlan intencziója a 
vegyes házasságra lépni kivánókat arra kényszeríteni, hogy házasságukat a római 
katholikus pap előtt kössék meg, a ki egyházának utasítása folytán csak úgy 
adhatja össze a vegyes vallású házasulókat, ha a gyermekek vallására nézve a 
római katholikus egyház javára egyezséget kötnek. Miután a pápai dekrétum 
által czélba vett ezen eljárás a protestáns egyházak érdekét és törvényes jogát 
sérti, hazánkban a katholikusok és nem katholikusok közötti békét és egyetértést 
megzavarja, katholikusokra és nem katholikusokra egyaránt jogállamban meg 
nem engedhető lelkiismereti kényszert gyakorol, e mellett a felekezeti viszály 
magvát a házasulok, férj és nő, testvér és testvér közé hinti és a legszentebb 
családi köteléket feldúlja, a magyar ágost. hitv. evangelikus egyház egyetemes 
közgyűlése a humanitás, a lelkiismeret szabadsága és a törvényeink által bizto-
sított vallásegyenlőség nevében a hivatkozott pápai dekrétum ellen a legerélye-
sebben tiltakozik és tekintettel arra, hogy az 1894. évi 32. t.-cz. 1. §-ában 
megállapított az a lehetőség, hogy a vegyes vallású házasulok a gyermekek 
vallása iránt szerződésileg megegyezhetnek a lelkiismeretre gyakorolt kényszer 
folytán az ily törekvéseknek, milyeneket a „Ne temere" czéloz, tág kaput nyit, 
a magyarhoni ágost. hitv. evangelikus egyház egyetemes gyűlése a „Ne temere" 
által okozott sérelem és vallási békezavarás legalkalmasabb orvoslását abban találja, 
ha a magyar törvényhozás az 1894. évi 32. t.-cz.-et hatályon kívül helyezi és a 
gyermekek vallására nézve az 1868. évi 53. t.-cz. rendelkezéseit visszaállítja. 

Az egyetemes gyűlés ezen kijelentését további megfelelő intézkedés 
czéljából a mindkét evangelikus egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött 
bizottsághoz áttétetni rendeli, egyúttal a fenti értelemben'^felterjesztést intéz a 
kormányhoz. 

40. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétettek a négy egyházkerület felter-
jesztései, melyekben az 1848: XX. t.-cz. végrehajtását sürgetik. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatára e felterjesztéseket a két 
protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz teszi át. 

41. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 20-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 
2-ik pontja, a mely szerint az egyetemes felügyelő az alapítványok ügyében szerkesztett 
feliratot személyesen átadta a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak, válasz azonban 
nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

42. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál jelenti a jogügyi bizottság, 
hogy Hunfalvy Pálnénak az egyetemes egyház részére tett, továbbá Lüttich Jánosnak a 
budapesti deáktéri ágost. hitv. evangelikus testvéregyházak részére tett alapítványok ügyében 
a jogerős birói határozat szerint, csak akkor adatnak ki az alapítványi összegek, ha az 
egyház a kormányhatóságilag jóváhagyott alapító leveleket bemutatja. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy jogerős birói határozattal állunk 
szemben, nehogy az egyház tetemes kárt szenvedjen, a szóban forgó esetekben 
és a Lüttich-féle hagyatéki ügyben érdekelt körmendi egyházgyülekezet analog 
esetében megengedi, hogy az alapítólevelek kiállíttatván, óvással kormányhatósági 
jóváhagyás alá terjeszthetők legyenek. 

43. (H.) Kapcsolatban a m. é. jegyzőkönyv 21. pontjával, — melyben felter-
jesztés határoztatott el a miatt, mert vallásoktatóink díjazása a magas kormány részéről 
több helyen meg lett szüntetve, — olvastatik a nm. m. k. vall. és közokt. miniszter 
következő leirata: 

134.982/907. szám. 

Méltóságos Báró, Gondnok úr! 

A magyarországi ág. h. ev. egyetemes egyház mult évi október hó 23 — 26-ik 
napjain megtartott közgyűlésétől 21. sz. a. érkezett átiratot tudomásul véve, tiszteletteljesen 
értesítem Méltóságodat, hogy a magam részéről teljes mértékben elősegíteni iparkodom 
az állami népoktatási tanintézetekben a tanulóknak valláserkölcsi alapon való oktatását és 
nevelését. 

Mindamellett meg kell jegyeznem, hogy téves alapon nyugszik a nagybecsű 
átiratnak ama pontja, mely szerint az állam, mint iskolafenntartó, a vallás, mint kötelezett 
tantárgy, tanításának ellátásáról gondoskodni tartozik". 
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44—45- Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 57. §-a a községi elemi iskolákra nézve kimondja, 
hogy minden hitfelekezet gyermekeinek hit- és erkölcstani oktatásáról az illető hitfeleke-
zetek tartoznak gondoskodni. A törvény 80. §-a pedig megállapítja a közoktatásügyi minisz-
ternek ama jogát és tisztét, hogy a szükséghez képest tisztán államköltségen állítson nép-
oktatási tanintézeteket, melyek a szóban lévő törvény 23—78. §-aiban megszabott módon 
szervezendők. Ez értelemben tehát az állami elemi iskolák hit- és erkölcstani oktatására 
is a törvényt szigorúan alkalmazva, ama álláspont irányadó, melyet az 57. § a községi 
elemi iskolákra nézve tartalmaz. A törvény ily értelmű rendelkezésem mellett is, méltá-
nyosságból, a rendelkezésemre álló anyagi eszközök határain belül bizonyos tiszteletdíja-
zásban igyekszem részesíteni az állami népiskolákban működő hitoktatókat. A tisztelet-
díjak mértéke általános gyakorlatban levő kulcs szerint állapíttatik meg minden egyes 
esetben. Az általános gyakorlat egyik irányelve, hogy oly hitoktatóknak, a kik tíznél 
kevesebb tanulót oktatnak, tiszteletdíj nem engedélyeztetik. Noha a rendelkezésemre álló 
fedezet szűk mértéke a megszorító szempont alkalmazását általánosságban szükségessé 
teszi, még sem zárkózom el az elől, hogy különös méltánylást érdemlő esetekben, tíznél 
kevesebb tanuló oktatásáért is — a mennyiben a fedezet megengedi — tárczám terhére 
hitoktatói tiszteletdíj állapíttassék meg. 

A középiskolákban a tiszteletdíj mértékének megállapítása ezidőszerint fedezeti 
szempontokból nem történhetik a középiskolai tanárok fizetésének arányában. Erre nézve 
egyelőre a gyakorlatban már megállapított kulcsot kell fenntartanom, melyet a rendelkezésre 
álló fedezet szerint kellett meghatározni. Nem zárkózom el azonban annak elismerése elől, 
hogy az a kérdés, mely minden egyházat egyaránt érdekel, mihelyt a körülmények engedik, 
a méltányosságnak megfelelő ú j megoldást igényel. 

Budapesten, 1908. évi január hó 27-én. Apponyi. 
Tudomásul szolgál. 

44. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 22-ik pontjánál tárgyaltattak a négy egyház-
kerületnek felterjesztései, a papi fizetések rendezése tárgyában. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest a felterjesztéseket 
a kormánynyal folytatandó tárgyalásoknál való figyelembevétel ezéljából átteszi 
a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz. 

45. (B.) A m. évi jegyzőkönyv 23. pontjával kapcsolatban jelenti a tanügyi bizott-
ság jegyzőkönyvének 14. pontjában, hogy az előbb idézett jegyzőkönyvi pontban foglalt 
felhívásnak az egyházkerületek oly" módon feleltek meg, hogy a bányai egyházkerület a 
dunántúli egyházkerületnek a mult évben' beterjesztett emlékiratához hasonló emlékiratot 
nyújtott be, mely emlékiratok mindegyike beható részletességgel ismerteti és bírálja az 
1907. évi XXVII. t.-cz. és az annak végrehajtásáról szóló 76.000/1907. sz. utasításnak 
autonómiánkra nézve sérelmes intézkedéseit. A dunáninneni egyházkerület rövid jegyző-
könyvi pont alakjában szorgalmazni kívánja az országgyűlés képviselőházához a mult évi 
egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 14. pontja alapján benyújtott kérvény elintézését. 
A tiszai egyházkerület végül beterjesztette a kebelébe tartozó egyházmegyék nyilatkozatait 
s egyúttal több konkrét sérelem orvoslása iránt beérkezett kérvényt, illetve ügyiratot ter-
jeszt fel az egyetemes gyűléshez érdemleges elintézés végett. 

Mindezeknek az iratoknak alapján a tanügyi bizottság megállapítja, hogy az 
idézett törvényt és a reá vonatkozó utasítást az egyházkerületek három irányban tartják 
sérelmesnek, ú. m.: 1. A törvény 35. §-a sérti az 1848. XX. t.-cz.-ben kimondott jog-
egyenlőség és viszonosság elvét, a mennyiben a hitfelekezeti iskolákban működő szerzetes-
rendi tanítókat különleges elbírálásban részesíti. — 2. Úgy a törvény, mint az utasítás 
sérti az országos törvényekben és egyházi alkotmányunkban biztosított önkormányzati 
szabadságunkat. — 3. Az állam anyagi támogatása fejében elviselhetetlen terheket ró 
iskolát fenntartó testületeinkre. 

Ezután a jelentés után a tanügyi bizottság beterjeszti és ismerteti az ügy elinté-
zésére vonatkozó javaslatát, melyhez a kormányhoz intézendő felterjesztésnek tervezetét 
is csatolja. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság jelentését tudomásul veszi 
és beterjesztett javaslatát magáévá téve, annak értelmében a következő határo-
zatokat hozza: 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az 1907. XXVII. t.-cz. és az 
annak végrehajtá_sára vonatkozó, 76.000/1907. sz. miniszteri rendelettel kiadott 
utasításnak a jogegyenlőség és viszonosság elveit sértő, valamint autonómiánkat 
indokolatlanul megszorító intézkedéseit, a törvény életbeléptetése óta szerzett és 
az egyházkerületek előterjesztéseiből is kivilágló tapasztalatok alapján sérelmesnek 
tartja, ennélfogva a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 14. pontja 
alatt hozott határozatát fenntartja és az e határozat alapján az országgyűlés 
képviselőházához intézett kérvény elintézésének nyilvántartását, illetve szorgalma-
zását határozza. 
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Kimondja továbbá az egyetemes közgyűlés, hogy addig is, — míg a 45—46. 
sérelmeknek törvényhozási úton való orvoslása bekövetkezik, a miniszteri utasítás 
ama szakaszainak megnyugtató módosítása végett, a mely szakaszok egyrészt a 
törvény rendelkezéseivel ellenkeznek, másrészt azokon túlterjeszkednek; — továbbá 
a törvény és utasítás ama szakaszaira nézve, a melyeknek betűszerinti értelemben 
vett s a méltányosságot mellőző eddigi alkalmazása iskoláink létét fenyegeti; — 
avagy az 1893 : XXVI. t.-cz. alapján már eddig is korpótlékot élvezett érdemes 
régi tanerőknek érdekeit sérti: a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fel-
terjesztéssel járul, melyben az egyházkerületek előterjesztéseinek figyelembevéte-
lével, a végrehajtási utasítás aggályos szakaszainak mellőzését és illetve méltányos 
alkalmazását kérelmezi. 

Elrendeli egyúttal az egyetemes közgyűlés, hogy a készítendő felterjesztés 
kellő számban kinyomattassék és az országgyűlési prot. képviselőknek megküldessék. 

A cserencsényi egyházközségnek Kovács András tanító második ötöd-
éves korpótléka kiutalványozása ügyében beérkezett kérvényét ; — továbbá Molnár 
Gusztáv rimabányai tanító ötödéves korpótlékának megállapítására vonatkozó ügy-
iratokat ; — valamint Egyed Dávid, rozsnyói árvaházi árvaatyának az I. és II. 
korpótlék utalványozására vonatkozó iratait — az egyetemes közgyűlés kiadja a 
tiszai egyházkerületnek, azzal az utasítással, hogy nevezettek érdekeinek meg-
óvása czéljából közvetlenül forduljon a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, 
részükre az 1907. XXVII. t.-cz.-ben biztosított korpótlék utalványozását kérve, 
azon az alapon, hogy „törvényes képesítettségüket" az 1893. XXVI. t.-cz. alapján 
járó korpótlék folyósításával a minisztérium már is elismerte. 

A tiszai egyházkerület által beterjesztett többi ügyiratokra nézve az 
egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy azok a nevezett egyházkerület elnökségének 
a saját hatáskörében való intézkedés czéljából kiadassanak. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja az egyházkerületeket, hogy az 1907. 
XXVII. t.-czikket és a reá vonatkozó miniszteri utasítást a jövőben is éber figye-
lemmel kisérjék és a konkret sérelmi eseteket, a vonatkozó ügyiratokkal minden-
kor tüzetesen ismertetve, évenként április elejéig az egyetemes tanügyi bizottság-
nak jelentsék be, hogy az viszont orvoslás végett azokat az egyetemes közgyűlés 
elé terjeszthesse. 

Az egyetemes közgyűlés.felhívja az egyházkerületeket/, hogy figyelem-
mel az 1907. XXVII. t.-czikk 19. és 20.- §-aira, valamint a miniszteri utasítás 
III. fejezetére, a tananyag minimumát felölelő egyetemes tanterv készítése tárgyá-
ban 1909 április elejéig az egyetemes tanügyi bizottsághoz véleményes javaslatot 
terjesszenek be. 

46. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 25-ik pontjánál felvétettek az összes egyház-
kerületek felterjesztései a hárommilliós államsegély felosztása tárgyában, valamint a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr 68341. számú leirata, a melyben a mult évben kiutalt állam-
segélynek elszámolását sürgeti, végül az egyetemes jogügyi és pénzügyi bizottságok 
együttes ülésének e részben tett indítványai 

Az egyetemes közgyűlés a bizottságok javaslatához képest elhatározza, 
hogy az 1907. és 1908. évi együttesen 903.600 koronát, az 1909. évtőlakezdve 
pedig évenkint ugyanannyit tevő államsegélyből 415.400 korona, szóval négy-
száztizenötezernégyszáz korona fordítandó az adóteher könnyítésére, 187.000 
korona, azaz egyszáznyolczvanhétezer korona fordítandó a közigazgatási szük-
ségletekre, 301.200 korona, azaz háromszázegyezerkettőszáz korona fordítandó 
az egyetemes egyházi nyugdíjintézetre. Ehhez képest az 1907. évi államsegély-
ből az egyetemes adóalapba azonnal beutaltatik 138.400 korona, az egyetemes 
pénztárba a közigazgatási szükségletekre 62.400 korona, az egyetemes nyugdíj-
intézetbe pedig 100.400 korona. Az 1908. évi államsegélyből -1909. évi január 
hó 1-én beutaltatik 277.000 korona az egyetemes adóalapba, 124.600 korona az 
egyetemes egyházi pénztárba a közigazgatási szükségletekre és 200.800 korona 
az egyetemes nyugdíjintézetbe. A közigazgatási szükségletekre beutalt e két évi 
államsegélyösszegből 1909. január 1-én az egyes egyházkerületek részére kiutal-
ványoztatik ezennel egyenkint 40.000 korona, a mely összegből fedezendők lesz-
nek úgy az egyházkerületek, mint az egyházmegyék összes közigazgatási szük-
ségletei, minek folytán az egyes egyházközségek a felettes egyházi hatóságaik 
közigazgatási költségeihez való hozzájárulás alól felmentendők lévén, ily módon 
az egyháztagokon nyugvó adóteher könnyítése is közvetve elő fog mozdíttatni. 

Az államsegélynek időközi kamatai, a mennyiben korábbi közgyűlési 
határozattal ezek tekintetében intézkedés nem történt, az egyes alapokba részel-
tetésük arányában beutaltatnak. A történt intézkedésekről, illetőleg az 1907. évi 
államsegélynek a három czélra történt kiosztásáról a vallás- és közoktatásügyi 



14 

46—-53. miniszter úr, az általa kivánt elszámolás bemutatásával felterjesztésben értesítendő. 
A tiszai egyházkerület püspökének indítványa, mellyel az általunk kért segélynek 
teljes összegében leendő kiutalását szorgalmazza, a két protestáns egyházat közö-
sen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz tétetik át. 

47. (Zs.; Az előző pont kapcsán tárgyaltatott az egyetemes pénzügyi és alkotmány-
és jogügyi bizottság által előterjesztett szabályrendelet az egyetemes adóalapról. 

A közgyűlés az együttes bizottság által bemutatott szabályrendeletet 
véglegesen megállapítja és annak jelen jegyzőkönyv függelékeként való kinyoma-
tását elrendeli. 
48. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 26-ik pontjánál tárgyaltatott a dunáninneni 

egyházkerület felterjesztése, melyben az egyetemes gyűlést kéri, hogy az 1848: XX. t.-cz. 
alapján a budapesti m. kir. tudományegyetemen protestáns theologiai facultás felállítását 
sürgesse meg. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy ezen ügy a református 
testvéregyházat is érdekli, a felterjesztést a két testvéregyházat közösen érdeklő 
ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz átteszi és az ügy fontosságánál fogva 
nyilvántartását elrendeli. 

49. (L.) A jelen jegyzőkönyv 27-ik pontja szerint kiküldött bizottság jelenti, hogy 
Kovácsi Kálmán a bányai egyházkerületnek az elnöki megnyitó beszédre vonatkozó hatá-
rozata ellen beadott felebbezését visszavonta, mihez képest ez ügyben intézkedés szüksége 
fenn nem forog. 

Tudomásul szolgál. 

50. (L.) Tárgyaltatott Huszarik Márton és társai antalfalvi egyházhíveknek dr. 
Petrikovich János antalfalvi ügyvéd által előterjesztett felebbezése az antalfalvi felügyelői 
választás ügyében az idei bányai egyházkerületi közgyűlés által jegyzőkönyve 123. pontja 
alatt hozott azon határozata ellen, mely szerint a közgyűlés a felebbezést elutasítja és az 
Antalfalván 1907. évi deczember hó 8-án megejtett választást érvényesnek és jogerősnek 
mondja ki, mert az E. A. 329. §-a értelmében az egyházközségi gyűlések illetőségéhez 
tartozó választások érvényességét csupán törvénykezési úton, keresettel lehet megtámadni, 
a mi azonban az E. A. 331. §-ában előírt határidőn belül meg nem történt. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a felebbezést 
elutasítja, mert az E. A. 3,29. §-a és 331. §-a értelmében az egyházközségi 
gyűlések illetőségéhez tartozó választások érvényességét csupán törvénykezési 
úton keresettel, még pedig a választás megtörténtétől számított 15 napon belül 
lehet megtámadni. 
51. (L.) Tárgyaltatott dr. Markovics Rezső ügyvéd felsőtótfalusi evang. egyházi 

felügyelő és nyitrai esperességi világi jegyző felebbezése a dunáninneni egyházkerület 
1908. évi augusztus 6. és 7. napján tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 105. pontja alatt 
hozott azon határozata ellen, mely szerint a felebbezést elutasítja és a nyitrai egyház-
megyének a főesperesválásztás érvénye tárgyában hozott határozatát helybenhagyja. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a felebbezést 
az E. A. 329. és 331. §-ai értelmében elutasítja, mert a hivatkozott §-ok szerint 
ezen ügy csupán törvénykezési úton keresettel, még pedig a választás illetve 
szavazás megtörténtétől számított 15 nap alatt támadható meg. 

54. (L.) Tárgyaltatott Kolbenheyer Vilmos mogyoródi tanító felebbezése a bányai 
egyházkerület 1907. évi szeptember 18—20. napján tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 
93. pontja alatt hozott azon határozata ellen, mely szerint helybenhagyta a pestmegyei 
egyházmegye 1907. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 28. pontja alatt hozott azon határozatát, 
mellyel felebbezőt a politikai községtől jogtalanul felvett összegeknek f. évi deczember 
31-ig az egyházközségnek leendő visszatérítésére kötelezte s a segélyösszegnek ezentúl 
való felvételétől különbeni fegyelmi eljárás terhe alatt eltiltotta. 

Az egyetemes közgyűlés — a bizottság javaslatához képest — a bányai 
kerület határozatának megváltoztatása mellett, Kolbenheyer Vilmost az eddig általa 
már felvett összegeknek az egyházközség részére leendő visszatérítésére nem 
kötelezi, illetve annak megfizetése alól felmenti, mert okmányok igazolják nevezett 
tanítónak jóhiszemű eljárását. 
53. (L.) Tárgyaltatott Lacó János árvanagyfalvi lelkész, iskolaszéki elnök felebbezése, 

Klein Mihály árvanagyfalvi evang. tanító ügyében a tiszai egyházkerület 1908. évi július 
16., 17. napjain tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 82. pontja alatt hozott azon határozata 
ellen, mely szerint az árvái egyházmegyei közgyűlés azon határozatát, hogy az árvanagyfalvi 
tanító az elemi népiskolában a tavaszi mezei munkák idején az ismétlő-iskolát nem köteles 
vasárnap délután megtartani, helybenhagyja. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület határozatát helybenhagyja. 
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54. (L.) Tárgy altatott a maglódi egyház tagjainak felebbezése a pestmegyei 54—61. 
egyházmegye határozatát jóváhagyó bányai egyházkerület azon határozata ellen, mellyel 
az egyházközségnek 1908 márczius 18. és május 24-ikén kelt azon határozatát, mely 
szerint a vallástan a III-ik osztálytól kezdve tót nyelven és magyarul is tanítandó, meg-
semmisítette és a Maglódon 20 év óta fennállott magyar oktatási nyelvet továbbra is 
fentartani rendelte. 

Az egyetemes közgyűlés — a bizottság javaslatához képest — az| egy-
házkerület határozatát, indokainál fogva, jóváhagyja. 
55. (L.) Tárgyaltatott Veres József esperes felebbezése a bányai egyházkerület 

idei közgyűlésének az irodalmi segély tárgyában hozott határozata ellen. 
Az egyetemes közgyűlés — a bizottság javaslatához képest — a feleb-

bezést elutasítja, mert a megtámadott határozat, mely törvénybe nem ütközik, 
az egyházkerület saját autonom hatáskörébe tartozik, és sem felebbező, sem 
mások jogait nem sérti. A felebbezésben foglalt személyeskedések és vádasko-
dások, valamint a felebbezés hangja felett a közgyűlés sajnálatát fejezi ki. 

56. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 30. pontjánál az elnöki jelentés 8. pontja a 
belgrádi ág. hitv. evang. egyház csatlakozása ügyében 

tudomásul vétetik. 

57. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 31. pontjánál a theol. 
akad. nagybizottság beterjeszti a folyó 1908. évi október hó 6-án Budapesten tartott ülé-
sének jegyzőkönyvét a theol. akadémia igazgatójának és a Theol. Otthon felügyelőjének 
jelentésével együtt. 

A beterjesztett jegyzőkönyv 2. pontjában hálás kegyelettel emlékszik meg a nagy-
bizottság néhai gr. Pálffy János v. b. t. t.-ról, mint az akadémia jóltevőjérői. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve, szinte hálás kegye-
lettel emlékszik meg néhai gr. Pálffy János v. b. t. t.-ról és kegyelete jeléül az 
Akadémia e nemeslelkű jóltevőjének emlékét e jegyzőkönyvében megörökíti. 

58. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 4. pontjában az akadémián üresedésben 
levő magántanári állás betöltésére nézve a nagybizottság utasítja a kisbizottságot, hogy az 
állásra a most megállapított fizetés mellett azonnal pályázatot hirdessen, — a nagybizott-
ság a pályázat mellett is fentartván magának azt a jogot, hogy az állást meghívás útján 
is betölthesse. 

Tudomásul szolgál. 

59. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 5. pontjában az akad. nagybizottság 
beterjeszti a theol. akadémia pénztárának 1907. évről szóló s a kisbizottság által megvizs-
gált és rendben talált számadását, azzal, hogy mivel a túlkiadásként mutatkozó 665 kor. 
75 fillér a jövő évi költségvetésben fedezetet talál, arra nézve külön intézkedés nem szük-
séges s így a számadást jóváhagyja. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a jelentést tudomásul veszi s a pénztáros-
nak az 1907. évi számadásra vonatkozólag a szokásos fentartással a felment-
vényt megadja. 

60. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 6. pontjában az akad. nagybizottság beter-
jeszti a theol. akadémiának a pénzügyi bizottsággal együttesen megállapított tanári fize-
tések tekintetbe vételével készített 1909. évi költségelőirányzatát a következő tételekben: 

A) S z ü k s é g l e t : Öt rendes tanár fizetése à 4000 kor., összesen 20.000 kor. 
Öt rendes tanár lakbére à 800 kor., összesen 4000 kor. Öt rendes tanár korpótléka 5200 kor. 
Magántanár fizetése 2400 kor. Magántanár lakbére 400 kor. Gyakorlati theol. tanár szemé-
lyes pótléka 1000 kor. Igazgató tiszteletdíja 600 kor. Nagybiz. jegyző tiszteletdíja 60 kor. 
Tanárkari jegyző tiszteletdíja 100 kor. Könyvtáros tiszteletdíja 200 kor. Levéltáros tisz-
teletdíja 50 kor. Énektanítás 300 kor. Német nyelv tanítása 400 kor. Tót nyelv tanítása 
400 kor. Szertári költségek 200 kor. Könyvtáii illeték 800 kor. Fűtés, világítás 600 kor. 
Vegyesek és rendkívüli kiadások 808 kor. Szolga bére 600 kor. Összesen 38.118 korona. 

B) F e d e z e t : Egyetemes theol. alapból 3454 kor. Busbak Ádám-alapítványból 
160 kor. Kerületek járulékai 2700 kor. Pozsonyi egyház járuléka 6200 kor. Zelenay-alapból 
1000 kor. Zsedényi-alapból 500 kor. Pálffy-alapítványból 1600 kor. Reischel-alapítványból 
3000 kor. Reischel-tartalékalapból 450 kor. Közalapból 10.000 kor. Tandíjból 2400 kor. 
Tandíjhátrálékokból 320 kor. Egyetemes pénztárból 6334 kor. Összesen 38.118 kor. 

Az egyetemes közgyűlés a tanári fizetések rendezését, valamint a 
bemutatott költségelőirányzatot egész terjedelmében elfogadja és jóváhagyja. 

61. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 8. pontjában az Eöry-féle hagyaték 
ügyében a nagybizottság érdemleges határozat hozatalának szükségét nem látja, a Glosius-

4* 
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67. féle alapítványra vonatkozólag pedig a szükség szerint a kisbizottságtól vár véleményes 
javaslatot. 

Tudomásul szolgál. 
62. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 9., 10. és 11. pontjában az akad. nagy-

bizottság jelentést tesz a tanári kezelés alatt álló pénztárakról, nevezetesen az igazgatói és 
könyvtári pénztárról s a Theol. Otthon pénztáráról és vagyoni állásáról, azzal, hogy e 
pénztárak mult évi zárószámadásait rendben találta s a kezelőknek a felmentvényt megadta. 
A jelentés szerint az igazgatói pénztárnak 1907/8. évi forgalma 2202 korona volt, a tandíj-
hátrálékoknak az akadémia fennállása óta felszaporodott összege 2240 kor. 10 fillért tesz, 
mire nézve a nagybizottság utasítja az igazgatót a hátralékok erélyes behajtására s 
egyszersmind oly rendszabályok foganatosítására, melyek jövőben a hátrálékokat kizárják. 
Egyben felhatalmazza a kisbizottságot, hogy a hátrálékokat átvizsgálván, a behajthatatla-
nokat törölje és kiválóbb szegény tanulóknak esetleg tandíjmentességet adjon. 

A könyvtárról szóló jelentés .szerint a könyvtár bevétele 832 kor. 64 fillér, kiadása 
700 kor. 90 fillér, a könyvtár állománya 2320 mű, 3725 kötet- és 53 füzetben. 

A Theol. Otthon számadása szerint a bevétel 11.779 kor. 92 fillér s a kiadása 
90 kor. 63 fillér pénztári maradékkal együtt ugyanannyi. Az Otthon vagyona 1907-ben 
787 kor. 49 fillér gyarapodással 44.677 kor. 29 fillér. 

Az egyetemes közgyűlés a tanári kezelés alatt álló pénztárakra vonat-
kozó jelentéseket tudomásul veszi s a pénztárak kezelőinek a felmentvények 
megadását a mult évre vonatkozólag a szokásos fentartással jóváhagyja. Úgy-
szinte helyesli és jóváhagyja az akad. nagybizottságnak a tandíjhátrálékok ügyében 
hozott határozatait. 
63. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 11. pontjában az akad. nagybizottság 

beterjeszti a Theol. Otthonnak általa elfogadott 1909. évi költségelőirányzatát a következő 
tételekben : 

A) F e d e z e t : Alaptőke kamatjövedelme 1000 kor., Csemez-alapítványból 700 kor., 
Solymosy-alapból 160 kor., Jeszenák-alapból 160 kor. A theol. akad. önsegélyző Bocskay-
alapjából 160 kor. A zólyomi egyházmegyei alapból 160 kor. Szállás-pénzből 1480 kor. 
Évi járulékok 3000 kor. Adományok és segélyek 1080 kor. Felvételi díjak 200 kor. 
Vegyes bevételek 600 kor. Összesen 8700 kor. 

B) S z ü k s é g l e t : Felügyelő tanár tiszteletdíja 1000 kor. Orvos tiszteletdíja 100 kor. 
Szolga bére 600 kor. Házbér a felügyelő tanár lakásával 3160 kor. Fűtés, világítás 1000 
kor. Felszerelés pótlása, javítása 300 kor. Mosás 600 kor. Könyvtár 300 kor. Nyomtatványok 
400 kor. Jutalmak 60 kor. Vacsorapénz 720 kor. Vegyes kiadások 300 kor. Előre nem 
látott kiadások 160 kor. Összesen 8700 korona. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a költségelőirányzatot egész terjedelmében 
jóváhagyja. 
64. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 12. pontjában a nagybizottság jelenti, 

hogy a zólyomi egyházmegye és a theol. akad. ifjúsági Önképzőkör által a Theol. Otthon 
javára tett alapítványok alapítóleveleit kiadta véleményezés végett az egyetemes ügyésznek, 
a Kvatsala-féle hagyaték ügyében pedig ez idő szerint nem forog fenn különös intézke-
désnek szüksége. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi, azzal, hogy a 
zólyomi egyházmegye és a theol. akad. Önképzőkör által tett alapítványok ügyében 
a jogügyi bizottság jelentésével kapcsolatban, annak alapján fog határozni. 

65. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 14. pontja szerint az akad. nagybizottság 
pártolólag terjeszti az egyetemes közgyűlés elé Kuntz Henrik ujverbászi illetőségű theol. 
hallgatónak folyamodványát, melyben kéri, hogy — tekintettel előrehaladott korára, továbbá 
arra, hogy a theol. alapvizsgát sikerrel letette, a III. és IV. évfolyamot pedig már ismételten 
is hallgatta — a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 40. pontjában foglalt 
ama kötelezés alól, hogy még két évet mint rendes hallgató hallgasson, oldassék fel s a 
szükséges tárgyakból való kollokválás után theol. szakvizsgát tehessen. 

Az egyetemes közgyűlés az akad. nagybizottság pártoló előterjesztése 
alapján Kuntz Henriknek engedélyt ád arra, hogy a folyó iskolai év végén, 1909 
június hónapban tartandó rendes szakvizsgára jelentkezhessék. 
66. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 13. pontja szerint a szociologiának az 

akadémián való előadását, tekintettel a tanári állásokban levő üresedésre, a nagybizottság 
ez idő szerint nem tartja kivihetőnek. 

Tudomásul szolgál. 
67. (Zs.) A mult évi jkv 36. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogy a 

pozsonyi theologiai akadémiai tanárok részére a közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján 
2300 korona drágasági pótlékot utalványozott ki. 

Jóváhagyólag tudomásul vétetik. 
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68. (B.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 50. pontjánál az egyetemes 6 8 -
theol. akadémiai bizottság beterjeszti a folyó 1908. évi október 6-án Budapesten tartott 
ülésének jegyzőkönyvét, melyben a theol. akadémiák igazgatóságait felhívja, hogy évi 
jelentéseiket felettes hatóságaik útján a legközelebbi ülésre terjeszszék a bizottság elé. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes theol. akad. bizottságnak e 
határozatát tudomásul veszi. 

69. (B.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 53. pontjánál a tanügyi bizottság 
beterjeszti a f. é. október 6-án Budapesten tartott ülésének jegyzőkönyvét, melynek alapján 
mindenekelőtt jelenti, hogy az egyházkerületektől beérkezett nyilatkozatok és módosítási 
javaslatok figyelembevételével elkészítette az egyetemes iskolai bizottságok szervezetéről 
szóló szabályrendeleten eszközlendő módosítást s azt az egyetemes közgyűlés elé terjeszti. 

Ezzel kapcsolatban a tanügyi bizottság kéri, hogy amennyiben a módosított új 
szabályrendeletnek megfelelő működéssel napidíjak és útiköltségek fognak felmerülni, ezek-
nek fedezésére 1000 koronát vegyen fel az egyetemes gyűlés a költségvetésbe s ez összeg 
erejéig adja meg a tanügyi bizottság elnökének az utalványozási jogot. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes iskolai bizottságok szervezetéről 
szóló szabályrendelet-módosítást a tanügyi bizottság által beterjesztett szövege-
zésben — mely jelen jegyzőkönyv függelékeként kinyomatandó — egész terje-
delmében elfogadja s ezzel azt törvényes erőre emeli, a minek természetes folyo-
mánya, hogy az iskolai bizottságok szervezetéről szóló szabályrendelet eddigi 
IV. fejezete hatályát veszti, illetve annak helyét az elfogadott új szöveg foglalja el. 

A költségek fedezésére kért 1000 koronára nézve majd a költségvetés 
tárgyalása alkalmával határoz a közgyűlés. 

70. (B.) Ugyanabban a jegyzőkönyvben a tanügyi bizottság a selmeczbányai ev. 
liczeum kormányzó hatóságának az engedély megadását javasolja arra, hogy eddigi évi 
32.000 kor. államsegélyének 50.000 koronára felemelését kérelmezhesse. 

Az egyetemes közgyűlés a selmeczbányai ev. liczeum kormányzó ható-
ságának a tanügyi bizottság által javasolt engedélyt megadja, azzal az utasítással, 
hogy a kötendő szerződést jóváhagyás végett a tanügyi bizottság útján az egye-
temes közgyűlés elé terjessze. 

71. (B.) Ugyanabban a jegyzőkönyvben a tanügyi bizottság a békéscsabai ev. 
Rudolí-főgimnázium fenntartó hatóságának az engedély megadását javasalja arra, hogy 
eddigi .évi 32.000 kor. államsegélyének 38.000 koronára való felemelését kérelmezhesse. 

Az egyetemes közgyűlés a békéscsabai ev. Rudolf-főgimnázium fenn-
tartó hatóságának a tanügyi bizottság által javasolt engedélyt megadja azzal az 
utasítással, hogy a kötendő szerződést jóváhagyás végett a tanügyi bizottság 
útján az egyetemes közgyűlés elé terjessze. 

72. (B.) Ugyanabban a jegyzőkönyvben a tanügyi bizottság a beszterczebányai 
ev. gimnázium fenntartó testületének 16.116 kor. évi államsegély tárgyában kötött szerző-
dését jóváhagyásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés a beszterczebányai ev. gimnázium fenntartó 
testületének 16.116 kor. évi államsegély tárgyában kötött szerződését jóváhagyja 
és a jóváhagyási záradékkal való ellátását elrendeli. 

A gimnázium igazgatóságát azonban a tantárgyaknak olyan beosztására 
utasítja, hogy a szerződés értelmében a latin-történelmi szaknak miniszteri kine-
vezés alá eső tanára csak a latint tanítsa, a történelmet ne. 

73. (B.) Ugyanabban a jegyzőkönyvben a tanügyi bizottság a szarvasi ev. főgim-
názium felügyelő-bizottságának az eddigi 32.000 koronáról 38.000 koronára felemelés tár-
gyában kötött szerződését jóváhagyásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés a szarvasi ev. főgimnázium felügyelő-bizott-
ságának 38.000 kor. évi államsegély tárgyában kötött szerződését jóváhagyja és 
a jóváhagyási záradékkal való ellátását elrendeli. 

74. (B.) Ugyanabban a jegyzőkönyvben a tanügyi bizottság a bonyhádi főgim-
názium fenntartó hatóságának az engedély megadását javasolja arra, hogy építési állam-
segélyének 226.000 koronára felemelését kérelmezhesse. 

Az egyetemes közgyűlés a bonyhádi főgimnázium fenntartó hatóságának 
a tanügyi bizottság által javasolt engedélyt megadja azzal az utasítással, hogy a 
kötendő szerződést jóváhagyás végett a tanügyi bizottság útján az ^egyetemes 
közgyűlés elé terjessze. 

75. (B.) Ugyanabban a jegyzőkönyvben a tanügyi bizottság jelenti, hogy a buda-
pesti ev. főgimnázium fenntartó testülete az 52.000 korona évi államsegély tárgyában 
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80. kötött s a mult évben már jóváhagyott és a kormány által megerősített új szerződés egyik 
példányát felterjesztette. 

Tudomásul szolgálván, a szerződésnek felterjesztett példánya az egye-
temes levéltárba helyezendő és ott megőrzendő. 

76. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 5. pontjában a tanügyi bizottság jelenti,# 
hogy véleményes jelentés végett a következő szabályrendeletek érkeztek hozzá: az iglói 
főgimn. szabályrendelet, a késmárki liczeum kormányzati rendtartása, a rozsnyói főgim-
názium helyi szabályzata, a nyíregyházai főgimnázium szervezeti és kormányzati szabály-
rendelete, a nyíregyházai egyházközségnek az iskolaszékre vonatkozó szabályrendelete és 
a pozsonyi ev. iskolaszéki szabályrendelet, mindenik a köteles három példányban. Mivel 
azonban az említett szabályrendeletek csak az utolsó napokban érkeztek, azért a bizottság 
azokat nem tárgyalhatta s így véleményes jelentését csak a jövő évi egyetemes gyűlésen 
terjesztheti elő. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottságnak e jelentését tudomásul 
veszi s ennek kapcsán, tekintettel arra, hogy az ilynemű helyi szabályzatok jóvá-
hagyása az egyetemes gyűlés jogkörébe tartozik, a püspök urakat felkéri, utasít-
sák az illetékes iskolafenntartó hatóságokat arra, hogy amennyiben az Egyh. Alk. 
189. a) pontjában foglalt engedély alapján az egyetemes iskolai bizottsági szabály-
rendelet keretében helyi szabályzatot alkottak, azt 1909. évi április hó elejéig az 
egyetemes közgyűlésnek teendő véleményes jelentés végett terjesszék be. 

77. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 6. pontjában a tanügyi bizottság, a mult 
évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 116. pontjára vonatkozólag jelenti, hogy a nép-
iskolai és tanítóképzőintézeti vallásoktatásra vonatkozó módszeres utasításokhoz az év folytán 
középiskolai vallásoktatásra vonatkozó módszeres utasítás is beérkezett. A tanügyi bizott-
ság javasolja, hogy az említett munkálatok mindegyike 200 példányban kinyomattassék és 
osztassék szét oly módon, hogy a kerületi elnökségeknek 25—25 példány, az Orsz. Ev. 
Tanáregyesületnek ugyanannyi s az egyetemes közoktatásügyi és tanügyi bizottság minden 
tagjának egy-egy példány küldessék meg s az illetékes iskolai hatóságok hivassanak fel, 
hogy a munkálatokra vonatkozó észrevételeiket 1909 április hó elejéig a püspöki hivatalok 
útján az egyet, tanügyi bizottsághoz küldjék be, hogy az véleményes javaslatát a jövő évi 
egyetemes gyűlés elé terjeszthesse. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottságnak e jelentését tudomásul 
veszi és hozzájárulván a további eljárásra vonatkozó javaslatához is, a beérkezett 
módszeres utasítások mindegyikének 200 példányban való kinyomatását s a 
javaslott módon való szétküldését elrendeli ; a püspök urakat pedig felkéri, hogy 
a beérkező jelentéseket 1909 április hó elejéig az egyetemes tanügyi bizottsághoz 
juttassák. 

78. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 7. pontjában a tanügyi bizottság jelenti, 
hogy néhány iskola a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 54. pontjában fog-
lalt átmeneti intézkedésnek akarván eleget tenni, bejelentette használt tankönyveit. Erre 
nézve a tanügyi bizottság szükségesnek talál olyan intézkedést, hogy a használt tankönyvek 
a mult évben megalkotott s most már életbe lépett szabályzat értelmében ellenőriztessenek. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy a mult évben elfogadott 
s most már életbe lépett szabályzat értelmében a tankönyvek engedélyezésének 
joga egyházunk összes iskoláira nézve az egyetemes közgyűlést illeti, felkéri a 
püspököket, hogy az iskoláinkban, valamint a konfirmácziói oktatásnál használt 
összes tankönyvek jegyzékét bekívánván, azt ellenőrzés czéljából az egyetemes 
tanügyi bizottságnak küldjék meg s egyben az illetékes iskolai hatóságokat uta-
sítsák a jövendőben történő minden változtatásnak bejelentésére. 

79. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 8. pontjában a tanügyi bizottság jelenti, 
hogy a dunáninneni egyházkerülettől oly értelmű felterjesztés érkezett, hogy az újabban 
kiadott állami népiskolai tanítói fegyelmi szabályrendelethez hasonló munkálatot az egye-
temes gyűlésnek kellene kezdeményeznie, — mire nézve a tanügyi bizottság abban a 
véleményben van, hogy az Egyh. Alk. 199. §-a értelmében az ilynemű szabályrendelet a 
kerületek által készítendő el, az egyetemes közgyűlést illetvén a megerősítés joga. 

Az egyetemes közgyűlés helyeselve a tanügyi bizottságnak az Egyh. 
Alk. 199. §-ára alapított felfogását, felhívja az egyházkerületeket, hogy a tanítók 
hivatalos viszonyait szabályozó szabályrendeleteket készítsenek s azokat megerő-
sítés végett az egyetemes tanügyi bizottság útján az egyetemes közgyűlés elé 
terjesszék. 

80. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 9. pontjában a tanügyi bizottság párto-
lólag terjeszti az egyetemes közgyűlés elé a budapesti ev. főgimnázium fenntartó hatósá-
gának azt a kérését, hogy, tekintettel nevezett iskolának nagyr népességére (12 osztályban 
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670 tanuló), engedtessék meg neki a Rendtartásban megszabott, sok időt igénylő censurák 80-
helyett az iskolai év végén úgynevezett összefoglaló vizsgák tartása. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság pártoló felterjesztése alapján 
a budapesti ev. főgimnáziumnak engedélyt ád a censurák helyett^az iskolai év 
végén úgynevezett összefoglaló vizsgák tartására. 
81. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 11. pontja szerint a dunáninneni kerület 

leányiskolái nagybizottságának a kerület útján felterjesztett azt az indítványát, hogy az 
iskolák számadásai ezután ne a polgári, hanem az iskolai év szerint állíttassanak össze, 
a tanügyi bizottság megokoltnak s így elfogadhatónak nem tartja. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság nézetéhez hozzájárulva, 
az iskolák számadásai ügyében változtatásnak szükségét nem látja. 

82. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 12. pontjával kapcsolatban a tanügyi 
bizottság beterjeszti az iskolák állapotáról szóló következő jelentését: 

A népiskolai viszonyok az egyes egyházkerületekben az 1907—1908. iskolai évben 
a következőkép állottak: 

A) A bányai egyházkerületben volt 432.842 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 27.791, leány 27.255, összesen 55.046 tanköteles gyermek; 13 — 15 éves tanköteles 
fiú 9680, leány 9202, összesen 18.882 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves fiú 
37.471, leány 36.457, összesen 73.928 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermek kivételével : saját elemi 
iskolába: fiú 17.462, leány 17.231, összesen 34.693 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 3763, 
leány 3861, összesen 7624 gyermek; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába: fiú 
9376, leány 9204, összesen 18.580 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 3357, leány 
2875, összesen 6232 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 916, leány 1327, összesen 
2243 gyermek; magánintézetbe: fiú 100, leány 107, összesen 207 gyermek; középtanodába: 
fiú 1006, leány 80, összesen 1086 gyermek. A saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek 
főösszege: fiú 21.225, leány 21.092, összesen 42.317 gyermek. Iskolába nem járt: fiú 
1491, leány 1772, összesen 3263 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 542.747 
igazolt és 140.015 nem igazolt félnapot. A helybeli elemi iskolába más evangelikus egyház-
községben tanuló járt : fiú 142, leány 120, összesen 262 gyermek. Más vallású tanuló: 
fiú 919, leány 803, összesen 1722 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 483, ezek közül képesített 474, nem képesített 
9 ; rendes tanító 467, segédtanító 16. 

Jó karban volt 379 iskola, rossz karban 17. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 
464, tanítói lakás 359 ; az iskola mellett volt : faiskola 64, testgyakorló 69. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 744, fali olvasótábla 5939, 
számológép 272, térkép 1214, földgömb 195, természetrajzi eszköz 3721, természettani 
eszköz 1777, kötetkönyv 12.797. 

Az iskolák évi jövedelme volt: 836.079 korona. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 47.856 korona, tőkepénzből 6805 korona, tandíjakból 83.742 korona, 
egyházi segélyből 513.130 korona, községi segélyből 45.290 korona, állami segélyből 110.008 
korona, egyebekből 29.248 korona; az iskolák évi összes kiadása 835.445 korona, kiadatott 
pedig: tanítók fizetésére 673.089 korona, építésre 21.069 korona, javításokra 49.324 korona, 
felszerelésre 12.774 korona, egyebekre 73.544 korona, szegény gyermekekre 5645 korona. 

B) A dunántúli egyházkerületben volt 221.122 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 14.248, leány 14.535, összesen 28.783 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles 
fiú 5391, leány 4939, összesen 10.330 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves fiú 
19.639, leány 19.474, összesen 39.113 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermek kivételével : saját elemi 
iskolába: fiú 13.409, leány 13.678, összesen 27.087 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 4427, 
leány 4460, összesen 8887 gyermek ; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolában : fiú 
283, leány 274, összesen 557 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 278, leány 160, 
összesen 438 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 126, leány 140, összesen 266 
gyermek; magánintézetbe: fiú 11, leány 6, összesen 17 gyermek, középtanodába : fiú 318, 
leány —, összesen 318 gyermek; a saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek főösszege: 
fiú 18.852, leány 18.718, összesen 37.570 gyermek. Iskolába nem járt : fiú 787, leány 
756, összesen 1543 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 291.031 igazolt és 22.085 
nem igazolt félnapot. A helybeli elemi iskolába más evangelikus egyházközségbeli tanuló 
járt: fiú 147, leány 128, összesen 275 gyermek. Más vallású tanuló: fiú 1077, leány 1031, 
összesen 2108 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 426, ezek közül képesített 425, nem képesített 
1, rendes tanító 419, segédtanító 7. 

Jó karban volt 354 iskola, rossz karban 13. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 
420, tanítói lakás 387, az iskola mellett volt: faiskola 113, testgyakorló 90. 
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82. A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 094, fali olvasótábía 5873, 
számológép 293, térkép 1320, földgömb 271, természetrajzi eszköz 4401, természettani 
eszköz 1785, kötetkönyv 22.900. 

Az iskolák évi jövedelme volt: 652.068 korona. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 63.767 korona, tőkepénzből 5554 korona, tandíjakból 48.745 korona, 
egyházi segélyből 273.947 korona, községi segélyből 71.019 korona, állami segélyből 142.833 
korona, egyebekből 46.203 korona ; az iskolák évi összes kiadása : 640.202 korona, kiadatott 
pedig: tanítók fizetésére 550.738 korona, építésre 6123 korona, javításokra 25.111 korona, 
felszerelésre 6865 korona, egyebekre 49.211 korona, szegény gyermekekre 2154 korona. 

C) A dunáninneni egyházkerületben volt 198.416 lélek után: 6 — 12 éves tan-
köteles fiú 12.575, leány 12,393, összesen 24.968 tanköteles gyermek; 13—15 éves tan-
köteles fiú 4623, leány 4415, összesen 9038 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves 
fiú 17.198, leány 16.808, összesen 34.006 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermek kivételével : saját elemi 
iskolába: fiú 10.272, leány 10,206, összesen 20.478 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 2773, 
leány 2772, összesen 5545 gyermek; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába: fiú 
1810, leány 1756, összesen 3566 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 769, leány 709, 
összesen 1478 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 124, leány 264, összesen 388 
gyermek; magánintézetbe: fiú 4, leány 31, összesen 35 gyermek ; középtanodába: fiú 267, 
leány 4, összesen 271 gyermek. A saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek főösszege: 
fiú 16.019, leány 15.742, összesen 31.761 gyermek. Iskolába nem járt : fiú 1179, leány 
1066, összesen 2245 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 320.697 igazolt és 
98.734 nem igazolt félnapot. A helybeli elemi iskolába más evangelikus egyházközségbeli 
tanuló járt: fiú 97, leány 77, összesen 174 gyermek. Más vallású tanuló: fiú 572, leány 
478, összesen 1050 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 341, ezek közül képesített 309, nem képesített 
32; rendes tanító 328, segédtanító 13. 

Jó karban volt 263 iskola, rossz karban 34. Az iskolák épületeiben volt : tanterem 
342, tanítói lakás 302; az iskola mellett volt: faiskola 120, testgyakorló 54. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 487. fali olvasótábla 5073, 
számológép 255, térkép 848, földgömb 193, természetrajzi eszköz 9986, természettani 
eszköz 1033, kötetkönyv 13.937. 

Az iskolák évi jövedelme volt: 429.889 korona. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 36.850 korona, tőkepénzből 12.189 korona, tandíjakból 51.839 korona, 
egyházi segélyből 239.127 korona, községi segélyből 27.089 korona, állami segélyből 55.712 
korona, egyebekből 7083 korona; az iskolák évi összes kiadása 429.889 korona, kiadatott 
pedig: tanítók fizetésére 377.279 korona, építésre 12.000 korona, javításokra 11.115 kor., 
felszerelésre 4014 korona, egyebekre 24.704 korona, szegény gyermekekre 777 korona. 

D) A Tiszai egyházkerületben volt 196.947 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
12.314, leány 12.111, összesen 24.425 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
4.826, leány 4.452, összesen 9.278 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves fiú 17.140, 
leány 16.563, összesen 33.703 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermekek kivételével : saját 
elemi iskolába: fiú 9011, leány 8996, összesen 18.007 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 2621, 
leány 2655, összesen 5276 gyermek; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába: fiú 
2464, leány 2413, összesen 4877 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 966, leány 624, 
összesen 1590 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 518, leány 782, összesen 1300 
gyermek; magánintézetbe: fiú 7,-leány 16, összesen 23 gyermek; középtanodába: fiú 662, 
leány 4, összesen 666 gyermek. A saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek főösszege: 
fiú 16.253, leány 15.486, összesen 31.739 gyermek. Iskolába nem járt : fiú 893, leány 
1071, összesen 1964 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 205.207 igazolt és 
41.009 nem igazolt félnapot. A helybeli elemi iskolába más evangelikus egyházközségbeli 
tanuló járt: fiú 232, leány 230, összesen 462 gyermek. Más vallású tanuló: fiú 1374, 
leány 1271, összesen 2645 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 369, ezek közül képesített 337, nem képesített 
32, rendes tanító 334, segédtanító 35. 

Jó karban volt 253 iskola, rossz karban 52. Az iskolák épületeiben volt : tanterem 
364, tanítói lakás 308; az iskola mellett volt: faiskola 130, testgyakorló 47. 

A népiskolák taneszközei voltak : fekete írótábla 690, fali olvasótábla 4805, 
számológép 280, térkép 1101, földgömb 231, természetrajzi eszköz 8802, természettani 
eszköz 1889, kötet könyv 16.897. 

Az iskolák évi jövedelme volt : 554.598 korona. Származott pedig ezen jövedelem : 
ingatlan vagyonból 34.976 korona, tőkepénzből 20.175 korona, tandíjakból 77.241 korona, 
egyházi segélyből 280.662 korona, községi segélyből 48.877 korona, állami segélyből 58.659 
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korona, egyebekből 34.008 korona; az iskolák évi összes kiadása 554.598 korona, kiadatott 82. 
pedig: tanítók fizetésére 402.569 korona, építésre 84.176 korona, javításokra 14.767 korona, 
felszerelésre 493 korona, egyebekre 43.447 korona, szegény gyermekekre 3146 korona. 

E) Ö s s z e g e z é s . Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt 
adatok szerint az ágost. hitv. evang. egyházegyetemben 1,049.327 lélek után volt : 6 — 12 éves 
tanköteles fiú 66.928, leány 66.294, összesen 133.222 tanköteles gyermek; 13—15 éves 
tanköteles fiú 24.520, leány 23,008, összesen 47.528 gyermek. Volt tehát 6 - 1 5 éves 
tanköteles fiú 91.448, leány 89.302, összesen 180.750 tanköteles gyermek. (A lélek-
szám 17-2%.) 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallásúak kivételével, saját elemi iskolába 
fiú 50.154, leány 50.111, összesen 100.265 gyermek (az összes iskolába járók 58*4%)'; 
ismétlő-iskolába fiú 13.524, leány 13.748, összesen 27.332 gyermek (15-9%); helyben 
vagy bárhol, idegen elemi iskolába fiú 13.933, leány 13.647, összesen 27.580 gyermek 
(1&-1%); idegen ismétlő-iskolába fiú 5370, leány 4368, összesen 9738 gyermek (5*7%); 
felső vagy polgári iskolába fiú 1684, leány 2513, összesen 4197 gyermek (2*4%); magán-
intézetbe fiú 122, leány 160, összesen 282 gyermek (0T%) ; középtanodába fiú 2253, 
leány 88-, összesen 2341 gyermek (1'4%). Az iskolába járó tankötelesek főösszege: fiú 
72.349, leány 71.038, összesen 143.387 tanköteles gyermek (94-1%). Iskolába nem jár t : 
fiú 4350, leány 4665, összesen 9015 tanköteles gyermek (5-9%). Az iskolába járó gyermekek 
mulasztottak összesen 1,359.682 félnapot (egyre esik 9 félnap) A helybeli elemi iskolába 
idegen illetőségű vagy vallású járt : fiú 3942, leány 3583, összesen 7525 gyermek. 

Az egyházegyetem tanítóinak száma volt 1619, kik közül képesített 1545 (95-4%), 
nem képesített 74 (4*6%), rendes 1548, segédtanító 71. 

Jó karban volt 1249, rossz karban 116 iskola. Az iskolák épületeiben volt: tan-
terem 1590, tanítói lakás 1356, az iskolák mellett volt: faiskola 427, testgyakorló 260. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2615, fali olvasótábla 21.690, számoló-
gép 1100, térkép 4423, földgömb 890, természetrajzi eszköz 26.910, természettani eszköz 
6484, kötetkönyv 66.531. 

Az iskolák szükségleteinek fedezésére szolgált 2,472.634 korona. Származott pedig 
ezen jövedelem: ingatlanból 183.449 korona (7*4%); tőkepénzekből 44.723 korona (1-8%) ; 
tandíjakból 261.567 korona ( 10*6°/o) ; egyházi segély 1,306.866 korona (52 -9%) ; községi 
segély 192.275 korona (7*8%) ; állami segély 367.212 korona (14*8%) ; egyebekből 116.542 
korona (4*7%). 

Az iskolák kiadásainak összege 2 , 4 6 0 . 1 3 4 korona. Kiadatott pedig: tanítók fizetésére 
2 , 0 0 3 . 6 7 5 korona ( 8 1 2 % ) ; építkezésre 1 2 3 . 3 6 8 korona ( 5 - 2 % ) ; javításokra 1 0 0 . 3 1 7 korona 
( 4 T % ) ; felszerelésekre 3 0 . 1 4 6 korona ( 1 - 2 ° / o) ; egyebekre 1 9 0 . 9 0 6 korona ( 7 * 8 % ) ; szegény 
gyermekekre 1 1 . 7 2 2 korona ( 0 - 5 % ) . 

I I . Az e g y h á z e g y e t e m n e k a tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás szerint 
öt tanítóképző-intézete van, melyeknek viszonyai az 1906 —1907. iskolai évben a követ-
kezőkép állottak : 

1. Az eperjesi tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet 
czéljaira szolgál 4 tanterem, 1 téli tornaterem, 1 tanszerterem, 2 tanári szoba, 1 nyári 
tornatér, 1 könyvtárszoba és 1 gyakorlókert. Internátusi helyiség volt összesen 23. A tanárok 
száma volt összesen 6, köztük 4 rendes, 1 segéd és 1 óraadó tanár. A növendékek száma 
volt az év elején összesen 170; az év végén 168 és pedig az I. tanfolyamban 31, a 
II-ikban 32, a III-ikban 59, a IV-ikben 46. Anyanyelvre nézve volt: magyar 101, német 
2, tót 12. Vallásra nézve 14 r. k., 1 görög kath., 32 ev. ref. és 118 ág. hitv. evangelikus. 
A növendékek közül ösztöndíjat kapott 7, melynek értéke volt 7114 kor. A képezdével 
kapcsolatban van a négy tanfolyamú gyakorló-iskola egy tanítóval. A képezde és gyakorló-
iskola tannyelve a magyar. 

2. A felsőlövői tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet 
czéljaira szolgál: tanterem 4, rajzterem 1, téli torna 1, tanszerterem 2, igazgatói iroda 1, 
tanári szoba 1, nyári tornatér 1, gyakorlókert 1. A tanárok összes száma volt 16, közöttük 
rendes 2, helyettes 1, óraadó 13. A hitoktatók száma volt 2. A képzővel kapcsolatos 
gyakorlóiskola tannyelve magyar-német volt, tanfolyamainak száma pedig 6, 3 tanítóval és 
46 tanulóval. A növendékek száma az év elején összesen 52 volt, még pedig az I-ső 
tanfolyamban 6, a II-ikban 15, a III-ikban 12, a IV-ikben 19. Az év végén 50, az első 
és a harmadik tanfolyamban egygyel kevesebb. A növendékek anyanyelvük szerint : magyar 
16, német 33, horvát 1 növendék. Vallás szerint r. kath. 10, ág. hitv. ev. 37, ev. ref. 2, 
izraelita 1. Oklevelet kapott az év folyamán összesen 10, mint épen végző növendék. 

A növendékek között bentlakó volt 15, jótéteményben részesült 29, ösztöndíjban 
17, összesen 2175 korona értékben. Az intézet fentartási költségei 33.387 koronát tettek ki. 
Ebben volt egyházi segély 1000 korona, saját alapítványból 401 korona, más vegyes for-
rásból 31.986 korona. 

10 
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82. 3. A selmeczbányai tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. Az 
intézet czéljaira szolgáló helyiségek közösek a főgimnáziummal. A tanárok száma volt 
összesen 14 és pedig rendes 11, óraadó 3. A növendékek száma volt összesen 27; az 
I-ső tanfolyamban 11, a II-ikban 4, a Ill-ikban 8, a IV-ikben 4, mind magyar anyanyelvűek. 
Vallást tekintve volt 26 ág. hitv. ev. és 1 ev. ref. vallású. A növendékek közül jótéte-
ményben részesült 14, 1260 korona értékben. Az intézet fentartására 2700 korona fordít-
tatott, mind egyházi forrásból ; az intézet tannyelve a magyar. 

4. A soproni tanítóképző négy tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgál 4 tanterem, 1 természettudományi kísérleti terem, 1 téli torna, 1 könyvtárszoba, 
1 igazgatói iroda, 1 tanári szoba és 1 gyakorlókert. Az internátusi helyiségek száma 15, 
mind lakószoba. A tanárok száma volt összesen 9, közöttük rendes 5, gazdasági szak-
tanár 1, más intézeti óraadó 2, hitoktató 1. A növendékek száma volt az év elején 86, 
az év végén 85 és pedig az I-ső tanfolyamban 21, a II-ikban 20, a Ill-ikban 22, a IV-ikben 
22. Anyanyelv tekintetében a növendékek között volt: magyar 63, német 11, tót 9, szerb 1, 
vend 1. Vallásra nézve: r. k. 4, ev. ref. 3, ág. hitv. ev. 76, izraelita 2; bentlakó volt 61, 
jótéteményben részesült 85, ösztöndíjat kapott 36 ; 28.984 korona értékben. A képezdével 
kapcsolatban volt a négytanfolyamú gyakorló-iskola 1 tanítóval. Az év folyamán általános 
tanítói oklevelet kapott 21. Az intézet fentartására 28.984 korona fordíttatott s abban volt 
állami segély 2900 korona, egyházi segély 13.427 korona, saját alapítványból 5460 korona, 
más vegyes forrásból 7197 korona. 

5. A szarvasi tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet 
czéljaira szolgált 4 tanterem, 1 rajzterem, 1 kézimunka-terem, 1 zeneterem, 1 téli torna-
terem, 1 nyári tornatér, 1 könyvtárszoba, 1 tanári szoba. A tanárok összes száma 5 volt, 
közöttük rendes 3, helyettes 2. A képzővel kapcsolatos gyakorló-iskola négytanfolyamú. 
A növendékek száma volt az év elején 50, az év végén 49 és pedig az I-sőben 9, a II-ik-
ban 12, a Ill-ikban 11, a IV-ikben 18. A növendékek közül magyar anyanyelvű 45, 
német 3 és tót 3. Vallásra nézve volt: r. k. 1, ág. hitv. ev. 41, ev. ref. 8. A képezdével 
kapcsolatban volt tűzoltó-tanfolyam 28 hallgatóval. Oklevelet kapott 18, mint épen végző 18. 
A növendékek közül jótéteményben részesült 30, ösztöndíjban 18, összesen 408 korona 
értékben. Az intézet fentartási költségeinek összege 25.356 korona; ebben van állami segély 
4400 korona, egyházi segély 13.252 korona, más vegyes forrásból 7296 korona. 

6. Összegezés. A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, volt az 
egyetemnek 5 négytanfolyamú tanítóképzője. Az intézetek czéljaira szolgált saját helyi-
ségek: tanterem 16, természettudományi kísérleti terem 1, rajzterem 2, kézimunkaterem 2, 
zeneterem 1, könyvtárszoba 3, téli torna 4, tanszerterem 3, igazgatói iroda 3, tanári szoba 4. 
A szabadban: nyári tornahely 3, gyakorlókert 3. Internátusi helyiség volt összesen 61, 
köztük lakószoba 48, betegszoba 2, fürdőszoba 1, felügyelő-szoba 5, egyéb helyiség 5. 
A tanárok száma összesen 53, közöttük rendes 26, segéd 4, óraadó 23 és 7 hitoktató. 
A növendékek száma volt a év elején összesen 438, az év végén 380, az I-ső tanfolyam-
ban 77, a II-ikban 83, a Ill-ikban 111, a IV-ikben 99. Anyanyelv szerint a növendékek 
között volt: magyar 266, német 61, tót 50, szerb 1, vend 2, izraelita 6. Vallásra nézve: 
róm. kath. 29, gör. kath. 1, ev. ref. 46, ág. hitv. ev. 298, izraelita 6. Jótéteményben 
részesült 177, ösztöndíjat kapott 61 növendék összesen 8782 korona értékben. Az intéze-
tekkel 2 hattanfolyamú és 2 négytanfolyamú gyakorló-iskola állott közvetlen kapcsolat-
ban 6 tanítóval s ezenkívül 1 tűzoltó-tanfolyam 28 hallgatóval. Az év folyamán tanítói 
oklevelet kapott 104, mint épen végző 86, gyakorlat után 2, magánúton készült 16 növen-
dék. Az intézetek fentartására összesen 70.427 korona fordíttatott, ebben volt állami 
segély 7300 korona, egyházi segély 27.679 korona, saját alapítványból 16.388 korona, 
más vegyes forrásból 53.455 korona. 

III. A tisztelettel mellékelt kimutatások szerint a magyarhoni ág. hitv. egyház-
egyetemnek az 1906—1907. iskolai évben összesen 16 középiskolája volt, még pedig 13 
nyolczosztályú főgimnázium, 1 hatosztályú és 2 négyosztályú algimnázium. Ezen taninté-
zetek közül a tannyelv tisztán magyar 14-ben, magyar mellett német használtatik egyben 
és a tót segédtannyelvül egyben. Párhuzamos osztályt a pozsonyi I —II., a budapesti 
I—IV. osztályok mellett tart fenn. 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5349, kik közül vizsgát tett 
5124, még pedig az I-ső osztályba felvétetett 941, vizsgát tett 882, a II-ikba felvétetett 787, 
vizsgát tett 765; a III-ikba felvétetett 766, vizsgát tett 739; a IV-ikbe felvétetett 702, 
vizsgát tett 698; az V-ikbe felvétetett 547, vizsgát tett 524; a VI-ikba felvétetett 560, 
vizsgát tett 534; a VII-ikbe felvétetett 517, vizsgát tett 486; a VlII-ikba felvétetett 509, 
vizsgát tett 496. A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 4948, magántanuló 176. 
Ismétlő volt az év végén összesen 251. A vizsgát tett tanulók közül a tandíjat egészen 
befizette 4452, felmentetett egészen 315, felmentetett részben 357. A görög-pótló tan-
folyamot hallgatta 14 középiskolánál az illető V—VIII. osztályok tanulói közül 1064, 
vagyis a tanulók 52-2%-a. A vizsgát tett tanulók közül vallásra nézve volt: ág. hitv. ev. 
2103 (41-1%); ev. ref. 627 (12-27«) ; unitárius 6 (0-1%); r. kath. 1088 (21-2%); gör. 
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kath. 61 (l-27o); gör. keleti 42 (0-8%); izraelita 1197 (23-4%). Anyanyelvre nézve pedig 82. 
volt: magyar 4175 (81-5%); német 619 (12-1%); román 6 (0-l%); tót 300 (5'8%); 
horvát 13 (0 3%) ; ruthén 3 (0* 1 %) ; egyéb anyanyelvű 8 (0'1%). Csakis magyarul beszélt 
2455 (47-97o).'; magyarul tudott valamennyi. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 187 
( 3 - 6 7 o ) ; kisbirtokos és bérlő 6 2 5 (12*2%); alkalmazott 8 1 ( 1 * 6 % ) ; nagyiparos 5 5 ( M 7 o ) ; 

kisiparos 699 (13'5%) ; alkalmazott 70 (1*4%) ; nagykereskedő 95 (1*9%) ; kiskereskedő 
5 8 0 ( 1 1 - 3 % ) ; alkalmazott 3 4 (0*7%) ; köztisztviselő 7 0 2 ( 1 3 * 6 7 « ) ; magántisztviselő 3 7 8 

( 7 ' 4 7 o ) ; katona 5 2 (1*0%); más értelmiség 1 0 7 9 (21*1 %); személyes szolgálatból élő 1 5 1 

( 3 * 0 % ) ; magánzó 3 3 6 ( 6 * 6 7 o ) . 

A tanulók életkorát tekintve volt az év végén 9 éves 15 (0*3%); 10 éves 241 
(4*7%); 11 éves 566 (11*0%); 12 éves 656 (12*8%); 13 éves 718 (14*0%) ; 14 éves 662 
(12*9%); 15 éves 587 (11-6%); 16 éves 523 (10*2%) ; 17 éves 482 (9*4%); 18 éves 361 
(7*07«); 19 éves 194 (3-8%); 20 éves 82 (1*6%); 21 éves 21 (0*4%); több 16 (0*3%). 
Az egészségi állapotot tekintve, volt nem járványos eset : könnyű 8492, súlyos 379 ; jár-
ványos 172. Meghalt 1 tanuló. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 2322 (45*8%); megyebeli 1210 
(23*6%) ; más megyebeli 1570 (30*6%); horvát-szlavón 6, más állambeli 16 (0*37o). 

Az erkölcsi magaviseletből 4 9 4 8 rendes tanuló közül kapott jó jegyet 4 1 3 8 

( 8 3 * 6 7 o ) ; szabályszerűt 7 6 1 ( 1 5 * 4 7 o ) ; kevésbbé szabályszerűt 4 6 ( 0 * 9 % ) ; rosszat 3 . Az igaz-
gató által megrovatott 1 7 4 ( 3 * 5 7 o ) ; tanárkari megrovásban részesült 4 0 ( 0 * 9 7 o ) ; tanács foly-
tán eltávozott 2 0 . A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 1 3 1 . 6 6 8 igazolt és 4 8 7 nem 
igazolt órát. Ebből esik az í. osztályra 2 2 . 1 9 4 igazolt és 8 1 nem igazolt óra; a Ií-ikra 
2 0 . 3 7 2 igazolt és 4 7 nem igazolt; a III-ikra 1 5 . 6 4 8 igazolt és 3 6 nem igazolt; a IV-ikre 
1 7 . 3 1 4 igazolt és 3 4 nem igazolt; az V-ikre 1 5 . 0 9 7 igazolt és 1 0 0 nem igazolt; a VI-ikra 
1 4 . 0 2 4 igazolt és 8 2 nem igazolt; a VII-ikre 1 4 . 8 9 0 igazolt és 7 5 nem igazolt; a VlII-ikra 
1 2 . 1 2 9 igazolt és 2 2 nem igazolt óra. Nem mulasztott egy órát sem 9 0 1 (18*2%); igazo-
latlanul mulasztott 1 7 4 ( 3 * 5 7 o ) . A nyilvános 4 9 4 8 tanulóból a nem mulasztott 901-e t levonva, 
esik a hátramaradt 4 0 4 7 tanuló mindegyikére az összes mulasztásokból 3 3 óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve, a vizsgát tett 5124 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 376 (7*37o>; jól 881 (17-2%); elégségesen 2724 (53*2%); 
egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 568 (ll*17o); kettőből 319 (6'2%); többől 
256 (5*07o); sikerrel végezte tehát tanulmányait 3981 (77*77o); megbukott 1143 tanuló 
(22*3%). 

A rendkívüli tantárgyak közül tanulta: a franczia nyelvet 90 ; az angol "nyelvet 3; 
a rendkívüli rajzot 634; a műéneket 1959; a zenét 311; a gyorsírást 408; az egészség-
tant 286, a vívást 131 ; a német nyelvet 67. 

Az egyesületi életet tekintve, volt a középiskoláknál 19 magyar ifjúsági önképző-
kör 1889 taggal, 4 ifjúsági segélyző-egyesület 1196 taggal, 11 dal- és zeneegyesület 1003 
taggal, 3 gyámintézet 652 taggal, 4 gyorsírókör 261 taggal, 8 torna- és vívókör 612 tag-
gal, egy bibliai egyesület 209 taggal. Összesen 50 egylet 5822 taggal. 

Az érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 487 
tanuló, kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 
427; visszautasíttatott 6 ; a szóbeli vizsgálathoz bocsáttatott 478. A szóbeli vizsgálat elől 
visszalépett 3 . A vizsgázottak közül a vizsgát megállotta: jelesen 8 7 (18*2%); jól 1 2 2 ( 2 5 * 6 7 o ) ; 

egyszerűen 2 1 2 ( 4 4 * 4 7 o ) ; . megbukott 5 6 tanuló (11 *8%); még' pedig javítóra utasíttatott 
5 1 ( 1 0 * 7 7 o ) ; ismétlőre 5 (1*1 %). Javító vizsgára jelentkezett 2 6 tanuló; megállotta 2 6 ; 

ismétlőre jelentkezett 8 ; megállotta 2. Az összes vizsgázottak közül, kik a vizsgát sikerrel 
megállották ( 4 2 1 + 2 6 + 2 = 4 4 9 ) , pályát választott: theológiát 3 2 ( 7 * l 7 o ) ; bölcsészit 3 0 

(6-7%); jogit 70 (15*7%); orvosit 49 (10*9%); állatorvosit 12 (2*7%); gyógyszerészit 6 
(1-3%); mérnökit 3 3 (7*3%); építészit 3 (0*7%); gépész-mérnökit 3 ( 0 * 7 7 o ) ; vegyészit 7 

(1*5%); gazdaságit 3 8 ( 8 * 6 7 o ) ; erdészetit 6 ( 1 * 3 % ) ; bányászit 5 ( M 7 o ) ; iparit 6 (1*3%); 
kereskedőit 3 3 ( 7 * 3 7 o ) ; alsóbb hivatalnokit 7 4 (16^5%); katonait 2 6 (5*8%); művészit 7 

( l * 5 7 o ) ; még nem határozott 9 tanuló ( 2 * 0 7 o ) . 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 292 tanár. Ezek közül 
volt: rendes tanár 173, rendes hitoktató 16, helyettes tanár 19, rendes tornatanító 10, 
óraadó hitoktató 43, rendkívüli tárgyat tanító bejáró óraadó 31. A rendes tárgyat (vallás-
tantól eltekintve) tanítók a magyar nyelvet mind tökéletesen bírták. A tanárok képesítését 
tekintve, volt a rendes tanárok közül: állami oklevele 157-nek, felekezeti oklevele 13-nak; 
a középiskolai törvény 29. §-a alapján elismertetett 8-nak. A helyettesek közül volt : okleveles 
14, nem okleveles 5; a rendes tárgyat tanító bejáró óraadók közül volt : okleveles 16, nem 
okleveles 1; a rendkívüli tárgyat tanítók közül volt: okleveles 18, nem okleveles 3. Volt 
tehát a rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók közül világi : okleveles 196 (94*57o); 
nem okleveles 7 (5-5%); egyházi okleveles 1. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 651 helyiség. Ezek közül volt: tan-
terem 150, természetrajzi 36, természettani 34, vegyészeti 8, rajz 24, téli torna 18, könyvtári 

15* 
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82. 36, tanári 30, igazgatói 19 terem; 13 tápintézet czéljaira szolgált 71 helyiség; 2 internátus 
czéljaira 78 helyiség. Egyéb helyiségek száma volt 147. 

A tanítási eszközöket tekintve, volt: az állattanhoz fali tábla 1686; állat 59.031; 
a növénytanhoz fali kép 1531, növény 58.908; az ásványtanhoz minta 3485, ásvány 
-15.932; a természettanhoz fali kép 314, eszköz 6901 ; a vegytanhoz vegyszer 2721, eszköz 
3470; a földrajzhoz térkép 1666, földgömb 78, egyéb 3678; a 16 darab éremgyűjtemény-
ben volt 32.587 darab érem; a 16 philologiai gyűjteményben 5776 darab. A szabadkézi 
rajzhoz: minta 19.846, gipszminta 3157; a mértani rajzhoz minta 2974, modell 788, eszköz 
312. A testgyakorlathoz: a teremben 4326, a szabadban 843 eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve, volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
87.814 m ű ; tudományos folyóirat 2678 mű (18.676 kötet); vegyes 27.407 mű (53.064 
darab). Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönyv 6150 mű (8773 kötet); ifjúsági olvasmány 
31.584 mű (37.656 kötet). 

A tanulók segélyezését illetőleg 15 tápintézet ellátott 1428 tanulót (25*9%) és 
két internátus 173 tanulót. Intézeti ösztöndíjas volt 505, külső ösztöndíjas 77, jutalmazott 
437, segélyezett 899 tanuló. 

A középiskolák vagyonának teljes összege volt 10,257.617 K (a tavalyihoz képest 
110.049 K gyarapodás). Ezen vagyont képezi: saját ház becsértéke 3,727.047 K (36*3%); 
ingatlanok becsértéke 691.724 K (6-7%); tőkepénzek 3,014.219 K (29-4%); ingatlan ösztön-
díjalapok 99.967 K (1-0%); ezen alap tőkéi 549.807 K (5-4%); segélyalap ingatlana 28.278 K 
(0-3%); ezen alap tőkéi 240.466 K (2.3%); intézeti felszerelések 820.094 K (8*0%); egyéb 
vagyon 1,086.015 K (10-6%). 

A középiskolák ez évi jövedelme 1,966.518 K. Származott pedig ezen jövedelem: 
az intézetek saját házának béregyenértéke 176.340 K (9*0%); másnemű ingatlanok jöve-
delme 46.618 K (2*4%); tőkepénzek jövedelme 139.953 K (7*1%); az állampénztárból 
494.033 K (25*2%); vallási országos alapból 800 K; tanulmányi alapokból 900 K; városi 
segély 25.183 K (1-3%); megye segélye 400 K; egyházi segély 118.873 K (6-1%); bejáró 
hitoktatók intézeti jövedelme 9855 K (0*5%); rendkívüli tanárok intézeti jövedelme 7365 K 
(0-4%); felvételi díjakból 62.239 K (3-2%); tandíjakból 280.062 K (14*2%); egyebekből 
541.412 K (27-5%); ingatlan ösztöndíjalapokból 1183 K (0'1%); ezen alap tőkéiből 18.355 K 
(0-9%); ingatlan segélyalapokból 2522 K (0-1%); ezen alap tőkéiből 18.681 K (0*9%) ; 
idegen ösztöndíjak 7632 K (0*4%); másnemű jutalom 7788 K (0*4%); supplicatióból 
6324 K (0'3%).1 

A középiskolák fenntartására fordított kiadások összege 1,822 583 K, kiadatott 
pedig személyi illetmények czímén: igazgatónak és rendes tanároknak 704.620 K (38*7%); 
helyettes tanároknak 30.701 K (1*7%); rendes tárgyat tanító bejáró óraadóknak 7379 K 
(0-4%); tornatanítónak 29.142 K (1*6%); rendes hitoktatóknak 29*789 K (1*6%); bejáró 
hitoktatóknak 10.345 K (0-6%); rendkívüli tárgyat tanító bejáró óraadóknak 14.107 K 
(0-8%); szolgáknak 20.859 K ( M % ) ; orvosnak 1350 K(0*1%); egyéb intézeti tisztviselőknek 
15.882 K (0*7%). Kiadatott továbbá dologi szükségletekre és pedig: fűtés, világítás 46.920 K 
(2-6%); kisebb javításokra 12.480 K (0*7%); taneszközökre 17*372 K (1*0%); könyvtárra 
17.513 K (1-0%); irodai szükségletre 14.017 K (0-8%); házbér és adó 11.935 K (0*6%); 
intézeti helyiségek béregyenértéke 176.340 K (9*7%); tandíjakból és felvételi díjakból 
beszállíttatott 57.727 K (3*2%); egyéb dologi kiadásokra 97.529 K (5.3%); rendkívüli dologi 
kiadás 1488 K (0* 1 %); átmenetiekre kiadatott: új építkezésre 139.076 K (7-6%); másnemű 
befektetés, tőkésítés 194.633 K (10-7%). 

Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott: a saját ösztöndíjalapokból 19.418 K (1*1%); 
másnemű idegen ösztöndíj 7827 K (0*4%); saját segélyalapból 34.855 K (1*9%); másnemű 
segély 4670 K (0*3%); vegyes jutalom 7679 K (0*4%). Tápintézet fenntartása 96.930 K (5*3%). 

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 a,z 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 70, közöttük 
70 ág. hitv. ev. Anyanyelvét tekintve, volt: magyar 25, német 7, tót 38. Nyelvismeretét 
tekintve, beszélt magyarul, németül 11, magyarul, tótul 33, hazai két más nyelvet 15. 
Honosságát tekintve: egyházkerületbeli volt 29, más egyházkerületbeli 41. A tanárok száma 
volt összesen 11, közöttük volt igazgató 1, rendes tanár 6, kisegítő tanár 5; egyházi volt 6, 
világi 5. Anyanyelvre nézve volt : magyar 9, német 2. Nyelvismeretét tekintve, beszélt : 
magyarul, németül 11, magyarul, tótul 3, más európai nyelvet 5. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik és az egyházkerület központi 
pénztára által tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 42, valamennyien ág. hitv. 
evangélikusok. Anyanyelvét tekintve, volt: magyar 17, német 14, tót 11. Nyelvismeretét 
tekintve, beszélt: magyarul, németül 17, magyarul, tótul 23. Honosságát tekintve, volt: 
egyházkerületbeli 30, más egyházkerületbeli 12. Előmenetelt tekintve: jelesen végzett 8, 
egyszerűen 34. A működő tanárok összes száma volt 9, köztük igazgató 1, rendes tanár 4, 



2 5 

helyettes tanár 2, kisegítő tanár 2 ; egyházi volt 6, világi 3. A tanárok mind magyar anya- 82. 
nyelvűek voltak. Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 9, magyarul, tótul 3, 
hazai más két-három nyelvet 2, más európai nyelvet 1. 

4. A soproni hittani intézet négy tanfolyamra oszlik és az egyházkerületi pénztár 
által tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt 44, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. 
Anyanyelvét tekintve, volt : magyar 30, német 8, tót 5, horvát 1. Nyelvismeretét tekintve, 
beszélt: magyarul, németül 14, magyarul, tótul 6, magyarul, horvátul 2. Honosságát 
tekintve, volt: egyházkerületbeli 33, más egyházkerületbeli 11. Előmenetelt tekintve: jelesen 
végzett 17, egyszerűen 22, vizsgálat nélkül eltávozott 5. A működő tanárok száma volt 
összesen 7, köztük igazgató 1, rendes tanár 4, kisegítő tanár 2; egyházi volt 5, világi 2. 
A tanárok mind magyar anyanyelvűek. Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 7, 
más európai nyelvet 5. 

Az adatokat összegezve, a hittani intézetek közül egy az egyházegyetem, kettő 
az illető egyházkerületek gondozása alatt állott s valamennyi négy tanfolyamra oszlik. 
A hallgatók összes száma volt 156. Anyanyelvet tekintve volt: magyar 72, német 29, 
tót 54, horvát 1. Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 42, magyarul, tótul 62, 
magyarul, horvátul 2, hazai más két nyelvet 15. Honosságát tekintve volt : egyházkerület-
beli 92, más egyházkerületbeli 64. Előmenetelt tekintve : jelesen végzett 25, egyszerűen 56, 
vizsgálat nélkül eltávozott 5. A működő tanárok összes száma volt 27, köztük igazgató 3, 
rendes tanár 14, kisegítő tanár 9, helyettes tanár 1 ; egyházi volt 17, világi 10. Anya-
nyelvre nézve: magyar 25, német 2. Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 27, 
magyarul, tótul 6, hazai más két-három nyelvet 2, más európai nyelvet 11. 

V. Az eperjesi ág. hitv. ev. kerületi kollégium jogakadémiájában az 1907/1908. 
iskolai évben volt 12 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 6, magántanár 4. Vallásra 
nézve volt a tanárok közül: ág. hitv. ev. 8, r. kath. 1, református 1, izraelita 2. Az elő-
adások nyelve a magyar. Előadás volt a téli félévben: kötelezett tantárgyakból 14,c special-
collegium 10; a nyári félévben : .kötelezett tantárgyakból 9, special-collegium 23. 

A hallgatók száma volt : az I-ső félévben 269, a 11-ik félévben 273. Még pedig 
az I-ső félévben volt: az I-ső tanfolyamban 71, köztük rendes 69, rendkívüli 2 ; a Il-ik 
tanfolyamban 62 rendes hallgató; a III-ik tanfolyamban 67 rendes hallgató; a IV-ik tan-
folyamban rendes 60, rendkívüli 1, összesen 61 hallgató; a Il-ik félévben volt: az I-ső 
tanfolyamban rendes 69, rendkívüli 4, összesen 73 hallgató; a Il-ik tanfolyamban 79 ren-
des hallgató; a III-ik tanfolyamban 71 rendes hallgató; a IV-ik tanfolyamban 41 rendes, 
1 rendkívüli, összesen 42 hallgató. Tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott az I-ső félév-
ben 8, a Il-ik félévben 8 hallgató. 

Származásra nézve volt az I-ső félévben: magyar 267, osztrák 1, külföldi 1; a 
Il-ik félévben: magyar 272, külföldi 1. Anyanyelvre nézve volt az I-ső félévben: magyar 
249, német 12, r.omán 4, tót 2, szerb 2; a Il-ik félévben: magyar 249, német 16, román 3, 
tót 3, szerb 2. Vallásra nézve volt az I-ső félévben': ág. hitv. ev. 72, ev. ref. 29, r. k. 84, 
gör. kath. 13, gör. keleti 4, izraelita 67; a Il-ik félévben: ág. hitv. ev. 65, ev. ref. 32, 
r. k. 74, gör. kath. 15, gör. keleti 4, izraelita 81. Tanpénzét megfizette az I-ső félévben 
249, egészen mentes volt 4, részben mentes 17; a Il-ik félévben 252, egészen mentes 4, 
részben mentes volt 1 7 hallgató. Ösztöndíjas volt az év folyamán 24, összesen 4617 K erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett az első félévben 267, a másodikban 273 hall-
gatónak. A törvényekkel teljesen megegyező viseletet tanúsított az I-ső félévben 269, a 
II-ikban 273. Absolutoriumot kapott az I-ső félévben 24, a II-ikban 21 hallgató; évközben 
kimaradt 32 hallgató. 

Az első alapvizsgára jelentkezett 84, kik közül képesíttetett: kitűnően 2, egy-
szerűen 48, felfüggesztetett 25, visszavettetett 9. A megvizsgáltak közt volt : rendes jog-
hallgató 77, miniszteri engedély alapján vizsgázott 7. A vizsgálati díjat egyszeresen lefizette 
95. A második alapvizsgára jelentkezett 113, kik közül képesíttetett: kitűnően 5, egysze-
rűen 85, felfüggesztetett 17, visszavettetett 6. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghall-
gató 98; miniszteri engedély alapján vizsgázott 15. A vizsgálati díjat egyszeresen lefizette 
107. Az államtudományi államvizsgálatra jelentkezett 44, kik közül képesíttetett: egysze-
rűen 25, felfüggesztetett 14, visszavettetett 5. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghall-
gató 41, miniszteri engedély alapján vizsgázott 3. A jogtudományi államvizsgálatra jelent-
kezett 13, kik közül képesíttetett: egyszerűen 7, felfüggesztetett 5, visszavettetett 1. 
A megvizsgáltak között volt : rendes joghallgató 12, miniszteri engedély alapján vizsgá-
zott 1. A vizsgálati díjat egyszeresen lefizette 11, háromszorosan 1. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 937 kötet. A joghallgatók segélyegyletének 
alaptőkéje voit a tanév elején 14.496 K, a tanév végén 14.496 K. Segélyül kapott 14 hall-
gató 697 koronát. A jogakadémiai beadványok száma az iktatókönyv szerint az I-ső félév 
végén 1222, a Il-ik félév végén 2784 darab. Tanári értekezlet tartatott 10. 

Az egyetemes közgyűlés az iskolák állapotáról szóló fentebbi jelentést 
tudomásul veszi s a tanügyi bizottságnak ahhoz csatolt kérelme értelmében az 
egyházkerületi elnökségeket felkéri, hogy ezentúl a polgári iskolák- és leány-

10 
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82—86. iskolákról szóló kimutatások beküldéséről is gondoskodjanak, valamint, hogy 
1909. évi április elejéig küldjék be az egyetemes tanügyi bizottsághoz a polgári 
iskolák tantervét a reá vonatkozó utasításokkal együtt. • 

83. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 13. pontjában a tanügyi bizottság jelenti, 
hogy birálat, illetve engedélyezés végett beküldetett 52 könyv, időközben visszavonatott 12, 
a szabályzatba ütköző volta miatt bírálatra kiadható nem volt 24, a többi 16 megbírált 
könyvet mind engedélyezésre ajánlja. Ezek a következők: Bereczky Sándor „Bibliaismer-
tetés" 4-ik kiadás és „A ker. egyház rövid története" 6-ik kiadás. — Geduly Lajos „Rövid 
egyháztörténet" és „Bibliai történetek" első kiadás. — Csiskó János „Ker. Vallástan" 3-ik 
kiadás. — Rédei Károly „A ker. anyaszentegyház története" 1907. — Kiss Árpád „Val-
lástan az elemi iskola V—VI. osztálya számára" 1908. — Grill Richárdné Wohlfarth 
Anna „Dalok" I. az elemi, II. a középiskolák használatára. — Hasza József „Bibliai tör-
ténetek" a III—IV. osztály számára. 

Úgyszintén engedélyezhetőnek tartja a bizottság a következő, Szeniczen, Bezso 
János kiadásában megjelent könyveket, ha utólag igazoltatik, hogy szerzőik magyar honos 
evangélikusok: Maly Katechismus 1906. Biblicke Historie 1906. Biblicke Historie képekkel 
1906. Skolsky Zpevnik ewangelicky 1905. Skolsky Zpevnik 1905. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság ajánlata alapján a fentebb 
elsorolt könyveket használatra engedélyezi, a 2-ik csoportba sorozottakat a tan-
ügyi bizottság által kikötött feltétel alatt, — általában pedig azzal a kikötéssel, 
hogy^az új kiadásban a bírálat észrevételeit a szerzők követni tartoznak. 

84. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 55. pontjánál felvétetett a dunántúli egyház-
kerület felterjesztése, melyben az egyetemes közgyűlést arra kéri, hogy a kormányhoz 
intézzen felterjesztést az iránt, hogy a gimnáziumoknak adott államsegélyt terjessze ki a 
tanítóképző intézetekre is. 

A jogügyi bizottság javaslatához képest a közgyűlés ily értelemben fel-
terjesztést intéz a kormányhoz. 

85. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 59. pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 
9. pontja, mely szerint az egyetemes felügyelő az egyházunk által fenntartott iskolákról 
kívánt kimutatást a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztette. 

Köszönettel tudomásul vétetik. 

86. (H.) Olvastatik a levéltári bizottság következő jelentése: 
1. Az egyetemes levéltár folyó évi augusztus hó végén az üllői-úti házban levő 

ú j helyiségbe költözött át. Az iratok és könyvek gondos revíziója arról tanúskodik, hogy 
a költözés folytán sem a szorosabb értelemben vett levéltárban, sem a könyvtárban semmi-
némű kár nem esett. Az egyetemes egyház tulajdonát képező, 9 nagyobb és 7 kisebb, 
összesen tehát 16 kép és két, valószínűleg Balogh Jánost és Beöthy Ödönt ábrázoló már-
vány mellszobor még mindig a régi helyiségben van. Méltóztassék e képek és szobrok 
elhelyezéséről rendelkezni. 

Az ú j levéltári helyiség a kisudvar, úgynevezett világítóudvar felől betörés 
ellen nem látszik eléggé biztosítottnak ; méltóztassék tehát a szükségesnek mutatkozó mun-
kálatokat, szakértői szemle után, elrendelni, vagy foganatosításukkal a levéltári bizottsá-
gokat megbízni. 

2. A levéltári katalógus elkészítése, illetőleg az előmunkálatok, a czédula-kata-
logus revíziója, azon terv szerint, melyet a levéltáros két év előtt az egyetemes gyűlésnek 
előterjesztett, folyamatban vannak s Mária Terézia koráig előhaladtak. A munkát nagyon 
megnehezíti, meglassítja a régi czédulák nagy részének nem szabatos, hiányos, sokszor 
téves szövege, melynek kijavítása legtöbbször magoknak az iratoknak átolvasását teszi 
szükségessé. Mikor mehet a katalógus nyomás alá, hozzávetőleg sem mondható meg; az 
bizonyos, hogy a levéltáros az anyag tárgyi csoportosítását mindaddig nem állapíthatja 
meg, míg az egész levéltári anyagról tiszta képet nem szerezhet magának. 

3. A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 62. pontjában foglalt felhívásának 
lett némi eredménye. A döröcskei egyház öt darab régi írást küldött be letétképen, tulaj-
donjoga fenntartásával. Ez iratok a következők: egy XVII. századbeli missilis levél máso-
lata, egy katonai elbocsátó levél (obsit), a döröcskei evangélikusok levele Vajda Zsigmond 
főbíróhoz 1788-ból, helytartó-tanácsi rendelet 1779-ből, házassági dispenzáció Aumann 
Jakabnak 1828. évből. A zalai és veszprémi egyházmegye, a losoncz-tamásii és a kis-
babothi gyülekezet beküldte levéltárának jegyzékét, illetőleg a fontosabbaknak látszó ira-
tokét; végre a pozsonyi egyház jegyzőkönyvi kivonaton arról értesítette a levéltárost, 
hogy kéziratait az egyetemes levéltárba be nem adja, róluk jegyzéket sem.adhat, kataló-
gusát lemásolás végett sem küldheti be. 

4. A mult évi egyetemes gyűlés óta a levéltárba és a könyvtárba beérkezett 
iratokról, illetőleg nyomtatványokról a következőkben számolunk be. Őméltósága, az egye-
temes felügyelő úr, beküldte az Amsterdamban megjelenő „D Gids" czímű szemlében 
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megjelent „De Ruyter naplója" czímű tanulmánynak a magyarhoni protestánsokra vonat- 86—91. 
kozó bevezető sorait tartalmazó iratot, és az 1907 deczember 25-én tartott theologiai tanár-
vizsgálatról felvett jegyzőkönyvet és mellékleteit. A dunántúli egyházkerület főt. püspöke 
beküldte a következő három alapítólevél egy-egy példányát : a soproni tanítóképezdei ötven-
éves emlékalapítványról, a dunántúli egyházkerület Erzsébet-királyné alapítványáról és a 
Fülöp József és Szerencsés Juliánna-féle alapítványról szóló alapítólevelet; továbbá egy 
jelentést az egyetemes énekügyi bizottság 1906—1907. évi munkájáról, végül az egye-
temes gyámintézetre vonatkozó iratokat, nyomtatványokat, összesen 57 darabot, illetőleg 
füzetet. A bányai egyházkerület püspöke beküldte az aszódi gimnázium államsegélyére 
vonatkozó, a miniszter által 1907 május 6-án jóváhagyott szerződés egy eredeti példányát. 
Az egyetemes főjegyző beküldte az 1907. évi október hó 23—26. napjain tartott egyetemes 
gyűlés eredeti jegyzőkönyvét és mellékleteit, összesen 56 darabot, illetőleg csomót. Beérkezett 
a bányai, dunáninneni és a dunántúli egyházkerület 1907-ben tartott közgyűlésének jegyző-
könyve és a tiszai kerület Névtára (1907). Az egyházmegyék közül jegyzőkönyvet küldött : 
az arad-békési (1908 július 19), a békési (1908 január 8 és július 1), a barsi (1907 
július 25 és 1908 július 16), a brassói (1907 augusztus 5), a liptói (1907 április 2 és 
július 18), a szepesi városi (1908 július 26), a vasi középegyházmegye (1908 július 8), 
a zólyomi (1908 július 15), a soproni felső (1908 július 15). 

A középiskolák beküldték 1907 — 1908. évi Értesítőiket. 
A könyvtár gyarapodott még a következő művekkel : vétel útján : Luthers Werk, 

Band 17, 18, 34. Weimar, 1907—1908; ajándék útján : Veres József : A feltámadás ünne-
pén. Beszéd. Orosháza, 1908, és Észrevételek az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet újjá-
szervezéséhez. A Luther-Társaság kiadványaiból az Egyházunk Nagyjai czímű sorozatból 
beérkezett: Pálfy József, írta Kapi Béla, Budapest, 1907. Az eperjesi kollégium beküldte 
az Eperjesi Vértanuk Emlékműve, Eperjes, 1908. czímű füzetet. 

Az évről-évre kimutatni szokott lapok és folyóiratok ebben az évben is jártak : 
az Evangélikus Családi Lap, a Protestáns Szemle, a Gyám intézet és az Evangélikus Őrálló. 

A közgyűlés tudomásul veszi a könyv- és levéltáros jelentését, köszö-
netét fejezi ki mindazoknak, kik a beküldött művekkel szívesek voltak a könyv-
és levéltárt gyarapítani ; a püspököket felkéri, hogy hívják fel újra az egyházakat, 
illetve esperességeket s a hitrokonokat, hogy a levéltáraikban meglevő régibb 
keletű — különösen pedig a XVI., XVII. és XVIII. századból származó — okira-
tokat s jegyzőkönyveket, tulajdonjoguk fentartásával, helyezzék el egyetemes 
levéltárunkban, de legalább is közöljék az egyetemes levéltárossal a kiválóbb 
történeti jelentőségű iratok jegyzékét. A közgyűlés egyúttal az új levéltári helyi-
ségekben a tűzbiztonság fokozására szükséges intézkedések megtételét elrendeli. 

87. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 62. pontjánál beterjeszti a tiszai egyházkerület 
egyházi elnöke jelentését a régi okiratok és jegyzőkönyvek tárgyában csatolmányaival együtt. 

Tudomásul szolgál és a beterjesztett jelentés csatolmányaival együtt 
áttétetik a levéltári bizottsághoz. 

88. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés 72. jegyzőkönyvi pontjánál tárgyalta-
tott Masznyik Gyula felebbezése, mely a reá törvénykezési úton kirótt költségek behaj-
tása ellen irányul. 

Az egyetemes gyűlés a felebbezést visszautasítja, mert a törvénykezési 
eljárás folyamán történt netáni sérelmek ellen közigazgatási úton nincs felebbe-
zésnek helye. 

89. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 73-ik pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, 
hogy a Róth-Teleky Johanna-féle ösztöndíj, számszerint 60, az 1907—1908 tanévre 70 
koronával kiosztatott. 

Tudomásul szolgál. 

90. (H.) A váczi lelkész — mint az ottani országos siketnéma-intézet vallás-
oktatója — jelenti, hogy a lefolyt 1907—1908. tanévben összesen 17 növendékünk része-
sült általa vallásoktatásban és egyházi gondozásban, még pedig 10 fiú és 7 leány. Ezek 
közül konfirmáltatott 3 fiú és 1 leány. Négy volt országos alapítványon, 8 segélyezett 
bejáró, 4 magánalapítványos, 1 a főváros költségén. 

Tudomásul szolgál. 

91. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 76-ik pontjánál bemutattatott a számvizsgáló 
bizottság jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes egyház 1907. évi pénztári számadása, 
valamint az ebből a számvevőszék által összeállított kimutatás összehasonlíttatván, azzal 
teljesen megegyezőnek találtatott, továbbá jelenti a bizottság, hogy a Bendl Henrik egye-
temes pénztáros által 1907 január 1-től deczember 31-ig vezetett számadást tételről-tételre 
átvizsgálván, azt rendben találta. 

7* 
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Í)1 Az- egyetemes egyház folyószámlája : • 

Egyházkerületek járulékai 2.000 kor. — fill. 
Befolyt perköltség 268 n 10 a 
Nyomtatványokért 308 11 30 n 
Alapítvány-kezelési díjak 1.323 '11 10 » 

Tőkekamat 344 il 95 11 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelméből . 3.504 „ 36 11 
A tartalék-alapból 419 11 56 11 
Sztehló Kornél dr. adománya . . . . 600 n — 11 

Bevétel . . 8.768 kor. 37 fill. 
Tisztviselők díjazása ? 666 kor. 62 fill. 
Tanintézetek segélyezése 756 n. — 11 
Házbér a levéltári helyiségért . . . . 400 a — 11 
Nyomtatványok 1 092 n 62 11 
Útiköltségek és napidíjak 3.401 n 56 11 
Vegyesek 451 il 57 11 

Kiadás. . 8.768 kor. 37 fill. 
Az egyetemes egyház tőkeszámlája : 
Szabad rendelkezésre m. é. maradvány 
Tartalékalap m. é. maradvány 802 kor. 28 fill. 
A folyószámlának a hiány fedezésére . 419 n 56 y 
Bauhofer György-alapítv. m. é. maradv. 
Ezredéves pályamű-alapítv. m. é. maradv. 3.745 n 25 n 
Kamatjövedelem 134 n 11 a 

Évvégi tőke 
Gr. Teleki-Róth Johanna-alapítvány folyószámlája : 
Kamatjövedelem 3.986 kor. 78 fill. 
A tartalékalapból 222 „ 22 „ 

Bevétel . . 4.209 kor. — fill. 
60 ösztöndíj. 70 koronával 4.200 kor. 
Nyugta-űrlapok nyomatása 9 „ 

Kiadás. . 

fill. 

4.209 kor. — fill. 

3.614 kor. 
3.614 kor. 

fill, 
fill. 

4. Gr. Teleki-Róth Johanna-alapítvány tőkeszámlája : 
Mult évi maradvány 
Tartalékalap, mult évi maradvány . . 2.223 kor. 54 fill./ 
A folyószámlának a hiány fedezésére . 222 „ 22 „ \ 

5. A theol. akadémiai-alap folyószámlája : 
Kamatjövedelem 1.244 kor. 57 fill. 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelméből . . 1.752 „ 19 „. 
A tartalékalapból 617 „ 24 „ 

Bevétel 
A theol. akad. pénztárba Kiadás 

6. A theol. akadr alaptőkeszámlája : 
Mult évi maradvány . . . . . . 
Tartalékalap, mult évi maradvány 
A folyószámlának a hiány fedezésére 

7. Az egyetemes közalap folyószámlája : 
Mult évi maradvány 
Országos segély . 
Egyházker. járulékok 1580 kor. külön 

járulékkal 
Kamatjövedelem 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelméből . 

Bevétel . 
Segélyek az 1906-iki közgyűlés 68. jegyző-

könyvi pontja értelmében . . 
Postaköltség 
A tőkeszámlának 

Kiadás , 
Évvégi maradvány -. 

1.316 kor. 66 fill.} 
617 „ 24 „ f 

147.457 kor. 92 fill. 
100.000 „ — „ 

41.947 
8.935 
5.256 

80 
50 
56 

303.597 kor. 78 fill. 

151.096 kor. fill. 
, 39 » 41 n 

2.838 n 41 il 
153,973 kor. 82 fill. 

89.303 kor. 58 fill. 

382 
302 

3.879 

72 
62 

36 
93.868 kor. 28 fill. 

90.348 

2.001 32 

70.005 

699 

39 

42 

149.623 96 
Átvitel 406.546 kor. 37 fill. 
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Áttétel . . . . 
8. Az egyetemes közalap tőkeszámlája : 

Mult évi maradvány 287.417 kor. 
Befolyt birságok 800 „ 
A folyó számlától 2.838 „ 

Évvégi maradvány 
9. Egyetemes Névtár számlája: 

Fedezetlen költség az előző évről 
Eladott példányokért befolyt 

406.546 kor. 37 fill. 91 

10 fill. 
11 

41 „ 
291.055 51 

11. 

12. 

Évvégi fedezetlen költség . 436 kor. 96 fill. 

Az egyetemes nyugdíjintézet folyószámlája : 
Az egyetemes közalap folyószámlájától . 48.096 kor. — fill. 
Egyházker. járulékok s offertoriumok . 67.047 n 91 u 
A pozsonyi e. theol. akadémia járuléka 2.144 — il 
Kamatjövedelem 41.419 49 il 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelméből 5.256 56 » 

4% kamat az adott építési kölcsön után 9.298 46 il 
Bevétel . . 173.262 kor. 42 fill. 

Özvegyi s árvagyámdíjak 98 fél részére 40.839 kor. 97 fill. 
Tisztviselők díjai 1.160 •n — u 
Bizottsági tagok útiköltségei s napidíjai 650 » 80 il 
Nyomtatványok s postaköltség. . . . 273 » 60 » 

A tőkeszámlának 130.338 » 05 » 

Kiadás . 173.262 kor. 42 fill. 
Az egyetemes nyugdíjintézet tőkeszámlája: 
Mult évi maradvány 1 ,231.535 kor. 65 fill. 
A folyószámlától 130.338 u 05 V) 

Evvégi maradvány . 
Kegy díj alap : 
Mult évi maradvány 16.493 kor. 22 fill. 
Az egyet, közalap folyószámlájától . 9.600 u — 11 
Kamatjövedelem 287 il 76 11 

Bevétel . . 26.380 kor. 98 fill. 
Kegydíjak 25 fél részére Kiadás . . 14.468 kor. 35 fill. 

Evvégi maradvány . 
Zelenay Gedeon alapítványa : 
Mult évi maradvány 25.223 kor. 49 fill. 
Kamatjövedelem 1.596 » 92 11 

Bevétel . . 26.820 kor. 41 fill. 
A pozsonyi egyet, theol. akad. pénztárba 

Kiadás . 1.000 kor. — fill. 
Kezelési díj az egyetemes egyh. pénztárba 95 » 81 11 

Kiadás . 1.095 kor. 81 fill. 
Evvégi maradvány . 

Szinovitz Lajos alapítványa : 
Mult évi maradvány 147.672 kor. 11 fill. 
Kamatjövedelem 5.160 il. 13 11 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelméből . . 1.752 u 19 11 

Bevétel . . 154.584 kor. 43 fill. 
Kezelési díj az egyet. egyh. pénztárba 

Kiadás , . 414 kor. 74 fill. 
Evvégi maradvány . 

Lissovényi László alapítványa: 
Mult évi maradvány 3.430 kor. 86 fill. 
Kamatjövedelem 131 » 51 11 

Bevétel . . 3.562 kor. 37 fill. 
Kezelési díj az egyet. egyh. pénztárba 

Kiadás . . 7 kor. 89 fill. 

463 kor. 
27 „ 

96 fill. 

1,361.873 70 

11.912 63 

25.724 60 

154.169 69 

3.554 48 
Átvitel 2,254.836 kor. 98 

8 

fill. 
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Eőry Sándor-alap: 
Mult évi maradvány 95.145 kor. 81 fill. 
Kamatjövedelem 3.971 r> 25 » 

Bevétel . . 99.117 kor. 06 fill. 
Adó s egyéb költség 121 kor. 84 fill. 
A hagyományozó olaj fest. arczképe . 327 » 64 » 

Kiadás . . 449 kor. 48 fill. 
Evvégi maradvány . 

Zsinati költségek számlája : 
Mult évi maradvány 650 kor. 36 fill. 
Eladott törvény-példányokért . . . . 89 » 44 » 

98.667 „ 58 

739 „ 80 Evvégi maradvány 
18. Gróf Blankenstein György alapítványa: 

Mult évi maradvány 10.719 kor. 81 fill. 
Befolyt tőkerészletek 4.605 „ 70 „ 
Kamatjövedelem 602 „ 30 „ 

Bevétel . . 15.827 kor. 81 fill.  
Kezelési díj az egyet. egyh. pénztárba 

Kiadás . 36 kor. 14 fill.  
Évvégi maradvány 15.791 „ 67 

19. Segédlelkészi kongrua : 
Mult évi maradvány 28.892 kor. 22 fill. 
Kamatjövedelem 1.109 „ 73 „ 

Bevétel . ,"~30.001 kor. 95 fill. 
Az egyházkerületeknek 3.426 kor. 64 fill. 
Tartalékalapul 5.805 ,, 66 „ 

Kiadás . 9.232 kor. 30 fill.  
Évvégi maradvány 20.769 „ 65 

20. A segédlelkészi kongnia tartalékalapja : 
Áthozott tőke mint évvégi maradvány 5.805 „ 66 

21. Államsegély az 1848. XX. t.-cz. értelmében: 
Folyósított segély 301.200 kor. — fill. 
Kamatjövedelem 6.551 „ 10 „ 

Bevétel . . 307.751 kor. 10 fill. 
Evvégi maradvány 307.751 „ 10 

22. Államsegély középiskolai tanári fizetés-
kiegészítésre : 

Folyósított segély Bevétel . . 108.812 kor. 60 fill. 
Az egyházkerületeknek Kiadás . . 108.812 kor. 60 fill. 

23. Egyházker. járulékok a theol. akadémiák 
javára : 

Befolyt négy egyházkerülettől . . . . 24.290 kor. — fill. 
Évvégi maradvány 24.290 „ — 

24. Az üllői-úti 24. sz. ház kezelési számlája: 
Házbérek 40.737 kor. 75 fill. 
Eladott anyagért 20 „ — „ 

Bevétel . . 40.757 kor. 75 fiÎL 
Házbéradó 9.707 kor. 59 fill. 
Házfentartási költség 2.329 „ 84 „ 

- Az értékcsökkenési alapnak . . . . 1.900 „ — „ 
A hitelező pénztári számláknak kamatul 28.820 „ 32 „ 

Kiadás . . 40.757 kor. 75 fÏÏL 

25. Az üllői-úti 24. sz. ház értékcsökkenési alapja : 
Mult évi maradvány 7.966 kor. 68 fill. 
Kamatjövedelem 286 „ 80 „ 
A kezelési számlától 1.900 „ — „ 

Bevétel . . 10.153 kor. 48 fill. 
Átvitel 2,728.652 kor. 44 fill. 
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Áttétel 
Kifizetett tatarozási költség Kiadás . . 

Évvégi maradvány . 
26. A Szent király i-utcza 51. sz. ház építést 

számlája : 
Kifizetett építési költség Kiadás . . 

27. Hrabovszky Zsigmond alapítványa : 
Mult évi tőkemaradvány 
Új értékpapír-letét 

Évvégi letétmaradvány . 
28. A brassói egyház letétszámlája.... 

2.320 kor. 50 fill. 

232.461 kor. 48 fill. 

2,728.652 kor. 44 fill. 91. 

7.832 „ 98 

208.400 kor. 
6.800 „ 

fill. 
n 

215.200 
600 

Évvégi maradvány 
Az előző év végén volt a maradvány 

Tehát gyarapodás 
Gyarapodás : 

Ezredéves pályamű-alapítvány . . 
Egyet, közalap folyószámlája . . . 

„ „ tőkeszámlája . . 
„ nyugdíjintézet tőkeszámlája . 

Zelenay Gedeon alapítványa . . . 
Szinovitz Lajos „ . . . 
Lissovényi László „ . . . 
Eőry Sándor „ . . . 
Zsinati költségek számlája . . . . 
Gróf Blankenstein György alapítványa 
Államsegély 1848. XX. tcz. értelmében (ú 

tétel) 
Theol. akadémiák letétje (új tétel) . . . 
A külön kezelt Hrabovszky Zsigmond alapítv 

Gyarapodás az egyes tételeknél . 
Apadás ; 

Egyetemes egyház tartalékalapja 419 kor. 
Gr. Teleki-Róth Joh.-alapítvány tartalékalapja 222 „ 
Az egyetemes theol. akad. alap 617 „ 
Kegydíj-alap 4.580 „ 
Segédlelkészi kongrua 2.316 „ 
Az üllői-úti ház értékcsökkenési alapja . . 133 „ 

Apadás az egyes tételeknél 
Tiszta gyarapodás 

A 2,952.285 kor. 42 fül. értéket képviselik: 

2,952.285 kor. 42 fill. 
2,469.552 „ 55 „ 

482.732 kor. 87 fill. 

134 kor. 11 fill. 
2.166 „ 04 » 
3.638 „ 41 » 

130.338 „ 05 y> 

501 „ 11 11 

6.497 „ 58 11 

123 „ 62 11 

3.521 » 77 11 

89 „ 44 » 
5.171 „ 86 V 

307.751 „ 10 11 

24.290 H 11 

6.800 » 11 

491.023 kor. 09 fill. 

56 
22 
24 
59 
91 
70 

fill. 

8.290 22 
482.732 kor. 87 fill. 

1, Alapító-levelek, magánkötvények, követe-
lések ; 
Báró Prónay Dezső Budapest 5% 
Kroll Vilmos örökösei „ 6% . 
Özv. Jurenák Józsefné Pusztaság 5% 
Bányai egyházkerület. 
Követelés az Egyet. Névtár számlájától 

„ az üllői-úti ház vételára czímén 
„ a Szentkirályi-utczai ház építési 

4.840 kor. — fill. 
1.821 n 64 il 

32.000 H — n 
4.000 » — il 

436 H 96 il 
415/727 H 61 n 

239, 461 il 48 691.287 kor. 
2. Közérté kpapirok : 

4% magy. földtehermentesítési kötvények 23.400 kor. 
4% „ földhitelintézeti záloglevelek . 741.000 „ 
4% „ „ talaj javítási 

záloglevelek 61.200 „ 
47a és 4% egyes, bpesti fővárosi takarék-

pénztári záloglevelek 293.000 „ 
472% magyarországi központi takarék-

pénztári záloglevelek 89.400 „ 

fill. 

Átvitel 1,208.000 691.287 kor. 69 fill. 
8* 



32 

91—92. Áttétel 1,208.000 kor. — fill. 691.287 kor. 69 fill. 
4V2°/o magyar jelzálog hitelbank zálog-

levelek 10.600 „ — „ 
5 és 47.2% kisbirtokosok orsz. földhitel-

intéz. záloglevelek 181.800 „ — ^ 1,400.400 „ — „ 
3. Takarékpénztártlag kezelt értékek: 

Cheque-számla az egyes, bpesti fővárosi 
takarékpénztárnál 611.518 kor. 23 fill. 

Folyószámla a magyar földhitelintézetnél 338 „ — „ 611.856 „ 23 „ 
4. Pénztárszámla 33.541 „ 50 „ 
5. A külön kezelt Hrabovszky Zsigmond alapítv. letét . . . 215.200 „ — „ 

Összeg 2,952.285 kor. 42 fill. 

A 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 1907. évi 
január 1-től 1907. évi deczember 31-ig vezetett és szabályszerűen megvizsgált szám-
adására nézve, a szokásos fentartással a további felelősség terhe alól felmenti. 

92. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 78. pontjánál az egyetemes számvevőszék az 
egyházkerületek 1907. évi számadásainak felülvizsgálásáról 1908 okt. 6-án felvett jegyző-
könyvében, következőket jelenti : 

1. Tárgyaltatott a bányai egyházkerület pénztárának 1907. évi számadása, mely 
magában foglalja a közigazgatási pénztárról és az aszódi nőnevelő-intézet háztartásáról 
szóló kimutatást. 

a) A közigazgatási pénztár bevétele 131.848*21 kor., kiadása 115.538*04 kor., 
pénzkészlete 16.310*17 kor. —• b) A nőnevelő-intézet, melynek fenntartásához az egyház-
kerület 6341*30 kor.-val járult, 27.477*96 kor. bevétellel szemben 33.418*30 kor. kiadással 
zárta le évi számadását; az 5940*34 kor. túlkiadás kerületi előleggel fedeztetett. — Az 
összes kerületi vagyon 514.890*17 kor.-ban van kimutatva. Ingó vagyonából az egyház-
kerület az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárnál letétben összesen 350.900 kor. 
névértékű értékpapírokat kezeltet. Ugyanott nyitott folyószámlája a kerület javára írt 
54.705 kor.-val zárult. Az egész számadás világos és részletes, kiterjeszkedik az ingó és 
ingatlan vagyon, úgyszintén az egyes alapok és alapítványok mikénti állásának kimutatá-
sára. A helyes és pontos számadás gondos pénzkezelésről tanúskodik. 

A külön kezelt segélyző-intézet számadása 21.152*65 kor. bevétellel szemben 
19.123.05 kor. kiadást tüntet fel; a maradvány 2029*60 kor., a tőkevagyon 269.729*12 kor. 
Az intézet 96 fél segélyezésére 18.099*96 kor.-t fordított, személyenként 200 kor.-val. 
A számadás adatai csak rövid, nyomtatott jelentésből vétettek át. 

A kiváló szakértelemmel vezetett közigazgatási, valamint a nőnevelő-
intézeti számadást a számvevőszék jóváhagyja, a segélyző-intézetre vonatkozólag 
pedig azt határozza, hogy jövőre ezen intézetnek számadása is az egyet, szám-
vevőszékhez terjesztendő. 
2. Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület 1907. évi számadása és a Reischel-

alapítvány 1907. évi zárszámadása. Az elsőnél a bevétel 363.642*64 kor., a kiadás 360.702*14 
kor., készpénz az év végén 2940*50 kor. Az eredményszámla szerint volt a jövedelem 
88.776*45 kor., a költség 85*310*99 kor., eredmény 3465*46 kor. A mérlegszámla szerint 
az összes vagyon 478,445*67 kor., a melyből 145*695*70 takarékpénztári betétekben, 
171.300 kor. 4—4Va% értékpapírokban van elhelyezve. A számadást megvizsgálta a ker. 
számvevőszék, felülvizsgálta a p. ü. bizottság, a kerületi közgyűlés jóváhagyó záradékkal 
látta el. A kellő részletességgel összeállított számadás kifogástalan. 

A Reischel-alapítvány 1907. évi bevétele 22.575 21 kor., kiadása 22.521*35 kor., 
a maradvány 53*86 kor. Vagyon 326.867*12 kor., vagyonszaporulat 844*10 kor. A segé-
lyezések részletezése hiányzik ugyan, de megtalálható ez az ezévi ker. közgyűlés jkvében. 
A számadás világos és könnyen áttekinthető. — A kerületi pénztár számadásának kiegé-
szítő része a modori leányiskola számadása, melyben a bevétel 35.634*11 kor.-val, a kiadás 
35.388*09 kor.-val szerepel, a maradvány 246*02 kor. Kívánatos lett volna az iskolai fel-
szerelés értékének kimutatása is. 

A rendszeresen és helyesen vezetett számadásokat a számvevőszék jóvá-
hagyja, a modori leányiskolát pedig felhívja, hogy jövőre a felszerelés értékét is 
tüntesse fel. 
3. Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület kimutatása az egyházkerületi pénz-

tárak 1907. évi forgalmáról és vagyonkimutatásáról. A 65 oldalra terjedő füzetben három 
főczím alatt (A. Pénztári forgalom, B. Tőkeforgalom, C. Vagyonkimutatás) van kimutatva 
az egyházkerület háztartása bő részletességgel, a gyámoldai segélyezésnél a segélyezettek-
nek névszerinti feltüntetésével és a segélyösszegek személyenkénti kimutatásával. A pénztári 
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forgalom 1,358.084-72 kor. bevételt és 1,333.846*25 kor. kiadást s 24.238-47 kor. maradványt 92—95 
mutat ki. A tőkeérték 1,354.912-62 kor., gyarapodása 15.799-27 kor. A tiszta vagyon 
1,569.513*40 kor., gyarapodása 27.676-82 kor. A tőkékből 451.200 kor. közértékpapirokban, 
21.915 kor. magánintézeti részvények és záloglevelekben, 5622 kor. alapítólevelekben, 
163.078-72 kor. takarékbetétekben, 713.096-90 kor. magánkötvényekben van elhelyezve. 
A p. ü. bizottság záradéka nincs rávezetve, de annak elnöke és a számvevő aláírta. A kerületi 
közgyűlés jóváhagyta. Egyébként kifogástalan. 

A kimerítő és részletes számadást a számvevőszék jóváhagyta. 
4. Tárgyaltatott a tiszai egyházkerületi pénztár 1907. évi zárszámadása. A pénz-

tári forgalom volt: bevétel 769.412*33 kor., kiadás 760.965-69 kor., maradvány 8446*64 kor. 
A 955.722-56 kor.-t tevő vagyon az előző évihez viszonyítva 7260'45 kor. apadást mutat, 
mert a nyugdíjintézeti vagyon 3071-64 kor., az árvaházi vagyon 2797*75 kor. és a tűz-
kárbiztosítási letét 979:27 kor.-val csökkent. A vagyon alapítólevelekben (3820 kor.), érték-
papírokban (204.120 kor.), pénzintézeti betétekben (36.962*76 kor.), kötvényekben (465.402*84 
kor.), ingatlanokban (183.422-97 kor.), ingóságokban (18.634-12 kor.) van elhelyezve, illetve 
kamatkövetelésekben (7360.08 kor.), járulékokban (20.168*05 kor.), folyószámlán (5840*93 
kor.) és készpénzben (9930-81 kor.) van nyilvántartva. A kerületi pénztár az összes ala-
pokat kezeli. Úgy a számadás, mint a vagyonleltár részletes és teljesen kimerítő kimutatást 
ad ügy a pénztári forgalomról, mint a vagyoni állapotról. Gondosan készült, ellenőriztetett, 
felülvizsgáltatott, a kerület részéről jóváhagyatott. 

A gondosan készült, kimerítő számadást a számvevőszék jóváhagyja. 
Az egyetemes gyűlés ezen jelentést tudomásul veszi és felhívja a bányai 

egyházkerületet, hogy külön kezelt segélyző-intézetének számadását, a dunán-
inneni kerületben lévő modori leányiskolát pedig, hogy a felszerelés készpénz-
értékét, az egyetemes számvevőszéknek mutassa be. 
93. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 80-ik pontjánál az egyetemes számvevőszék 

a selmeczi liczeum 1907/8. évi számadásáról következőket jelenti: 
Tárgyalás alá vétetett a selmeczbányai liczeum 1907/8. évi számadása és 1908/9. 

évi költségelőirányzata. Számszerű tekintetben kifogástalan úgy a számadás, mint a költ-
ségelőirányzat, azonban szomorú tünet, hogy a 68.019-22 kor. kiadás csak 65.221-36 kor. 
erejéig találván fedezetet a bevételben, 2.797-86 kor. túlkiadás állott be, ami csak tőke-
fogyasztásban találhat fedezetet ez idő szerint. Még kedvezőtlenebb az 1908/9. évi költség-
előirányzat, mely 71.077-86 kor. szükséglet és 63.163 kor. fedezet mellett 7.914*86 kor. 
hiányban jut kifejezésre. A vagyonkimutatás a liczeum különböző czéljaira 403.729*77 kor. 
vagyonértéket tüntet fel, de a számadásban kimutatott túlkiadás a teherrovatban nincs 
nyilvántartva, ellenben az előirányzatba fel van véve. 

A számvevőszék jóváhagyja a számadást, azonban felhívja a kormányzótestület v 
figyelmét arra, hogy a tanulók számának csökkenése következtében beállott hiányt, nagyobb 
államsegély igénybevételével eltüntetni igyekezzen. 

Az egyetemes gyűlés a számvevőszék ezen jelentését tudomásul veszi. 
94. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 81-ik pontjánál tárgyaltatott a budapesti deák-

téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak képviselőtestületének közlése, hogy Liedemann 
Rezső ellenőr 1908. évi julius hó 1-étől kezdve az első ötödéves pótlék élvezetébe lép. 

A közgyűlés e bejelentést tudomásul véve az ellenőri fizetéshez való 
járulékot az 1908. évre 8 korona 75 fillérrel, 1909. január hó 1-től kezdve pedig 
15 koronával felemeli és e felemelt járulékoknak szokott módon való kifizetésével 
az egyetemes pénztárt megbízza. 

95. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 81-ik pontjánál tárgyaltatott az egyetemes 
egyház 1909-ik évi költségelőirányzata. 

Az egyetemes közgyűlés az 1909. évi költségelőirányzatot következőleg állapítja meg. 

Szükséglet, 
a) K ö z i g a z g a t á s i c z é l o k r a : 

1. Tiszti díjak: 
Világi főjegyző 800 kor. — fill 

„ « irodaátalánya . 400 „ — n 
Egyházi főjegyző 400 „ — 
2 világi jegyző à 200 kor. . . . 400 „ — » 
2 egyházi jegyző à 200 kor. . . 400 „ — » 
Egyetemes ügyész 800 „ — n 
Levéltáros 1200 „ — „ 

segédje 720 - 11 
Pénztáros (400 kor. szem. pótlékkal) 745 „ 28 11 
Ellenőr (200 kor. „ „ ) 542 „ — J, 
Tanügyi bizottság jegyzője . . . 400 „ — 11 6.807 kor. 28 fill. 

19 
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9 5 - 9 7 . Áttétel . . . 6.807 kor. 28 fill. 
2. Napidíjak és útiköltségek 5.000 kor. — fill. 
3. Egyetemes törvénykezési költségek - . 2.000 „ — „ 
4. Tanügyi-bizottság útiköltségei és díjai 1.000 „ — „ 
5. Theologiai akadémia költségéhez 6.334 „ — „ 
6. Világítás és fűtés 4.000 „ — „ 
7. Nyomtatványok 4.000 „ — „ 
8. Előre nem látott kiadások 

b) R e n d e s [évi s e g é l y e k r e : 
1. Pozsonyi liczeum 
2. „ „ magyar tanszéke . . . . 
3. Selmeczi liczeum filozofiai „ . . . . 
4. „ „ zeneintézete 
5. Váczi'siketnéma-intézeti hitoktatás . . . . 
6. Egy theologusnak az otthonba való helyezésére 

Összesen . . 

Fedezet. 
a) K ö z i g a z g a t á s i c z é l o k r a : 

1. Állami segélyből (1848. XX. tcz. alapján) . . . 
2. Üllői-úti ház jövedelméből 

b) É v i s e g é l y e k r e : 
1. Kamatokból 
2. Hrabovszky-alapítványból 
3. Alapítványok 6% kezelési díja . . . . 

Összesen 

738 

336 kor. 
84 „ 

252 „ 
84 „ 

400 „ 
400 „ 

72 

fill. 

31.436 kor. — fill. 

27.000 kor. 
2.800 „ 

500 kor. 
700 „ 
436 „ 

— fill. 

— fill. 

31.436 kor. fill. 

96. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 82. pontjánál felolvastatott a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter úr következő leirata : 

70.257. szám. 
Méltóságos Felügyelő, Báró úr ! 

Az ág. hitv. ev. egyház közalapjának gyarapítására, az 1907. évi 78.450. szám 
alatt kelt rendelettel, engedélyezett 100.000 kor. államsegély, Méltóságod folyó évi június 
hó 2-án 144. szám alatt kelt felterjesztéseivel bemutatott és itt helyütt visszatartott szám-
adási kivonat, valamint a mellékletét képező jegyzőkönyv alapján, elszámoltnak tekintem. 

Ennek következtében egyidejűleg utasítottam a m. kir. központi állampénztárt, 
hogy a törvényhozás által az ág. hitv. ev. egyház közalapjának gyarapítására 1908. évre 
megszavazott Egyszázezer (100.000) korona államsegélyt, az ág. hitv. egyetemes közgyűlés 
mindkét elnöke által aláírt, az egyetemes közgyűlés pecsétjével ellátott bélyegtelen nyug-
tatóra elszámolás kötelezettsége mellett fizesse ki. 

Erről további szíves intézkedés végett van szerencsém Méltóságodat tisztelettel oly 
felkéréssel értesíteni, hogy a most folyósított államsegélyről legkésőbb 1909. évi márczius 
hó 31-ig elszámolni annál is inkább méltóztassék, mert a közalap következő államsegélye 
csakis az előző elszámolásának itteni tudomásul vétele után válik kiadhatóvá. 

Ezen államsegély elszámolása gyanánt teljesen elegendő egy, a közalap kezelő-
sége által kiállítandó bélyegtelen nyugtató bemutatása, a melyből kitűnik, hogy az enge-
délyezett államsegély a közalapba bemutattatott. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1908 július hó 22-én. 

A miniszter helyett: Molnár, államtitkár. 
Tudomásul szolgál. 

97. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál a közalapjövedelemből 
kerületenkint kiutalványozott 9660 koronára nézve jelenti a dunáninneni kerület, hogy 
missziók segélyezésére 3000 koronát, egyházak segélyezésére 4000 koronát fordított, hit-
oktatók segélyezésére pedig 2660 koronát fentartott; a tiszai egyházkerület jelenti, hogy 
missziók segélyezésére 4800 korona, misszionáriusok és vallásoktatók segélyezésére 3840 
korona, egyéb missziói költségekre 534 korona 86 fillér fordíttatott, a fenmaradt összeg tar-
talékalaphoz csatoltatott; a bányai kerület jelenti, hogy egyházak segélyezésére 4550 korona, 
lelkészek segélyezésére 5025 korona fordíttatott, a fenmaradó 85 korona sürgős segélye-
zésre a tartalékhoz csatoltatott ; a dunántúli kerület jelenti, hogy egyházak és missziók segé-
lyezésére 1560 korona, hitoktatók díjazására 8100 korona fordíttatott. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentéseket tudomásul veszi. 
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98. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 83. pontjánál felvétetett az egyetemes pénzügyi 98-
bizottság javaslata, a mely szerint a közalap kiosztásra kerülő 1908. évi jövedelme a 
következő: a kerületek járulékai 41.932 kor., az 1908. évi országos segély 100.000 kor., 
kamatjövedelem 7298 kor. 15 fill., házbérjövedelem 5250 kor., összesen 154.480 kor. 15 fill., 
melyből levonandó : tőkésítésre a kamat és házjövedelem 20%-a 2509 kor. 63 fill., költsé-
gekre 114 kor. 52 fill, és így kiosztásra kerül 151.856 korona. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a közalap jövedelmeiből 
a következő segélyösszegeket utalványozza ki és pedig : 

1. A selmeczi liczeum 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 korona díjazással és 800 

korona úti és lakbérátalánynyal alkalmazott négy misszio-
nárius lelkész javadalmazására 9.600 „ 

5. Ugyanazok után egyetemes nyugdíj intézeti járulék fejében 
24 koronájával 96 „ 

6. Az egyetemes nyugdíjintézetnek 48.000 „ 
7. Ugyanannak kegydíjalapra 9.600 „ 
8. A soproni tanítóképző intézet javára 2.400 „ 
9. A selmeczi tanítóképző intézet javára 1.800 „ 

10. A szarvasi tanítóképző intézet javára 1.800 „ 
11. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi főiskola és tanítóképző 

fentartására ! 7.000 „ 
12. A soproni theologiai főiskolának . . . . . . . . . . 2.160 „ 
13. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő intézete javára . . . 3.000 „ 
14. A bányai kerület aszódi leánynevelő intézete javára. . . . 3.000 „ 
15. A dunántúli egyházkerület kőszegi leánynevelőintézete javára 3.000 „ 
16. A dunáninneni kerület modori leánynevelő intézete javára . 3.000 „ 
17. A Luther-Társaságnak 1.000 „ 
18. A dunántúli egyházkerületnek a zágrábi misszió segélyezésére 1.000 „ 
19. A pozsonyi diakonissza-intézetnek 460 „ 
20. A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére 

egyházkerületenkint 9660 kor 38.640 „ 
Összesen . . . . 151.856 kor. 

A fentnevezett segélyösszegek 1909. évi január hó 1-én lesznek kifizetendők. 
A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére a 20. pont alatt utalványozott 
38.640 korona összegnek 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 szíveskedjenek jelentést tenni. 

A fentebbi határozattal elintézést nyert a dunántúli kerületnek a horvát misszió 
segélyezése tárgyában tett felterjesztése is. 

99. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 84-ik pontjánál tárgyaltatott a bányai egyház-
kerület felterjesztése, melyben a pestmegyei egyházmegye azon kérelmét pártolja, hogy a 
tévesen kivetett és az 1904—1907. évek folyamán az egyetemes pénztárba közalapjárulék-
ként befizetett 286 korona az egyházmegyének visszafizettessék. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy az egyházkerületek közalapjárulékai 
1913-ig fix összegben meg lettek állapítva és a járulékok megállapításakor minden 
egyházkerület részére hasontermészetű különbözetek rendezésére 5% le lett ütve, 
a pestmegyei egyházmegye kérvényét saját hatáskörében leendő elintézés végett 
visszaadja a bányai egyházkerületnek. 
100. (Zs.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 84-ik pontja szerint a köz-

alapi járulékok 1913. évi deczember hó 31-ig lévén megállapítva, ahhoz képest a folyó 
évre fizetendő közalapjárulék lesz: a) a bányai egyházkerületé 18.689 korona, b) a dunán-
inneni egyházkerületé 7.120 korona, c) a dunántuli egyházkerületé 9.836 korona, d) a 
tiszai egyházkerületé 6.287 korona, összesen 41.932 korona. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerületeket felhívja, hogy járulékaikat 
a folyó év végéig az egyetemes pénztárba befizetni szíveskedjenek. 
101. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 85-ik pontjánál tárgyaltatott a bányai egyház-

kerület felterjesztése, melyben külön missziói segély folyósítása iránt a kormányhoz fel-
terjesztés intézését kéri. 

Minthogy egyházunk az 1848: XX. tcz. végrehajtása iránt megindított 
eljárás folyamán a missziói szükségletek fedezésére szükséges javadalmazás meg-
adását úgyis kérelmezi, az egyetemes közgyűlés e tárgyban külön intézkedés 
szükségét nem látja. 
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102—105- 102. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 86-ik pontjánál jelenti a dunáninneni egyház-
kerület püspöke, hogy segédlelkészi kongruára fordíttatott 1.660 korona bevétel mellett, 
1.659 korona 92 fillér; maradvány készpénzben 8 fillér az egyházkerületi pénztárban. 

A tiszai egyházkerületben fordíttatott ugyané czélra 626 korona 55 fillér bevétel 
mellett 250 korona; készpénzegyenleg 376 korona 55 fillér. 

Tudomásul vétetik. * ~ 
103. (H.) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság jelentését a 

következőkben terjeszti elő : 
1. Gondnok által bemutatott j . alatt idecsatolt 1907. évi számadás szerint az 

alapítványi tőke 
1906. év végén volt 208.683 kor. 80 fill. 
1907. évi szaporodás 6.916 „ 69 „ 

• s így 1907. év végén kitett 215.600 kor. 49 fill. 

Ezen számadást megvizsgáltuk, az egyes tételeket a pénztári okmányokkal össze-
hasonlítván, teljesen rendben levőnek találtuk, minek folytán, fentartván a kimutatott s az 
egyetemes pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való meg-
vizsgálását, Bendl Henrik alapítványi gondnoknak az 1907-ik számadási évre a felment-
vényt megadtuk. 

2. Hrabovszky Istvánnak a felsőlövői ág. hitv. ev. főgimnázium IV. oszt. tanuló-
jának, valamint Hrabovszky Miklósnak, ugyanazon iskola III. oszt. tanulójának, miután 
bizonyítványai az alapítványi szabályoknak megfeleltek, az 1907—1908. tanévre a 600 
koronára felemelt ösztöndíjat kiadtuk. 

Tudomásul szolgál. 

104. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 90. pontjánál jelentik a püspökök a lelkész-
képesítő vizsgálatokról, hogy fel lettek avatva: 

a) a dunáninneni kerületben: Meskó Károly, Bogyay Aladár, Kirchner Rezső; 
b) a dunántúli egyházkerületben, Répczelakon szeptember 6-án : Bándy Miklós, 

Bohár László, Kakas Ernő József, Kirchknopf János, Kiss Samu, Magyarossy Gyula, 
Pummer Adolf és Schmied János ; 

c) a bányai egyházkerületben : Horemusz Pál, Walter Antal, Szende Nándor, 
Szimonidesz Lajos, Achácz Béla, Schulcz Aladár, Varsányi Mátyás, Buchala Berthold, 
Makoviczky Emil, Holly Ferencz, Törteli Lajos; 

d) a tiszai kerületben: Boczkó Gyula, Deák János, Obál Béla és Duszik Lajos. 
Tudomásul vétetik. 

105. (H.) Olvastatik az egyetemes gyámintézet következő jelentése : 
Az egyetemes gyámintézet 48. évi közgyűlését f. évi szeptember hava 20-án a 

szép nagy Alföld egyik népes gyülekezetében, Kiskőrösön, Petőfi Sándor, a szabadság dal-
nokának szülőföldjén tartotta. Kiskőrös a legszivélyesebben, igaz magyar vendégbarátsággal 
fogadta keblére a hozzá ünnepre érkező vendégeket, kik között ott voltak úgy a dunántúli, 
mint a bányai egyházkerület püspöke: Gyurátz Ferencz és Scholtz Gusztáv, dr. Láng 
Lajos, egyetemes gyámintézeti világi elnök, Zsilinszky Mihály, egyházkerületi felügyelő, 
dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni egyházkerületi gyámintézet új világi elnöke, dr. Fabiny 
Gyula, Budapest székesfővárosi esperesség felügyelője, fiával, dr. Fabiny Tiborral, dr. Föld-
váry Elemér, pestmegyei esperességi másodfelügyelő. 

Festői látványt nyújtott a fogadtatásra egybegyűlt nagy közönség, melynek élén 
Melczer Gyula, járási főszolgabíró és Revaló Pál, gyülekezeti másodfelügyelő ékes beszéd-
del fogadták a magyarhoni e. e. e. gyámintézetet vándortársával együtt. 

Gyűlést megelőző nap este 6 órakor a Gyámintézet és Luther-Társaság megtar-
totta a maga szokásos estélyét szabad előadással, felolvasással, énekkel és szavalattal. 

Tulajdonképeni gyűlését a gyámintézet szeptember 20-án tartotta, mit istentisztelet 
előzött meg, melyen a soltvadkerti lelkész, Kruttschnitt Antal a szó valódi értelmében 
hatásos szép beszédet mondott, melylyel annyira megnyerte hallgatóit, hogy beszédét a 
közgyűlés magyar, német és tót nyelven kinyomatni rendelte. Nagy beszédekben különben 
sem volt hiány. 

Az elnöki jelentésből örömmel értesült a közgyűlés, hogy a jótékonyság mezején, 
a lélekre vetésből ez évben is szép aratása volt gyámintézetünknek. A négy egyházkerület 
48.000 koronánál többet gyűjtött s a központ egymaga Kiskőrösön több mint 28.000 koronát 
részben kisztott, részint az alapszabályok szerint tőkésített. Ezenkívül egyesek, elsősorban 
az áldott Gusztáv Adolf-egylet ez évben is meghozta a maga jókedvű, mi több, jólelkű 
áldozatát, 35.451 korona 38 fillérrel segélyezvén gyámintézetünk hazai szegényeit. — 
Dr. Láng Lajos az általa már előbb tett 1000 kor. alapítványt ez évben 200 koronával gyara-
pította; — néhai Istenben boldogult Kvácsala Jánosné, Szarvason, az egyetemes gyám-
intézetre végrendeletében 4000 koronát hagyományozott. — Gschwandtner János és neje 
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Bazinben 200 koronát. — Gyurátz püspök 120 koronát; — lándori Dr. Kéler Zoltán, a 105-106. 
dunáninneni egyházkerületi gyámintézet ú j világi elnöke legutóbb székét Pozsonyban egy 
a gyámintézetnek szánt 1000 koronás alapítványnyal foglalta el. 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet a német Gusztáv Adolf-egyletnek irányunkban 
tanúsított jólelkűségét azzal viszonozta, hogy számára Strassburgba a G. A.-egyleti fogy il-
lésre 1561 kor. 55 fillér ünnepi ajándékot küldött ki, mit Famler G. Adolf a bányakerü-
leti gyámintézet egyházi elnöke Strassburgban személyesen adott át. 

Ezenkívül a központban 3273 kor. 32 fillér tőkésíttetett. — Kiosztatott: „nagy 
szeret et adomány " Hodrusbányának paplaképítésre 1498 kor. 74 fill., —- Szulyó váraljának 
templomépítésre 1498 kor. 74 fill., — a pozsonyi diakonissza-háznak 1498 kor. 74 fill., —-
a Leopoldianum kamataiból : Zsolnának és Balassagyarmatnak adósságtörlesztésre 800 — 800 
korona. Ugyanabból az alapból a négy egyházkerületi leányiskolának 400—400 korona, 
— a 3 th. Otthonnak 200—200 korona. 

Egyenként 800 kor. segélyt kaptak : Gádros, Fehércsurgó, Budaszállás, Újcsanálos. 
100—100 korona segélyben részesült 47 egyház; 
50—50 koronás segélyben 13 özvegy papné és a tályai gyülekezet. — Az aszódi 

leányiskola „Erzsébet-alap"-ja 134 koronát kapott. — A Kacziány Gusztáv és Gráf Amália 
alapítványának kamataiból 800—800 koronát Kis-Bastei és Németjárfalu. — A Gusztáv 
Adóíf-emlékből Szekszárd 250 koronát, a Bocskay-alapból Székesfehérvár 200 koronát ; 
Gyurátz püspök 120 korona ajándékát Acsádnak szánta. — A női és ifjúsági egyletek 
adományaiból a pozsonyi diakonissza-háznak 545 kor. 59 fillér, a rozsnyói árvaháznak 
400 korona " utaltatott ki. 

Megemlítendőnek véljük, hogy a magyarhoni e. e. e. gyámintézet a reformáció 
közeledő négyszázados évfordulóját egy árvaház felállításával szándékozik megülni, mire 
a gyűjtést már megkezdette ; a dunántúli evang. egyházkerület e czélra egyelőre 3000 kor.-t 
szavazott meg. 

Hivatkozással a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 91. pontja alatt 
a dr. Weszter Lajos-féle hagyatékügyben hozott határozatra azzal a kérelemmel fordul az 
egyetemes közgyűléshez a magyarhoni e. e. e. gyámintézet: méltóztassék a hivatkozott 
jegyzőkönyvi pont alatt elfogadott alapítólevél 5. pontjának azon rendelkezését, hogy az ala-
pítványi ingatlanok az egyetemes gyűlés által meghatározandó alkalmas időben nyilvános árve-
résen eladandók, az alapítványokról szóló szabályrendelet 25. §-a alapján oda módosítani, 
hogy ezen ingatlanok előnyös vételi ajánlat esetén, az egyetemes közgyűlés jóváhagyásának 
fentartásával szabad kézből is eladhatók és hogy a hivatkozott jegyzőkönyvi határozat oly-
képen egészíttessék ki, hogy a gyámintézet arra is feljogosíttatik, hogy a kérdéses ingatla-
nokat eladhatja és a vonatkozó adás-vevési szerződéseket az alapítványi hatóság jóváhagyá-
sának fentartásával megkötheti. 

Többire megköszönve, hogy az egyetemes egyház mult évi közgyűlésében ú j 
palotájában a gyámintézeti levéltárnak is helyet biztosítani méltóztatott, gyámintézetünket, 
mint a magyarországi ágost. hitv. evang. egyetemes egyház egyik legáldottabb intézményét, 
mely most töltötte be 48-ik életévét, a közgyűlés hathatós pártfogásába és úgy anyagi, 
mint erkölcsi támogatásába továbbra is melegen ajánlani bátorkodunk. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi ; a gyámintézeti közgyűlés azon 
kérelmét azonban, hogy a ,,Weszter Lajos-féle alapítványi ingatlanok (lásd mult 
évi jegyzőkönyv 91. pont 5. alpont) az egyetemes közgyűlés által meghatározandó 
alkalmas időben nyilvános árverésen eladandók" — oda módosíttassék, hogy ezen 
ingatlanok előnyös vételi ajánlat esetén, az egyetemes közgyűlés jóváhagyásának 
fentartásával szabad kézből is eladhatók — ez idő szerint nem teljesíti s e kérelmét, 
valamint azon határozati javaslatát, hogy a gyámintézet arra is feljogosíttatik, 
hogy a kérdéses ingatlanokat eladhatja s a vonatkozó adás-vevési szerződéseket, 
az alapítványi hatóság jóváhagyásának fentartásával megkötheti" kiadja Sztehlo 
Kornél egyetemes ügyésznek véleményadás végett. 

Egyébként köszönetet mond az adományozóknak s mindazoknak, kik 
ez idő szerint is buzgólkodtak az áldásos intézet működésének fejlesztésében 
és kéri úgy az egyházi testületeket, mint pedig a híveket, hogy mint jókedvű 
adakozók vegyék továbbra is buzgó pártfogásba az áldásos gyámintézeti intézményt. 

106. (Gy.) Az egyetemes adóalapi bizottság tagjaivá a már elfogadott szabályzat 
értelmében, az egyetemes gyűlés egyhangúlag a következőket választotta meg: 

Elnök báró Prónay Dezső, jegyző dr. Zsigmondy Jenő; 
Tagok: a dunáninneni egyházkerületből: Laszkáry Gyula, dr. Baltik Frigyes, 

Händel Vilmos, Schleiffer Károly; 
a dunántúli egyházkerületből : Varga Gyula, Madár Mátyás, dr. Berzsenyi 

Jenő (sömjéni), Szeniczey Géza; 
a bányai egyházkerületből : Sóltz Gyula, dr. Kéler Zoltán, Kaczián János, 

Szeberényi Lajos (fóti); 
19 
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106-110. a tiszai egyházkerületből: Szentiványi Árpád, Zelenka Pál, Münnich 
Kálmán, Materny Lajos. 

107. (Gy.) Az iskolabizottságokról szóló új szabályrendelet 32. §-a értelmében a 
közoktatásügyi bizottság tagjai: 

a) Elnök és jegyző, 
b) A kerületek püspökei és felügyelői, 
c) Az egyetemes tanügyi bizottság tagjai, 
d) A nyolcz osztályú közép és felsőiskolák felügyelői és tanárikaraiknak 

kiküldöttjei. 
Ehhez képest felhivatik minden nyolczosztályú gimnázium és minden 

felsőiskola tanári testülete, hogy minden iskolai év elején egy évi időtartamra 
válaszszák meg kiküldötteiket. 

A megválasztottak, valamint a felügyelők nevei a püspök útján az egyetemes 
felügyelővel közlendők. 

Minden küldött, az új választás bejelentéseig tagja a bizottságnak. 

108. (Gy.) Az új tanügyi szabályzat értelmében választandó lévén a tanügyi bizottság. 
Az egyetemes gyűlés egyhangú választása szerint elnök: dr. Wagner 

Géza, alelnök : dr. Mágocsy Dietz Sándor, jegyző : Góbi Imre hat évi időtartamra, 
hivatalból tagjai az egyházkerületi elnökségek, továbbá egy évi időtartamra válasz-
tattak: Szeberényi Lajos (fóti), Raáb Károly, Händel Vilmos, Berzsenyi Jenő 
(sömjéni), Bognár Endre, Sóltz Gyula (budapesti), Kaczián János, Münnich Kálmán, 
dr. Meskó László, Mocskonyi József, Gombócz Miklós, Scholtz Lajos, Fischer 
Miklós, Raffay Sándor, Király Ernő, dr. Mikler Károly, dr. Petz Gedeon, Rátz 
László, dr. Haberern Pál és dr. Dobrovits Mátyás. 

109. (H.) A „Zpewnik-"bizottság elnöke: dr. Baltik Frigyes püspök beterjeszti 
következő évi jelentését: 

A „Zpewnik-alap" vagyona 1907 decz. 31-énavolt 25.509 kor. 56 fill., évi szapo-
rodás 537 kor. 35 fill. Ezenkívül 760 kor. az irodalmi czélokra külön kezelt tartalékalaphoz 
csatoltatott, mely 1907. decz. 31-én 1.281 kor. 03 fillérre emelkedett. Az egész vagyon 
tehát 26.790 kor. 59 fill. 

E vagyon el van helyezve részben 4VS, részben 4% kamatláb mellett. 5 pénz-
intézetnél 12.430 kor. 05 fill. Értékpapírokban 14.329 kor. 16 fill. Készpénz 31 kor. 38 fill. 

A vagyont Raáb Károly barsi esperes kezeli, a számadást felülvizsgálták Svehla 
Gusztáv zólyomi és Hrk János nógrádi főesperesek; az értékpapírokat rovancsolta az év 
folyamán kétszer a helyszínén Körmöczbányán összeállított állandó rovancsoló bizottság. 
A pénztárt és a számadást rendben találták. 

A bizottság mult évi nov. 15. és f. évi szept 17-én ülést tartott Budapesten s 
intézkedett folyó ügyekről, költségelőirányzatról és vallásos iratairól. Ezekből elajándékozott 
szegény egyházainknak, főkép pedig a szórványokban lakó híveinknek 583 kisebb-nagyobb 
könyvet 481 kor. 79 fill, értékben. Még pedig: a bányai kerületbe 125 drb 137 kor. 57 fii., 
a dunáninnenibe 327 drb 166 kor. 54 fill., a tiszaiba 131 drb 177 kor. 68 fill, értékben. 

A szokásos 100 drb Zpewniket a mult évben is szétosztotta a bizottság, főkép 
a tűzkárosultaknak és a diasporák híveinek. Bizottsági ellenőrzés mellett a Zpewnik énekes-
könyvnek új javított kiadása adatott ki. 

A bizottságnak kiváló becscsel bíró vallás-erkölcsi tartalmú könyvei készletben 
kaphatók a pénztárkezelőnél s szívesen küldetnek ingyen gyülekezetinkbe azoknak, akik 
ez iránt az elnöknél jelentkeznek. 

Tudomásul szolgál. 

110. (H.) Olvastatik a Luther-Társaság mult évi működéséről szóló következő 
jelentés : 

Midőn a Luther-Társaságnak lefolyt évi működéséről jelentésünket tiszteletteljesen 
beterjesztjük, kegyelettel megemlékezünk társaságunk nagynevű védnökéről, néhai Fabiny 
Teofil úrról, akit 86 éves korában az élet és halál ura 1908. évi márczius 4-én kiszólított 
közülünk. Á megboldogultnak kiváló érdemeit főtiszt. Scholtz Gusztáv püspök úr fényes 
beszédben méltatta a f. é. szeptember 19-én Kiskőrösön tartott Luther-ünnepélyen. 

Társaságunk anyagi állapotáról jelentjük, hogy az 
évi bevétel 24.749 kor. 01 fill. 
a kiadás 22.632 „ 94 „ 
és így a maradvány a folyó számlán . . . . 2.116 kor. 07 fill. volt. 
A tőke 3.748 kor. 50 fillérrel szaporodván, 1907. évvégén 46.321 kor. 15 fill.-re 

emelkedett. Ezen összegbe a 4.745 koronára rugó taghátralékok nem voltak beszámítva, 
a melyeknek nagy része azonban dr. lándori Kéler Zoltán ügyész úr önzetlen buzgólko-
dása folytán azóta már befolyt. 
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Tagjaink száma a lefolyt évben 305-tel szaporodott, úgy hogy jelenleg már 110-112. 
105 alapító, 1006 rendes, 75 örökös, 124 fiókegyleti és 585 pártoló, összesen 1590 tagja 
van a Luther-Társaságnak. 

Köszönettel kell itt megemlítenünk, hogy a bányai egyházkerület 600 koronás 
évi segélyét 1000 koronára emelte és biztosan reméljük, hogy az egyházmegyénként meg-
alakított úgynevezett agitáczionális, vagyis „taggyűjtő és könyvárusító bizottságok" műkö-
dése folytán már a közel jövőben még nagyobb haladásnak örvendezhetünk. 

Tagilletményképen szétküldtünk az idén nagyobb kiadványainkból a 61. számút : 
Csiky Lajos „Lelkipásztorkodástan" cz. pályaművét 33 ívben és a 62. sz. a. Meyer 
Endre: Jézus és a szocziálizmus cz. munkáját 7V8 ívben. „Egyházunk nagyjai" cz. válla-
latból a 6. és 7. füzetet. „Népiratkáinkból" a 45., 46. és 47-ik füzetet. „Ünnepi beszé-
dekből" a 11. sz. : Raffay Sándor „Házioltár" cz. predikácziók 1. füzetét és a „Régi emlé-
kek" új sorozatából az 1. sz., az ú. n. „Egyesség könyvét", amelyet a kassai róm. kath. 
püspök könyvtárában levő, 1598-iki egyetlen eredeti kiadás után dr. Masznyik Endre rendezte 
sajtó alá és a mely kiadás terhének felét főtiszt, püspökeink kerületeik nevében elvállalták. 

így összesen 6272 ívre terjedő munkákat nyujtottunk a tagoknak, nem is számítva 
az ingyen járó „Evang. Családi Lapot." 

Ezeken kívül kinyomattuk még a tankönyvek közül : Bereczky Sándor „Bibliai 
történetének" V-ik kiadását 10.000 példányban és 4—4000 konfirm. díszes emléklapot magyar 
és tót példányokban. 

A tavalyi jelentésünkben említett „Magyar Postilla", a melynek szerkesztését Paulik 
János lelkész úrra bíztuk, csak 1910-ben fog megjelenhetni. 

A „Luther művei" cz. vállalatból eddig az I., II. és III. kötet jelent meg, a me-
lyekre a Luther-Társaság eddig 5.168 kor. 29 fillért előlegezett, miután a megrendelők 
száma alig hogy elérte a 400-at és nehogy a hiány még nagyobbra növekedjék, de miután 
kell, hogy a reformáczió közeledő nagy jubileumáig a nagy reformátor iránti négyszázados 
tartozásunkat lerójuk, elhatároztuk, hogy ezentúl csak minden második esztendőben adunk 
ki egy-egy kötetet, úgy hogy 1916. őszén, a reformáczió ünnepén 8 vaskos kötetben 
fogjuk bírni Luther összes műveit magyar nyelven. 

Hogy Luther műveinek mennél több olvasója és tanulmányozója legyen, nagy 
hálával vennők, ha a mélyen tisztelt Egyházegyetem és a Kerületek is a Luther-kiadás nagy 
hiányának eltüntetésére külön segélyezésben részesítenének, miért- is eziránt esedezve emeljük 
kérő szózatunkat. 

Örömmel jelenthetjük még, hogy a ft. Dunántúli Egyházkerület a nagy elterje-
désnek örvendő „Dunántúli énekeskönyv" kiadási jogát a Luther-Társaságra ruházta és a 
szerződés megkötése ügyében a Luther-Társaság igazgató-tanácsa a napokban fog végle-
gesen dönteni. 

De sajnálattal kell végre említenünk, hogy a tavaly kilátásba helyezett „protest, 
könyvnyomda" ügyét egyelőre a napirendről le kellett vennünk, miután az ajánlattevő lelkész 
úr mindezideig részletes javaslatot és költségvetést nem terjesztett be, bár több ízben tár-
gyaltunk vele ez ügyben és elsőrendű nagyfontosságú kérdésnek tartjuk, hogy a Luther-
Társaságnak saját nyomdája legyen. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul véve, kéri az egyházi testületeket 
és a híveket a társaság anyagi és erkölcsi buzgó támogatására, kéri különösen az 
egyházi elöljárókat és a vidéki bizottságokat, hogy taggyűjtésben és a társaság 
kiadványainak terjesztésében hathatósan közreműködni szíveskedjenek. 
111. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 94. pontjánál jelenti a házépítő bizottság, 

hogy a Szentkirályi-utczai ház építési költségeire vonatkozó végleszámolást, mely szerint 
az előirányzott 242.000 koronából felhasználtatott eddig 234.752 korona 27 fillér, meg-
ejtette és megállapította, hogy a berendezésre előirányzott 5000 korona figyelembe véte-
lével, a megtakarítás 2247 korona 73 fillért tesz ; továbbá, hogy az eddigi 3-3% jövedelem 
helyett a házak most a befektetett 657.727 korona tőkének 4'3%-át jövedelmezik. Jelenti 
továbbá, hogy a belső berendezés iránt a pesti ág. hitv. evangelikus magyar egyházzal 
egyetértőleg az intézkedések megtörténtek ugyan, de az időközben kitört asztalossztrájk 
miatt a berendezés el nem készülhetett. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és egyúttal a kiküldött ház-
építő bizottság megbízatását továbbra is fentartja. 

112. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 95. pontjánál jelenti az egyetemes egyház 
budapesti Üllői-út 24. és Szentkirályi-utcza 51. számú házainak kezelésével megbízott ház-
kezelő, hogy az egyetemes gyűlés czéljaira szolgáló épület berendezése nem készült el, 
az Üllői-úti régi háznál az év folyamán több sürgős javítást eszközöltetett, mi az évi jöve-
delmet csökkentette, — 1908. évi május hó 1-től Timáry Mihály nyugalmazott rendőr-
őrmestert alkalmazta mint házmestert, kinek fizetése az egyetemes pénztárból negyedéven-
ként utólag utalványoztatik. 

Jelenti továbbá, hogy a Szent Imre-kollégium által bérelt helyiségeknél vízfolyás 
15* 
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112-115- folytán 1907 novemberében gerendaromlás támadt, mit a Szent Imre-kollégium 381 kor. 
10 fill, kiadással javíttatott és ezen összeg részbeni viselésére az egyetemes egyházat fel-
hívta. Ugyanezen eset 1908 augusztus hóban megismétlődött, a munka teljesítését azonban 
a Szent-Imre-kollégium, a mely a bérelt helyiségeket 1908 márczius 1-én albérletbe adta, 
határozottan megtagadta. 

Az egyetemes gyűlés ezen házkezelői jelentést tudomásul veszi és meg-
hatalmazza a házkezelőt a sürgős javítások megtételére. — A Szent-Imre-kollégium 
által eszközölt javításokhoz való hozzájárulást, tekintettel a szakértői véleményre, 
megtagadja, egyúttal az újabb javítási költségek elintézése végett az iratokat az 
egyetemes ügyésznek kiadja. 
113. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 98-ik pontjánál felvétetett a dunáninneni 

egyházkerület 1907. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 47-ik pontja, a mely szerint az ácsi 
református egyházközség elöljárósága az ottani evangelikus híveket megadóztatta saját 
czéljaira s az így beszedett összegnek csak felét szolgáltatta be a révkomáromi evangelikus 
egyházközség pénztárába, a két protestáns egyház között létrejött „Egyezség" 12. §-a a) 
pontjára hivatkozva. A révkomáromi evangelikus egyházközség felszólalt ezen eljárás ellen, 
kimutatván, a reformátusoktól is tudott és elismert ama tényt, hogy a körülötte levő köz-
ségekben s így az Ácson élő evangelikus hívek is 1783 óta a révkomáromi evangelikus 
egyháztól kivetett egyházi adót közvetlenül nevezett anyaegyházközség pénztárába fizetik. 
Úgy a tatai református egyházmegye, mint a dunántúli református egyházkerület ezen fel-
szólamlás elutasításával helybenhagyta az ácsi református elüljáróság panaszolt eljárását 
s ennek hatása alatt a szintén a révkomáromi anyaegyházhoz tartozó Megyercsen is meg-
adóztattak már egy ott birtokos komáromi evangelikus lakost, a zálogolás foganatosításával 
végrehajtási eljárást is indítván ellene, mely ma is függőben van. A révkomáromi evan-
gelikus egyház annak kimutatásával, hogy a vidéken levő 29 birtokos tag 1907-ben a 
3.323 korona 05 fillért tevő összes kivetésből 1.177 korona 63 fillérrel adózott az egyház-
község pénztárába, ha tehát a sérelmes eljárás nem orvosoltatik, ezzel a reformáczió első 
ideje óta virágzó egyházközség létalapjában támadtatik meg, a fejér-komáromi egyház-
megyétől és a dunáninneni egyházkerülettől is támogatott ama kérelemmel fordul az egye-
temes gyűléshez, tegye át az ügyet a református konventhez azzal, hogy ez szerezzen 
érvényt alantas hatóságainál az „Egyezség" bevezető soraiban foglalt azon rendelkezésnek, 
hogy „a megállapodások az összes viszonyokra, a lelkészek, tanítók és hívekre nézve csak 
annyiban kötelezők, amennyiben ezek eddigi rendes gyakorlatukkal nem ellenkeznek." 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy a révkomáromi egyház-
község területén lakó evangélikusok száz esztendőt meghaladó rendes gyakor-
lattal közvetlenül a nevezett anyaegyházközség pénztárába fizetik az attól kirótt 
egyházi adót s mint ilyenek az „Egyezség" bevezető soraiban foglalt rendelkezés 
alá esnek és nem tekinthetők az „Egyezség" III. részében említett csatlakozott 
gyülekezetek tagjaiul ; tekintettel arra, hogy a református egyházi elüljáróság 
nemcsak Ácson, hanem Megyercsen is megkísérlette a sérelmes eljárást, végre-
hajtást vezetvén egy ott csak birtokos, különben állandóan Komáromban lakó 
evangelikus egyén ellen, mi ha nem orvosoltatik, a révkomáromi egyházközség 
egymásután elveszti a környéken levő s az egyházi terheknek majdnem fele 
összegét viselő birtokos tagjait, mivel viszont ennek a reformáczió kora óta fenn-
álló egyháznak létalapja támadtatik meg: az ácsi és megyercsi ügyet azzal a 

' kérelemmel teszi át a református egyház egyetemes konventjéhez, hogy az 
„Egyezség" bevezető soraiban foglalt rendelkezéseknek érvényesítése, alantas ható-
ságainak a panaszlott eljárástól leendő eltiltása s az egyezség-ellenesen beszedett 
járulékok visszaszolgáltatása, illetve a végrehajtási eljárás beszüntetése, általában 
pedig az 1905 év előtti gyakorlat épségben tartása iránt sürgősen intézkedni 
szíveskedjék. 

114. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 99-ik pontjánál tárgyaltatott a dunáninneni 
egyházkerület felterjesztése, mely szerint Trencsén megye közigazgatási bizottsága a kis-
szaniszlói és a felső-zárosi evangelikus tanítók államsegélyének kifizetését, főkép a magyar 
nyelv hiányos tanítása miatt felfüggesztette és ezzel sérelmet követett el. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest, tekintve, hogy az 
ügy a közigazgatási bizottság előtt még folyamatban van, jelenleg nem látja 
intézkedés tételét szükségesnek. 

115. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál felvétetett a bányai egyház-
kerület felterjesztése az akasztói egyház elleni kegyúri követelések sérelme tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest ezen 
ügyet átteszi a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött 
bizottsághoz. 
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116. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál tárgyaltatott a dunáninneni 116-120. 
egyházkerület felterjesztése, a mely szerint a puszta-födémesi község az ottani evangelikus 
iskola fentartásához szükséges összeget megtagadta azért, mert az iskolát ellátó lelkésznek 
nincs tanítói oklevele, mely községi határozatot a közigazgatási biróság is helybenhagyta. 

Miután az egyházkerület maga foglalkozik az ügygyei, az egyetemes 
közgyűlés ez idő szerint intézkedés szükségét nem látja. 
117. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál tárgyaltatott a dunán-

inneni egyházkerület felterjesztése azon sérelem miatt, hogy a német-diószegi iskolában 
az evangelikus hitoktatás megtartására helyiséget nem adnak. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest ez*. ügyet újabb 
eljárás megindítása végett visszaadja a dunáninneni egyházkerületnek. 

118. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 102. pontjánál megállapíttatván, 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. 
119. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 104. pontjánál bejelenti a bányai egyház-

kerület püspöke, hogy a libetbányai egyházközség a nála kölcsönként levő Murancsan 
szül. Surina Mária alapítványt rövid időn belől visszafizeti. 

Tudomásul szolgál. 

120. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 106. pontjánál felvétetett az egyetemes nyug-
díjintézet állapotáról az ügyvivőnek következő jelentése : 

1. Az egyetemes nyugdíjintézet 1907 deczember 31-ikén lezárt folyószámlája 
szerint bevétel volt: járulékokból 1 17.287*91 kor., kamatokból 41.419*49 kor., házbér-
jövedelemből 14.555*02 kor. Összesen 173.262*42 kor. Kiadás: tisztviselők díja 1160 kor., 
útiköltség 650*80 kor., nyomda és posta 273*60 kor., özvegyi és árva-díjak 40.840*37 kor., 
tőkésítésre 130.338*05 korona. 

Tőkeszámláján volt mult évi deczember 31-dikén 1,361.873*70 kor. elhelyezve: 
záloglevelekben 890.000 kor., az egyetemes ház számlája szerint*"357.179*76 kor., takarék-
pénztári betét 114.693*94 korona. 

2. Nyugdíjazott lelkész van 25 ; özvegy 103, félárva 69; szülőtlen árva 5 
családból 11. 

3. A kegydíjalap mult évi folyószámlája szerint bevétel volt: előző évi maradvány 
16.493*22 kor., kamatból 287*76 kor., közalapból jutalék 9600 kor. Összesen 26.380*98 kor. 
Kiadás kegydíjakra 14.468*35 kor. Maradványtőke 11.912*63 korona. 

Kegydíjas van még kettő, nevezetesen Schuh Ágost 600 kor., Horváth Lajos 
500 kor. A régi lelkészi özvegyek közül kegydíjaztatott Farbaky Józsefné 340 kor., Bodiczky 
Kálmánné 160 kor. Az újból folyamodott 65 özvegy kérvényének elintézését függőben 
kellett hagyni addig, míg az egyetemes közgyűlés, a kegydíjalap fedezetére a közalapból 
kiutalandó évi hányadot meg nem határozta. 

4. A nyugdíj intézeti járulékszámlák a folyó évre, az ú j szabályrendelet 60. § 
harmadik pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően, még a régi szabályrendelet mértéke 
szerint lesznek kiállítva. 

5. Az újból megállapított nyugdíj intézeti szabályrendelet végrehajtása czéljából 
szükséges : 

a) Hogy a nyugdíjintézeti szabályrendelet kézikönyv alakjában, hivatalos kiosz-
tásra legalább 1400 példányban kinyomattassék. 

b) Hogy a közgyűlés a püspökök útján felhívja az alsóbbfokú egyházi testületeket 
arra, hogy az általuk fentartott nyugdíjintézetek alapszabályait, az ú j szabályrendelet 57. 
§-ából folyólag, az egyetemes nyugdíj intézeti bizottsághoz 1908. év végéig beküldjék; — 
ezenkívül azon testületek, melyek teljes nyugdíjigényt biztosító nyugdíjintézetet tartanak 
fenn, az új szabályrendelet 58. §-a alapján, ugj^anazon határidőig nyilatkozzanak az iránt, 
hogy ily nyugdíjintézeteiket alapszabályaik változtatása nélkül továbbra is fentartják-e, vagy 
pedig érdekelt tisztviselőiket nyugdíj igényükkel az újjászervezett egyetemes nyugdíj-
intézetbe utalják? 

c) Hogy meghatalmaztassék az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság mindazon 
intézkedések megtételére, melyek az ú j szabályrendeletnek 1909. évi január 1-én való 
életbeléptetése czéljából szükségesek. 

Az egyetemes nyugdíjintézet mult évi állapotát feltüntető jelentést a 
közgyűlés tudomásul veszi; az abban foglalt javaslatokhoz képest pedig követ-
kezőleg intézkedik: 

a) Megbízza az ügyvivőt, hogy az ú j nyugdíj intézeti szabályrendeletet 
1500 példányban kinyomassa s az érdekelteket az akként hivatalosan kiadott 
szabályrendelet példányaival ellássa. 
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-122. Ugyancsak megbízza az ügyvivőt a végből is, hogy az ú j szervezet 
következtében szükséges nyilvántartó könyveket beszerezze. 

b) Felhívja a püspökök útján az alsóbbfokú egyházi testületeket, hogy 
a kebelükben fennálló nyugdíjintézetek alapszabályainak egy hiteles példányát az 
1908. év végéig az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz beküldjék; azok pedig, 
a melyek teljes nyugdíjigényt biztosító nyugdíjintézetet tartanak fenn, az új 
szabályrendelet 58. §-ában megkívánt nyilatkozataikat ugyanazon határidőig, szintén 
az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsággal közöljék. 

c) Meghatalmazza az egyetemes egyházi nyugdíjintézetet kormányzó 
bizottságot, hogy az új szabályrendelet végrehajtása czéljából szükséges többi 
összes intézkedéseket a saját hatáskörében megtegye. 

121. (G.) Az -előbbi jelentés kapcsán tárgyaltatott Masznyik Gyula nyugalmazott 
hosszúfalusi (brassói egyházmegye) lelkész felebbezése, az egyetemes nyugdíjintézeti bizott-
ságnak 1908 márczius 18-ikán hozott azon határozata ellen, melylyel nevezettet saját kérel-
mére, szabályszerűen megállapított munkaképtelenség alapján nyugdíjazta. Felebbező azt 
tartja sérelmesnek, hogy részére csak az eddig érvényes szabályrendeletben megszabott 

. 800 kor. évi nyugdíj tétetett folyóvá s azt kéri ennek ellenében, hogy nyugdíjának mennyi-
sége már az új szabályrendelet mértéke szerint, magasabb összegben állapíttassék meg. 

A közgyűlés e felebbezést elutasítja azért, mert felebbezőnek nyug-
díjaztatása, a még most is jogérvényes szabályrendelet alapján, szabályszerűen 
történt; másrészről pedig azért, mert a jelen közgyűlés által megállapított új 
szabályrendelet intézkedése szerint, a már előbb nyudíjazottakat megillető maga-
sabb nyugdíj az 59. § határozmányán alapul s így az erre vonatkozó igény 
érvényesítése czéljából a felebbezés szükségtelen és tárgytalan. 

122. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 109. pontjánál olvastatik a selmeczbányai 
liczeumi főgimnázium kormányzó testületének következő jelentése az 1907—1908-ik 
iskolai évről. 

A Kormányzó Testület a lefolyt iskolaévben két gyűlést tartott és pedig 1908 
július 16-án és 24-én. Az elsőn 

1. tudomásul vette, hogy az Iskolatanács az ő 1907 aug. 12-én, okt. 10-én, 
nov. 17-én, 1908 jan. 13-án, márcz. 7-én, jún. 5-én, jún. 19-én és júl. 13-án tartott gyű-
lésein saját hatáskörében következőleg intézkedett: 

1. Az Iskolatanács több gyűlésen tárgyalta a békéscsabai Breznyik-birtokon a 
vihar által az épületekben okozott károknak helyrehozását. Szükségessé vált a második 
górénak teljesen újraépítése s több épületnek javíttatása. Ennek összes, eddig kifizetett 
költsége 1.076*04 korona. (Iskt. Szabályr. 16. p.) 

2. Az Iskolatanács az egész év folyamán a tandíjból elengedett 44 tanulónak 876, 
az élelmezői díjból pedig 36 tanulónak 2.250 koronát. Ösztöndíjakat adott 30 tanulónak 
1.796 kor., jutalomdíjat 8-nak 130 kor. értékben. A Breznyik-birtok jövedelméből a tanulók-
nak kiosztott segély 995*20 kor. (Iskt. Szabályr. 21. p.) 

3. Az óvári tornaterem az épület átépítése következtében felmondatván, ott többé 
tornahelyiséget nem kaphatunk. Ennek folytán az Iskolatanács arra az időre, míg az isko-
lának saját tornaterme nem lesz, bérbe veszi évi 200 koronáért a Munkásbiztosító Pénz-
tártól a Sembery-házban levő termet. (Iskt. Szabályr. 16. p.) 

4. Lencsó János rajztanár az iskolaév folyamán is már sokat betegeskedvén s 
a júl. 13-iki iskolatanácsi gyűlésen az 1908/9-iki tanév első felére szabadságot kérvén, az 
iskolatanács neki a kért szabadságot megadta és megbízta az igazgatót, hogy az ő helyet-
tesítéséről gondoskodjék, e czélra 800 koronát szavazva meg. (Iskt. Szabályr. 20. p.) 

II. A Kormányzó Testület a saját hatáskörében a következőleg intézkedett: 
1. A Selmeczbányáról elköltözött Svehla Gyula helyébe az Iskolatanács tagjává 

megválasztotta Händel Vilmost. (Korm. Test. Szabályr. 10. p.) 
2. Köszönetet mondott Heincz Hugó másodfelügyelőnek és dr. Vitális István 

tanárnak azon nemes áldozatkészségükért, hogy évi 50, illetőleg 30 koronát ajánlottak fel 
tanulók számára jutalomdíjul. 

3. A Kormányzó Testület jóváhagyta az Iskolatanács intézkedését, hogy elfogadta 
a 3.000 koronás Jurenák András-féle hagyományt, melylyel azon kötelezettség jár, hogy 
Schnell Gyula modori lakosnak élete végéig az összeg után 4*5% fizettessék. 

4. Tudomásul vette, hogy az állam a 210.000 korona építési segélyt engedé-
lyezte és hogy az Iskolatanács a részletes terveket elkészíttette ezen összegen belül Helye-
selte, hogy három budapesti pénzintézettel megindíttassanak a tárgyalások az amortizácziós 
államkölcsön felajánlása iránt. Sobó Jenő főbányatanácsos, főiskolai tanárnak köszönetet 
mondott az újabb részletes tervek elkészítéseért. 

5. A Kormányzó Testület helyeselte, hogy az Iskolatanács Künsztler János liez, 
főgimn. tornatanárnak 3.000 kor. jelzálog-kölcsönt adott az ő házára első helyre betáblázva. 

6. A Breznyik-birtokot átszelő Kigyósi-csatorna területe (23.674 m2) az ármente-
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sítő Társulattól 5260 korona 80 filléren megvétetett, mely összegben a csatorna kitöltési 122-128. 
munkálata is bennfoglaltatik. Ezen tartozás kifizetési módozatára nézve a Kormányzó Tes-
tület magáévá tette az Iskolatanács javaslatát, mely szerint az Ármentesítő Társulat fel-
kéressék, hogy az összeget kamat nélküli 5 évi egyenlő részletben törleszthessük. (Korm. 
Test. Szabályr. 6. p.) 

7. Az Iskolatanács javaslatát, hogy 1908 szept. 1-ével Fekete István tanárnak a 
III-ik, Künsztler János tanárnak a Il-ik, Szever Pál tanárnak pedig 1909 márcz. 1-ével az 
1. ötödéves korpótlék, valamint Szever János tanárnak működési pótléka 1908 szept. 1-ével 
folyósíttassék, a Kormányzó Testület elfogadta. (Iskt. Szabályr. 15. p.) 

8. Felülvizsgálva az Iskolatanács által megállapított 1907/8. évi zárószámadást, 
a felmentvényt a pénzkezelőknek megadta. A Liczeumnál mutatkozó 2.797*86 kor. hiányt 
az okozta, hogy a helybeli k. k. gimnázium kiegészíttetvén VIII. osztályúvá, az előirány-
zott 350 tanuló helyett csak 299 iratkozott be. 

9. A Kormányzó Testület az Iskolatanács javaslata alapján megállapította az 
1908/9. évi költségelőirányzatot. Csak 280-ra vehette a várható tanulószámot s az ez évi 
hiányt is oda kellett vennie a kiadások közé. így a bevétel 63.163'— korona, a kiadás 
71.077-86 korona, a hiány 7914-86 korona. 

A Kormányzó Testület ez évi második, július 24-iki gyűlésének főtárgyát az évi 
államsegély felemelésének kérelmezésére vonatkozó intézkedések képezték. 

Tudomásul vétetik. 

123. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 113-ik pontjánál megállapíttatván, hogy a 
bányai egyházkerület a politikai községek beosztásáról szóló szabályrendeletét felterjesztette, 
felvétetett a kerület idei közgyűlésének jegyzőkönyvi 86-ik pontja, melylyel bejelenti, hogy 
a szabályrendeletben pótlások és kiigazítások váltak szükségessé, miért is a megerősítés 
függőben tartását, illetve a szabályrendelet visszaadását kéri. 

A közgyűlés e bejelentést tudomásul veszi és a szabályrendeletet a 
bányai egyházkerületnek visszaadja azzal, hogy azt helyesbítve a legközelebbi 
egyetemes közgyűlésig okvetlenül mutassa be. 

124. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál bemutatja a dunáninneni 
egyházkerület a pozsonyi theologiai akadémiai Otthon-helyek betöltéséről szóló szabályzatát. 

A közgyűlés a szabályzatot a jogügyi bizottság javaslatára jóváhagyja 
és a jóváhagyási záradékkal leendő ellátását elrendeli. 

125. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál bemutatja a bányai egy-
házkerület ügyrendi szabályrendelete 8-ik §-ának módosításáról szóló szabályrendeletét. 

A közgyűlés a szabályrendeletet a jogügyi bizottság javaslatára jóvá-
hagyja és a jóváhagyási záradékkal leendő ellátását elrendeli. 

126. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál bemutatja a bányai egy-
házkerület a rendbüntetési jognak gyakorlásáról szóló szabályrendeletét. 

A közgyűlés e szabályrendeletet a jogügyi bizottság javaslatára jóvá-
hagyja és a jóváhagyási záradékkal leendő ellátását elrendeli. 

127. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál bemutatja a bányai egy-
házkerület a pozsonyi theologiai akadémiai Otthonban alapított bányakerületi ingyenes 
helyek betöltéséről szóló szabályrendeletét. 

A közgyűlés e szabályrendeletet a jogügyi bizottság javaslatára jóváhagyja 
és a jóváhagyási záradékkal leendő ellátását elrendeli. 

128. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 114. pontjánál beterjeszti az ág. hitv. ev. 
lelkészek fiait segélyező egyesület — az alapszabályok 43. §-a értelmében — következő 
évi jelentését: 

Intézetünk az elmúlt évvel működésének első hat évre terjedő cziklusát töltötte be. 
Ezen időre visszatekintve, daczára annak, hogy sokat kellett küzdenie a megmagyaráz-
hatatlan közöny ellen, mégis elmondhatja hálával eltelve a jó Isten iránt: „Mindez ideig 
segített minket az Úr!" 

Szerény, de áldásos működésének legszebb bizonysága azon körülmény, hogy a 
lefolyt hat év alatt 3810 koronával és 8 szabad asztal élvezetével támogatta a közismert 
szegénységgel küzdő evangelikus lelkészek tanuló gyermekeit. Ez a támogatás bizonyára 
még hathatósabb lehetett volna, ha a lelkészek s az arra képes egyházi testületek és világi 
vezérférfiaink ezen intézetünket érdeme szerint melegebben felkarolták és támogatták volna; 
ez azonban mindezideig csak nagyon kis mértékben történik. 

Az intézet alapszabályszerű vezetőségének megbízatása a mult év végével lejárván, 
az 1907. évi közgyűlés ejtette meg a tisztújítást is, mely alkalommal az 1913-ik évvégéig 
terjedő megbízatással a következők választattak meg az intézet vezetőivé: 

1. Elnök: Veres József békési esperes, 2. alelnök: Händel Vilmos nagyhonti főesperes, 
3. ügyvivő: Okályi Adolf orosházi lelkész. Az igazgató-bizottság tagjai lettek: 1. Scholtz 
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128-133. Gusztáv bányaker. püspök, 2. Petrovics Soma esperes, 3. Fammler G. Adolf gyámintézeti 
elnök a bányai egyházkerületből ; 

1. Hollerung Károly főesperes, 2. Krupecz István alesperes, 3. Schleifer Károly 
lelkész a dunáninneni kerületből ; 

1. Kund Sámuel esperes, 2. Bognár Endre egyet, gyámintézeti jegyző. 3. Horváth 
Sámuel esperes a dunántúli kerületből ; 

1. Zelenka Pál püspök, 2. Draskóczy Lajos theol. tanár, 3. Nemes Károly lelkész 
a tiszai kerületből. 

Az intézet számvizsgáló-bizottságának tagjaivá megválasztattak: 1. Scholtz Gyula 
szarvasi, Kovács Andor orosházi és Mendöl Lajos nagyszénási lelkészek. 

Az intézet tagjainak száma ez időszerint 42 alapitó és 96 rendes tag, összesen 138. 
Az egy év leforgása alatt alapító tagjainak sorába beléptek 7-en, úgymint Margócsy 

István acsai lelkész, Mikolay István orosházi ügyvéd, a zólyomi-gömöri, sárosi és tátra-
aljai egyházmegyék és Blatniczky Pál zólyomi lelkész. 

Rendes tag lett Mesterházy László sárvári lelkész. Az intézet 1907. évi szám-
adása az 1906. évi maradványnyal együtt 11.554 kor. 47 fill, bevétellel, 864 kor. 01 fill, 
kiadással és 10.690 kor. 46 fill, maradványnyal zárult. Hátrálék volt 1309 korona 30 fillér. 

A tiszta vagyon a fenti hátrálékkal és 1950 kor. még be nem fizetett alapítványnyal 
együtt 13.889 kor. 76 fill., a mely összeg 1906-hoz képest 1543 kor. 73 fill, gyarapo-
dást mutat. 

Az elmúlt 1907-ik évben 12 lelkész tanuló fia összesen 720 kor. pénzsegélyben, 
kettő pedig szabadasztal élvezetében részesült. 

A jelentés tudomásul vétetvén, a közgyűlés e nemesczélú egyesületet 
úgy az egyházi testületek, mint pedig a nemesszívű emberbarátok hathatós párt-
fogásába melegen ajánlja. 

129. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 115. pontjánál bemutatja a zólyomi egyház-
megye alapítólevelét a pozsonyi theologiai akadémiai Otthonban alapított egy ingyen helyről. 

Habár az alapítványi tőkét vagyis 4000 koronát az alapítólevél szerint 
az egyházmegye be nem fizeti, hanem maga kezeli és csak az évi 160 korona 
kamatot fizeti ki, az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest, 
tekintettel arra, hogy a zólyomi egyházmegye szintén egyházi testület, az alapító-
levelet jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

130. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál tárgyaltatott a pozsonyi 
theol. akadémia Önsegélyző körének alapítólevele, melyben a Theologusok Otthonában 
Pozsonyban egy ingyenhelyet alapít oly módon, hogy a tőkét nem teszi le, hanem csak 
az évi 160 korona kamatot fizeti be. 

Az egyetemes közgyűlés méltányolja az ifjúság nemes intenczióit, mind-
amellett tekintettel arra, hogy a kör nem tekinthető jogi személynek, az alapító-
levelet a jogügyi bizottság javaslatához képest csak abban az esetben hagyhatja 
jóvá, ha az Önsegélyzőkör a pozsonyi theologiai akadémiai pénztárba a 4000 
koronát tevő alapítványi tőkét befizeti. 

131. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál felvétetett az egyetemes 
pénzügyi bizottság jegyzőkönyvének 4. pontja, a melyben a bizottság javasolja, hogy a 
jövő évtől kezdve a Theologus Otthonoknál egy ingyenhely czéljaira évenként 400 korona " 
fordíttassék és pedig 4—4 évenkint váltakozva más-más theologiai akadémiánál. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot elfogadja és elhatározza, hogy a 
Theologusok Otthonában egy ingyenhely czéljaira évenkint 400 korona állítandó 
be az egyetemes egyház költségvetésébe és ez összeg 4—4 évenkint váltakozva 
és pedig elsősorban a pozsonyi theol. akadémia Otthonának, másodsorban az 
eperjesi theol. akadémia Otthonának és harmadsorban a soproni theol. akadémia 
Otthonának lesz kiszolgáltatandó. 

132. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 118. pontjánál tárgyaltatott a missziói egye-
sületnek a mult évi közgyűlési határozat figyelembe vételével módosított alapszabály 
tervezete. 

A közgyűlés a beterjesztett alapszabályokat jóváhagyja és a jóváhagyási 
záradékkal való ellátásukat elrendeli. 

133. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 119-ik pontjánál tárgyaltatott a dunáninneni egy-
házkerület felterjesztése, melyben kéri, hogy az egyetemes közgyűlés a pozsonyi diakonissza 
anyaegyházat egyetemes intézetnek ismerje el, azt erkölcsileg és anyagilag támogassa. 

A közgyűlés nem ismervén a pozsonyi diakonissza intézet szervezetét, 
azt egyetemes intézet jellegével fel nem ruházhatja, de tekintettel emberbaráti 
működésére, máris a közalapból segélyezte, egyébként pedig úgy az egyházmegyék 
és egyházközségek, mint a magánosok áldozatkész pártfogásába legmelegebben ajánlja. 



134. (H.) A mult évi közgyűlés 120. pontjánál, — melyben a. salgótarjáni egy- 134-137. 
ház sérelmi ügyének nyilvántartása kimondatott, — olvastatik a ref. egyetemes konventnek 
egyetemes felügyelőnkhöz intézett következő átirata: 

48/1907. sz. 
Méltóságos Báró Úr ! 

A református egyetemes konvent 1907. évi október 22-én s folytatva tartott ülé-
sében 57/14. jegyzőkönyvi sz. a. hozott határozatával tudomásul vette a dunántúli ref. 
egyházkerületnek Pápán, 1907 szeptember 29-én folytatva tartott közgyűlésében 83. sz. a. 
kelt határozatát, mely a salgótarjáni ref. híveket református missziói lelkészi állomás fel-
állításának idejéig az ottani ág. hitv. ev. egyházközséggel csatlakozási viszonyba helyezte. 

Egyetemes konventünk ezen határozatát az összes iratok kapcsán ide mellékeljük. 
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletünk nyilvánítását. 
Budapest, 1908 január 28. 

B. Bánffy Dezső, - Antal Gábor, 
az egyetemes konvent világi elnöke. az egyetemes konvent egyházi elnöke. 

Tudomásul vétetik. 

135. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 123. pontjánál jelenti a zsinati bizottság, hogy 
az E. A. egyes fejezeteit előadóknak osztotta ki, a kik négy albizottsághoz terjesztették 
be munkálataikat. Az albizottságok máris letárgyalták az egész anyagot, sőt a nagybizott-
ság már az E. A. II. és III. fejezeteit is letárgyalta; a IV—VI. fejezeteket azonban már nem 
volt képes letárgyalni. Az előmunkálatok annyira haladtak, hogy a bizottság a jövő 
évi közgyűlésig a kész operátumot bemutathatni reményli. — Minthogy Poszvék Sándor 
súlyos megbetegedése folytán kénytelen volt lemondani az egyik albizottság előadói tisz-
téről, az albizottság az előadói teendők ellátására ideiglenesen Jausz Vilmos tanárt kérte 
fel, — a bizottság kéri a megüresedett tagsági helyet betölteni. 

A közgyűlés a bizottság jelentését helyeslőleg tudomásul vévén, Poszvék 
Sándor helyére a bizottságba egyhangúlag Jausz Vilmos tanárt választja meg. 

136. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 125. pontjánál a dunántúli egyházkerület 
újból és változatlanul terjeszti fel a Beliczay Jónás-féle alapítvány módosítása tárgyában 
készített alapítólevelet és kéri annak jóváhagyását. 

A közgyűlés mult évi határozatát továbbra is fenntartja. 

137. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 129. pontjánál tárgyaltatott az internátus szer-
vezése tárgyában kiküldött bizottság jelentése, melynek alapján a következő határozatok 
hozattak : -

1. Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy az Üllői-út 24. számú 
házának első és második emeletén és az egyik souterrain helyiségben főiskolai 
internátust létesít Budapesten tanuló ág. hitv. evangelikus, esetleg református 
vallású főiskolai tanulók befogadására és ezen internátust 1909. évi október hó 
1-én megnyitja. 

2. Az egyetemes közgyűlés a létesítendő internátus költségelőirányzatát 
az első évre, mely 1909. évi augusztus hó 1-ével kezdődik, a bemutatott tervezet 
szerint elfogadja és jóváhagyja és egyúttal elrendeli, hogy az Eőry-féle hagyaték 
kamatai addig is, míg a Budapesten netán felállítandó theologiai fakultáson tanuló 
theologusok azt igénybe nem veendik, az internátus költségeire fordíttassanak. 

3. Az egyetemes közgyűlés az internátus ügyeinek ellátására állandó 
bizottságot küld ki és ebben való részvételre felkéri Scholtz Gusztáv püspök és 
Sztehlo Kornél egyetemes ügyész elnöklete alatt Kovács Sándor, dr. Győry István, 
Bendl Henrik, Zsigmondy Géza, dr. Zelenka Lajos, dr. Zsigmondy Jenő, Francsek 
Imre, Raffay Sándor és dr. Kéler Zoltánt. 

4. Az egyetemes közgyűlés egyúttal felhatalmazza ezen bizottságot az 
internátus szervezésére, a szervezet és házirend megállapítására, az internátusi 
igazgatónak pályázat útján való megválasztására és a szolgák felvételére, továbbá 
az első felszerelésről való gondoskodásra és az átalakítások eszközöltetésére. 

5. Az egyetemes közgyűlés felhatalmazza és utasítja Sztehlo Kornél 
egyetemes ügyészt, úgy is mint a kiküldött állandó bizottság egyik elnökét, hogy 
a helyiségek birtokbavétele és jókarbahozatala, nemkülönben a felszerelések 
átvétele iránt a Szent-Imre-koliégium igazgatóságával érintkezésbe lépjen és vele 
megállapodást létesítsen. 

6. Az első berendezés és felszerelés költségeinek fedezésére szükséges 
összeget az egyetemes közgyűlés a szabad rendelkezésére álló alapból előlegezi 
és azt az egyházkerületek útján gyűjtetni elrendelt adományokból, szükség esetén 
az egyetemes egyház közigazgatási költségeiből törlesztetni rendeli. 
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137-243. 7. Végül elhatározza az egyetemes közgyűlés, hogy felterjesztést intéz 
az államkormányhoz a berendezési és felszerelési költségekhez való hozzájárulás 
és az internátus állandó állami segélyezése iránt. 

138. (H.) Olvastatik az egyetemes énekügyi bizottságnak az 1907—1908. évi 
működéséről szóló következő jelentése : 

Az egyetemes énekügyi bizottság a lefolyt esztendőn egy ülést tartott. A munka 
két irányban folyt. A tagok fele a dallamok gyűjtésével, átvizsgálásával és összhangosítá-
sával foglalkozott. A bizottság irányelvül fogadta el, hogy az énekeskönyv előtt előbb 
egyetemes chorál-könyvet bocsát közre, a melyben benne foglaltatnának: a) az eddig hasz-
nálatban levő, közkedveltségű dallamok ; b) a magyar eredetű s a magyar lélek karakterét 
kifejező dallamok, ha művészi értékűek, tekintet nélkül arra, hogy eddig használatban 
voltak-e vagy nem ; c) a német, tót, angol és franczia dallamokból a feltétlen klasszikus 
becsűek; d) minden esetre bent kell lenniök azonban azon énekdallamoknak, amelyeknek 
szövege részint a hozzá fűződő emlékek, részint az általános elterjedés révén szinte hit-
vallási jelentőségre emelkedtek. Általában szem előtt tartandó, hogy az énekeskönyv első 
sorban a törzsökös magyar hívek lelki szükségletét elégítse ki. Ugyanezen elvet kell követni 
a szövegek szerkesztésénél is. Az énekeskönyvnek a vallásos és költői érzéket egyenlő 
mértékben kell szolgálnia, mert csak így érheti el czélját. 

Mivel az új egyetemes chorálkönyv anyaga a jövő évi egyetemes gyűlésig együtt 
lesz, sőt akkorra a bírálat rostáján is átmegy, az énekügyi bizottság tisztelettel kéri az 
egyetemes közgyűlést, hogy a kiadással járó tetemes költséget, mintegy 4.000 koronát 
előlegezni szíveskedjék. Ez összeg a chorálkönyvek eladásából megtérül. A részletes költ-
ségvetést a jövő évre fogjuk bemutatni, ez alkalommal az énekügyi bizottság csak elvi 
határozatot kér. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy az énekeskönyv szer-
kesztése folyamatban van. Az egyetemes énekügyi bizottság azon kérését, hogy 
az egyetem utalványozzon pénztárából előlegképen a chorálkönyv kiadására 4.000 
koronát, átteszi az egyetemes pénzügyi bizottsághoz azzal, hogy a mennyiben 
ezt a rendelkezésre álló források megengedik, a chorálkönyv kiadására szükséges 
összeget utalványoztassa is. 

139. (H.) Olvastatik a dunántúli egyházkerület közgyűlése által beterjesztett — 
a soproni felső egyházmegye közgyűléséből eredő -— következő indítvány: 

„Tekintettel arra, hogy nem tartozhatik az egyes egyházközségek jogkörébe és 
nem is helyes, hogy számos egyházközség a saját és esetleg a szomszédos egyházköz-
ségek használatára külön énekeskönyvet adjon ki, hanem hogy sokkal előnyösebb és helye-
sebb volna, ha más országok példájára a magyarhoni evang egyetemes egyház németajkú 
egyházközségeiben is egy és ugyanazon énekeskönyv volna használatban, a mi által az 
összetartozandóság tudata és közszellem hathatósan előmozdíttatnék, tisztelettel kérjük az 
egyházmegyei közgyűlést, méltóztassék ezen szerintünk fontos kérdést a kerületi gyűlés 
útján az egyetemes gyűlés figyelmébe ajánlani, illetőleg ott erre nézve véghatározatot 
provokáltatni." 

A közgyűlés átteszi ez indítványt az egyetemes énekügyi bizottsághoz. 

140. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 133-ik pontjánál felvétettek az egyes iskolai 
tápintézetek gyűjtéseinek tíz évi átlagát feltüntető kimutatások. 

A közgyűlés a beérkezett kimutatásokat átteszi a tanügyi bizottsághoz 
azzal, hogy a supplikatiónak megszüntethetése kérdésében véleményes jelentést 
tenni szíveskedjék. 

141. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 134-ik pontjánál javasolja a pénzügyi bizott-
ság, hogy a torzsai egyház helyi gyámintézete által alapított „Konfirmándusok Otthona" 
részére az egyetemes gyűlés segélyként egyszersmindenkorra kettőszáz koronát szavazzon meg. 

Az egyetemes gyűlés ezen javaslatot egyhangúlag magáévá tévén, azt 
határozattá emeli. 

142. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 135-ik pontjánál felvétetett az egyetemes fel-
ügyelői jelentés 12-ik pontja, a mely szerint a portómentességre igényt tartó egyházi hiva-
talok kimutatása a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz fel lett terjesztve. 

Tudomásul szolgál. 

143. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés 136-ik pontjánál indítvány tétetett, hogy 
azon időig, míg az egyházkerületek névtárai el nem készülnek, az egyetemes névtár elké-
szítése függőben hagyassék. 

Az egyetemes gyűlés ezen indítványt elfogadván, az egyetemes névtár 
elkészítését függőben tartja. 
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144. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 137-ik pontjánál felvétetett a bányai egyház- 144-151. 
kerületnek indítványa az országos vásároknak vasár- és sátoros ünnepnapokon való eltiltása 
tárgyában, továbbá a dunáninneni egyházkerületnek indítványa a vasárnapi munkaszünetnek 
a korcsmák, bor- és sörmérésekre való kiterjesztése tárgyában. 

A közgyűlés mindkét irányban a kormányhoz újabb felterjesztés intézését 
határozza el. 
145. (Zs.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület felterjesztése a jezsuita-rend 

reczepcziója tárgyában. 
Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest ezen, 

mindkét evangelikus egyházat érdeklő ügyet illetékes elintézés végett átteszi a 
• két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz. 

146. (Zs.) Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület felterjesztése az ipolyveczei 
leányegyház anyásítása ügyében, mely szerint a kormány a kért kongruát oly feltételekhez 
köti, a melyek a kongrua-törvényekkel ellenkeznek, midőn kiköti, hogy az egyház segéd-
lelkész czímén nem kérhet semmit, ha pedig a kongrua összege felemeltetnék, a különbö-
zetnek felét az egyház maga lesz köteles fizetni. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest ezen 
sérelmes intézkedések mellőzése iránt a kormányhoz felterjesztést intéz. 

147. (Zs.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerület felterjesztése, melyben a tiszai 
egyházkerület azon indítványát, hogy az egyházunkat érdeklő összes állami és egyházi 
törvények és rendeletek egy gyűjteményben összefoglalva kiadassanak, magáévá téve, a 
kérdéses gyűjteményt az egyetemes egyház aegise alatt indítványozza kiadni. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest érdem-
leges határozat hozatala előtt felhívja a tiszai egyházkerületet, mint indítványozót, 
hogy a munka kiadására vonatkozó, a költségekre is kiterjedő, részletes programmot 
kidolgozni és azt nyilatkozat végett a többi egyházkerülettel előzetesen közölni 
szíveskedjék. 
148. (Zs.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerület felterjesztése, melyben a stólaszedés 

megszüntetését és annak állami kárpótlását javasolja. 
Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest az 

ügyet megfelelő intézkedés tétele végett átteszi a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz. 

149. (Zs.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület felterjesztése, melyben a tanítók 
és családtagjaik részére kedvezményes vasúti jegyek kieszközlését kéri. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata nyomán, tekintettel 
arra, hogy az egyetemes közgyűlésnek a tanárok ilynemű kérése folytán benyújtott 
felterjesztése már kedvezőtlenül intéztetett el, az ügy felett napirendre tér. 

150. (Zs.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerület felterjesztése, melyben egy egyetemes 
egyházi nyomda felállítását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatával szemben, hogy 
az ügy adassék ki javaslattétel végett egy külön bizottságnak, ez ügy felett ez 
idő szerint napirendre tér. 

151. (Zs.) Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, melyben hivat-
kozással a Reischel-féle alapítvány ügyében 1906. évi november hó 28-án létrejött egyez-
ségre, a mely szerint a tiszai egyházkerülethez tartozó liptói és árvái egyházmegyében 
levő lelkészek, tanítók és özvegyek segélyezésével oly teher hárul az alapítványra, hogy 
azt a segélyek nagymérvű csökkentése nélkül viselm nem képes, azon kérelemmel fordul 
az egyetemes közgyűléshez, hogy addig, a míg az Árva- és Liptómegyében igényre jogo-
sultak léteznek, átmenetileg szavazzon meg az alapítványnak megfelelő segélyt. Egyúttal 
kéri, hogy az igényre jogosultak névsora közöltessék az alapítvány kezelőségével. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest az 
egyházkerület kérelmét oly kiterjedésben, a mint azt kérte, nem teljesítheti. Tekin-
tettel azonban arra, hogy az egyezség értelmében az árva- és liptómegyei igény-
jogosultak már 1906. évi november 28-ika óta segélyben részeltetők lettek volna, 
de a segélyezendők névsorának nem közlése miatt segélyben nem lettek részesítve, 
tekintettel továbbá arra, hogy az alapítvány jövedelmei az alapítványi szabályok 
értelmében 1906 november 28-ika óta teljesen ki lettek osztva és a segélyezet-
tektől vissza nem követelhetők, az árva- és liptómegyei jogosultak utólagos hason-
mérvű pótlólagos segélyezése által pedig a jövőben amúgy is tetemesen megcsökkenő 
segélyösszegek a már eddig segélyezetteket túlérzékenyen sújtanák : ennek követ-
keztében az egyetemes közgyűlés a Reischel-féle alapítvány részére egyszer s 
mindenkorra, a nyugdíjintézetre fordítandó 1907. és 1908. évi államsegély időközi 
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151-155. kamataiból 6000 koronát, azaz hatezer koronát megszavaz és kiutalványoz oly 
rendeltetéssel, hogy ez összegből az árva- és liptómegyei igényjogosultak az 
egyezség kikötései értelmében pótlólag az alapítványi szabályok értelmében és 
azok határozmányainak szem előtt tartásával segélyekben részesíthetők legyenek. 
Egyúttal átteszi az egyetemes közgyűlés az árva- és liptómegyei igényjogosultaknak 
a tiszai egyházkerület által felterjesztett névsorát a dunáninneni kerülethez azzal, 
hogy 1908. évi október hó 1-től kezdve az árva- és liptómegyei igényjogosultak 
is az alapítványi szabályzat határozmányai értelmében segélyezendők lesznek. 

152. (Gy.) A pénzügyi bizottság javasolja, hogy tekintettel a Budapesten lévő 
drágaságra, a szabályrendeletben megállapított 10 kor. napidíj helyett 16 korona állapíttassék 
meg, tekintve továbbá, hogy az egyetemnél egyházi elnökséget teljesítő megválasztatása 
szerint legidősebb püspöknek nagyon gyakran kell utazni, részére évenként egyezer korona 
útiátalány szavaztassék meg. 

Az egyetemes gyűlés ezen indítványt elfogadván, kiadja az egyetemes 
alkotmány és jogügyi bizottságnak azzal, hogy az egyetemes szabályrendelet 
szakaszait megfelelően módosítsa, úgy hogy az a jövő évi egyetemes gyűlés elé 
terjeszthető legyen. Ezen intézkedés csak az egyetemes gyűlés által jóváhagyott 
szabályrendelet módosítása után lép életbe. 

153. (Zs.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerület felterjesztése, a melyben utalva 
arra, hogy 1917. évben fogja egyházunk megünnepelni a reformáczió 400-ik évfordulóját, 
indítványozza, hogy e nevezetes évforduló különleges ünnepélyességgel ülessék meg és 
valamely nagyobbszabású intézmény létesítésével tétessék emlékezetessé. 

Az egyetemes közgyűlés a felvetett eszmét helyeselvén, felhívja az 
egyházkerületeket, hogy a reformáczió 400-ik évfordulójának mikénti megünnep-
lésére nézve javaslataikat felterjeszteni szíveskedjenek. 

154. (B.) Egyetemes felügyelő bemutatja dr. Mosánszky Titusz, eperjesi lakos, 
egyházközségi tagnak az egyetemes közgyűléshez intézett kérvényszerű beadványát, melyben 
annak elrendelését ajánlja, hogy egyházunk alkotmánya összes elemi és középfokú isko-
láinkban megfelelő alakban taníttassék. 

Az egyetemes közgyűlés dr. Mosánszky Titusz beadványát átteszi az 
egyetemes tanügyi bizottsághoz. 

155- (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén, az egyetemes felügyelő a gyűlés 
tagjainak kitartó érdeklődésükért, 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. 

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

Händel Vilmos s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző. 

Dr. Győry István s. k., 
világi egyetemes al jegyző. 

Dr. Lehotzky Antal s. k., 
világi egyetemes al jegyző. 

G}'ürky Pál s. k., 
egyházi egyetemes al jegyző. 

Bancsó Antal s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Báró Prónay Dezső s. k., 
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I. FÜGGELÉK. 

Szabályrendelet a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén 
egyetemes egyház nyugdíjintézetéről. 

I. Altalános határozatok. 

1. §• 
A magyarországi ág. hitv. evang. ker. egyetemes egyház kebelében fennálló egye-

temes nyugdíjintézetnek tulajdonosa és fentartója a zsinatilag szervezett egyetemes egyház ; 
de a nyugdíjintézet fentartásához kötelesek a nyugdíjas állomásokkal bíró egyházközségek 
s az illető egyházi testületek, valamint a nyugdíjintézetbe felvett tagok is hozzájárulni. 
(Zsinati törvény 3. §. első pontja.) N 

2- §• 
Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet szervezetének szabályrendeletileg való meg-

állapítására, az 1891—1894. évi zsinat nyugdíj intézeti törvényének 3. §-a második pontjá-
ban foglalt meghatalmazás alapján, az egyetemes közgyűlés hivatott és jogosult. 

3. §. 
Az egyetemes közgyűlés, az előbbi §-ban említett meghatalmazásnál fogva, az 

1898. évi január 1-je óta fennálló egyetemes nyugdíjintézetet a jelen szabályrendelettel 
újjászervezi. 

4. §. 
Az újjászervezett nyugdíjintézetnek a neve : A magyarországi ág. hitv. evang. 

ker. egyetemes egyház nyugdíjintézete. 

II. Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet tagjairól. 

5. §• 
Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet kötelezett és jogosult tagjai: 
a) Az egyetemes egyház kötelékében most létező vagy ezután keletkező egyház-

községek és missiói körök (Alk. 27. §) rendes lelkészei. 
h) A püspökök mellé alkalmazott (Alk. 140. §.) másodlelkészek, püspöki iroda-

vezetők és a püspöki missionárius lelkészek. 
c) Az egyetemes theologiai akadémiák tanárai. 
d) Az egyházközségek kebelében rendszeresített állomásokon működő s lelkészi 

képesítéssel bíró rendes vallástanítók (katechéták). 

6- §. 
Felvehetők az egyetemes egyházi nyugdíjintézetbe azon énekvezérek (kántorok), 

a kik tanítói oklevéllel vagy lelkészi képesítéssel bírnak s olyan rendszeresített egyház-
községi, kántori állomásokon működnek, melyek az országos tanítói nyugdíjintézethez, az 
1891. évi XLIII. t.-cz. 1. §-a szerint, nem bírnak jogosultsággal. 

Utólagosan felvehető tagul azon lelkész is, a ki, az 1897. évi nyugdíj intézeti sza-
bályrendelet 7. §-ában meghatározott kivétel jogával élve, nem lépett be az eddig fennállott 
egyetemes nyugdíjintézetbe. Köteles azonban a hivatkozott szabályrendelet 12. §-ában meg-
állapított járulékot, 4%-tóli kamattal együtt, a felvétel évétől 1898. évi január l-ig vissza-
menőleg az egyetemes nyugdíjintézet pénztárába utánfizetni. 
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A ki ez utánfizetést nem teljesítené egyszerre egész összegében, annak első évi 
nyugdíj illetménye az utánfizetési összeg levonásával állapítandó meg. 

Ezenfelül a 41., 42. és 43. §-ok határozmányai is kiterjesztetnek az ily utóla-
gosan felvett tagra nézve. 

8. §. 
A segédlelkészre nézve rendszerint akkor nyílik meg a felvételhez való jogigény, 

ha rendes lelkészszé lett, a mikor segédlelkészi szolgálati évei a 14. és 15. § értelmében 
beszámíttatnak. Ez esetben a beszámított szolgálati évekre eső fentartási és tagsági járu-
lékokat 4%-tóli kamattal pótlólag befizetni köteles. 

De felvehető a segédlelkész ezen minőségének tartama alatt is az egyetemes 
nyugdíjintézetbe tagul, mely esetben úgy a fentartási, valamint a tagsági járulékokat éven-
kint tartozik fizetni. 

9. §. 
A nyugdíjintézetbe való felvételért hivatalos hatósági úton az egyetemes nyugdíj-

intézeti bizottsághoz kérvény intézendő, melynek csatolmányai : 
a) a keresztlevél, 
b) hivány hiteles másolatban, 
c) a hivatali előd által élvezett fizetésben netán történt változás értékeléséről a 

20. § értelmében készített fizetési kimutatás. 
d) Az eddigi szolgálatról működési bizonyítvány. 
E kérvény haladéktalan benyújtására az új tisztviselőt a püspök, illetőleg az esperes, 

s szintúgy a theol. akadémiai igazgató a hiványnak megfelelő záradékolásával utasítani köteles. 

10. §. 

Az egyetemes nyugdíjintézetbe már előbb felvett tényleges tagok az új szerve-
zetben folytatólagosan élvezik a tagsági jogokat, a jelen szabályrendelet határozmányai 
értelmében. 

11. §. 
A tagok pontos törzskönyvi nyilvántartása végett az esperes, illetőleg theol. aka-

démiai igazgató köteles a hatáskörében található akár tényleges, akár nyugdíjazott tagok 
között történt halálesetet, lemondást, vagy átköltözést, valamint a nyugdíjra jogosult állo-
mások létszámában előforduló változást a püspök útján 15 nap alatt az ügyvivőhöz bejelenteni. 

A püspöki alkalmazottakra nézve ezen jelentést, az illető püspök közvetlenül teszi meg. 

III. A nyugdíjról. 

12. §. 
A tagok nyugdíjára nézve a következők határoztatnak : 
1. A püspök nyugdíja, beszámítható lelkészi 40 évi szolgálat után, a nyugdíjba 

beszámítható (19. §) lelkészi és püspöki (19. § d) fizetésének megfelelő összeg, mely azon-
ban 10,000 koronát meg nem haladhat. 

2. A rendes lelkész (5. § a.) nyugdíja, beszámítható 40 évi szolgálat betöltése 
után, tekintet nélkül fizetésére, 2400 korona; ha azonban beszámítható (19. §) fizetése 
magasabb, abban az esetben nyugdíja, beszámítható fizetésének megfelelő, de 4800 koronát 
meg nem haladható összeg. 

3. A theol. akadémiai tanár nyugdíja, beszámítható 30 évi szolgálatának betöltése 
után, beszámítható (19. §) fizetésének megfelelő összeg. 

4. A nyugdíjintézet többi tagjainak nyugdíja, beszámítható 40 évi szolgálat betöl-
tése után, a beszámítható (19. §) fizetésnek megfelelő, de 4800 koronát meg nem halad-
ható összeg. 

5. A teljes nyugdíjra jogosító szolgálati időhatár előtt csak valamely testi vagy 
szellemi fogyatkozásból eredő és szabályszerűen (22. §) beigazolt munkaképtelenség, vagy 
pedig a hivatal viselésére, az egyházi alkotmány 329. § f ) pontja alapján ítéletileg kimondott 
képtelenség miatt van helye a nyugdíjazásnak. 

A szolgálati időhatáron belül a nyugdíj mennyisége: a beszámítható 5 szolgálati 
év betöltése után a beszámítható fizetésnek 30%-tólija, illetőleg a theol. akad. tanártag fize-
tésének 25%-tólija, mely aztán évenkint 2%-tólival, illetőleg a theol. akad. tanártagé 3%-tóli-
val növekszik. 

A megkezdett év minden teljesen lejárt hónapja után az illető évre eső nyugdíj-
növedék egytizenkettedrésze számítandó. 

6. A ki munkaképtelenség miatt, a szolgálati időhatár elérése előtt kényszerült 
nyugalomba vonulni, annak szabályszerű nyugdíj-hányadát, különös figyelmet érdemlő eset-
ben, az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság felemelheti — családi viszonyaira, vagyoni 
állapotára, betegsége nemére és teljes nyugdíjigényére való tekintettel. 
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13. §. 
A nyugdíj mennyiségét az előző 12., illetőleg 7. §, valamint a következő 14., 15. és 

16., illetőleg 41., 42. és 43. §-ok értelmében az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság állapítja 
meg: a tag beszámítható fizetésének azon összegét véve a kiszámítás alapjául, mely után a 
járulékok tényleg fizettettek. 

A megállapított nyugdíj, az ugyanazon bizottság által egyidejűleg meghatározott 
naptól kezdve, havonkinti egyenlő részletekben előlegesen jár az egyetemes nyugdíjintézet 
pénztárából, a nyugdíjazott részére életfogytáig. 

IV. A szolgálati idő számításáról. 

14. §. 
A nyugdíjjogosultságba beszámítható szolgálati évek a tag hivatalbalépésének 

napjától veszik kezdetüket, feltéve, hogy a tag már akkor betöltötte 24. életévét; ellenkező 
esetben a szolgálati idő csak az utóbbi életkor betöltésétől számítandó. 

Átmenetileg a régi tagokra nézve, az eddig már bírt tagsági évek száma, mint 
szerzett jog, épségben marad. 

15. §. 
A szolgálati évekbe csak az egyetemes nyugdíjintézethez jogosultsággal bíró állo-

máson és csak a megszakítás nélkül folytatott működés időtartama számítható be. 
A szolgálat megszakítása esetében a szolgálati idő a működésnek újból való 

megkezdésétől számítandó. 
Ha más minősítvényű nyugdíj intézeti tag utóbb theol. akadémiai tanárrá lesz, 

vagy megfordítva: az addig betöltött szolgálati évek, a 40, illetőleg 30 évi szolgálati idő-
határ különbözősége daczára, egyenlően számítanak. Köteles azonban a theol. akad. tanár-
nak átlépő tag úgy a tagsági, valamint a fentartási járulékoknak a beszámított évekre eső 
különbözetét 4%-tóli kamattal utánpótolni; megfordított esetben pedig e különbözet az illető 
tag javára járulékába betudandó. 

Különös figyelmet érdemlő rendkívüli esetben, a nyugdíjintézeti bizottság a szol-
gálati idő számítására nézve, kivételesen is határozhat. 

16. §. 
A nyugdíjintézet kötelékébe a jelen szabályrendelet életbelépése előtt már felvett 

tagoknak összes szolgálati éveik, az előbbi 14. és 15. §-ok értelmében, beszámíttatnak 
nyugdíjjogosultságukba: mégpedig az egyetemes nyugdíjintézet fennállásának időtartamára 
eső szolgálati évek a 41., illetőleg 42. §-okban, — az egyetemes nyugdíjintézet felállítását 
megelőző, vagyis az 1898. évi január l-jétől visszamenőleg számított szolgálati évek ellen-
ben a 43. §-ban szabályozott pótló illetőleg utólagos befizetések kötelezettsége mellett. 

Az előző §-ból folyólag, az ugyanott említett régi tagok kötelesek a jelen szabály-
rendelet életbelépése után életkorukat keresztlevéllel s szolgálati éveik számát megfelelő 
(22. § a) működési bizonyítvánnyal igazolni. 

V. A nyugdíjba beszámítható fizetésről. 

18. §. 

A jelen szabályrendelet vonatkozó §-aiban említett beszámítható fizetés alatt értendő : 
a 19. és 20. §-okban meghatározott kulcs alkalmazásából eredő olyan egyenértékösszeg, mely 
a tag nyugdíjigényének kiszámítására szolgál alapul. Ennélfogva a beszámítható fizetés csak 
a jelen nyugdíjintézeti szervezet keretében s az itt szabályozott czélból bír értékkel ; ellenben 
kizártnak tekintendő a fizetés fogalmából származható minden olyan következtetés, mely 
a nyugdíj intézeti tag hiványi javadalmának, illetőleg lelkészi congruájának, avagy . állami 
adójának a változását vonhatná maga után 

19. §. 
A nyugdíjigényt tevő összeg mennyiségének kiszámítására alapul szolgálnak a 

következők : 
a) A hiványi javadalom pénz-egyenértéke, be nem számítva abba a lakást és 

kertet, illetőleg a lakásdíjat. 
b) Az egyházközség, illetőleg a theol. akadémia által megajánlott s annak pénz-

tárából élvezett fizetésemelés, személyi pótlék, illetőleg korpótlék, ha annak összege után 
már legalább öt éven át fizettettek a megfelelő járulékok. 

13" 
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c) A vallástanításért élvezett díj, ha a tagot e tanításra maga az egyházközség a 
díj összegének megjelölése és saját terheképen való állandósítása mellett hiványilag kötelezte 
s ha e díj után már legalább öt éven át befolytak a megfelelő járulékok. 

d) A püspök lelkészi fizetéséhez hozzászámítandó az illető egyházkerület köz-
gyűlése által megállapított püspöki fizetés összege, kizárva ebből az úti és irodai átalányt, 
valamint a segédek tartására szánt illetményeket. 

A b) és a c) pontokban kívánt öt évi járulékfizetés feltétele a jelen szabályrendelet 
életbelépése előtt már fennállott ily természetű javadalmazásokra nem alkalmazandó ; az 
ugyanazon pontokban kifejezett többi feltétel azonban e javadalmazásokra is vonatkozik. 

20. §. 

Tekintettel az előbbi 19. § határozmányaira, azon rendes lelkészek (5. § a), a kik-
nek nyugdíjigénye 2400 koronát meg nem halad, a jelen szabályrendelet érvénybelépése 
után, a 17. §-ban megkívánt okiratok beterjesztésével egyidejűleg csupán arról tartoznak 
hivatalos nyilatkozatot tenni, hogy beszámítható lelkészi fizetésükhöz képest nyugdíjigényük 
a szabályszerű 2400 korona minimum. 

Ellenben azon rendes lelkészek fizetéséről, a kiknek nyugdíjigénye 2400 koronát 
meghalad, valamint a nyugdíjintézet többi összes tagjainak fizetéséről az illető egyházközség 
közgyűlése, illetőleg a nyugdíjra jogosult állomást fentartó testület kormányzó hatósága, a 
jelen szabályrendelet életbelépése után, fizetéskimutatást tartozik készíteni, a hivány minden 
egyes tételét külön-külön értékelve, a következő utasítás szerint: 

1. Kimutatandó tételenkint és összesen a hivány vagy közgyűlési határozat vagy 
egyéb okirat alapján élvezett készpénzjárandóság. 

2. Megállapítandó a hivány szerint haszonélvezett földbirtok évi jövedelme, mégpedig: 
a) Ha a földbirtoknak megművelését az arra kötelezett egyházközség készpénzzel 

megváltotta, akkor a megváltási ár összege az 1. pontban mutatandó ki; a földbirtok évi 
jövedelméül pedig azonfelül a kataszteri tiszta jövedelem egyszerese veendő. 

b) Ha a földbirtoknak megművelését az egyházközség természetbeni szolgálmány-
képen teljesíti, akkor e szolgálmány az azon vidéken szokásos lelkészi földmunka-megváltás 
összegéhez mérten értékelendő s azonfelül a földbirtok évi jövedelméül a kataszteri tiszta 
jövedelem egyszerese veendő. 

c) Ha a haszonélvezett földbirtoknak a megművelése magát a lelkészt terheli, abban 
az esetben az évi jövedelem a kataszteri tiszta jövedelemnek a két- és félszerese 

d) Ha a lelkész elfogadható módon beigazolja, hogy az ingatlan az utolsó öt 
éven át haszonbérbe volt kiadva, akkor az évi jövedelem a haszonbér öt évi átlag szerint 
állapítható meg. 

e) Megengedhető az is, hogy az egyházközség közgyűlése a lelkész haszon-
élvezetében álló földbirtok évi jövedelmét az 1898. évi XIV. t.-cz. (lelkészi congrua) végre-
hajtása tárgyában, ugyanazon évi október 24-dikén 4433. ein. sz. a. kiadott vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelet utasítása értelmében is igazolhassa. 

3. A hiványi javadalmat tevő terményeknek utolsó öt évi átlagos egységára így 
állapíttatik meg métermázsánkint : búza 16 K, rozs 14 K, árpa 12 K, zab 10 K. 

Egyéb természetbeni szolgáltatások pénzértéke az utolsó öt évi átlagos egységárak, 
illetőleg a hiványban foglalt megváltási ár szerint állapítandók meg. 

4. A stóla-jövedelem meghatározása czéljából kimutatandó az egyházközségi anya-
könyvek alapján, a lelkészen kívül az eg}fházközség felügyelője, esetleg gondnoka és jegy-
zője által aláírt bizonyítványnyal, az utolsó öt évről külön-külön a keresztelési, esketési és 
temetési esetek évenkinti száma. Ezzel kapcsolatosan ugyanígy kimutatandó, a lelkészi iktató-
könyv alapján, az évenkint kiállított anyakönyvi kivonatok száma. E kimutatásból eredő 
öt évi átlagos esetek száma a hiványban megállapított stóla díjtételei szerint értékelendő. 

Meghatározandó, hogy a temetésért megállapított különböző díjtétel a temetések 
évi számának milyen hányada szerint nyerhet alkalmazást. 

A mely egyházközségben több lelkész van, meghatározandó az arány, mely sze-
rint a stólajövedelem köztük megoszlik. 

5. A kimutatáshoz a hivány s az értékelést igazoló okmányok eredetben vagy hiteles 
másolatban, valamint a hiteles kataszteri birtokív csatolandó. 

6. Ha a kimutatás beszolgáltatására kitűzött határidő közben a lelkészi állomás 
üres, akkor a kimutatás elkészítése czéljából az esperes intézkedik. 

7. A fizetés-kimutatás az espereshez, a theol. akadémia részéről pedig az illető 
püspök útján közvetlenül az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz küldendő. 

8. Az esperes a begyűjtött fizetés-kimutatásokat az egyházmegyei nyugdíjügyi 
bizottsághoz terjeszti, az értékelés megvizsgálása, esetleg kiigazítása s a fizetés összegének 
javasló megállapítása végett. 

Ezen javaslatot az esperes felterjeszti a püspökhöz, ki azt saját észrevételei kap-
csán, az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz teszi át. 
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9. A püspöknek s a püspöki alkalmazottaknak fizetéséről az egyházkerületi nyug-
díjügyi bizottság készít kimutatást s azt a püspökhöz további rendelkezésére beterjeszti. 

10. Az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság, az ekként hozzáérkezett fizet és-kimuta-
tások alapján, a nyugdíjba beszámítható s egyszersmind a járulékok kivetésére alapul szolgáló 
fizetéseket egyenkint végleg megállapítja, kikerekítve az egyes számtétel elhagyásával mindig 
tizedesszámú összegre. 

Az ekként megállapított fizetési összeg 10 évig marad érvényben s csak a 19. § 
b) pontja által szabályozott esetben eshetik változás alá. 

21. §. 

Az előző 20. §-ban megszabott eljárás követendő abban az esetben is, ha a jövő-
ben keletkező valamely ú j állomás kíván nyerni nyugdíjjogosultságot ; valamint akkor is, 
ha a már megállapított fizetés idővel oly természetű javadalommal emeltetnék, mely a nyug-
díjigény emelkedését is maga után vonná. 

VI. A nyugdíjaztatási eljárásról. 

22. §. 
A tag nyugdíjaztatásánál követendő eljárásra nézve ezek határoztatnak : 
a) A nyugdíjat igénylő tag, e végből az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz 

intézendő kérvényét az illetékes egyházmegye esperesi hivatalához, illetőleg a theol. aka-
démiai tanártag az akadémia helyi kormányzó (kis vagy végrehajtó) bizottságának elnök-
ségéhez adja be, mely kérvényhez melléklendő : a keresztlevél s az illetékes esperes' által, 
illetőleg a theol. akad. tanártagra nézve, a theol. akadémia igazgatója által kiállítandó szol-
gálati bizonyítvány, esetleg bizonyítványok. 

A püspöki alkalmazottnak nyugdíjaztatási kérvényét elsőfokúlag az illető püspök látja el. 
b) Ha a tag az egyházi alkotmány 329. § f ) pontja alapján kimondott s jogerőssé 

vált ítélet következtében nyugdíjazandó, ez esetben az ítélet végrehajtására hivatott esperes 
hivatalból tesz a nyugdíjaztatás czéljából előterjesztést a püspök útján az egyetemes nyug-
díjintézeti bizottsághoz, csatolva a jogerős ítéletet, a nyugdíjazandó tag keresztlevelét és 
szolgálati bizonyítványait. 

c) Ha a tag munkaképtelenség alapján kéri nyugdíjaztatását, ez esetben az egyház-
kerületi, illetőleg az egyházmegyei nyugdíjügyi bizottság, illetőleg a theol. akadémiai kis 
(vagy végrehajtó) bizottság a kérvényező tagot munkaképtelenségére nézve, az e czélból 
megbízott közhatósági orvos által zárt ülésben megvizsgáltatja, vagy esetleg a kérvényező-
nek saját lakásán két bizottsági tag jelenlétében való orvosi megvizsgáltatását elrendeli. 
A bizottság aztán, az orvosi megvizsgáltatás eredményéhez képest, a munkaképtelenségre 
nézve nemcsak az orvos szakvéleményét, hanem a saját észrevételeit is, a nyugdíjazást 
ajánló vagy megtagadó javaslatával együtt, jegyzőkönyvbe foglalja. Ezen jegyzőkönyvet, a 
nyugdíjazandónak keresztlevelével és szolgálati bizonyítványával együtt az esperes, illetőleg 
a theol. akad. kis (végrehajtó) bizottság elnöke a püspökhöz, ez pedig az egyetemes nyug-
díjintézeti bizottsághoz átteszi. 

Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság az ily úton s így felszerelve elébe érkezett 
kérvényt érdemlegesen tárgyalja s ha az előbbi eljárás pótlását vagy az ügyiratok kiegészí-
tését nem látja szükségesnek és ha az elutasításra semmi ok sem forog fenn, a nyugdíjat 
megállapítja (13. §) és folyóvá teszi. 

23. §. 
Az utóbbi § c) pontjából folyólag, tekintettel a 20. § 8., illetőleg 9. pontjában 

kívánt teendő ellátására is, az egyházkerületek, valamint az egyházmegyék kötelesek saját 
kebelükben nyugdíjügyi-bizottságot szervezni, az elnökségen kívül legalább három tag 
választásával. 

24. §. 
Átmenetileg, a jelen szabályrendelet életbelépésétől számított első öt évi időtartam 

alatt, senki sem nyugdíjazható, pusztán csak a betöltött 40, illetőleg 30 évi szolgálat jog-
czímén ; hanem e mellett szükséges még vagy a 70. életév betöltése, vagy pedig a munka-
képtelenségnek a 22. § c) pontja értelmében való beigazolása. 

25. §. 
Elveszti nyugdíjigényét, illetőleg a már folyósított nyugdíját azon tag: 
a) a ki hivataláról lemond vagy állomását vétkesen elhagyja; 
b) a ki az ág. hitv. evang. egyház kebeléből kitér, illetőleg a magyarországi ág. 

hitv. evang. egyetemes egyház kötelékéből kiválik; 
c) a ki az egyházi alkotmány 326. § d) pontja szerint, jogerős ítélettel, a hivatalból 
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való elmozdítás mellett egyszersmind képtelenné nyilváníttatott minden egyházi és iskolai 
hivatal viselésére ; 

d) a ki, tekintettel az egyházi alkotmány 324. § i) pontjára, bűnfenyítő úton 
jogerősen elítéltetett. 

e) a ki az egyetemes egyházon kívül álló testületnél, vagy az állam nyugdíj-
intézeténél nyert az egyetemes nyugdíjintézetben bírt nyugdíjigényének megfelelő mérvű 
nyugdíjra jogosultságot. 

VII. Az özvegyi ellátásról. 

26. §. 

A nyugdíj intézeti tag neje, férjének elhúnytával, ellátási díjra jogosult, mely a 
férj beszámítható fizetése alapján, 2400 koronáig terjedőleg, a fizetésnek 50 % tólija, azon 
túl pedig még 20%-tólival növekszik 1600 koronáig, mely összegnél az ellátási díj nem 
lehet magasabb. 

A 2400 koronánál kevesebb beszámítható fizetéssel bíró rendes (5. § a.) lelkész 
özvegyének ellátási díja a rendes lelkészi nyugdíjigény minimumának (12. §.) 50%-tólija, 
vagyis 1200 korona. 

Az ekként megszabott ellátási díj csak azon özvegyet illeti meg, a kinek elhúnyt 
férje legalább öt beszámítható szolgálati évet már betöltött. 

27. §. 
Ha a tag halála a szolgálatába beszámítható első öt évnek betöltése előtt követ-

kezett be, ez esetben özvegyének ellátási díja az előbbi 26. §-ban meghatározott kulcs 
szerint számítandó ellátási díj összegének a felerésze. 

28. §. 
Az előbbi két § szerint meghatározott ellátási díjat s gyermekeire a neveltetési 

díjat megkaphatja az a nő is, akinek férje, az egyházi alkotmány 326. § c) pontja értelmé-
ben, a hivatalból jogerős ítélettel el.mozdíttatott. 

E díjazást azonban a nyugdíj intézeti bizottság megszüntetheti, ha a férj új hiva-
talt nyer. 

29. §. 
Úgy az özvegynek, valamint az árvának díjazása, ha az elhúnyt tag hivatalban 

állott, ez esetben a halálától számítandó félév leteltével, ha pedig már nyugdíjas állapotban 
halt meg, akkor a halála napját követő hó 1-én veszi kezdetét, havonkinti egyenlő és 
előleges részletekben. 

30. §. 
Az ellátási díjra nem tarthat jogigényt, illetőleg a már megszerzettet elveszti 

azon özvegy: 
a) a ki férjétől ennek haláláig önhibája miatt elváltán élt; 
b) a ki férjével ennek aggkorában vagy halálos betegségében, nyilvánvaló czélza-

tossággal, csak az özvegyi ellátási díj magarészére való biztosítása végett lépett házasságra ; 
c) a ki a 60. életévét már betöltött férjével kötött házasságban három éven belül 

lett özvegygyé ; 
d) a ki férjével ennek nyugdíjaztatása után kötött házasságot; 
e) a ki újból férjhez ment ; 
/ ) a ki az ág. hitv. evang., illetőleg a ref. egyházból kitért ; 
g) a ki nyilvánvalóan a közerkölcsiséget megbotránkoztató életmódot folytat ; 
h) a ki, tekintettel az egyházi alkotmány 324. § i) pontjára, bűnfenyítő úton 

jogerősen elítéltetett. 

VIII. Az árva neveltetési dijáról. 

31. §. 
A nyugdíjintézeti tagnak 20-ik életévét még be nem töltött törvényes gyermekét, 

az apának bármikor bekövetkezett halála esetében neveltetési díj illeti meg, mely az atyátlan 
(fél) árvák mindenike részére évi 200 kor., a szülőtlen (teljes) árvák mindenike részére évi 
300 koronában állapíttatik meg. 

A 28. § által meghatározott esetben a gyermekek a fél árvák díját kapják. 
Ha az özvegy anya a 30. § következtében elveszti az ellátási díjhoz való jog-

igényét, gyermekei teljes árváknak tekintendők s e szerint díjazandók. 
Kivételesen, a 20 éves életkoron túl is az olyan árvák, a kik valamely testi, avagy 

szellemi fogyatkozás miatt teljesen keresetképtelenek, tovább is díjazhatok az egyetemes 
nyugdíj intézeti bizottság által esetenkint meghatározott módon és mértékben. 
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32. §. 

Megszűnik a neveltetési díj a 20-ik életév betöltése előtt is a leányra nézve, ha 
férjhez ment, továbbá azon árvára nézve: 

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

vallását követi (1868. évi LIII. t.-c. 14. §.) ; 
c) a ki nyilvánvalóan a közerkölcsiséget sértő életet folytat, avagy az egyházi 

alkotmány 324. § i) pontjára való tekintettel, bűnfenyítő úton jogerősen elítéltetett. 

IX. A betegápolási díjról. 

33. §. 

A hivatalban álló tagnak halála esetében özvegye, vagy a neveltetési díjra még 
jogosult árvája, vagy az elhúnytat ápolt s vele ugyanegy háztartásban élt hajadon vagy 
özvegy leánya, vagy édesanyja vagy elsőfokú nővére, az ehhez való jogosultságot kellően 
igazoló bizonyítvánnyal felszerelt s a 35. § útmutatása szerint intézendő kérvény folytán, 
egyszersmindenkorra háromszáz (300) korona betegápolási díjban részesíthető az egyetemes 
nyugdíjintézeti bizottság által. 

X. A nyugalmazott tag halála esetében járó temetési illetményről. 

34. §. 

A már nyugdíjazott állapotban elhalt tag temetésére háromszáz (300) korona teme-
tési illetményt folyósíthat az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság: az elhúnyt özvegyének 
vagy a neveltetési díjra még jogosult árvájának, vagy az elhúnytat ápolt s vele ugyanegy 
háztartásban élt hajadon vagy özvegy leányának, vagy édesanyjának, vagy elsőfokú nővéré-
nek, a 35. § útmutatása szerint intézendő s az előbbi felsoroltak jogczímét kellően igazoló 
bizonyítvánnyal felszerelt kérvényre. 

Ha valamely nyugdíjazott tag elhagyatottan s vagyontalanul halna el, abban az 
esetben tisztességes temetéséről a lakóhelyére nézve illetékes lelkész gondoskodik a temetési 
illetmény terhére, az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz teendő elszámolás kötelezett-
sége mellett. 

XI. Az ellátási és neveltetési dijért való folyamodványról. 

35. §. 

Az özvegy a saját ellátási, valamint gyermekeinek neveltetési díjáért együttesen, 
az egyetemes nyugdíj intézeti bizottsághoz intézett folyamodványát az illetékes espereshez, a 
theol. akad. tanártag özvegye, az illető theol. akadémia igazgatójához, a püspöki alkalmazott 
özvegye pedig az illető püspökhöz adja be következőképen felszerelve : 

a) Ha az özvegy csupán a saját személyére nézve_ igényli az ellátási díjat, ez 
esetben melléklendő : férjének halálesetéről egyházi anyakönyvi kivonat, a házasságról egy-
házi esketési anyakönyvi kivonat és az illetékes lelkész bizonyítványa arról, hogy a szabály-
rendelet 30., illetőleg 32. §-ában érintett esetek nem forognak fenn. (Lásd alább még 
a d) pontot.) 

b) Ha az özvegy a saját ellátási díja mellett egyszersmind gyermekeinek neveltetési 
díjáért is folyamodik, ez esetben az előző a) pont alatt kívánt bizonyítványokon kívül 
melléklendő a neveltetési díjra jogosult gyermekek keresztelési anyakönyvi kivonata is, vagy 
pedig családi értesítő. (Lásd alább még a d) pontot.) 

c) A szülőtlen árvák neveltetési díjáért törvényes gyámjuk intézi és adja be e § 
első pontjának útmutatása szerint a folyamodványt, melyhez melléklendő : a családi értesítő 
és a törvényes gyám kinevezését tartalmazó árvaszéki végzés vagy annak hiteles másolata. 
(Lásd alább még a d) pontot). 

d) A felsorolt okmányokon 'kívül minden esetben melléklendő még az elhalt 
családfő szolgálatáról az esperes, illetőleg theol. akad. igazgató bizonyítványa. 

Az a), b) és c) pontok alatt jelzett okmányokat az illetékes lelkész : „Hivatalból 
egyházi belkezelési czélra bélyegmentes" jelzéssel ellátva (1896. évi egyetemes jegyzőkönyv 
69.) az egyházi anyakönyvből kivonatozva díjmentesen állítja ki. 

A folyamodványt az esperes, illetőleg a theol. akadémia igazgatója, esetleg a saját 
észrevételeivel ellátva, a püspökhöz terjeszti fel, ez pedig a nyugdíjintézeti ügyvivőhöz teszi át. 
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XII. A díj nyugtázásáról s kifizetéséről. 

36. §. 
Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság által folyóvá tett díjnak esedékessé vált 

részletéről szóló nyugta, az egyetemes egyházi nyugdíjintézet pénztára részére állítandó ki, 
a szabályszerű bélyeggel ellátva. 

Az atyátlan árvák díját az özvegy anya nyugtázza a saját díjával együttesen. 
A szülőtlen árvák díját törvényes gyámjuk nyugtázza. 
A díjazott árvák a nyugtában névszerint is felsorolandók. 
Minden nyugtán az illetékes lelkész hivatalból igazolja a díjazottnak esetleg a 

nyugta szövegében megnevezett árváknak életbenlétét s a díjélvezés jogczímének fennállását, 
tekintettel a szabályrendelet 25. illetőleg 30. vagy 32. §-aiban megszabott feltételekre. 

Ha az illetékes lelkész a jogczím fennállásának igazolását megtagadná: köteles 
erről indokolt előterjesztést tenni az espereshez, ki az ügyet megvizsgálja, a vizsgálat 
eredményét jelentésbe foglalja s ezt a lelkészi előterjesztéssel együtt a püspök útján a 
nyugdíjintézeti bizottsághoz terjeszti. 

A nyugta akár közvetlenül az illető fél által postán bérmentesítve, akár az illetékes 
lelkész által hivatalosan a nyugdíjintézeti ügyvivőhöz küldendő be előzetesen, ki azt ellen-
őrző számfejtés után a nyugdíjintézet pénztárába teszi át, mely a díjat a postai költség 
levonása nélkül közvetlenül a jogosult czímére küldi meg. 

XIII. A fentartási és tagsági járulékokról. 

37. §. 
Az egyetemes egyház az általa fentartott egyetemes nyugdíjintézetre következő 

járulékokat biztosít és• tesz folyóvá a nyugdíjintézet pénztárába: 
a) Az egyházi közalap jövedelméből évenkint 48.000 koronát. 
b) Az 1907. és 1908. évekre kapott hármas czélú államsegélynek együttesen 

903.600 koronát tevő összegéből egyszersmindenkorra 301.200 kor. tőkeképen. 
c) Ugyanezen államsegélynek az 1909. évtől kezdve már teljes egészében folyósí-

tandó évi 903.600 korona összegéből évenkint 301.200 koronát. 

38. §. 
Az egyházközségek, valamint a nyugdíjra jogosító állomásokat fentartó testületek 

kötelesek (Nyugdíjtörvény 3. §) minden ilyen állomás után, az ennek javadalmát képező 
s nyugdíjba beszámított fizetés, illetőleg nyugdíjigény összegének l°/o-tóliját, — a theol. 
akadémiák pedig 4%-tóliját évenkinti fentartási járulékképen fizetni az egyetemes nyugdíj-
intézet pénztárába. 

A rendes lelkészi állomás után járó 1%-tóli járulék előírásánál a nyugdíjigényül 
felvett fizetés gyanánt a 2400 kor. tekintendő akkor is, ha a hiványi fizetés ez összeget 
meg nem haladja. 

Az egyházközségek ezenfelül kötelesek az egj^etemes nyugdíjintézet javára évenkint 
egyszer templomi offertóriumot tartani s azt az egyházmegyei pénztár útján, a fentartási 
járulékkal egyszerre beszolgáltatni. 

A püspöki nyugdíj-igénynek a lelkészi beszámítható fizetés összegéig terjedő 
hányadára eső 1%-tóli fentartási járulékot az illető egyházközség, — az azonfelüli hányada 
után pedig úgy a fentartási 1%-tóli, valamint a tagsági összes járulékokat az illető 
egyházkerület fizeti. 

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

39. §. 
Az egyházi alkotmány 75. §-a által meghatározott esetben az illető egyházközség 

tartozik az időközi lelkészi fizetés egynegyed évi részletét az egyetemes nyugdíjintézet 
pénztárába beszolgáltatni. 

Az illetékes esperesnek kötelessége ily esetben az időközi jövedelem pontos 
kiszámítását ellenőrizni s megállapítása után, erről a nyugdíjintézet ügyvivőjét értesíteni. 

40. §. 
Az egyetemes nyugdíjintézet tagja köteles fizetni: 
a) Belépési járulékul a nyugdíjba beszámítható fizetésének, illetőleg nyugdíj-igé-

nyének 10%-tóliját, a theol. akadémiai tanár tag pedig 20%-tóliját : vagy egyszerre vagy 
5 évi egyenlő részletekben, a maradványösszeg 4%-tóli kamatjával együtt. 
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Ha a fizetés utóbb a nyugdíjba beszámítható összeggel javíttatnék, úgy ez összeg 
után szintén 10°/0-tóli, illetőleg a theol. akad. tanár tag részéről 20%-tóli pótjárulék fizetendő. 

b) Évi járulékul különbség nélkül minden tag a nyugdíjba beszámított fizetését, 
illetőleg nyugdíj-igényét tevő összegnek 3%-tóliját, a szolgálat 40, illetőleg 30-dik évének 
betöltéséig. 

Azon rendes lelkész tehát, a kinek nyugdíj-igénye a szabályszerű 2400 K minimum, 
ezen összeg után tartozik a járulékokat fizetni, habár fizetése annál kevesebb is. 

Az évi járulék fizetésének kötelezettsége a hivatalba való lépés napjától kezdődik. 
Az első évben tehát a tag szabályszerű évi járulékának csak a hivatalba lépés napjától a 
polgári év végéig eső részlete fizetendő. 

41. §. 

Minden régi tag, a jelen szabályrendelet életbelépése után, köteles az előbbi 
szabályrendelet alapján befizetett 120 kor., illetőleg a theol. akad. tanár tag 200 korona 
belépési járulékát, a 40. § a) pontja szerint számítandó összegre, az ugyanott szabályozott 
módon pótlólag kiegészíteni. 

42. §. 

Az előbbi 41. §-ban meghatározott pótló járulékon kívül, a kiknek az egyetemes 
nyugdíjintézetben már tényleg bírt tagsági éveken felül, a 16. § alapján, olyan évek számít-

tatnak be szolgálati idejükbe, melyek az egyetemes nyugdíjintézet fennállásának időtarta-
mára esnek s a melyekre befizetést nem teljesítettek, azon tagok kötelesek ez utóbbi évekre 
a régi szabályrendeletben megszabott tagsági járulékokat s a mennyiben az illető állomás 
után nem fizettettek volna a fentartási járulékok sem, úgy ez utóbbiakat is 4°/0-tóli kamattal 
utánfizetni, a 40. § a) pontjában megengedett módon. 

A ki ez utánfizetés kötelezettsége alól felmentést venne igénybe, az nem léphet 
az utánfizetéstől feltételezett jog élvezetébe. 

Ha az illető tag az e §-ban megszabott utánfizetésnek, valamint a 41. §-ban 
megkívánt pótfizetésnek letörlesztése előtt meghalna, avagy nyugalomba vonulna, a neki 
vagy az utódainak szabályszerűen járó' díjból a hátralékos összeg levonandó. 

43. §. 
A kinek a 16. S alapján, az egyetemes nyugdíjintézet felállítását, vagyis az 

1898. évi január l-jét megelőző időből bírt szolgálati évei beszámíttatnak nyugdíj-jogosult-
ságába, azon tag terhére a visszamenőleg, legfeljebb a szolgálati időhatárig terjedő mennyi-
ségben beszámított évekre a 40. § b) pontja szerint eső 3%-tóli évi járulékok kamat nélküli 
összege, mint függő tartozás veendő nyilvántartásba s akkor, a mikor a tag nyugdíjigényét 
érvényesíti: nyugdíjából e függő tartozásának 4%-tóli kamata évenkint levonandó, illetőleg 
évi nyugdíjának összege e levonással állapítandó meg. 

E levonásnak az özvegyellátási, sem pedig az árvaneveltetési díjból nincs helye. 
A tag halála után e függő tartozása leírandó. 
Ha az ily tag a terhére felszámított utánfizetési összeget egyszerre letörleszti, ez 

által azon előnyt biztosítja magának, hogy nyugdíja teljes összegében lesz nyugalomba vonu-
lásakor folyósítva. 

44. §. 
Az egyházközségeket, illetőleg fentartó testületeket, valamint a tagokat szabály-

szerűen terhelő s az ügyvivő által évenkint Részletes járulék-számlán előírt járulékok 
beszedése az egyházmegyéknek s a theol. akadémiáknak, illetőleg pénztárosaiknak a 
kötelessége. 

45. §. 
A járulékok befizetésére nézve a következők határoztatnak : 
a) Az egyetemes egyház fentartási járulékát az egyetemes pénztár legkésőbb 

deczember 31-ikén átteszi a nyugdíjintézet pénzeárába. 
b) Az egyházközségi, illetőleg fentartótestületi és a tagsági járulékok befizetési 

kötelezettségének határnapja minden év november 1-ső napja. 
c) A hátralékos tartozás után 4%-tóli késedelmi kamat jár, melyet a járulék 

beszedésére kötelezett pénztár jogosult kiróni és bevételezni. 
d) Az egyházmegyei, illetőleg theol. akadémiai pénztárnok mihelyt a Részletes 

járulékszámla hozzá megérkezett, ennek alapján értesíti az illetőket a rájuk kirótt járulék 
mennyiségéről. 

A bevételezett járulékokat s offertoriumokat aztán, a pénzküldésnél minden egyes 
esetben használandó Befizetési jelentés kapcsán, beküldi az egyházkerületi pénztárba. 

Ha valamely egyházközség vagy fentartó testület, vagy tag november l-jén túl 
hátralékban maradna, azt a pénztárnok felhívja a tartozásnak az előbbi c) pont szerint 
kirovandó késedelmi kamatjával együtt záros ' határidőben való befizetésére. E határnap 

15 
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elmulasztása esetében erről jelentést tesz az egyházmegyei pénztárnok az espereshez, a theol. 
akadémiai pénztárnok pedig a püspökhöz, a kik e jelentések alapján kötelesek >a tarto-
zásnak közigazgatási úton (Egyh. alkotmány 6. §, továbbá 268. §, illetőleg 8. §) való 
behajtása iránt haladéktalanul intézkedni. 

e) Ha a hátralékos olyan lelkész, a ki állami kongruát élvez, az esperes az ilyet 
idején bejelenti a püspöknek, ki a hátralékot az egyházkerületi pénztárnál közvetlenül a 
kongruából levonja s erről az esperes útján az illető egyházmegyei pénztárat nyilvántartás 
végett értesíti. 

f ) Az egyházkerületi pénztárnok az egyházmegyék részéről beküldött s esetleg az 
előző e) pontban foglalt püspöki intézkedés folytán, a kongruából közvetlenül levont 
nyugdíjintézeti járulékokat, valamennyit egy összegben, a kapcsolatosan beérkezett Befize-
tési jelentésekkel együtt, a saját Befizetési jelentése kapcsán, az egyetemes nyugdíjintézeti 
pénztárba deczember 31-ig beküldi. 

Ha valamelyik egyházmegye a járulékok beszolgáltatásával késedelmeskednék, 
erről az egyházkerületi pénztárnok jelentést tesz a püspöknek, ki az illető esperest a hát-
ralék behajtására s befizetésére záros határidőben s személyes felelősség terhe alatt kötelezi, 
esetleg a hátraléknak közigazgatási végrehajtás útján való befizetése céljából intézkedik. 

46. §. 
A szabályszerűen kirótt s befizetett járulékok visszakövetelésére senki semmiféle 

esetben sem nyerhet jogot. 

XIV. Az egyetemes nyugdíjintézet pénztáráról. 

47. §. 
Az egyetemes nyugdíjintézet pénztára szervezetileg a magyarországi ág. hitv. 

evang. ker. egyetemes egyház pénztárával egységes, úgy azonban, hogy a nyugdíjintézet 
pénztári vagyona külön folyó- és tőkeszámlán nyilvántartandó. 

A pénztári szervezet egységéből folyólag, az egyetemes pénzügyi bizottságnak és 
az egyetemes számvizsgáló bizottságnak hatásköre a felügyelet és ellenőrzés, valamint a 
vagyonnak gyümölcsöző elhelyezése, illetőleg a zárszámadás megvizsgálása tekintetében 
kiterjesztetik az egyetemes nyugdíjintézeti pénztárra vonatkozólag is. 

48. §. 
Az előbbi 47. § határozmánya következtében, az egyetemes nyugdíjintézet pénz-

tárának kezelői az egyetemes egyházi pénztárnok és ellenőr, kik a nyugdíjintézet pénztári 
vagyonának kezelésénél s elkönyvelésénél szintén az egyetemes közgyűlés által megállapí-
tott pénztárkezelési szabályzat utasításai értelmében tartoznak eljárni. 

Ezenfelül a pénztárnoknak kötelessége : 
a) Hogy az egyházkerületek pénztárnokaitól a pénzküldemények kapcsán érke-

zett Befizetési jelentéseket elszámolás után áttegye az ügyvivőhöz. 
b) Hogy a nyugdíjintézet terhére semmiféle kifizetést ne tegyen addig, míg az 

ügyvivő a nyugtát az ellenőrző számfejtés és elkönyvelés után, a kifizethetés záradékával 
ellátva, a pénztárhoz át nem tette. 

c) Hogy az előbbi pont szerint kiutalt díjat közvetlenül a jogosultnak nevére 
czímezve a postai díj levonása nélkül megküldje. 

A pénztárnok és ellenőr évi fizetését, az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság javas-
lata alapján, az egyetemes közgyűlés határozza meg. 

XV. A nyugdíjintézet kormányzásáról. 

49. §. 
Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet kormányzó főhatósága az egyetemes köz-

gyűlés, mely e jogának közgyűlésen kívüli gyakorlására, saját kebeléből kettős elnökség, 
ügyvivő és az egyházkerületekre való tekintettel nyolcz, felerészben lelkész- és felerészben 
nem lelkésztagból álló egyetemes nyugdíjintézeti bizottságot választ, hat évi időtartamra. 

50. §. 
Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság a jelen szabályrendelet utasításai, valamint 

az egyetemes közgyűlésnek esetenkint hozott határozatai által megszabott feladatát a szük-
séghez képest összehívott gyűléseiben jegyzőkönyvi határozatokkal végzi. Különösen pedig: 

a) A tagokat felveszi s esetleg a jogerőssé vált tagkizárást végrehajtja. 
b) A szolgálati éveknek, valamint a fizetésnek a nyugdíjba való beszámíthatósága 

felett határoz. 
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c) A nyugdíjazásért, valamint az özvegyellátási és gyermekneveltetési díjért beadott 
kérvényeket érdemlegesen elbírálja s ehhez képest a díjakát folyóvá teszi, vagy, a jogczím 
elvesztése esetében, további esedékességüket megszünteti. 

d) Ellenőrző felügyeletet gyakorol az ügyvivő által vezetett ügymenetre s nyil-
vántartásra. 

e) Megállapítja a szükséghez képest ügyrendjét. 

51. §. 

A nyugdíjintézeti bizottság gyűléseiben megjelenő lelkész- vagy tanártagok, a 
nyugdíjintézeti pénztár terhére, az egyetemes egyháznak e tárgyú szabályrendelete értelmében, 
útiköltséget és napidíjat számíthatnak fel. 

52. §. 

Azon fél, a ki az egyetemes nyugdíjintézeti bizottságnak valamely határozatát 
magára nézve sérelmesnek véli, ez ellen birtokon kívül a határozat kézhezvétele után 30 
nap alatt felebbezéssel élhet az egyetemes közgyűléshez, mely végérvényesen dönt. 

53. §. 

A nyugdíjintézet mathematikai mérlege 10 évenkint újból kiszámítandó. 
Az új mérleg alapján várható felesleg, elsősorban az egyetemes egyházi közalapot 

terhelő járulék megszüntetésére lesz fordítandó. 
Ha az egyetemes egyház a 37. §-ban az államsegélyből megszabott fentartási 

járulékát tőle nem függő bármely ok miatt netán nem fedezhetné : abban az esetben úgy 
a fentartási járulékok, valamint a nyugdíj s szintúgy az özvegy-ellátási és az árva-nevel-
tetési díjak is, a mérleg egyensúlya által megkívánt szükséghez képest lennének újból 
szabályozandók. 

* 

XVI. A nyugdíjintézet ügyvivőjéről. 

54. §. 

Az ügyvivőt hat évi időtartamra az egyetemes közgyűlés választja, a ki meg-
választatásakor, mint az egyetemes egyház rendes tisztviselője, hivatali esküt tesz. 

Évi fizetését, a nyugdíj intézeti bizottság javaslatához képest, az egyetemes köz-
gyűlés állapítja meg. 

55. §. 

Az ügyvivő kötelessége az egyetemes nyugdíjintézet igazgatását a szabályrendelet 
határozmányai értelmében teljesíteni, a nyugdíjintézeti bizottság utasításait végrehajtani s 
általában az ügyvitelből folyó összes teendőket végezni. Különösen pedig kötelessége : 

a) vezetni a nyugdíjintézeti tagok s nyugdíjintézeti járulékra kötelezett állomások 
Törzskönyvét, a nyugdíjazottak s a díjazott özvegyek és árvák Nyilvántartókönyvét, az 
esedékessé vált díjrészletek kifizetését Ellenőrző könyvet és a járulékok évenkinti előírására 
szolgáló Járulékszámlakönyvet ; 

b) előírni évenkint, a hátralékok feltüntetése mellett, a Részletes járulékszámlán 
a nyugdíjintézet pénztárába befizetendő fentartási és tagsági járulékokat; 

c) előkészíteni a nyugdíjintézeti bizottsághoz érkezett ügyeket s azokat a bizott-
ság gyűlésében előadni; 

d) vezetni a bizottság gyűlésének jegyzőkönyvét s végrehajtani az illető hatá-
rozatokat ; 

e) ellenőrző számfejtés alá venni s a kifizethetés záradékával ellátni a nyug-
díjasok és özvegyek nyugtáit; 

f ) a bizottság működéséről s a nyugdíjintézet állapotáról évenkint jelentést készí-
teni és beterjeszteni az egyetemes közgyűléshez ; 

g) ugyancsak az ügyvivő kötelessége az egyetemes kegydíj-alap ügyeit is ellátni. 

56. §. 
Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz intézett s annak hatáskörébe tartozó 

minden beadvány, megkeresés, átirat, jelentés és kérvény — kivéve mégis a pénzkülde-
ményt — az előző §-ból folyólag az ügyvitelt vezető egyetemes nyűg díj intézeti ügyvivő-
köz küldendő. 

15* 
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XVII. Az alsóbb egyházi fokozatokon fentartott nyugdíjintézetekről. 

57. §. 
Az alsóbb egyházi fokozatokon fentartott nyugdíjintézetek, a mennyiben tag-

jaiknak csak kisebb mennyiségű évi segélydíjakat biztosítanak, meghagyatnak az illető fen-
tartó testületek önkormányzati hatáskörében, úgy azonban, hogy a jelen szabályrendelet 
életbelépésének idejétől kezdve alkalmazott új tisztviselők irányában nem érvényesíthetik a 
belépési kényszert. 

58. §. 
Azon alsóbbfokú egyházi testület, mely a saját önkormányzati hatáskörében az 

egyetemes nyugdíjintézethez hasonlóan, teljes nyugdíjigényt biztosító nyugdíjintézetet tart 
fenn, köteles ezen szabályrendelet életbelépésének időpontjáig az egyetemes nyugdíjintézeti 
bizottsághoz nyilatkozatot tenni az iránt, hogy megtartja-e továbbra a saját helyi nyugdíj-
intézete kötelékében, az egyetemes nyugdíjintézethez is jogosultsággal bíró hivatali állomá-
sokat s az ezeken működő alkalmazottakat, avagy pedig nyugdíj-jogosultságukat a saját helyi 
nyugdíjintézetében azontúl megszünteti? 

Az ily helyi nyugdíjintézetben ekként megtartott állomáson működő tisztviselő 
jövőben nem vehető fel az újjászervezett egyetemes nyugdíjintézetbe. 

Átmenetileg azonban ha már tagja az egyetemes nyugdíjintézetnek: a régi szabály-
rendelet értelmében szerzett joga ott érintetlen marad. 

Ez utóbbi esetben az illető fentartó testület köteles a régi szabályrendelet 11. 
§-ában kirótt évi 24 korona fentartási járulékot az egyetemes nyugdíjintézet pénztárába 
addig fizetni, míg az érdekelt tisztviselő hivatalában áll. S éppen úgy az illető tisztviselő is 
köteles tovább fizetni az ugyanazon szabályrendelet 12. § b) pontjában megállapított évi 56 
koronát, a míg működését folytatja. 

XVIII. Az átmeneti dijakról. 

59. § 
Mindazok, a kik az egyetemes nyugdíjintézetben a régi szabályrendelet alapján 

már tényleg díjaztatnak, vagy a díjazáshoz való igényük, a jelen szabályrendelet meg-
állapítását kimondó egyetemes közgyűlési határozat meghozatalának időpontjáig megnyílott : 
az újjászervezett nyugdíjintézetben átmeneti díjazásra nyernek jogot. 

Az átmeneti díjak következőleg állapíttatnak meg: 
a) A nyugdíjazott tag évi nyugdíja 1200 korona. 
b) Az özvegy ellátási díja évi 600 korona. 
c) Az árvák neveltetési díja: az atyátlan árváké évi 100 korona; a szülőtlen 

árváké az eddigi 160 korona. 
Az átmeneti díjazásban részesülő árvákra is vonatkozik a 31. § azon rendelke-

zése, mely az egy családbeli árvák számának a korlátozását megszünteti s a díjazást a 20. 
életévig, illetőleg a leány férjhezmeneteléig terjeszti ki. 

A theol. tanári nyugdíjigényt szabályozó 1889. évi pót-szabályrendelet alapján 
már folyósított díjak átmenetileg is változatlanul maradnak. 

Az átmenti díjak is egyenlő havi részletekben esedékesek s a jelen szabály-
rendelet 36. §-a értelmében nyugtázandók. 

XIX. Az életbelépésről. 

60. § 
Az egyetemes nyugdíjintézet azon tagjaira és igényeseire nézve, a kik a díja-

záshoz már a jelen szabályrendeletet elfogadó egyetemes közgyűlési határozat meghoza-
talának időpontja után nyertek jogczímet, az új szervezeti díjak érvényesek 

Azonban úgy ez új rendes, valamint az előbbi 59. §-ban megállapított átmeneti 
díjak folyósítása csak 1909. évi január l-jén kezdődik. 

A nyugdíjintézeti járulékok a folyó 1908. évre még a régi szabályrendelet 
értelmében Írandók elő ; a jelen szabályrendelettel megállapított új járulékok fizetésének 
kötelezettsége pedig csak 1909. évi január 1-től veszi kezdetét. 

Ez utóbbi időpontban válnak jogérvényesekké a jelen szabályrendelet többi hatá-
rozmányai is s ugyanakkor az 1897. évben és pótlólag az 1899. évben az egyetemes köz-
gyűlés által megállapított nyugdíjintézeti szabályrendeletek hatályon kívül helyeztetnek. 



II. FÜGGELÉK. 

Szabályrendelet a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén 
egyetemes egyház adóalapjáról. 

i. §• 
A magyarországi ág. hitv. evangelikus keresztyén egyetemes egyház addig is, 

mig egyházi és iskolai szükségleteinek kielégíthetése iránt a magyar állammal szemben 
támasztható és történelmi alapokon nyugvó igényei külön országos törvény által rendez-
tetnek, az e czélra nyert állami hozzájárulásból s esetleg más az egyetemes egyház ren-
delkezésére álló segélyforrásokból, az egyetemes közgyűlés kezelése és rendelkezése alatt, 
külön számlán vezetendő egyetemes adóalapot létesít, a melynek rendeltetése az egyes 
egyháztagokon nyugvó, elviselhetlenül súlyos adóteher könnyítése. 

Az egyetemes adóalapba az 1907. évi államsegélyből 138.400 korona, az 1908. 
évi államsegélyből 277.000 korona utaltatván be, az 1909 évtől kezdve az államsegélyből 
évenkint 415.400 korona lesz közvetlenül az egyetemes adóalapba beutalandó. 

3. §. 
Az egyetemes adóalap évi bevételei mindig az utána következő évben fordítandók 

segélyezésekre; első ízben az 1907. és 1908. évi bevételek együttesen kerülnek az 1909 
évben kiosztás alá. 

§. 
Az egyetemes adóalapból minden olyan egyházközség (anya- vagy leányegyház-

község), amelynek tagjai az egyenes állami adójuk 35°/0-át meghaladó egyházi adóval vannak 
megterhelve, az adóalap rendelkezésre álló fedezete erejéig megfelelő évi segélyben részesül. 

5. §. 
Minden egyházközség, a mely a segélyt a jelen szabályrendelet életbeléptetése 

után igénybe venni kívánja, tartozik kimutatni, hogy egyházi adó fejében a megelőző évben 
rendes évi szükségleteinek fedezésére a) munkára képes minden egyházközségi tagja az 
E. A. 252., 253. és 255. §§-ai értelmében személyes járandósággal arányosan, b) az egyház-
község területén egyenes állami adóval megrótt minden egyén az E. A. 256. §-ában előírt 
módon meg volt terhelve és c) hogy az a) és b) alatti egyházi járulékok (készpénz és 
természetbeni szolgáltatások) együttes összege, avagy, ha az állami adó alapján egyházi 
adó kivetve nincs, az a) alatti személyes járandóságok egymagukban az egyházközségi 
tagok egyenes állami adójának 35%-át meghaladták. 

6. S. 
Az előző szakaszhoz képest tartozik a segélyt kérő egyházközség kérvényéhez 

mellékelni : a) az egyénenkénti egyházi adókirovást sommázva és az illetékes egyházmegye 
által hitelesítve ; b) az egyháztagok egyenes állami adójának egyénenkinti kimutatását 
sommázva és az illetékes közigazgatási hatóság által hitelesítve ; c) a díjleveleken (hívány) 
netalán eszközölt változtatások tekintetbe vételével készített költségvetést, végül d) az utolsó 
3 évi egyházközségileg jóváhagyott számadásokat. 

7. §. 
Segélykérvények minden év május hó 31-éig nyújthatók be az illetékes esperes-

hez. A beadott kérvények az egyházmegyei számvevőszék által megvizsgálandók" és a 
mennyiben — figyelemmel - jelen szabályrendelet 5-ik szakaszára — rendben találtatnak, 
megfelelő hitelesítési záradékkal ellátva az illetékes püspök útján legkésőbb ugyanazon év 
június 30-áig az egyetemes adóalap ügyeinek ellátására az egyetemes közgyűlés által 
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kiküldött állandó bizottsághoz teendők át, a mely bizottság kettős elnökség alatt, a jegyzőből, 
a ki egyúttal az előadói tisztet látja el és egyházkertiletenkint választandó 4—4 tagból áll. 

8, §. 
Az egyetemes adóalapi bizottság a kellő időben beérkezett kérvények alapján 

megállapítja a segélyt kérő egyházközségek összes évi szükségleteit, továbbá a segélyt 
kérő egyházközségek összes tagjai évi egyenes állami adóinak, valamint egyházi járulé-
kainak összegét. Ez adatok, valamint az adóalap rendelkezésre álló fedezetének egybevetése 
alapján megállapítja a bizottság az állami adóknak azt a százalékát, a mely az egyház-
községi tagok által a folyamodó egyházközségekben maximális egyházi adóként fizetendő. 
Az ily módon megállapított egyházi adó által nem fedezett szükségletet egyházközségenkint 
megállapítja és azt az egyházközségeknek évi segélyként kiutalványozza. 

9. §. 
Az előző szakasz szerint megállapítandó százaléki arányszám csak tört nélküli 

kerek szám lehet. A segélyösszegek tíz-tíz évenkint állapítandók meg és e tízévi 
cziklusok alatt változás alá nem esnek és csak azon esetben módosíthatók, ha valamely 
egyházközségnek rendes bevételei az egyházközség által el nem hárítható állandó termé-
szetű körülmények következtében legalább 25%-al csökkentek. Ehhez képest a cziklus első 
évében megállapított segélyösszegek a cziklus egész tartama alatt minden újabb kérvény 
és utalványozás nélkül évenkint január hó első felében az egyetemes egyházi pénztár által 
kifizettetnek. 

10. §. 
Az 1909. évben első ízben megállapítandó segélyösszegek kivételesen csak 1913. 

év végéig maradnak érvényben és ehhez képest a rendes tízévi cziklus csak az 1914-ik 
évben kezdődik. Minden cziklus utolsó évében ú j segélykérvények adandók be, a melyek 
a fentebb körülírt eljárás szerint intézendők el. 

11. §. 
Az előzőleg megállapított öt-, illetve tízévi cziklusok tartamán belül, illetve azok 

lejárta előtt csakis oly egyházközségek folyamodhatnak a fentebbi előfeltételek fennforgása 
esetében az adóalapból segélyért, a melyek újonnan keletkeztek. Ily rendkívüli segélykér-
vények egyébként ugyanoly elbánás alá esnek, mint a rendes időben beadandó kérvények. 

12. §. 

Minthogy a 9-ik szakasz értelmében a megállapítandó százaléki arányszám csak 
tört nélküli kerek szám lehet, előreláthatólag évenkint kiosztás alá nem kerülő kisebb vagy 
nagyobb összeg fog fennmaradni. Az ily fennmaradó összegekből, valamint az adóalapnak 
időközi kamatjövedelmeiből tartalékalap létesítendő, a mely gyümölcsözőleg elhelyezendő. 

1 3 . § . 

A tartalékalapnak rendeltetése az, hogy a mennyiben a 11. §-ban foglalt esetek 
beállta következtében az egyetemes adóalap rendelkezésre álló bevételeiből a felmerült újabb 
szükséglet fedezhető nem volna, e czélra a tartalékalap igénybe vehető legyen. 

1 4 . § . 

Rendkívüli szükségletek (E. A. 246., 247. és 249. §§) fedezésére az egyetemes 
adóalap segélyezés iránt egyáltalán igénybe nem vehető. Az egyetemes közgyűlésnek 
azonban fenn van tartva, hogy különösen súlyos esetekben, az adóalapi bizottság javasla-
tára ily rendkívüli szükségletek fedezésére a tartalékalapból, ennek állagához képest, meg-
felelő segélyeket megszavazhasson és kiutalványozhasson. 

15. §. 
Az adóalapi bizottság a jelen szabályrendelet utasításai, valamint az egyetemes 

közgyűlésnek esetenkint hozott határozatai által megszabott feladatát, a szükséghez képest 
összehívott gyűléseiben jegyzőkönyvi határozattal végzi. Különösen pedig: 

a) a segélyért beadott kérvényeket érdemlegesen elbírálja s ehhez képest a segé-
lyeket folyóvá teszi. 

b) Javaslatokat tesz az egyetemes közgyűlésnek a rendkívüli szükségletek fede-
zése iránti segélykérvények tárgyában. 

c) Megállapítja a szükséghez képest ügyrendjét és a segélykérvények kellő fel-
szerelése tárgyában utasításokat ad ki, különösen a természetbeni szolgáltatások egyöntetű 
értékelése tárgyában. 

d) Működéséről s az egyetemes adóalap állapotáról évenkint jelentést tesz az 
egyetemes közgyűlésnek. 
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16. §. 

Az adóalapi bizottság ülésein megjelenő lelkésztagok az adóalap terhére, az egye-
temes egyháznak e tárgyú szabályrendelete értelmében, útiköltséget és napidíjakat számít-
hatnak fel. 

1 7 . § . 

Azon egyházközség, a mely az adóalapi bizottságnak valamely határozatát magára 
nézve sérelmesnek véli, ez ellen birtokon kívül, a határozat kézhezvételétől számított 15 
napi záros határidő alatt felebbezéssel élhet az egyetemes közgyűléshez, mely végérvé-
nyesen dönt. 

18. §. 
Az egyetemes adóalapból segélyezett egyházközségek tartoznak egyháztagjaiknak 

járulékait a segélyezés mérvéhez képest leszállítani. 

19. §. 
Jelen szabályrendelet, annak közgyűlési elfogadása után azonnal életbe lép és 

hatályban marad mindaddig, míg az annak előfeltételét képező állami segély az egyháznak 
megadatik. 



III. FÜGGELÉK. 

Szabályrendelet az iskolai bizottságok szervezetéről szóló 
(1905-ik évi) egyetemes szabályrendelet IV-ik fejezetének 

módosításáról. 

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 czéljából (E. A. 189. § b) és 215. §) egyetemes közoktatásügyi, egyetemes 
tanügyi és egyetemes theologiai akadémiai bizottságot alakít. 

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

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

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

költségeit, a költségelőirányzat keretében az egyetemes pénztár fedezi. 

AJ AZ egyetemes közoktatásügyi bizottság. 

32. §. 
1. Az egyetemes közoktatásügyi bizottság tagjai: 
a) elnök és jegyző; 
b) a kerületek püspökei és felügyelői; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai ; 
d) a nyolczosztályú 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 nyolczosztályú gimnázium és minden felsőbb iskola tanári testülete 

egy-egy küldöttet választ minden iskolai év elején egyévi 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 

közreműködni 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 a bizottság más tagjainak indítványára 

javaslatokat készít és terjeszt az egyetemes gyűlés elé; 
c) sürgős esetekben, midőn az egyetemes közgyűlés össze nem hívható, intéz-

kedik és intézkedéseiről a legközelebbi egyetemes közgyűlésnek jelentést tesz. 
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B) As egyetemes tanügyi bizottság. 

33. §. 
1. Az egyetemes tanügyi bizottság tagjai: 
a) hivatalból tagjai : az egyházkerületek püspökei és felügyelői ; 
b) választott tagjai : az egyetemes közgyűlés által hat évre választott elnök, alelnök 

és jegyző és az egyetemes közgyűlés által évenként választott húsz tag, a kiknek legalább 
fele budapesti lakos legyen, másik feléből pedig legalább két-két tag minden egyházkerü-
letre jusson. 

2. Hatásköre: az egyetemes felügyelőt és az egyetemes gyűlést az oktatási és 
nevelési ügy feletti felügyelet hatályos gyakorlatában támogatni ; nevezetesen : 

d) 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 konfirmáczió-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 javaslatokat, melyeket szükségeseknek ítél. 

E czélból : 
ej megvizsgálja áz 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 látja: 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 polgári iskolákban, tanító- és tanítónő-képző intézetekben, felső leányiskolákban és közép-
iskolákban használt összes, továbbá a más intézetekben az ág. hitv. ev. vallásoktatásra, 
nemkülönben a lelkészek által konfirmaczionális 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 meg-
vizsgálja 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 bejelentéseiből megismer. 

3. Az egyetemes tanügyi bizottság évi rendes gyűlését az egyetemes közgyűlést 
megelőző napok egyikén tartja. Évközben annyiszor tart gyűlést, a hányszor azt a hozzá-
utalt 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 alsóbb-
fokú 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 adminisztráczió keretébe tartoznak — a tanügyi bizottság elnöksége 
intézi el, de intézkedéseiről 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 megbirálás 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 
kiküldeni, jogosítva van arra is, hogy két szakosztályra (az elemi iskolai és felsőbb iskolai 
szakosztályra) 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 szak-
osztály elnöke nevez helyettest. 
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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. 

11. A tanügyi bizottság a maga működéséről, a tanügy állásáról és egyházunk 
összes tanintézeteinek állapotáról az egyetemes közgyűlésnek minden évben jelentést tesz. 

C) Az egyetemes theologiai akadémiai bizottság. 

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

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

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

Az ekképpen kiegészített bizottság „egyetemes theologiai akadémiai bizottság" 
czíme alatt működik. 

Az egyetemes egyház pozsonyi theologiai akadémiájának belügyeit az eddigi 
theologiai akadémiai nagybizottság továbbra is ugyanazon szervezetében és ugyanazon 
czím alatt intézi, melyet az egyházegyetem és a pozsonyi egyházközség közt fennálló 
szerződés megállapított. (1904. egyetemes gyűlési jegyzőkönyv I. Függelék 88. és 89. §§.) 



IV. FÜGGELÉK. 

Az egyetemes 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. Besztercze-

bánya, 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 konfirmandusok oktatásához. 1899. 
18. Ugyanaz tót nyelven. 1902. (U. a. jkvi p.) 
19. Konfirmandenbüchlein, von Julius Petz. 4-ik kiadás. Beszterczebánya, 1900. (U. a.jkvip.) 
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. jVallástan, 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. Evangelischer 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. Konfirmandusok tankönyve. Szerk. Farkas Mihály. Kapuvár, 1908. (U. a. jkvi p.) 
39. Wyklad mensiho kathechismu Doktora M. Luthera. Kiadta a zólyomi egyházmegye 

Budapest, 1904. (U. a. jkvi p.) 
40. Algebra a középiskolák számára. Irta Fr. Kiss Károly. Budapest, 1906. (U. a. jkvi p.) 
41. Biblia-ismertetés, IV. kiadás. Bereczky vSándor (1908. jkv 83. p.) 
42. A ker. egyház rövid története. 6-ik kiadás. Bereczky Sándor. (1908. jkv 83. p.) 
43. Geduly Lajos: Rövid egyháztörténet. (U. a. jkv. 83 p.) 
44. „ „ Bibliai történetek. 1-ső kiadás. (U. a. jkv. 83. p.) 
45. Csiskó János: Ker. Vallástan. 3-ik kiadás."(U. a. jkv. 83. p.) 
46. Rédei Károly: A ker. anyaszentegyház története. 1907. (U. a. jkv. 83. p.) 
47. Kiss Árpád: Vallástan az elemi iskola V—VI. osztálya számára. 1908. (U. a.jkv. 83. p.) 
48. Grill Richárdné Wohlfarth Anna: „Dalok" I. az elemi, II. a középiskolák használatára. 

(U. a. jkv. 83. p.) 
49. Hasza József: „Bibliai történetek" a III—IV. osztály számára. (U a. jkv. 83. p.) 



AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 
I. Az egyházunkat S a magyar református egyházat közösen érdeklő ügyekre 

kiküldött bizottság. 

Egyházunk kiküldöttei : Báró Prónay Dezső, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, 
Zsilinszky Mihály, Ihász Lajos, dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, Scholtz 
Gusztáv, dr. Zsigmondy Jenő, báró Podmaniczky Géza, Hevessy Bertalan, Raffay Sándor, 
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, báró Bánffy Dezső, Simó 
Lajos, Kenessey Béla, Kun Bertalan, Meczner Béla, gróf Degenfeld József, Széli Kálmán, 
Sass Béla, dr. Baksa Lajos, Czike Lajos, Dokus Ernő, dr. Nagy Dezső, ifj. Péter Károly. 

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 felügyelői és tanári karainak 

kiküldöttei. 
2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint leg-

idősebb kerületi felügyelő ; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 
3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolczosztályú gimnázium és minden felsőbb iskola tanári testülete 

egy kiküldöttet választ, minden iskolai év elején egy évi időtartamra. 
A megválasztottak valamint a felügyelők 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, 
hivatalból az egyházkerületek püspökei és felügyelői, Szeberényi Lajos (fóti), Raab Károly, 
Händel Vilmos, Berzsenyi Jenő (sömjéni), Bognár Endre, Sóltz Gyula, Kaczián János, 
Münnich Kálmán, dr. Meskó László, Mocskonyi József, Gombocz Miklós, Scholtz Lajos, 
Fischer Miklós, Raffay Sándor, Király Ernő, dr. Mikler Károly, dr. Petz Gedeon, Rátz 
László, dr. Haberern Pál, dr. Dobrovits Mátyás. 

IV. Pozsonyi theol. akadémiai nagybizottság (IQ14). 

Báró Prónay Dezső elnöklete alatt dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Ihász 
Lajos, Fabiny Gyula, Kaczián János, Raab Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, 
Poszvék Sándor, Terray Gyula, Gyürky Pál, a pozsonyi theologiai akadémia igazgatója, 
a pozsonyi egyház kebeléből választott dr. Dobrovits Mátyás, Ébner Gusztáv, Heim Károly, 
dr. Láng Lajos, Sziklay Ottó, id. Trsztyénszky Ferencz, Stelczer Endre, Schmidt Károly 
Jenő, a pozsonyi theol. akadémia tanári karából választott egy tanár. 

V. Egyetemes theol. akadémiai bizottság (1Ç14). 

Báró Prónay Dezső elnöklete alatt dr. Baltik 'Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Ihász 
Lajos, Fabiny Gyula, Kaczián János, Raab Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, 
Poszvék Sándor, Terray Gyula, Gyürky Pál, a pozsonyi, soproni és eperjesi theol. akadémiák 
igazgatói és a pozsonyi, soproni és eperjesi theol. akadémiák tanári karából választott egy-
egy tanár. 
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VI. Lelkészvizsgáló bizottság. 

1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai : Hacker Károly, dr. Dobrovits 
Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Hollerung Károly, Kovács Sándor, Ébner Gusztáv; póttagjai: 
Ringbauer Gusztáv, Lenhard Károly, Pröhle Henrik, Schmidt Károly Jenő. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai: dr. Rátz Ottó, dr. Berzsenyi Jenő, 
Horváth Sámuel, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal; póttagjai: Farkas Mihály, 
Berzsenyi Dezső, Farkas Elemér, dr. László Kálmán. 

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

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai: dr. Schmidt Gyula, Kubinyi Albert, 
Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagjai: Dómján Elek, 
Zémán János, dr. Brósz László, Korbély Géza. 

VII. Alkotmány és jogügyi bizottság. 

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

VIII. Pénzügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, 
gr. Üchtritz Amadé Emil, dr. Fischer Sándor, Beniczky Árpád, dr. Láng Lajos, báró Pod-
maniczky Gyula, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh Andor, Münnich Kálmán, 
Izsó Vincze, Schleifer Károly, Kaczián János és Gyürky Pál, továbbá hivataluknál fogva 
az egyetemes főellenőr: dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztárnok: Bendl Henrik, az 
egyetemes ellenőr : Liedemann Rezső és az egyetemes ügyész : Sztehlo Kornél. 

IX. Egyetemes számvevőszék (1Q14). 

Sóltz Gyula és Materny Lajos elnöklete alatt: Farbaky István, Schönwieszner 
Kálmán, Földváry Elemér, Raffay Sándor, Radvány István, Barcza Géza, Révész János, 
dr. Szelényi Aladár és Szeberényi Lajos (fóti). 

X. Egyetemes számvizsgáló-bizottság. 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt Farbaky István, Szeberényi 
Lajos (fóti), Földváry Elemér, Gyürky Pál. 

XI. Hrabovszky-alapítványi bizottság (îçn). 

Dr. Győry István elnöklete alatt dr. Bánó József, dr. Purgly Sándor, Scholtz 
Gusztáv, Raffay Sándor és Góbi Imre. 

> 

XII. Egyetemes egyházi nyugdijintézeti bizottság. 
Báró Prónay Dezső világi és dr. Baltik Frigyes egyházi elnöklete alatt: a bányai 

egyházkerület részéről Sóltz Gyula, Kaczián János, a dunáninneni egyházkerület részéről 
Laszkáry Gyula és Raab Károly, a dunántúli egyházkerület részéről Ihász Lajos és Jausz 
Vilmos, a tiszai egyházkerület részéről Szentiványi Árpád és Zelenka Pál, hivatalból tagja 
az ügyvivő Gyürky Pál. 

XIII. Egyetemes levéltári bizottság. 
Sztehlo Kornél és Scholtz Gusztáv elnöklete alatt Kaczián János, dr. Zsigmondy 

Jenő, dr. Szigethy Lajos. 

XIV. A selmeczi liczeum iskolai kormányzó tanácsa. 

Farbaky István elnöklete alatt Király Ernő, Szever János, Suhajda Lajos, Händel 
Vilmos, Zsámbor Pál, Heincz Hugó, Hornyacsek István, Kachelmann Farkas, Kachelmann 
Károly, Osztroluczky Gyula,^ id. Oszvaldt Gusztáv, Schelle Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula, 
Wankovits Lajos, Beniczky Árpád, Osztroluczky Géza, Ivánka István, Jezsovits Károly, Kosz-
tolányi Sándor, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Leidenfrost Tódor, Raab Károly, gr. Stainlein 
Ottó, Vajda Pál, gróf Zay Miklós, Fizély Károly, Réz Géza, Fekete István és dr. Vitális István. 

18 
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XV. Egyetemes adóalapi bizottság. 

Elnök : báró Prónay Dezső, jegyző : dr. Zsigmondy Jenő. 
Tagok: a dunáninneni egyházkerületből: Laszkáry Gyula, dr. Baltik Frigyes, Händel 

Vilmos, Schleiffer Károly; 
a dunántúli egyházkerületből: Varga Gyula, Madár Mátyás, dr. Berzsenyi Jenő 

(sömjéni), Szeniczey Géza; 
a bányai egyházkerületből : Sóltz Gyula, dr. Kéler Zoltán, Kaczián János, Szeberényi 

Lajos (fóti) ; 
a tiszai egyházkerületből: Szentiványi Árpád, Zelenka Pál, Münnich Kálmán, 

Materny Lajos. 
XVI. Főiskolai internátust kezelő bizottság. 

Scholtz Gusztáv püspök és Sztehló Kornél elnöklete alatt, Kovács Sándor, dr. Győry 
István, Bendl Henrik, Zsigmondy Géza, dr. Zelenka Lajos, dr. Zsigmondy Jenő, Francsek 
Imre, Raffay Sándor, dr. Kéler Zoltán. 

XVII. Egyetemes törvényszék. 

Világiak: dr. Láng Lajos (1911), Csipkay Károly (1911), dr. Fischer Sándor (1911), 
Bélák István (1911), Kubinyi Aladár (1911), Rohonyi Gyula (1914), Laszkáry Pál (1914), 
Hevessy Bertalan (1914). 

Egyháziak: Händel Vilmos (1911), Török József (1911), Terray Gyula (1911), 
Kund Samu (1914), Raab Károly (1914), Thomka Gusztáv (1914), Veres József (1914), 
Liszkay János (1914). 

Tanártagok: Masznyik Endre (1911), Bancsó Antal (1911), Góbi Imre (1914), 
Fischer Miklós (1914). 

Jegyző: dr. Zelenka Lajos (1911). 

* 
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