
A magyarországi ágostai hitv. evangelikus egyház 
1909. évi november hó 17., 18., 19. és 20-ik napjain Budapesten megtartott 

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 voltak: 
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, Góbi Imre (úgy is, mint 
egyet, levéltárnok), 

dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; 

Fischer Miklós, Bélák István, Kund Samu, 
Terray Gyula, Stettner Gyula, Veres József. 
Török József; 

min t ci '/ 
dr. Győry István, 
dr. Lehotzky Antal, 

Gyürky Pál, t. főjegyző (úgv 
aljegyző; egyet, nyugdíjintézet iigy> 

„ Händel Vilmos, egyházi eg 
Korbély Géza, „ 

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

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel- Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke ; 
ügyelője ; Gyurátz Ferencz, a dunántúli ker. püspöke ; 

Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője ; Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; 
Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ 
Vécsey Sándor, a dunántúli „ „ 

Mayer Endre, theologiai dékán ; 
dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. 

C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

1. 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 : 

Barcza Géza, dr. Berzsenyi Jenő (sömjéni), Hofbauer Pál, Farkas Mihály, Németh Pál, 
Szeniczey Géza, Hering Zsigmond, Hra- Horváth Sámuel, Bognár Endre, Varga 
bovszky István, Csemez Elek; Gyula, Madár Mátyás, Brunner János; 

Gecsányi Gusztáv és Németh Sámuel tanárok. 



b) Jegyzőkönyvi k ivona t ta l : 

Terplán Kornél, gróf Üchtritz Amadé Emil, 
dr. Andorka Elek, Papp József, dukai 
Takács Ferencz, dr. Zergenyi Jenő, Töpler 
Károly ; 

Horváth Sándor (paksi), Löw Fülöp, Mód 
Lénárd, Tomka Gusztáv, Scholtz Ödön, 
Sántha Károly, Isó Vincze, Mohácsy 
Lajos, Kis János. 

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 : 

B e n i c z k y Árpád, Farbaky István, dr.Dobrovics Raab Károly, Hollerung Károly, Jánossy 
Mátyás, dr. Kéler Zoltán, dr. Simkó Lajos, Lajos, Krizsán Zsigmond, Hrk János, 
Osztroluczky Géza, dr. Stúr Károly, Szekerka Pál, Ringbauer Gusztáv, Fuchs 
dr. Csengey Gyula ; János, Schmidt Károly Jenő ; 

Hirschmann Nándor és Király Ernő tanárok. 

b) Jegyzőkönyv i k ivona t t a l : 

Kuiniss Gyula, dr. Petőcz Károly, Kirchner 
Gyula, dr. Hits Károly, Czambel Samu ; 

Frenyó Gyula, Schleiffer Károly, Schön-
wieszner Kálmán, Biszkup Béla, Bándy 
Endre, Maróthy Emil, Wenk Károly, Pröhle 
Henrik, Balczó Lajos, Krupecz István, 
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 : 

a) Megbízó-levéllel : 

Beniczky Lajos, Fabiny Gyula, Haviár Dániel, Belohorszky Gábor, Petrovics Soma, Svehla 
Zsilinszky Endre, Osztroluczky Miklós, Gusztáv, Abaffy Miklós, Csepregi György, 
báró Radvánszky Albert, báró Radvánszky Szeberényi Lajos (fóthi), Doleschall Lajos, 
Antal ; Hodzsa János ; 

Mocskonyi József tanár. 

b) J egyzőkönyv i k ivona t t a l : 

báró Podmaniczky Géza, dr. Szelényi Aladár, 
Sóltz Gyula, dr. Radvánszky György, 
Földváry Elemér, Kauffmann Kamill, 
Zsigmondy Géza, Ivánka Pál, dr. Malczovich 
László, dr. Zolnay Jenő, Koritsánszky 
János, ifj. Rosenauer Lajos, dr. Szeghő 
Fülöp, Daur György, báró Ambrózy Andor, 
dr. Belohorszky János, dr. Liedemann 
Frigyes, Badinyi Lajos, dr. Ladies László, 
dr. Danes Szilárd, dr. Wagner Vilmos, 
Korossy László ; 

Sárkány Béla, Famler G. Adolf, Kaczián 
János, Jezsovics Pál, Krutschnitt Antal, 
Szeberényi Lajos Zsigmond, Blatniczky 
Pál, Bakay Péter, Draskóczy Ede, Geduly 
Lajos, Noszkó István, Dobronyovszky 
Gyula, Roth Béla, Okályi Adolf, Holéczy 
János, Frenyó András, Lombos Alfréd, 
Raffay Sándor, Jeszenszky Károly, dr. Daxer 
György, Riecsánszky Endre, Broschko G. 
Adolf. 

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 : 

Szontágh Pál, Radvány István, Lichtenstein Materny Lajos, Székely Gyula, Geduly 
József, Münnich Kálmán, dr. Meskó László, Henrik, Simkovics János,Bartholomaeidesz 
Glatz Antal, Szontágh Andor; László, Nemes Károly, Francz Vilmos, 

Banczik Samu. 

b) J egyzőkönyv i k ivona t t a l : 

dr. Zelenka Lajos, dr. Szánthó Gyula, j Kübecher Albert, Révész János, Laczó János, 
Medveczky Sándor, dr. Pósch Gyula, Paulik János, Kemény Lajos, Jánoska 
Baloghy György, dr. Stodola Emil, Balla György, Margócsy Aladár ; 
Jenő, Hönsch Dezső, Szentiványi József, 
Szopkó Róbert, dr. Szánthó Bertalan ; 

Karácsonyi Zsigmond, Leffler Sámuel, dr. Szlávik Mátyás, Gerhard Béla, 
Gömöry János, Dobó Adolf és Adorján Ferencz tanárok. 
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1. (H.) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, az egyetemes egyház épüle- 1. 
tének új imatermében, bevezető rövid istentisztelet után, melegen üdvözölve a számosan 
egybegyűlt egyházi kiküldötteket és érdeklődőket, a közgyűlést a következő beszéddel 
nyitotta meg: 

Új épületben, de a régi hagyományos érzésekkel és tisztelettel üdvözlöm evang. 
egyházunk egyetemes közgyűlésének egybegyűlt tagjait; azzal a hittel, azzal az érzéssel, 
hogy az új épület falai között is a régi protestáns szellem fog honolni és hogy egyházunk-
nak közügyei iránt érdeklődő és azoknak intézésében résztvevő tagjai bárhol gyűljenek 
össze, mindig és mindenütt magyarhoni evang. egyházunk hagyományos szelleméhez fog-
nak ragaszkodni, ahhoz a szellemhez, a melynek köszönhető, hogy egyházunk a mult idők-
nek nehéz küzdelmei között is föntartotta magát. 

Egyházunk legutolsó nehéz küzdelmének ez idén van 50 esztendős évfordulója. 
Az 1859. évi szept. 1-én kibocsátott nyilt parancs, a röviden úgynevezett pátenselleni 
küzdelmeket értem. Méltónak, sőt szükségesnek tartom, hogy most e küzdelem félszázados 
évfordulójánál arra visszatekintsünk. Elég távol fekszik ez már tőlünk, hogy annak emléke 
a köztudatból már-már enyészni kezdjen és mégis elég közel, hogy az emlékek vissza-
idézésével, azt a köztudatban továbbra is föntartsuk. 

Vajmi kevesen vannak közöttünk, a kik az 1859-ik évben már olyan mértékben 
részt vehettek volna egyházi közügyeinkben, hogy az ő közreműködésük egyházunkra nézve 
nagyobb jelentőségű lett volna. Ámde, hála Istennek, néhányan, habár kevesen, mégis csak 
vannak. De vagyunk elég számosan, a kik egyházunk azon jeles tagjainak vezetése mellett 
kezdtünk foglalkozni egyházunk közügyeivel, a kik egyházunk önkormányzatáért folytatott 
küzdelmeinknek élén állottak ; vagyunk néhányan, a kiknek úgyszólván gyermekkori emlékei 
közé tartoznak az 1859—60-as évek eseményei. Hivatva vagyunk tehát arra, hogy föntart-
suk, mint élő hagyományt, a magyarhoni protestantizmus 50 év előtti utolsó nagy küz-
delmének emlékét, föntartsuk azt a szellemet, mely akkor egyházunk legjobbjait lelkesí-
tette és, hogy mi is, a kik bár részesei nem voltunk a nagy küzdelemnek, de még együtt 
működtünk az egyházi közéletben azokkal, a kik a válságos időben az egyház jogaiért 
küzdöttek és fáradoztak, a válságos, de nagy időknek, elődeinktől reánk átszállott hagyo-
mányait ne csak kegyelettel föntartsuk és ápoljuk magunk számára, de mint tovább élő 
hagyományt, mint tovább fönnmaradó éltető szellemet, az ifjabb nemzedékre is átszár-
maztassuk. 

Nem lehet föladatom, hogy az egyház közigazgatási ügyeinek intézésére szánt 
idő megrövidítésével az 1859-ik évi nyilt parancs ellen folytatott küzdelmeinknek történetét 
akár csak főbb vonásaiban is vázoljam, de félszázados évfordulója ama nagyjelentőségű 
küzdelemnek mégis arra késztetett, hogy arról megemlékezzem, lerójjam a kegyelet adóját 
egyházunknak és általában az egész magyar protestantizmusnak ama jeles vezetőivel szem-
ben, a kik akkor egyházunk jogaiért síkra szállottak. De meg kellett emlékeznem egyhá-
zunk ezen küzdelméről azért is, mert az igen tanulságos is. Megismétlődött az 1859-ik 
évben az, a mi hazánk és egyházunk történetében a régebbi időkben is egy sajátszerű, 
de természetes, sőt szükségszerű jelenség, t. i. a szoros kapcsolat hazánk alkotmánya és 
az evang. egyházak jogai között. 

Az osztrák önkényuralom idegen segítséggel legyőzvén a nemzetet, megsemmi-
sítette annak alkotmányát. Az evang. egyházak önkormányzatát a megsemmisítéssel határos 
módon korlátozta s 1859-ben hatalmi parancsszóval kívánta szabályozni az egyházi köz-
igazgatást. És míg a nyers erőre támaszkodó osztrák uralom a nemzet elévülhetlen jogait 
sértő intézményeinek életbeléptetésénél 10 éven át akadályra sehol sem talált, 'az első ütköző 
pont, a mely intézményeinek életbeléptetésénél gátló akadályként jelentkezett, a protestán-
soknak önkormányzati jogaikhoz való ragaszkodása volt. Hogy ennek nagy jelentőségét 
megértsük, úgyszólván belé kell élnünk magunkat hazánknak az 1859-ík évbeli állapotába. 
A magyar alkotmány a maga egészében meg volt semmisítve. Nagy bátorság volt az állás-
foglalás a hatalommal szemben, sőt talán merésznek is mondható. De nemcsak bátor, de 
lélekemelő e tény, mert az egyház a hatalommal szembe helyezi a jogot, a nyers erővel 
szembe az igazságot, az erkölcsi erőt. 

De ha visszatekintünk erre a korra, arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a 
teljes egyértelműség a mi egyházunk körében, sajnos, nem volt meg/ Voltak — fájdalom 
— anyagi előnyök után sóvárgók, voltak a hatalom kegyeiért sóvárgók és voltak mások, 
nem rossz indulatúak ugyan, de kicsiny hitűek. De egyházunk legjobbjait nem hagyta el 
a jogfolytonosság iránt való érzék, az egyház önkormányzatához, a vallásos hit erejével 
való ragaszkodás, a jognak, a jogtalan hatalom fölött való győzelmébe vetett hit, az örök 
igazság diadalának reménye. És ez a hit egyházunk vezérférfiait képesekké tette nemcsak 
a fáradozásra, a küzdelemre, hanem a zaklatásoknak, fenyegetéseknek, üldözéseknek, sőt 
â  börtönnek elszenvedésére. Háládatos kegyelettel kell megemlékeznünk ezekről a vezérlő 
férfiakról. De elismeréssel és kegyelettel kell megemlékeznünk azokról a nagyszámú, igen 
szerény viszonyok között élő evang. lelkészekről is, a kik a hatalomnak anyagi javakkal 

r 
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1—4. való csábításaival szemben szilárdul ragaszkodtak az egyház szabadságához, az egyházat 
jogosan megillető önkormányzathoz. 

Nemes lelkesedésnek korszaka volt az, bár tudnánk e nemes lelkesedésből, abból 
az eszményi felfogásból, a haza- és egyházszeretet szoros egyesüléséből, sőt egy egységes 
érzelemmé való egyesüléséből minél többet, nemcsak mint drága emléket, hanem, mint 
éltető szellemet megőrizni Ez biztosítaná egyházunknak nemcsak fönmaradását, de fejlő-
dését is. Ennek a szellemnek a megőrzése és utódainkra való átszármaztatása volna a hála 
és kegyelet legméltóbb adója azokkal szemben, a kik számunkra a rég múltban a vallás 
szabadságát, az egyház önkormányzati jogait kivívták, biztosították és megőrizték. Ez a régi 
szellem, a magyar alkotmányban gyökeredző, azzal összeforrott egyházi önkormányzati 
jogainkhoz való ragaszkodás és annak anyagi előnyök fölé való helyezése, a szabadság-
szeretete legyen otthonos körünkben, ezen új hajlékban is, mindenütt és mindenkoron. 

A közgyűlés nagy figyelemmel hallgatta meg az elnöki megnyitó beszédet 
és egyhangúlag és lelkesedéssel elhatározta annak egész terjedelmében való jegyző-
könyvbe vételét. 

2. (Gy.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei 40-nél több 
megbízó-levelet mutattak be és a határozatképes számban megjelentek jegyzéke összeállíttatott. 

Ezen jelentés folytán az egyetemes felügyelő a gyűlést megalakultnak 
jelenti ki. 

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

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

4. (Zs.) Előterjeszti az egyetemes felügyelő következő évi jelentését: 
1. Egyetemes egyházunk épülete teljesen elkészülvén, az építő bizottság fárado-

zásáért való köszönetünk nyilvánításával vesszük a mai napon először igénybe, a köz-
igazgatási czélokra rendelt összes helyiségeket. Czélszerű lesz a fölszerelés leltározása iránt 
is intézkednünk. 

2. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve fölterjesztetett a magyar kir. 
vallás- és közoktatási minisztériumhoz és Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánjához. 

3. A dunáninneni egyházkerület ez évben, az egyházkerületi gyűléssel kapcso-
latban ünnepelte meg felügyelője és püspöke 50 éves egyházi hivataloskodásának évfor-
dulóját. Ezen ünnepélyen volt ugyan már alkalmam az egyházkerületi Felügyelő és Püspök 
urat személyesen üdvözölnöm, de örömmel használom föl az alkalmat, hogy egyetemes 
egyházunk közgyűlésén, üdvözletünk ismétlésével, a szép ünnepélyről megemlékezzem. 

4. Míg a dunáninneni egyházkerületben, a hosszú egyházi hivataloskodás szép 
és emlékezetes megünneplésére nyílt alkalom, a dunántúli egyházkerület Ihász Lajos halá-
lával elveszítette buzgó és szeretett felügyelőjét, a ki nevét, végrendeletében alkotott nagy-
szerű alapítványával is emlékezetessé tette. A dunántúli egyházkerületnek, Ihász Lajos 
egyházkerületi felügyelő úr elhunytával érzett fájdalmában osztozik egyetemes egyházunk 
és az elhunyt emlékét egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvében is, kétségen kívül hálás 
kegyelettel fogja megőrizni. 

5. Néhai Ihász Lajos egyházkerületi felügyelő úr, ezen hivatalánál fogva a fő-
rendiháznak is tagja lévén, — tekintettel a főrendiház tagjainak a belügyminisztériumnál 
vezetett nyilvántartására, mult évi deczember 19-én 209. szám alatt értesítettem a belügy-
minisztériumot, hogy Ihász Lajos, egyházkerületi felügyelő 1908 deczember 6-án elhunyt. 
Ugyanakkor bejelentettem, hogy hivatalbeli kor szerint, egyházkerületi felügyelőink közül 
Szentiványi Árpád lenne a főrendiházba meghívandó, mivel azonban ő ez idő szerint 
országos képviselő, helyette a hivatalbeli kor szerint következő, bányai egyházkerületi fel-
ügyelőt, Zsilinszky Mihályt illeti meg a főrendiházba való meghívás. Ugyanezekről mult 
évi deczember 19-én 210. szám alatt a főrendiház elnökét is értesítettem. 

6. A dunántúli egyházkerület felügyelőjévé Véssey Sándor úr választatott meg 
és hivatalába a f. évi augusztus 18-án, az egyházkerületi közgyűlésen nyilvánuló közlel-
kesedés mellett beiktattatott, a mely alkalommal, az egyházkerület megtisztelő és szíves 
meghívásához képest, a beiktatási ünnepélyen részt vévén, már ott nyilt alkalmam arra, 
hogy a megválasztott egyházkerületi felügyelőt, egyetemes egyházunk nevében is üdvözöl-
hessem. Egyetemes gyűlésünk körében is örömmel üdvözöljük őt. 

7. A genevei ref. egyházak, Kálvin születésének 400-ik évfordulója alkalmából, 
f. évi július havában Geneveben megtartott ünnepélyre magyarhoni evangeliomi egyetemes 
egyházunkat is meghívták. Ezen megtisztelő meghíváshoz képest, bányai egyházkerületünk 
felügyelője, Zsilinszky Mihály úr O excellenciája volt szíves a genevei jubeliumi ünnepélyen, 
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egyetemes egyházunk képviseletében is megjelenni és ott egyetemes egyházunk üdvözlő 4. 
iratát átadni. Zsilinszky Mihály egyházkerületi felügyelő úrnak a genevei ünnepélyről szóló 
terjedelmes jelentését tisztelettel bemutatom, valamint a genevei egyházak köréből érkezett 
két rendbeli köszönő levelet, melyeknek egyike Baltik püspök úrhoz érkezett. 

8. A magyarhoni ref. egyház is megünnepelte Kálvin születésének 400-ik évfor-
dulóját és pedig f. évi október 31-én, a konvent őszi ülésszakának alkalmából. Ezen 
ünnepélyen, a ref. egyház szíves meghívásához képest, Zelenka püspök és Zsigmondy egye-
temes főjegyző urakkal együtt részt vettem. 

9. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 140,366/1908. sz. leiratával érte-
sített, hogy az 1907-ik évre utalványozott 301,200 koronáról fölterjesztett számadást tudo-
másul vette és az 1908-ik évre megszavazott 301,200 korona állami segélyt utalványozta. 
Ezt a 301,200 kor. állami segélyt a központi állampénztárnál, az egyetemes pénztárossal 
fölvettük. Az 1908-ik évre utalványozott összesen 602,400 kor. állami segélyről szóló 
számadás a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fölterjesztetett és ezen minisztérium 
21,744. sz. leiratával tudomásul vétetett. Továbbá ugyanezen leirattal utalványoztatott az 
1848 : XX. t.-cz. értelmében a törvényhozás által engedélyezett 903,600 korona. 

Ugyancsak a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 21,743. sz. leiratával érdesí-
tett, hogy az 1908-ik évre, a közalap gyarapítására 100,000 koronát utalványoz. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 21,743. és 21,744. sz. leirataival utal-
ványozott összegeket, úgymint összesen 1.003,600 koronát, az egyetemes pénztárossal, a 
központi állami pénztárnál fölvettük és a magyar földhitelintézetnél helyeztük el. 

10. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 9326. sz. leiratával értesített, hogy 
az egyházunk által fölállított főiskolai internátus czéljaira kért segélyt nem adhatja meg. 

11. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 19,771. sz. leiratát — a segédlel-
készi kongrua fölemelése tárgyában — egyházkerületeink püspökeivel közöltem. Az ezen 
leiratra vonatkozó jelentések és javaslatok a jogügyi bizottság által tárgy altatván, annak 
jelentésével kerülnek egyetemes gyűlésünk napirendjére. 

12. Az 1907. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 20-ik pontjában, az alapító-
leveleknek a kormányhoz jóváhagyás végett való felterjesztésének követelése ellen intézett 
fölterjesztésünkre nem érkezett válasz. 

13. Mult évi egyetemes gyűlésünk 28. és 29. sz. határozataival elrendelt föl-
iratok, a tanárok javadalmazása, illetőleg a tanítók korpótléka tárgyában, a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz fölterjesztettek. 

14. Mult évi egyetemes gyűlésünk 39. sz. határozatával elrendelt fölirat, a „Ne 
temere" kezdetű pápai dekretum tárgyában, a kormányhoz fölterjesztetett. 

15. A két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 
ez évben is több ülést tartott, a melyeken a „Ne temere" pápai dekretum, illetőleg a 
„ Provida" konstituczió és arra vonatkozó róm. kath. püspöki utasítás, továbbá az 
1848: XX. t.-cz. megvalósítása, illetőleg az evang. egyházaknak a törvényczikkben biz-
tosított javadalmazása és az egyházaknak e tekintetben, a törvény által elrendelt meghall-
gatása voltak a tanácskozások főbb tárgyai. 

16. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 27-ik pontjára hivatkozva 
tisztelettel jelentem, hogy az egyetemes adóalapból való segélyezés iránt a kérvények olyan 
nagy számban érkeztek és azoknak földolgozása oly nagy munkának bizonyult, hogy a 
főjegyző úr előterjesztésére hozzájárultam ahhoz, miszerint a feldolgozás tisztán számítási 
technikai előkészítésére, 500 korona tiszteletdíjjal égy számvevői képzettséggel bíró segéd-
erő alkalmaztassék. Valamint megfelelő tiszteletdíj lenne megállapítandó az adóalap ügyé-
ben kiküldött bizottság azon lelkész tagjai részére, a kik a nagyszámú kérvény átvizsgá-
lásának és előadásának fáradságos munkájára vállalkoztak. 

17. Az ösztöndíjak az arra hivatott bizottság által kiosztattak. 
18. Az egyetemes pénztár számadásának megvizsgálásáról az arra hivatott bizott-

ság tesz jelentést. 
19. A főiskolai internátus tárgyában kiküldött bizottság, az internátust létesítvén, 

az első berendezés és fölszerelés költségei fedezésére szükséges összegnek, az egyetemes 
közgyűlés szabad rendelkezésére álló alapokból való előlegezését, mult évi egyetemes 
gyűlésünk 137. sz. határozatának 6-ik pontja értelmében kívánván, az internátus ügyében 
kiküldött és a pénzügyi bizottságnak együttes ülésén hozott határozatához képest ezen 
összegnek, az internátus ügyében kiküldött bizottság elnökeivel együttesen való utalványo-
zását nem kerülhettem el, ámbár a fölszerelésre, habár csak előlegképen, szükséges összeg-
nek nagysága bennem nem csekély aggodalmat keltett. A főiskolai internátus létesítéséről, 
valamint annak költségeiről, az ezen ügyben kiküldött bizottság van hivatva a részletes 
jelentésre. 

20. Hivatkozva mult évi egyetemes gyűlésünk 144. sz. határozatára, tisztelettel 
bemutatom az ezen határozatnál fogva, a vasárnap tartott vásárok ügyében, à kereskedelmi 
minisztériumhoz intézett fölterjesztésünkre érkezett választ. 

21. A dunántúli egyházkerület által, az alapítványokról szóló szabályrendelet 
2 
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5—9. értelmében fölterjesztett s néhai dr. Haubner Rezső, Laschober Mátyás és Hamvay Irma 
hagyományairól kiállított alapító-levelek egy-egy példányát tisztelettel bemutatom. 

22. Az egyetemes egyházi törvényszékhez, sajnos, számos ügy felebbeztetvén. az 
egyetemes egyházi törvényszéket rendkívüli ülésszakra is össze kellett hívni s még több 
ügy vár elintézésre az egyetemes gyűlés folyama alatt tartandó törvényszéki üléseken. 
Az elintézett ügyekre vonatkozó ítéleteket és végzéseket tisztelettel bemutatom. 

Budapesten, 1909 november 17. Báró Prónay Dezső. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést és annak külön határozatot 
nem igénylő pontjait elismerése mellett tudomásul véve, elhatározza, hogy az 
elnöki jelentésnek külön határozatot igénylő pontjai külön, illetve a mult évi 

• jegyzőkönyv vonatkozó pontjainál fognak felvétetni. 

5. (Zs.) Felvétetvén az elnöki jelentés 1-ső pontja, 
az egyetemes közgyűlés örvendetes tudomásul veszi, hogy egyetemes 

egyházunk épülete teljesen elkészült és az építő-bizottságnak fáradozásaiért köszö-
netét .nyilvánítja, tekintettel azonban arra, hogy a nagy tanácskozási terem a 
kiküldöttek nagy számának befogadására nem elég tágas, elhatározza, hogy a 
közgyűlések megtartására a jövőben is a budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus 
testvéregyházak szives vendégszeretetét igénybe véve, a régi hajlékba tér vissza 
és hogy a közgyűlést már a holnapi napon is ismét a Deák-téri testvéregyházak 
dísztermében folytatja. Ennek ellenében készséggel átengedi a nagy tanácskozási 
termet istentiszteleti ezélokra a pesti evangelikus egyháznak. 

6. (Zs.) Felvétetvén az elnöki jelentés 3-ik pontja 
az egyetemes közgyűlés köszönettel veszi tudomásul az egyetemes fel-

ügyelő bejelentését, hogy személyesen vett részt a dunáninneni egyházkerület 
közgyűlésén és azon üdvözölte az egyházkerületi felügyelőt és püspököt, kik 50 
éves egyházi hivataloskodásuk évfordulóját ünnepelték. Az egyetemes közgyűlés 
örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy a maga részéről is az egyházunk körül 
kiváló' érdemeket szerzett kitűnő férfiakat a legmelegebben üdvözölje és nekik 
igaz tiszteletét és őszinte rokonszenvét kifejezze. 

7. (Zs.) Ugyancsak az elnöki jelentés 4-ik pontja kapcsán 
mély megilletődéssel és fájdalommal vette tudomásul az egyetemes köz-

gyűlés Ihász Lajosnak a lefolyt évben bekövetkezett gyászos elhunytát, a kiben 
nemcsak a dunántúli egyházkerület vesztette el buzgó és szeretett felügyelőjét, 
hanem az egész magyarhoni evangelikus egyház egyik igazán áldozatkész tagját 
is, \ú még halálában is nagyszerű végrendeleti alapítványával egyháza iránti 
szeretetének és gondoskodásának megható tanúbizonyságát adta. 

Az egyetemes közgyűlés ezért az elhunytnak emlékét egyházunk körül 
szerzett nagy érdemei elismeréseül jegyzőkönyvében hálás kegyelettel megörökít-
vén, erről a gyászoló özvegyet igaz részvétének kifejezése mellett, jegyzőkönyvi 
kivonaton értesíteni rendeli. 

8. (Zs.) Ugyancsak az elnöki jelentés 6-ik pontja kapcsán 
melegen üdvözli az egyetemes közgyűlés a dunántúli egyházkerület 

újonnan választott felügyelőjét, Véssey Sándort, ki ezúttal első ízben jelent meg 
e minőségében egyetemes közgyűlésünk körében. 

9. (Zs.) Az elnöki jelentés 7. pontja kapcsán felolvastatott Zsilinszky Mihály 
bányai egyházkerületi felügyelőnek, mint a Kálvin születésének 400-ik évfordulója alkal-
mából, folyó évi július havában Geneve-ben megtartott ünnepélyen, magyarhoni evange-
likus egyetemes egyházunk képviseletében megjelent kiküldöttének következő jelentése : 

Folyó évi június hó közepén, egy hozzám intézett nagybecsű levélben azzal 
méltóztatott engem megbízni, hogy hazai evangéliomi egyetemes egyházunkat a július hó 
első napjaiban Genfben, Kálvin János kiváló vallási reformátor születésének 400-ados emlék-
ünnepén képviseljem. 

Van szerencsém ezen megtisztelő megbízatásomról szóló jelentésemet Méltósá-
godnak ezennel tisztelettel előterjeszteni. 

Előre kell bocsátanom, hogy Genfben folyó évi július hó 2-ik napjától kezdve 
10-ikéig, kapcsolatosan három ünnepély folyt le, melyek mindenikének külön rendező-
bizottsága volt. Az elsőt rendezte a genfi reformált egyház Guillot Sándor ref. lelkész 
vezetése alatt. A másodikat egy nemzetközi bizottság a reformáczió emlékszobrának alapkő-
letételével Gautier Lucien egyetemi tanár elnöklete mellett; míg a harmadikat a Kálvin 
János által alapított főiskolának, egyetemmé fejlesztett tudományos intézetnek 350 éves 
emlékünnepét rendezte Chodat Róbert egyetemi rektor vezetése alatti bizottság. Az előre 
kidolgozott és történelmi visszapillantásokban gazdag j. alatt csatolt Értesítők bő tájéko-
zást nyújthatnak a .nagyszabású ünnepségek részleteiről. 
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Méltóságos Uram! Könyvet kellene írnom, ha a genfi ünnepélyek lefolyásáról 9. 
csak megközelítőleg is hű képet akarnék adni. Ez azonban lehetetlen lévén, engedje meg, 
hogy ezúttal lehető rövidséggel csak némi vázlatot adjak az ott történtekről — és az én 
eljárásomról. 

Első kötelességem volt magamat az illető Elnök uraknál bemutatnom. Július 2-án 
reggel a „reformáczió termében" kezdődtek az ünnepélyek óriási közönség jelenlétében. Az 
elnöki szobában felkeresvén Guillot Sándor elnök urat, átadtam neki azt a díszes üdvözlő 
iratot, melyet Méltóságod gondoskodása folytán evang. egyházegyetemünk nevében kiállítva 
kellett átvinnem. Nevezett Elnök úr kegyesen fogadta az emlékiratot és a genfi ref. egy-
ház nevében megköszönte egyetemes ev. egyházunk hitrokoni szeretetét és az ünnepélyen 
való részvétét. Szíves üdvözletét ezennel átadom. 

Az ünnepélyes ülésen a hazai református testvérek között kijelölt helyet foglalván 
el, gr. Degenfeld József, a tiszántúli ref. egyházkerületnek főgondnoka és a magyar kül-
döttségek díszszónoka, beszédében kölön is kiemelte egyetemes evang. egyházunknak 
általam való képviseltetését. 

A világ minden részéből összesereglett képviselők által elmondott beszédekről 
általában csak annyit mondhatok, hogy azok nemcsak változatosak és érdekesek, hanem 
valóban magas színvonalon állók, valóban tanulságosak és lélekemelők voltak. Különösen 
megragadó azon mély hódolat, mely a nagy reformátor szelleme iránt nyilvánult, a ki 
Istenen kívül más urat nem ismert, és a ki híres egyház alkotmányával és szigorú egyházi 
fegyelmével áthatotta az egész reformácziót. Az összes ünnepségek tartama alatt, — úgy az 
első ünnepi istentiszteletnél, mely a Szent Péter nagy katedrálisában tartatott meg, valamint 
a reformátorok szobra alapkő-letételénél, a hol a svájczi köztársaság kormánya teljes díszben 
résztvett; — úgy a reformáczió korabeli történelmi zeneművészeti előadásokon, mint az 
egyetemi aulában rendezett tudományos előadásokon ; — úgy a genfi tavon, a chilloni 
foglyok börtönéhez tett kiránduláson, mint az egyes előkelő családok által részünkre ren-
dezett lakomáknál . . . . éreztük a hitrokoni szeretet melegét. Ereztük abban az előzékeny-
ségben is, melynél fogva a magyar reformátusoknak megengedtetett, hogy az ünnepségek 
közé eső vasárnapon (július 4-én) Kálvin templomában saját nyelvükön tartsanak isteni 
tiszteletet. 

És feljegyzésre méltó dolog, hogy a genfi előkelő közönség úgy itt, mint a hazai 
prot. viszonyok megismertetése czéljából tartott franczia nyelvű előadáson is tömegesen 
résztvett. Gyönyörködött úgy a magyar gályarabok énekében, mint Lampért Gézának szép 
alkalmi költeményében, melynek tartalma franczia nyelven is elmondatott. 

Nem lehet czélom az ünnepélyek egyes részeinek leírása, — s éppen ezért nem 
kívánom Méltóságodnak becses figyelmét egyes családi estélyek és társulati missziói tevé-
kenységének leírásával terhelni. Nem fektetek súlyt arra, hogy Genfben a magyarok fogad-
tatására külön bizottság ment ki a vasúthoz Klaparéd Sándor előkelő férfiú vezetése alatt, 
a kinek neje Papp Ilona, magyar nő létére sokat tett a vendégek ellátása körül. Az is csak 
külön epizódnak^ tekinthető, hogy az egyetemi * tanárok mostani tanítványaikkal és régi 
diákjaikkal külön ünnepet rendeztek magoknak; és hogy az összes genfi iskolás gyermekek 
szüleikkel együtt, három "napon át a szabad ég alatt mulattak; kiki saját tetszése szerint. 

A magyar protestáns küldöttek, kikhez a kirándulások alkalmával a magyar aka-
démia nevében Kövesligethy Radó ; a kolozsvári egyetem nevében Szádeczky Gyula ; az 
összes akadémiák nevében pedig Erdős József debreczeni és Obetko eperjesi tanár urak is 
csatlakoztak, örömmel tapasztalták, hogy ünnepélyes felvonulásokkor és hajós kirándu-
lásoknál a magyar nemzeti zászló mindenütt ott lógott. Lehetetlen volt elmulasztanunk 
azt az alkalmat, melyet a magyar egyetemi tanulók nyújtottak az által, hogy hazáfias 
kegyeletöknek hódolva, ünnepélyesen leplezték le jelenlétünkben azt az emléktáblát, mely 
most Klapka György tábornok genfi lakásának falát díszíti. 

Nem fogja Méltóságod üres dicsekvésnek venni, ha jelentésem keretében kiemelem 
azt is, hogy a genfi egyetem tanácsa, ezen tudományos intézet 350 éves jubileuma alkal-
mából nyolcz magyar férfiút, névszerint Antal Gábor, Baksay Sándor, Erőss Lajos, Kenessey 
Béla és Kún Bertalan ref. püspök urakat; Balogh Ferencz és Pruzsinszky theol. tanárokat, 
végül az én csekélységemet is „honoris causa1' theol. doktori diplomával tüntetett ki. 

Bármily hálásan fogadjuk is e kitüntetést, mégsem ezt tartjuk a genfi ünnepélyek 
kiemelkedő ^pontjának. A végbement Kálvin-ünnep becse és nagy jelentősége, felfogásom 
szerint abban áll, hogy mi az ott végbement világtörténelmi jelentőségű események szem-
léleténél lelkünkben felemelkedhettünk a reformátori nagy idők nagy embereihez, a kiknek 
személye és művei iránti őszinte hódolatban jól esett együtt látnunk kicsiben az egész 
protestáns világot. Együtt láttuk az összes, létező protestáns felekezeteknek képviselőit, a 
kik — a nélkül, hogy saját, történelmileg kialakult egyéniségeikről lemondtak volna, — 
megtalálták azt a főeszmét, melyben valamennyien egygyé váltak. 

A genfi ünnepélyek jelentőségét nagyban emelte az a meggyőződés, hogy a 
reformáczió nagy művében az emberiség boldogulásának és békés fejlődésének alapelvei 
foglaltatnak. Magok a reformátorok hirdették, hogy a mi Istenünk nem az egyformaságnak, 

15* 
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13. hanem az egyetértésnek a lelki egységnek Istene. Maga Kálvin írta, hogy a fejét adná oda, 
ha az egyházfelekezetek harmóniáját létrehozhatná. A keresztyénség érdeke követelte az 
erős vallásos meggyőződést, a szigorú erkölcsösséget, a jónak végrehajtásához szükséges 
akaraterőt és a nagy czélok megvalósításához szükséges összetartást. Ebben a meggyőző-
désben kellett éreznünk nekünk magyarhoni protestánsoknak a nagy prot. világtól való 
elszigeteltségünket és a kölcsönös érintkezésnek nagy szükségét is. 

Szerettem volna, ha a magyar protestáns nép milliói hallották volna annak a 
lelkes sürgönynek szószerinti tartalmát, melyet II. Vilmos német császár küldött a Genfben 
ünneplő nagy evangéliomi közönségnek, hogy megrezdült volna lelkükben az a protestáns 
öntudat, mely az ott együtt érzők lelkét átvillanyozta. Szerettem volna, hogy legalább egy-
szer érezte volna meg prot. népünk azt a nagy erőt, mely milliók vallásos meggyőződé-
sének egységében rejlik ! 

Ezt átérezve, talán felébredne vallásos öntudata és megszűnnék az a csüggedés, 
az a közönyösség, az a lehangoltság és reménytelenség, mely a mi híveink lelkét elfogja, 
midőn látjuk, hogy Róma a művelt világ békés törekvéseivel szemben, a tridenti türel-
metlenség átkaihoz merészel nyúlni és az egész világ láttára új hódító hadjáratra tüzeli seregét. 

A protestantizmusnak története bizonyítja, hogy küzdelmei inkább védekezésből 
állottak, mint támadásból. Mi a vallásos lelkek meggyőződésének szabadságát és kölcsönös 
tiszteletét hirdetjük és sürgetjük. Ez kizár minden vallási türelmetlenséget és üldözést. 
A genfi ünnepélyek e részben azt a meggyőződést erősítették meg a jelenvoltakban, hogy 
a protestantizmusnak elvei a keresztyénség örök igazságaival soha sem fognak ellentétbe 
jutni. Jól esik tudnunk, hogy a fennálló vallásfelekezeti különbségek daczára a keresztyénség 
lényege érintetlenül marad, és hogy e részben is velünk van az igazság és velünk a művelt 
világ rokonszenve is. 

Ezzel zárom jelentésemet. A bennem helyezett bizalomért hálás köszönetemet 
fejezvén ki, idecsatolom a napokban hozzám érkezett, de az ev. egyházegyetemnek szóló 
köszönő levél eredeti példányát. 

Egyébként kiváló tisztelettel vagyok, Méltóságodnak 
kész szolgája 

dr. Zsilinszky Mihály, 
a bányai ev. egyházkerület felügyelője. 

Az egyetemes közgyűlés Zsilinszky Mihály egyházkerületi felügyelőnek, 
úgy az ünnepélyen az egyetemes egyház képviseletében történt megjelenéséért, 
mint az erről szóló jelentésért hálás köszönetét kifejezvén, a genevei egyházak 
köréből érkezett és az elnöki jelentéssel bemutatott két rendbeli köszönő levelet 
a levéltárban elhelyezni rendeli. 

10. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 6-ik pontjánál bemutattatott Poszvék Sándor 
lemondott egyetemes főjegyzőnek az egyetemes felügyelőhöz intézett levele, melyben tisz-
teletbeli egyetemes főjegyzővé történt megválasztatásáért hálás köszönetét fejezi ki. 

Tudomásul szolgál. 

11. (Gy.) Egyetemes felügyelő üdvözli a mult évben egyetemes egyházi jegyzővé 
megválasztott Korbély Gézát és felhívja az Egyház-Alkotmányban előírt eskü letételére. 

Korbély Géza az előírt esküt a közgyűlés színe előtt letévén, a kitüntető 
bizalomért hálás köszönetet mond. 

12. (Zs ) A mult évi jegyzőkönyv 14-ik pontjánál felvétetett a mindkét protestáns 
egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 1909. évi január hó 27-én 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 3. és 4-ik pontja, mely szerint e bizottság rendes tag-
jainak számát mindkét egyház részéről 19—19-ben javasolja állandósítani és póttagokként 
5—5 tagot kiküldeni. 

Egyúttal közli a bizottság 1909. évi szeptember hó 22-iki jegyzőkönyvének 3. 
és 4-ik pontjában, hogy a református egyetemes konvent a bizottság javaslatait elfogadta 
és a maga részéről 10 póttagnak kiküldését határozta el és póttagokul a következőket 
választotta meg és pedig: Puky Gyula, Szilády Áron, Nagy Lajos, dr. Segesdy Ferencz, 
Lénárt József, Kincs Gyula, Fejes István, Ragályi Béla, Erőss Lajos és György Endre. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatait elfogadja, a maga részéről 
5 póttagnak megválasztását elhatározza és erről úgy a bizottság elnökét, mint a 
református egyetemes konventet a bizottságba megválasztandó tagok nevének 
közlésével értesíteni rendeli. 

13. (Gy.) A mindkét protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött 
bizottság tagjaivá megválasztattak és pedig rendes tagoknak : 

báró Prónay Dezső, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky 
Mihály, Véssey Sándor, dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, Scholtz 
Gusztáv, dr. Zsigmondy Jenő, báró Podmaniczky Géza, Hevessy Bertalan, Raffay 
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Sándor, Sztehló Kornél, Haviár Dániel, Beniczky Árpád, dr. Berzsenyi Jenő 1 
(semjéni), dr. Meskó László, Fabiny Gyula; 

póttagoknak: báró Radvánszky Antal, Osztroluczky Géza, Barcza Géza, 
Münnich Kálmán, dr. Kéler Zoltán. 
14. (Gy.) A pozsonyi theologiai akadémiai nagybizottság tagjai közül az elhunyt 

ihász Lajos helyébe Véssey Sándor és a lemondott Poszvék Sándor helyébe Bancsó Antal 
választatván meg, a bizottság tagjai : 

báró Prónay Dezső elnöklete alatt: dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, 
Gyurátz Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky 
Mihály, Véssey Sándor, Fabiny Gyula, ICaczián János, Raab Károly, Hollerung 
Károly, Horváth Sámuel, Bancsó Antal, Terray Gyula, Gyürky Pál, a pozsonyi 
theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből választott: dr. Dobrovits 
Mátyás, Ébner Gusztáv, Heim Károly, dr. Láng Lajos, Sziklay Ottó, id. Trsztyénszky 
Ferencz, Stelczer Endre, Schmidt Károly Jenő és a pozsonyi theol. akadémia 
tanári karából választott egy tanár. 

15. (Gy.) Az egyetemes theologiai akadémiai bizottság tagjai : 
báró Prónay Dezső elnöklete alatt: dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, 

Gyurátz Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky 
Mihály, Véssey Sándor, 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. tanári karából választott egy-egy tanár. 

10. (Gy.) A lelkészvizsgáló bizottság tagjaivá egyhangúlag megválaszt attak : 
1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá: Hacker Károly, 

dr. Dobrovits Mátyás, Schmidt Károly Jenő, Hollerung Károly, Kovács Sándor, 
dr. Masznyik Endre ; póttagjaivá : Ringbauer Gusztáv, Lenhard Károly, Pröhle 
Henrik, Schönwieszner Kálmán. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjaivá : dr. Rátz Ottó, dr. Berzsenyi 
Jenő, Horváth Sámuel, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal ; pót-
tagjaivá: 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, dr. Brósz László, 
Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv ; póttagjaivá : 
Dómján Elek, Zéman János, Szopkó Róbert, Korbély Géza. 

17. (Gy.) Az alkotmány és jogügyi bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 
egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő 

vagy az ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősb 
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. 

18. (Gy.) Az egyetemes pénzügyi bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak : 
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és 

püspökök: báró Üchtritz Amadé Emil, dr. Fischer Sándor ,Ben iczky Árpád, 
dr. Láng Lajos, Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh 
Andor, Münnich Kálmán, Izsó Vincze, Schleiffer Károly, Kaczián János, Gyürky 
Pál, hivataluknál fogva tagjai: az egyetemes ügyész Sztehló Kornél, az egyete-
mes főellenőr dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztáros Bendl Henrik és az 
egyetemes ellenőr Liedemann Rezső. 

19. (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, Broschkó Gusztáv Adolf, 
Radvány István, Barcza Géza, Révész János, dr. Szelényi Aladár, Szeberényi 
Lajos (fóti). 

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

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



10 

21—29. 21. (Gy.) A Hrabovszky alapítványi bizottság tagjai: 
dr. Győry István elnöklete alatt Scholtz Gusztáv, dr. Bánó József, dr. 

Purgly Sándor, Raffay Sándor és Góbi Imre. 

22. (Gy.) Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság tagjaivá egyhangúlag meg-
választattak : 

báró Prónay Dezső világi és dr. Baltik Frigyes egyházi elnökök elnöklete 
alatt a bányai egyházkerület részéről Sóltz Gyula, Kaczián János, a dunáninneni 
egyházkerület részéről Laszkáry Gyula és Raab Károly, a dunántúli egyházkerület 
részéről Véssey Sándor és Jausz Vilmos, a tiszai egyházkerület részéről Szent-
iványi Árpád és Zelenka Pál, hivatalból tagja az ügyvivő : Gyürky Pál. 

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

Zsigmondy Jenő, dr. Szigethy Lajos. 

24. (Gy.) Az egyetemes adóalapi bizottság tagjaivá az egyetemes gyűlés a követ-
kezőket választotta meg : 

világi elnök báró Prónay Dezső, egyházi elnök dr. Baltik Frigyes, jegyző 
dr. Zsigmondy Jenő. Tagok a dunáninneni egyházkerületből : Laszkáry Gyula, 
Pröhle Henrik, Händel Vilmos, Schleiffer Károly ; 

a dunántúli egyházkerületből : Vargha 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. 

25. (Gy.) A közoktatásügyi bizottság tagjai : 
aj Elnök és jegyző, b) A kerületek püspökei és felügyelői, c) Az egye-

temes tanügyi bizottság tagjai, d) A nyolez osztályú közép- és felsőiskolák fel-
ügyelői és tanári karaiknak kiküldöttei. 

Ehhez képest felhívatik minden nyolez osztályú gimnázium és minden 
felsőiskola tanári testülete, hogy minden iskolai év elején egy évi időtartamra 
válasszák meg kiküldötteiket. 

A megválasztottak, valamint a felügyelők nevei a püspökök útján az 
egyetemes felügyelővel közlendők. Minden küldött az ú j választás bejelentéseig 
tagja a bizottságnak. 

26. (Gy.) Az egyetemes tanügyi bizottság tagjai az 1914. évig megválasztott dr. 
Wagner Géza elnökön, dr. Mágócsy Dietz Sándor alelnökön, Góbi Imre jegyzőn és a kerületi 
elnökségeken kívül újra lévén választandók. . 

Az egyetemes gyűlés egyhangúlag a következőket választotta meg : 
Szeberényi Lajos (fóti), Raáb Károly, Händel Vilmos, dr. Berzsenyi Jenő (söm-
jéni), Bognár Endre, Sóltz Gyula (budapesti), 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 J. Pál és dr. Dobrovits Mátyás. 

27. (Gy.) Az egyetemes gyűlés a Luther-Otthon-t kezelő bizottság tagjaivá egy-
hangúlag megválasztotta : 

Scholtz Gusztáv püspök és Sztehlo Kornél elnöklete alatt Kovács Sán-
dor, dr. Győry István, Bendl Henrik, Zsigmondy Géza, dr. Zelenka Lajos, dr. 
Zsigmondy Jenő, Francsek Imre, Raffay Sándor, dr. Kéler Zoltán, dr. Bókay Árpád, 
dr. Peez Samu, dr. Petz Vilmos, dr. Láng Lajos és dr. Mágocsy-Dietz Sándort. 

28. (Gy.) A selmeczi lyceum iskolai kormányzó tanácsa : 
Farbaky István elnökle 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, Földváry Elemér, 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. Vitalis István. 

29. (Gy.) Egyetemes felügyelő bejelenti, hogy az egyetemes törvényszék bírái 
közül Liszkay János elhunyt éü így egy biró választása vált szükségessé. 

Az egyetemes gyűlés a megüresedett birói állásra 1914. évig terjedő 
időtartamra, egyhangúlag Székely Gyulát választotta meg. 
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30. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 27-ik pontjánál bemutattatott Osztroluczky Gyula 30—37. 
selmeczbányai tanárnak és Kovácsi Kálmán rákospalotai lelkésznek, az egyetemes jogügyi 
bizottság által nem tárgyalhatott kétrendbeli felelebbezése. 

Az egyetemes közgyűlés e felebbezéseket oly felhívással adja ki Szent-
iványi Árpád, Gyurátz Ferencz, Haviár Dániel, Hrabovszky István és Gyürky Pál 
tagokból álló bizottságnak, hogy véleményes javaslatát még a közgyűlés tartama 
alatt előterjeszteni szíveskedjék. 
31. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 29-ik pontjánál jelenti az egyetemes főjegyző, hogy 

a közoktatásügyi kormányhoz intézni rendelt felterjesztés beadható nem volt, mert a bácsi 
egyházmegyének a bányai egyházkerület útján érkezett ama kérésére vonatkozólag, hogy 
azok a tanítóink, a kik már 1893. előtt működtek, úgy mint az államiak, kivétel nélkül 
200—200 korona korpótlékban részesüljenek, oly törvényes intézkedést nem talált, mely 
szerint az állami tanítók ily korpótlékban részesíttetnek, és az indítványozóhoz intézett 
levélbeli felhívásra, hogy jelölje meg azt a törvényhelyet, a hol az állami tanítókra nézve 
ily intézkedést történt, válasz nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 
32. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 36-ik pontjánál olvastatott a két protestáns egyházat 

közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 1909. évi szeptember hó 22-én tartott 
ülésének jegyzőkönyvi 2-ik pontja, a mely szerint a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter 34.673/1909. sz. leiratában arról értesítette a bizottságot, hogy ennek az 1848: XX. 
t.-cz. végrehajtása tárgyában 1907. évben és 1909. évi márczius hó 3-án hozzáintézett 
előterjesztéseit tudomásul vette és közli, hogy osztja a bizottság ama nézetét, hogy az 
1848 : XX. t.-cz. 2-ik §-ában kimondott elvnek érvényre emelése és megvalósítása törvény-
hozási intézkedést igényel, mely leiratot a bizottság örvendetes tudomásul véve, elhatá-
rozta, hogy a magyarhoni két protestáns egyház köszönete feliratilag fejeztessék ki a 
miniszternek és a feliratban vele közöltessék, hogy a mennyiben a miniszter inkább óhaj-
tana a bizottság néhány tagjával, mint magával az egész bizottsággal a törvényjavaslat 
tárgyában tárgyalni, úgy ehhez a bizottság készséggel hozzájárul és e czélból meghatal-
mazottadként báró Bánffy Dezső, Antal Gábor, gróf Tisza István, dr. Nagy Dezső, Szent-
iványi Árpád, Scholtz Gusztáv, Gyurátz Ferencz és Laszkáry Gyulát nevezte meg. 

Tudomásul szolgál. 
33. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a dunáninneni egyházkerület 

felterjesztése az 1848 : XX. t.-cz. végrehajtásának és az 1907 : XXVII. t.-cz. módosítá-
sának megsürgetése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest elha-
tározza ez ügynek áttételét a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre 
nézve kiküldött bizottsághoz azzal, hogy sajnálattal konstatálja, miszerint az 1907: 
XXVII. t.-cz. 35-ik §-ában foglalt sérelem mai napig sincs orvosolva, miért is 
felkéri a bizottságot, hogy a jogegyenlőségen ejtett e kirívó sérelem orvoslását 
újból sürgesse meg. 

34. (Zs.) Ugyancsak az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a dunántúli egyház-
kerület felterjesztése az államsegély törvényileg leendő biztosítása tárgyában. 

Miután a mindkét protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve 
kiküldött bizottság ez irányban már lépéseket tett és azok eredményét nyilván-
tartja, az egyetemes közgyűlés a sürgető indítványt a nevezett bizottsághoz teszi át. 

35. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 37-ik pontjánál bemutattatott a két protestáns 
egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságnak felterjesztése, a melyben 
a párbérsérelmi ügyekre vonatkozó adatokat közölte a kormánynyal. 

Tudomásul szolgál. 
36. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 38-ik pontjánál felolvastatott a két protestáns egy-

házat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 1909. évi január hó 27-ik napján 
tartott ülésének jegyzőkönyvi 7-ik pontja, a mely szerint a bizottság a hozzá áttett sérelmi 
ügyeket, panaszokat és kívánalmakat a kormánynál folytatandó tárgyalások alkalmával 
kívánja érvényesíteni, mely czélból a tárgyalások megindítását megsürgette. 

Tudomásul szolgál. 

37. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv u. a. pontjánál felvétetett a dunáninneni egy-
házkerület felterjesztése a bussai plébános által elkövetett ama sérelem dolgában, hogy 
evangelikus vallású gyermeket a róm. katholikus egyház szertartása szerint eltemetett. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter a sérelem orvoslását megtagadta abból az indokból, hogy 
a szülő gyermekét más vallású pap által is eltemettetheti; tekintettel továbbá arra, 
hogy a törvényben a jogellenes temetkezésre büntetőjogi szankczió nincs, az egyen-
lőség és viszonosság alapelvének alkalmazása mellett feljogosítja lelkészeinket, 

3* 
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hogy előforduló esetekben a szülők, illetőleg a hozzátartozók kívánságára más 
vallású gyermekeket, illetőleg egyéneket is eltemethetnek. 

E határozattal az 1895. évi jegyzőkönyv 65. pontjában megállapított 
utasítások 18. §-a hatályát veszti. 
38. (Zs.) Ugyanazon pontnál felvétetett a dunáninneni egyházkerület püspökének 

átirata, mely szerint a nyitrai alispáni hivatal a brezovai egyházközség néhány asszonyt 
kihágásért elítélte, mert új lelkészüknek kedveskedendő, maguk között gyűjtést eszközöltek. 

Az egyetemes közgyűlés elfogadva a jogügyi bizottság javaslatát, tilta-
kozását fejezi ki az ellen, hogy a protestáns egyháznak az 1791: XXVI. t.-cz. 
4. pontján alapuló és százados gyakorlat által megerősített joga, hogy egyházi 
és iskolai czélokra saját hívei körében szabadon gyűjtést rendezzen, miniszteri 
szabályrendeletek'vagy közigazgatási hatóságok rendelkezései által csorbíttassék és 
miután a miavai főszolgabíró és a nyitramegyei alispán határozataiban elvi jelen-
tőségű sérelem foglaltatik, ennek orvoslása iránt felterjesztést intéz a m. kir. bel-
ügyminiszterhez és e határozatát közli a mindkét protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsággal. 
39. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a dunáninneni egyházkerületnek 

felterjesztése, a melylyel közli, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter tanítóknak levitái 
teendőkkel való megbízatását megengedhetőnek nem tartja. 

Az egyetemes közgyűlés osztván az egyházkerületi közgyűlés ama fel-
fogását, hogy egyházunknak autonómiájában gyökerező ősi jogát képezi tanítóinak 
levitái teendőkkel való megbízatása, elhatározza, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez ez ügyben felterjesztést intéz. 
40. (Zs.) Ugyanazon pontnál felvétetett a dunántúli egyházkerület felterjesztése 

és az elnöki jelentés 5. pontja az Ihász Lajos halála által megüresedett főrendiházi tagsági 
hely betöltése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentés helyeslő tudomásul vételével 
elhatározza, hogy a belügyi m. kir. miniszterhez a megüresedett főrendiházi 
állásnak a hivatalánál fogva legidősebb egyházkerületi felügyelő behívása által 
való betöltése iránt felterjesztést intéz. 

41. (Zs.) Ugyanazon pontnál felvétetett a dunántúli egyházkerület felterjesztése, 
melylyel a lajtaújfalusi állami népiskolához egy ág. hitv. ev. tanerő kinevezésének szor-
galmazását kéri. 

Miután a panaszló egyházmegye jelentéséből az tűnik ki, hogy a tanítói 
állás a lajtaújfalusi állami népiskolában be van töltve és ez idő szerint más 
tanítói állás ott üresedésben nincs, az egyetemes közgyűlés sajnálatát fejezi ki 
a protestáns tanerők mellőzése miatt és elhatározza, hogy e tárgyban feliratot 
intéz a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez. 

42. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 39. pontjánál felvétetett egyrészt a tiszai egyház-
kerület közgyűlésének jegyzőkönyvi 10. pont alatt tett felterjesztése, másrészt a két pro-
testáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságnak a „Ne temere" 
kezdetű pápai dekrétum, a „Provida" konstituczió és végül az ennek kapcsán kiadott róm. 
katholikus püspöki körlevél ügyében hozott következő határozata: 

A Ne temere dekrétum által okozott jogos felháborodás közepette szivárgott volt 
ki az a hír, hogy maguk a magyar katholiczizmus illetékes tényezői léptek akczióba a 
vallásbékét fenyegető eme veszély elhárítására. 

Ennek hatása alatt felfüggesztettünk volt minden ellenakcziót Nem akartuk a 
békés megoldás ez áldásos munkáját megnehezíteni, meg lévén róla győződve, hogy a 
sérelem önkéntes közmegnyugvást keltő orvoslása a legfényesebb győzelemnél is többet ér. 

Közvetlenül 1909. évi márczius hó 8-án tartott ülésünk után vettük az első hírt, 
hogy a magyar katholikus püspöki kar fellépése nem volt eredménytelen s a német biro-
dalom részére kibocsátott Provida konstituczió hatálya Magyarországra is kiterjesztetett. 

Igaz, hogy ezzel a status quo ante helyreállítva nincs. Az új rendelkezés hatálya 
csak Magyarországon született egyéneknek itt kötött házasságára terjed ki, s hazai törvé-
nyeinkkel ellentétben — katholikusoknak tekinti és a Ne temere rendelkezései alá tarto-
zóknak deklarálja mindazokat, a kik „valamely eretnekségre áttértek, vagy schizmatikusok 
lettek vagy a katholikus hitre áttérve attól utóbb elpártoltak". 

Ezekre nézve tehát a sérelem orvosolva nincs; a helyzet a Lambruschini-féle 
instrukczióval szemben rosszabbodott; a baj reparácziója nem tökéletes s az annyira kívá-
natos teljes megnyugvás be nem következhetett. 

Mindazonáltal honorálni kívánjuk azt a tényt, hogy a Ne temere rendelkezéseiben 
rejlő sérelem az esetek nagy többségére nézve orvosoltatott s még inkább az eredeti ren-
delkezés megváltoztatásában nyilvánuló hajlandóságot. Ennélfogva a pápai rendelkezéssel 
szemben további intézkedésük szükségét fenforogni nem látjuk. 
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Fájdalom azonban, a magyar püspöki kar oly körlevéllel bocsátotta ki a pápai 4 
konstitucziót, a mely többek között a következő utasításokat tartalmazza: 

„Nem tudunk benneteket tisztelendő testvérek eléggé arra buzdítani, hogy a 
mindkétnemű katholikus hívőket, a mennyire csak lehet, a vegyes házasságoktól rettentsétek 
vissza és az ily házasságkötéseket eszélyes gondossággal megakadályozni igyekezzetek. 
Legnagyobb veszedelemnek tekintjük az ilyen házasságokat a katholikus fél hitére nézve, 
mert az ily házasságok a vallásos közönyt terjesztik." 

A püspöki körlevél így folytatja: 
„Ha azonban a hívők közül valaki az ilyen házasságra lépéstől elállani egyáltalán 

nem akarna, akkor minden erővel azon legyetek, hogy a katholikus fél az előírt biztosíté-
kokról, főképen pedig a mindkétnemű gyermekeknek a katholikus vallásban leendő nevel-
tetésének törvényes biztosításáról aképen gondoskodjék, hogy a vegyes házasság gátló 
akadálya törvényszerű felmentvénynyel elháríttassék. . . . " 

De nemcsak a vegyes házasságok megakadályozását követeli a püspöki utasítás, 
hanem arról is gondoskodik, mi a teendő akkor, ha az ily házasság az egyház engedelme 
nélkül köttetett meg. Szavait ekképen folytatván : 

„A mi pedig azokat illeti, a kik a megkívánt biztosítékok megadása és az egyház 
engedélyének kieszközlése nélkül kötnek vegyes házasságot, különösen gondjaitokba ajánljuk 
őket. Semmi fáradságot nem sajnálva arra törekedjetek, hogy buzgólkodástokkal, eszélyes-
ségetekkel és leleményességetekkel az ily eltévedt juhokat jobb meggyőződésre vezessétek 
és az anyaszentegyházzal kibékítsétek. Azokat a katholikusokat, a kik tiltott módon és 
meggondolatlanul ilyen házasságra lépnek, alkalmas időben intsétek az Isten szeretetében 
és a Krisztus kegyelmében, hogy bűnbánatra indíttatva a maguk és származandó gyerme-
keikre vont lelki veszedelmet elhárítani törekedjenek és kötelezettségeiknek eleget tegyenek, 
főként pedig annak, a melylyel gyermekeik iránt mindenkor tartoznak, t. i. hogy azok 
katholikus neveltetéséről gondoskodjanak. Mert habár a polgári törvények és főként az iskolai 
szabályzatok az ilyen gyermekek katholikus neveltetését nehézzé teszik is, de hogy nem teszik 
lehetetlenné, a mindennapi tapasztalat eléggé bizonyítja." 

„A mennyiben pedig az ilyen katholikusok bűnüket meg nem bánnak és azokat, 
a melyeket az egyház, a mikor a vegyes házasságokat megengedi, el nem mulaszt meg-
kívánni, teljesíteni nem volnának hajlandók, az ilyenek kétségtelenül teljességgel méltatla-
nokká teszik magukat a feloldoztatásra. " 

Ezen püspöki körlevél irányzata teljesen azonos a Ne temere irányzatával. Mind 
a kettő a katholikus fél lelkiismeretére akar kényszert gyakorolni, hogy a vegyes házas-
ságot meg ne kösse és ha már megköti, azt csak azon feltétel alatt tegye meg, ha a 
házasságból születendő gyermekek mind katholikusok lesznek. 

A Ne temere igaz, azzal, hogy a házasságot érvénytelennek jelentette ki, erősebb 
eszközhöz nyúlt, de ez egyes konkrét esetekben éppen a katholikus egyház ártalmára volt, 
mert találkoztak olyanok, a kik azért, hogy ne sújtsa őket az érvénytelenség kijelentése, a 
katholikus egyházból inkább kiléptek. A püspöki körlevél változtatott eszközökkel szintén 
a lelkiismeretre akar kényszert gyakorolni. A híveket feloldoztatásra érdemteleneknek jelenti 
ki, a mi a kegyszerek elvonásával egyértelmű. Ez nem új követelmény ugyan, de a harczra 
való ösztönzés éppen akkor, a midőn a Ne temere hatályon kívül helyezésétől a felzaklatott 
közvélemény éppen a felekezetközi viszonyok javulását remélte, mindenkit, a ki a vallási 
békét óhajtja, kínosan érint. 

Különösen visszatetsző pedig ezen harczrabuzdítás módja. Nem az igazság győző 
erejével akar a püspöki kar egyházának híveket szerezni, hanem eszélyességgel, lelemé-
nyességgel és a törvények kijátszására való felhívással. 

A püspöki körlevél a Provida közhírré tétele alkalmából jónak látja a papokat 
arra is utasítani, hogy ne nyugodjanak meg abban, ha a vegyes házasulok minden rábe-
szélés és zaklatás ellenére reverzális nélkül házasságra lépnek. Azt kivánja a papoktól, hogy . 
az ily szerencsétlen házasokat a házasság megkötése után is semmi fáradságot nem saj-
nálva folyton zaklassák, a vallási békét a legszűkebb családi körben folyton és állandóan 
bolygassák, a házastársakat buzgólkodással, eszéfyességgel és leleményességgel állandóan 
körülvegyék és jobb meggyőződésre térítsék. 

Ezzel a támadással szemben védekeznünk kell. A katholikus klérus ezen akczióját 
a protestáns lelkészi kar nem nézheti tétlenül. A jogos önvédelem terére kell lépnie. Egy-
házunk jogos érdekeit, híveink lelki nyugalmát védenie kell, nem a leleményesség, a tör-
vény kijátszására oktató furfang, hanem az igazság, a testvéri szeretet, a lelkiismereti 
szabadság és a jogegyenlőség nemes fegyvereivel. 

Fel kell támasztania azt a protestáns hithűséget és önérzetet, a mely gyermekei-
nek hitét közönyösségből vagy éppen alacsony világi érdekből alkuba nem bocsájtja, a 
szégyen bélyegét nyomva azokra, a kik e nemtelen alkura hajlandók; őrt kell állania 
mindazon hitsorsosaink mellett, a kik vegyes házasságra lépés előtt vagy után, annak a 
fáradságot nem kimélő „leleményes" aknamunkának lehetnének kitéve. 

Ismételjük, nem a támadás, a jogos önvédelem nagy munkája ez, a melyben 
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-46 . lelkészi karunknak vezetésre, utasításra van szüksége, minélfogva azon indítványnyal for-
dulunk mindkét testvéregyház illetékes főhatóságai elé, miszerint lehetőleg mielőbb dolgoz-
nának ki és léptetnének életbe oly utasítást, a melyben vegyes házasságra lépő vagy abban 
élő híveink fokozott lelki gondozását és a születendő gyermekek vallására vonatkozó, 
egyházunkra káros megállapodások elleni védekezést a lelkészi kar imperativ kötelességévé 
tegyék s e körüli teendőit részletesen körülírják. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság határozatát egész terjedelmében 
magáévá teszi. Elfogadja egyszersmind az egyházi tisztviselők részére a jogügyi 
bizottság által kidolgozott és jelen jegyzőkönyv I. függelékét képező utasítás-
tervezetet és úgy a határozatot, valamint az utasítást 2000 példányban kinyomatni 
és az egyházközségeknek miheztartás végett a püspökök útján megküldetni rendeli. 

43. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 40-ik pontjánál tárgyaltatott a tiszai egyházkerület 
közgyűlése jegyzőkönyvének 15-ik pontja és felterjesztése, melyben a három milliós állam-
segélynek az 1848 : XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában beadott első memorandum értelmé-
ben 5,470.000 koronára való felemelésének kieszközlését, illetve az államsegélynek ezen 
összegben leendő biztosítását kívánja. 

Az egyetemes közgyűlés ez ügyet átteszi a két protestáns egyházat 
közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz a törvényjavaslat tárgyalása 
alkalmából való érvényesítés czéljából. 

44. (Zs.) Ugyancsak a mult évi jegyzőkönyv 40-ik pontjánál tárgyaltatott a 
tiszai egyházkerület idei közgyűlésének jegyzőkönyvi 20. pont alatt tett felterjesztése, a 
melylyel az 1848 : XX. t.-cz. 2-ik és 3-ik §-ai végrehajtása ügyében felveendő tárgyalá-
soknak megsürgetését kéri. 

Az egyetemes közgyűlés ezen sürgetést figyelembevétel végett átteszi a 
mindkét protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz. 

45- A mult évi jegyzőkönyv 41-ik pontjánál megállapíttatván, hogy az alapítvá-
nyok ügyében tett felterjesztésre válasz mindezideig nem érkezett 

az egyetemes közgyűlés ez ügyet nyilvántartani rendeli. 

46. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 42-ik pontjánál bemutattatott a vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. miniszter 152.612/1908. számú leirata, melyben a „Hunfalvy Pálnak alapít-
ványa az ág. hitv. evangelikus theologusok számára" czímű alapítványra vonatkozólag az 
alapító-levél kiállítását és bemutatását kéri. Bemutattatott továbbá az alapító-levélnek a jog-
ügyi bizottság által elfogadásra ajánlott következő szövege : 

Alapító-levél. 

Néhai özv. Hunfalvy Pálné sz. Röck Karolina által Budapesten 1904. évi január hó 
.31-én kelt fiókvégrendeletében tett alapítványáról. 

A Budapesten 1907. évi szeptember hó 28-án elhalt özv. Hunfalvy Pálné sz. 
Röck Karolina fent idézett fiókvégrendeletében következőleg végrendelkezett: 

AJ „a hazai ág. hitv. evang. theologiai akadémiának alapítványképen 56.000 
koronát, azaz ötvenhatezer koronát a lia) tétel alatt hagyományozott 24.000 korona alapít-
ványon felül akár Pozsonyban marad az akadémia, akár pedig Budapestre helyeztetik át. 
Rendelem, hogy úgy a 24.000 korona közös alapítvány, mint az általam hagyományozott 
56.000 korona alapítvány, összesen tehát 80.000 korona alapítvány szeretett férjemnek 
nevét viselje, a ki úgy az egyháznak, mint a közoktatásnak mindenkor buzgó és lelkes 
híve és bajnoka volt. Az alapítványnak neve: „Hunfalvy Pálnak alapítványa az ágostai 
hitvallású evangelikus theologusok számára". Czélja az alapítványnak az, hogy a magyar-
honi ágostai hitvallású evangelikus egyház számára igazán tudományosan képzett theologiai 
tanárok, középiskolai vallástanárok és buzgó lelkészek neveltessenek. Az alapítványnak évi 
jövedelme az ág. hitv. evang. theologusok ösztöndíjaira fordítandó. Az alapítványnak 

. halálom napjától számítandó egy évi jövedelme hagyatékomhoz csatolandó. Ezen egy évnek 
eltelte után esedékes évi kamatokból öt éven át évenként két ösztöndíj egyenként 1000 
koronával fizetendő ki, a feles kamatjövedelem pedig az alapítványi tőkéhez csatolandó. 
Ezen öt évnek elteltével az alapítvány évi kamatjövedelmének 10%-a tőkésítendő, az ezen 
felüli jövedelem pedig 1000 koronás ösztöndíjakra fordítandó. Az ösztöndíjban részesíthető 
hazafiság és erkölcsi magaviselet tekintetében kifogástalan, kitűnő szorgalmú IV-ed éves 
theologus. Az első évben mint IV-ed éves theologus, az ezután következő két év alatt 
pedig, mint külföldi theologiai intézetnek hallgatója élvezi az ösztöndíjat. 

Ezen két év alatt köteles a külföldi egyetemet állandóan látogatni s ottan folyta-
tott szorgalmas tanulmányairól bizonyságot tenni. Kivételképen igen szegény, de kitűnő 
szorgalmú Ill-ad éves theologusnak is megadható az ösztöndíj, ezen esetben az illető 111. 
és IV. évfolyamot honi theologiai intézetben köteles látogatni, azután pedig a megelőző 
pontnak rendelkezéséhez képest két éven át külföldi theologiai intézetet köteles látogatni. 
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Az ösztöndíjnak kiszolgáltatásával első sorban a pozsonyi theologiai akadémiának theologusai 
részesítendők, de abból a többi ág. h. ev. theologiai intézeteknek növendékei nincsenek kizárva. 
Azon esetre pedig, ha Budapesten vagy más helyütt ág. h. ev. theologiai fakultás állíttatnék fel. 
ezen fakultásnak theologusai az ösztöndíjban szintén részesülhetnek. Az alapítványi oklevél 
az ág. hitv. evang. egyetemes egyház gyűlés által készítendő el fenti rendelkezéseim figye-
lembe vételével s az alapítvány ennek hatósági ellenőrzése alá helyezendő. Kikötöm azon-
ban, hogy ezen alapítványnak kezelésére egy külön bizottság küldessék ki, a mely bizott-
ságnak kötelessége a theologusok hazafisága, erkölcsössége és szorgalma megítélésében a 
legszigorúbban eljárni. Azon nem várt esetre, ha a theologiai akadémia ezen végrendele-
temnek azon részét, a mely a 24.000 koronás közös alapítvány jövedelmének hováfordítása 
iránt intézkedik, megtámadná, az egész 80.000 korona alapítványt feltétlenül a budapesti 
ág. hitv. evang. 'egyház főgimnáziumának oktatási czéljaira hagyományozom, a mely az 
oktatási czélokra, különösen pedig a görög nyelvű tanszéknek fentartására köteles fordítani." 

Ezen ösztöndíjalapítvány összege a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróságnak 
1907. Ó. 352/-7. sz. hagyatékátadó végzésének 5-ik pontja szerint a magyarországi ág. hitv. 
evang. egyetemes egyháznak átadatott ugyan, de a budapesti kir. ítélőtáblának 3989/1908. 
számú jogerős végzése szerint mindaddig birói letétben tartatni rendeltetett, míg a kor-
mányhatóságilag jóváhagyott alapító-levél a hagyatéki bíróságnak bemutattatik. 

A bíróságnak ezen jogerős határozata folytán az 1908. évi egyetemes közgyűlés 
42. (Zs.) pont alatt hozott határozatával az alapító-levél kiállítását rendelte el. 

Az egyetemes közgyűlés ezen határozata, de az örökhagyónak a végrendeletben 
kifejezett akaratához képest is az egyetemes közgyűlés a következő 

ALAPÍTÓ-LEVELET 
állította ki : 

Az alapítvány neve : 

„ Hunfalvy Pál alapítványa az ágostai hitv. evangelikus theologusok számára 

2. Az alapítvány czélja : ösztöndíjak kiszolgáltatása által a magyarhoni ág. hitv. 
evang. egyház számára igazán tudományosan képzett theologiai tanárok, középiskolai 
vallástanárok és buzgó lelkészeket nevelni, kik magasabb kiképzésük czéljából legalább két 
évig külföldi egyetemet kötelesek állandóan látogatni. 

3. Az alapítvány kezelő és ellenőrző hatósága a magyarhoni ág. hitv. evang. 
keresztyén egyház egyetemes közgyűlése, mely saját kebeléből egy külön bizottságot 
köteles kiküldeni, mely az alapítványt kezeli és az ösztöndíjakat odaítéli. Ezen bizottság-
köteles az ösztöndíjért folyamodó theologusok hazafisága, erkölcsössége és szorgalma meg-
ítélésében a legszigorúbban eljárni. 

4. Az alapítvány vagyonértéke 80.000. korona tőke, és ennek 1908. évi szep-
tember hó 28-tól járó kamatai. 

5. Ezen vagyonérték jelenleg a m. kir. állampénztár mint birói letéthivatalnál 
64.000 K. névértékű 4% magyar országos központi takarékpénztár záloglevélben, melyek 
tőzsdei árfolyama 93 korona volt, tehát 59.520'— K 
21.100 K névértékű 47 a% ugyanilyen záloglevelekben, melyek tőzsdei 
árfolyama 96 K 75 f volt, tehát 20.414-25 „ 
és készpénzben fekvő . . . , . t 65 75 „ 

összesen . . . 80.000'— K 
értékben van elhelyezve. 

Az alapítványi Összeg átvétele után ezen értékek a magyarhoni ág. hitv. evang. 
egyház pénztárában fognak elhelyeztetni és ott a pénztár szabályai szerint megőriztetni 
és kezeltetni. 

6. Az alapítványok évi jövedelme az ág. hitv. evang. theologusoknak ösztöndíjaira 
fordítandó. Az alapítványi tőkének kamataiból 1908. évi szeptember hó 28-tól kezdve 
öt (5) éven át évente két (2) ösztöndíj fizetendő ki egyenként 1000 (ezer) koronával. 
A feles kamatjövedelem ezen időn keresztül a tőkéhez csatolandó. Ezen 5 év elteltével 
az alapítvány évi kamat jövedelmének 10% (tíz) tőkésítendő, az ezen felüli jövedelem 
pedig egyenként 1000 koronás ösztöndíjakra fordítandó. A tőkésített és a feles kamatok 
szintén hasonló értékpapírokban helyezendők el. 

7. Az ösztöndíjban való részesítés a fent idézett fiókvégrendelet rendelkezéseihez 
képest fog megtörténni. 

8. Az ösztöndíjban első sorban a pozsonyi theologiai akadémiának theologusai 
részesítendők, de nincsenek kizárva abból a többi ág. hitv. evang. theologiai intézetek-
növendékei sem. 

Azon esetre, hogy ha Budapesten vagy más helyütt állíttatnék fel theologiai 
fakultás, ezen fakultásnak theologusai szintén részesítendők az ösztöndíjban. 

Az egyetemes közgyűlés az alapító oklevelet a jogügyi bizottság által 
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4(>—51. előterjesztett szövegezésben elfogadja, annak kiállítását elrendeli azzal, hogy az 
ily módon kiállított alapító-levél a kormány által kívánt jóváhagyással szemben, 
óvás mellett a kormánynak bemutattassék. 
47. (Zs.) Ugyancsak e jegyzőkönyv 42-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 

21-ik pontja, melylyel a néhai dr. Haubner Rezső, Laschober Mátyás és Hamvay Irma 
hagyományairól kiállított alapító-levelek egy-egy példánya be lett mutatva. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott alapító-leveleket a levéltárba 
helyezni rendeli. 

48. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett a dunántúli egyházkerület fel-
terjesztése, a melylyel bejelenti, hogy a „Takács Samuné szül. Zehetner Zsuzsanna"-ala-
pítványról készített alapító-levelet a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 76440/1909. sz. 
rendeletével oly záradékkal hagyta jóvá, mely szerint az alapítvány számadási kivonatai a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz évenkint felterjesztendők lesznek, továbbá 
a tőkének ingatlanokra adandó kölcsönbe fektetése esetén a kikötött árvaszerű biztosítékon 
felül annak első helyen kell zálogjogilag biztosítva lenni és végül a tőkének ingatlanok 
vásárlására való felhasználása esetében a minisztérium hozzájárulása is kikérendő lesz, 
mely záradék ellen az egyházkerület felterjesztést intézett a miniszterhez az autonóm 
jogainkat sértő megszorító kikötéseknek kihagyása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a dunántúli egyházkerület által tett lépéseket 
helyeslőleg tudomásul veszi és felhívja az egyházkerületet, hogy lépései eredmé-
nyéről annak idején tegyen jelentést. 

Egyúttal felhívja az egyetemes közgyűlés az összes egyházkerületeket, 
hogy a mennyiben az alapítványokra vonatkozó számadások bemutatására fel-
hivatnának, e megkereséseknek ne tegyenek eleget, hanem erről tegyenek jelentést 
az egyetemes közgyűlésnek. 

49. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 44-ik pontjánál felvétetettek a bányai, dunán-
inneni és dunántúli egyházkerületek felterjesztései, melyekben a lelkészi fizetések kiegészí-
tése iránt a kormányhoz felterjesztés intézését kérik. 

Tekintve, hogy e kérdés a testvér református egyházat is érdekli, az 
egyetemes közgyűlés a felterjesztéseket a mindkét protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz teszi át. 

50. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 45-ik pontjánál megállapíttatott, hogy egyete-
mes egyházunknak, az 1907. évi egyetemes gyűlésből, az 1907. évi XXVII. törvény-
czikknek és az ezen törvényczikk végrehajtására vonatkozó 76.000/1907. sz. miniszteri 
utasításnak a jogegyenlőség és viszonosság alapján és autonómiánk figyelembevételével 
leendő megváltoztatása tárgyában, a képviselőházhoz intézett kérvényére és az állam-
kormányhoz felterjesztett feliratára válasz nem érkezett. 

Minthogy az egyetemes közgyűlés a nem állami elemi népiskolák jog-
viszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól szóló 1907. 
évi XXVII. törvényczikknek különösen a szerzetes rendeket kiváltságoló 35-ik 
§-át az 1848. évi XX. törvényczikkben kimondott jogegyenlőség és viszonosság 
elvével ellentétben állónak és a végrehajtására vonatkozó 1907, évi 76,000. számú 
miniszteri utasításnak egyes intézkedéseit autonómiánkra nézve sérelmesnek tartja, 
a jogos kérés elodázását és semmibe sem vevését nem nézheti közömbösen ; 
ellenkezőleg a mult évi 45-ik jegyzőkönyvi számú határozata értelmében, az egye-
temes közgyűlés a kérvény sorsát nemcsak hogy nyilvántartja, hanem azon felül 
még ezen közgyűlésből külön feliratot is terjeszt fel a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, s ebben előbbi felirata sürgős elintézését kéri. 

51. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 46-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 9-ik 
pontja, melylyel bemutattatott a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter következő leirata: 
140,366/908. szám. 

A magyarországi ág. hitv. evang. egyház részére, az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-ának 
végrehajtása következtében, az 1907. évi május hó 22-én, 22,398. sz. a. kelt rendele-
temmel engedélyezett 301,200 kor. állami segély, az egyetemes felügyelő úr mult évi 
november hó 21-én szám nélkül kelt felterjesztésével bemutatott és hivatalos használatra 
itt helyütt visszatartott, az egyetemes pénztáros, ellenőr és főellenőr által kiállított három 
drb nyilatkozattal felszerelt számadási kivonat szerint, a mult évi június hó 15-én, 68,431. sz. a. 
kelt leiratomnak megfelelően, az utalványozási rendeletben részletezett hármas czélt szolgáló 
alapokba beszállíttatott, mint kellően elszámolt összeg az itteni nyilvántartásból töröltetett. 

Az elszámolás részleteit illetőleg van szerencsém tisztelettel megjegyezni, hogy az 
imént említett egész javadalomból a közigazgatási pénztárnak 62,400 kor. vagyis 20 -72%, 
a lelkészi nyugdíjalapnak 100,400 kor. vagyis 33'33%, az egyházi adó rendezésére szol-
gáló alapnak pedig 138,400 kor. vagyis 45'95% jutott. 
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Ezek szerint tehát már az 1907. évre engedélyezett államsegély abban az arányban 51—54. 
osztatott fel, a melyet az Elnökségnek mult évi október hó 7—9-én 46. kgy. sz. a. kelt 
felterjesztésében tudomásomra juttatni méltóztatott. 

Ekképen elszámoltatván az 1907. évi államsegély s megállapíttatván a felosztási 
terv, egyidejűleg utasítottam a m. kir. központi állampénztárt, hogy a magyarországi ágostai 
hitvallású evangelikus egyháznak az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-a értelmében leendő állami 
segélyezése fedezéseül és pedig az egyházi adózás rendezésére illetőleg a hívők fej és 
vagyoni adózásában mutatkozó túlterheltségeknek megszüntetésére, az egyházi közigazgatás 
költségeire és az orsz. lelkészi nyugdíjintézet segélyezésére a mult évre törvényhozásilag 
megszavazott segélyből még ki nem adott háromszázegyezerkettőszáz, 301,200 koronát a 
magyarországi ágostai hitvallású evangelikus egyház közgyűlésének mindkét elnöke által aláírt 
és a közgyűlés hivatalos pecsétjével ellátott bélyegtelen nyugtatóra elszámolás kötelezettsége 
mellett az egyetemes pénztáros kezeihez fizesse ki. 

A miről van szerencsém az Elnökséget oly felkéréssel értesíteni, hogy a most 
folyósított államsegély részlet felvételéről gondoskodni, azt rendeltetési czéljaira fordítani s 
úgy ezen, mint a mult évi február hó 27-én, 16.011. sz. a. intézkedésemmel engedélyezett 
összegről, vagyis 602.400 koronáról legkésőbb 1909. évi június hó 30-ig, az 1907. évi 
államsegélynél alkalmazott módon elszámolni méltóztassék. Van szerencsém az Elnökséget 
tisztelettel felkérni, hogy az ezen felterjesztés mellől valószínűleg tévedésből elmaradt sza-
bályrendeletet is pótlólag bemutatni méltóztassék. 

Budapest, 1909 január hó 2-án. Apponyi. 
Az egyetemes közgyűlés a miniszteri leiratot örvendetes tudomásul veszi. 

52. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, 
hogy a kiutalványozott 903.600 korona állami segélyt, valamint a 100.000 korona közalapi 
segélyt az egyetemes felügyelő az egyetemes pénztárossal együtt felvette és a bizottság 
elhatározta, hogy az állami segélyből a közigazgatási költségekre fordítandó 187.000 koro-
nából 27.000 korona utaltassék be az egyetemes pénztárba, az egyes kerületeknek pedig 
40.000 korona adassék ki azonnal. Az egyetemes adóalapnak járó 415.400 korona, vala-
mint a közalapot illető 100.000 korona, melyekből a kifizetések csak 1910. évi január hó 
1-én lesznek eszközlendők, 100.000 koronánkint, lehetőleg 4%-os kamatozás kikötése mellett 
takarékpénztári betétkönyvekre helyezendők el. 

A nyugdíjintézetnek járó 301.200 koronából 200.000 korona 4%-os földhitelin-
tézeti záloglevelekben tőkésítendő, kijelentvén a bizottság, hogy a mennyiben a kisbirto-
kosok földhitelintézete alaptőkéjét 6,000.000 koronára emeli, a nyugdíjintézet javára tőké-
sítendő összeg egy része a kisbirtokosok földhitelintézete által kibocsátandó és 5%-ot 
biztosító alapító-levelekben is elhelyezhető és e részbeni együttes intézkedésre felhatalmazza 
az egyetemes felügyelőt és az egyetemes főellenőrt. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság ezen jelentését jóváha-
gyólag tudomásul veszi. 

53. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 48. pontjánál tárgyaltatott a tiszai és dunán-
inneni egyházkerületek abbeli megkeresése, hogy az egyetemes közgyűlés sürgesse meg 
az 1848 : XX. törvényczikk alapján a m. k. vallás- és közoktatásügyi miniszternél a protes-
táns theologiai fakultás felállítását a budapesti m. kir. tudomány egy etemen. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel az ügy jelentőségére és nagy hord-
erejére, átteszi a felterjesztéseket a két testvéregyházat közösen érdeklő ügyekre 
nézve kiküldött bizottsághoz azzal a megkereséssel, hogy hivatkozással az 1899. 
május 1-én 79.404. sz. a. kiadott leiratra és az 1907 június 21-én az egyetemes 
felügyelőhöz intézett átiratra, melyben a vallás- és közokt. miniszter jogos kíván-
ságunk megvalósítását helyezi kilátásba, külön felterjesztésben juttassa dűlőre 
ezen már több mint egy évtized óta vajúdó ügyet; annyival inkább, mivel a r. 
k. theologiai fakultás tanszékeit folyton szaporítja, jogos és méltányos kívánságunk 
teljesítését pedig elodázza. 

54. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 50. pontjánál tárgyaltatott a bányai egyházkerület-
nek jóváhagyás végett felterjesztett lelkészválasztási és tanítóválasztási két rendbeli szabályren-
delete és az ezek ellen dr. Micatek Lajos és dr. Vanovics János által benyújtott felebbezések 

Az egyetemes közgyűlés átérezve és teljesen méltányolva ugyan azon 
hazafias indokokat, a melyek a bányai egyházkerületet lelkész- és tanítóválasztási 
szabályrendeletének megalkotásánál vezérelték, mégis tekintettel azon körülményre, 
hogy a jelzett szabályrendeletek oly intézkedéseket tartalmaznak, a melyekre 
nézve Egyházi Alkotmányunkban rendelkezés nem található, a szabályrendeleteket 
megfelelő átdolgozás végett a bányai egyházkerületnek visszaadja. 

A beadott felebbezések e határozat folytán tárgytalanokká válván, mégis, 
a mennyiben az egyházkerületi határozat meghozatala körül elkövetett formahibák 
ellen irányulnak, azokat az egyetemes közgyűlés vissza, illetőleg elutasítja. 

19 
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55- (Zs.) Az előző pont kapcsán felvétetett a tiszai egyházkerület indítványa, 
melyben javasolja, hogy egyetemes jellegű lelkészválasztási szabályrendelet megalkotásával 
a zsinati bizottság bízassék meg. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület indítványát magáévá 
tevén, azt a zsinati bizottságnak feldolgozás és figyelembevétel végett kiadja. 
56. (Zs.) Felvétettek Jánoska György, Krmeszky János, Babka György és Bucsán 

Pál felebbezései, a melyekben a dunáninneni egyházkerület 1909. évi közgyűlése jegyző-
könyvének 75-ik pontjában foglalt azon határozata ellen, melylyel a Reischl-féle alapítványra 
vonatkozó igényjogosultságuk el nem ismertetett, jogorvoslattal élnek. 

Habár a felebbezések kellő felszerelés nélkül érkeztek, az egyetemes 
közgyűlés mégis a felebbezésekből megállapíthatja, hogy azok magánjogi igények 
érvényesítését czélozzák, mely igények közigazgatási úton meg nem állapíthatók 
és ezért a felebbezőket felebbezésüknek visszautasításával, a Zs. T. 329. § g) 
pontja alapján igényeik érvényesítésével az egyházi törvénykezési útra utalja. 

57. (Zs.) Felvétetett Molnár György és társai szarvasi lakosoknak felebbezése. 
Az egyetemes közgyűlés a felebbezést, a mely kellően felszerelve nincs, 

felszerelés végett visszaadja. 

58. (Zs.) Felvétetett Szluka István és Laczkó János maglódi lakosok felebbezése. 
Az egyetemes közgyűlés a felebbezést, a mely kellően felszerelve nincs, 

felszerelés végett visszaadja. 

59. (Zs.) Tárgyaltatott Simonides János lelkésznek felebbezése a dolányi tanító-
választás üg3rében. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest tekin-
tettel arra, hogy a felebbezés felszerelve nincs, azt felszerelés és az adatok beszer-
zése végett a dunáninneni egyházkerületnek visszaadja. 

60. (Zs.) Tárgyaltatott Ailer András gyomai egyházközségi felügyelő és társainak 
felebbezése a bányai egyházkerület idei közgyűlése jegyzőkönyvének 41-ik pontja alatt 
hozott ama határozata ellen, melylyel az egyházközséget az egyházi törvénykezési perútra 
utasította a gróf Stockhammer Ferdinándtól 1835-ben kapott 42 hold ú. n. papi földnek 
és növedékének alapítványszerű kezelése ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján a bányai 
egyházkerület határozatát indokainál fogva helybenhagyja. 

61. (Zs.) Tárgyaltatott a szentetornyai ág. hitv. evangelikus egyházközség felebbe-
zése a bányai egyházkerület idei közgyűlése jegyzőkönyvének 48-ik pontja alatt hozott ama 
határozata ellen, melylyel a felebbező egyházközség határát az 1906. évi szeptember hó 
14-én kelt jegyzőkönyvben foglalt egyezség értelmében rendeli megállapítandónak. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján az egy-
házkerület határozatát helybenhagyja. 

62 (Zs.) Tárgyaltatott Kovácsi Kálmán rákospalotai lelkésznek felebbezése a 
bányai egyházkerület idei közgyűlése jegyzőkönyvének 76-ik pontja alatt az egyházközségi 
számadások megvizsgálása tárgyában hozott határozata ellen. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest az 
egyházkerület határozatát helybenhagyja. 
63. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 57. pontjánál beter-

jeszti a pozsonyi theol. akad. nagybizottság 1908 decz. 15-én, 1909 január 29-én, június 
1-én és nov. 16-án tartott üléseinek jegyzőkönyveit, az akadémia igazgatójának és a Theol. 
Otthon felügyelőjének jelentéseivel együtt. 

Az egyetemes közgyűlés a pozsonyi theol. akadémia és a Theol. Otthon 
felügyelőjének jelentéseit tudomásul veszi. 
64. (B.) A theol. akad. nagybizottság jelenti, hogy miután Raffay Sándor akad. 

r. tanár budapesti lelkészszé választatván, 1908 okt. 19-én theol. tanári állásáról lemondott 
s ilyen módon az ő tanszéke is megüresedett, a filozófiai szakerővel betöltendő magán-
tanári álláson kívül., a mire nézve a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 58. pont-
jában foglalt határozattal felhatalmazást és utasítást nyert, egyúttal az exegetiko-sziszte-
matikai rendes tanszékre is pályázatot hirdetett 1908 decz. 15-én. A nevezett állások 
betöltéseig a velük járó teendők elvégezésével dr. Masznyik Endre és Hornyánszky Aladár 
theol. tanárokat bízta meg. 

Az egyetemes közgyűlés sajnálattal vesz tudomást Raffay Sándor akad. 
r. tanár távozásáról s neki az akadémián 12 éven át teljesített buzgó és sikeres 
tanári működéséért elismerő köszönetét nyilvánítja. 

Egyebekben pedig a nag}rbizottságnak e jelentésben foglalt intézkedéseit 
tudomásul veszi. 
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65- (B.) A theol. akad. nagybizottság jelenti, hogy az 1908 decz. 15-én hirdetett 65 
pályázat nem járt kielégítő eredménnyel, minek következtében a nagybizottság f. é. január 
29-én tartott ülésében elhatározta, hogy a 10 év óta szünetelő exegetikai magántanári állást 
újból visszaállítja és arra 2400 korona fizetéssel és 400 korona lakbérrel meg is választotta 
Rátz Vilmost, a ki állását f. évi február 1-én el is foglalta. Egyben elhatározta a nagy-
bizottság, hogy a filozófiai és exegetiko-szisztematikai tanszékekre új pályázatot hirdet. 

Az egyetemes közgyűlés az akad. nagybizottságnak e jelentésben foglalt 
s különösen az exegetikai magántanári állásnak újból visszaállítására és betöltésére 
vonatkozó intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi és Rátz Vilmost a magán-
tanári állásban bizalommal fogadja és szívesen üdvözli. 

66. (B.) A theol. akad. nagybizottság jelenti, hogy az exegetiko-szisztematikai 
tanszékre a másodízben hirdetett pályázat is meddő maradt s ilyen módon azt kénytelen 
volt betöltetlenül hagyni, de elhatározta, hogy a pénzbeli akadályok elhárítása végett az 
Akadémia 1910. évi költségvetésébe a 6-ik rendes tanár javadalmazására szükséges összeget 
beállítja. 

Tudomásul szolgál. 

67. (B.) A theol. akad. nagybizottság jelenti, hogy a másodízben hirdetett pátyázat 
alapján a filozófiai tanszékre rendkívüli tanári minőségben 3200 korona fizetéssel és 800 
korona lakbérrel megválasztotta dr. Szelényi Ödön késmárki liczeumi tanárt, a ki állását 
f. é. szept. 1-én el is foglalta. 

Az egyetemes közgyűlés ezt az intézkedést tudomásul véve, dr. Szelényi 
Ödönt az Akadémia filozófiai tanszékén bizalommal fogadja és szívesen üdvözli. 

68. (B.j A theol. akad. nagybizottság jelenti, hogy az akad. tanárok fizetésren-
dezése a mult évi egyetemes gyűlés által elfogadott s a jegyzőkönyv 60. pontjában foglalt 
költségelőirányzat értelmében 1909 január 1-én életbe lépett. Mivel azonban az új fizetési 
rend következtében Hornyánszky Aladár tanár fizetése 303 koronával, Kovács Sándor tanáré 
pedig 103 koronával kevesebb lett volna, mint a mennyire a személyi pótlékokkal együtt 
előbbi fizetésük ment, azért az akad. nagybizottság nevezett tanároknak e különbözeti 
összegeket személyi pótlék czímén utalványozta, mindaddig, míg új fizetésük a korpótlék 
növekedése útján a régi fizetés összegét el nem éri. a mikor is ez összegeknek külön 
czímén való élvezése magától megszűnik. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi s Hornyánszky 
Aladár tanárnak a 303 korona, Kovács Sándor tanárnak a 103 korona utalvá-
nyozását a nagybizottság határozatában foglalt oknál fogva és megjelölt korláto-
zással jóváhagyja. 

69. (B.) A theol. akad. nagybizottság jelenti, hogy Hörk József theol. akad. tanár-
nak az egyetemes nyugdíjügyi bizottság a theol. tanárok nyugdíjalapjának terhére 800 kor. 
fürdő-segélyt szavazott meg. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

70. (B.) A theol. akad. nagybizottság jelenti, hogy a betegeskedő Hörk József 
tanár helyett az egyháztörténelmi tanszék teendőinek ellátását Kovács Sándor tanár vállalta 
el. Az üresedésben levő új szöv. exegetikai tanszék teendőinek ellátására pedig a 111. és 
IV. évfolyamban dr. Masznyik Endre és Hornyánszky Aladár tanárok vállalkoztak. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Hornyánszky 
Aladár tanárnak, a ki a közgyűlés szine előtt kijelenti, hogy helyettesítő munká-
jáért külön díjazást nem kíván, köszönetét nyilvánítja. A theol. akad. nagybizott-
ságot mégis felhatalmazza, hogy az Akadémia számadásában mutatkozó maradék-
összeg erejéig a szükséges helyettesítések díjazásáról gondoskodhassék. 

71. (B.) A theol. akad. nagybizottság jelenti, hogy Ébner Gusztáv és Trsztyénszky 
Ferencz nagybizottsági tagságukról lemondottak s Ébner Gusztáv helyére a pozsonyi gyüle-
kezet Pröhle Henriket választotta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

72. (B.) A theol. akad. nagybizottság beterjeszti a theol. akadémia pénztárának 
az 1908. évről szóló s az akad. kisbizottság által megvizsgált és rendben talált számadását, 
mely az 1905. évről áthozott 665 kor. 75 fillérrel együtt 871 kor. 51 fill, hiányt mutat 
ki. Mivel azonban e hiány a folyó évben befolyt 951 kor. tandíjfölöslegben teljes fedezetet 
talál, azért arra nézve külön intézkedés szüksége nem forog fenn ; miért is a nagybizott-
ság a számadást jóváhagyja s a pénztárosnak a felmentvény megadását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a pénztárosnak az 
1908. évi számadásra vonatkozólag, a szokásos fenntartással a felmentvényt megadja. 

73. (B.) A theol. akad. nagybizottság beterjeszti az akadémiának 1910. évi költség-
előirányzatát a következő tételekben: 
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73—78. ^ S z ü k s é g l e t : Négy rendes tanár fizetése à 4000 kor. = 16.000 kor. Négy 
rendes tanár lakbére à 800 kor. = 3200 kor. A rendkívüli tanár fizetése 3200 kor., lakbére 
800 kor. Az ötödik rendes tanár fizetésének különbözete 800 kor. Három tanár korpótléka 
4400 kor. Korpótlék különbözete 800 kor. A hatodik rendes tanár fizetése 4000 kor., lak-
bére 800 kor. Hornyánszky Aladár személyi pótléka 302• 86 kor. Kovács Sándor személyi 
pótléka 102-86 kor. Magántanár fizetése 2400 kor., lakbére 400 kor. Gyakorlati theol. tanár 
személyi pótléka 1000 kor. Igazgató tiszteletdíja 600 kor. Nagybiz. jegyző tiszteletdíja 
60 kor. Tanárkari jegyző tiszteletdíja 100 kor. Könyvtáros tiszteletdíja 200 kor. Levéltáros 
tiszteletdíja 50 kor. Énektanítás 300 kor. Német nyelv tanítása 400 kor. Tót nyelv taní-
tása 400 kor. Szolga bére 600 kor. Szertári költségek 200 kor. Könyvtári illeték 800 kor. 
Fűtés, világítás 600 k. Vegyes és rendkívüli kiadások 948 k. 28 f. Ö s s z e s e n : 43.464 kor. 

B) F e d e z e t : Egyetemes theol. alapból 3454 kor. Busbak Ádám-alapítványból 
160 kor. Kerületek járuléka 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. Tandíjból 2400 kor. Közalapból 10.000 kor. 
Egyetemes pénztárból 12.000 kor. Ö s s z e s e n : 43.464 kor. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a költségelőirányzatot elfogadja és jóvá-
hagyja, a pénzügyi bizottságtól várva annak kimutatását, hogy az egyetemes 
pénztárból számított nagyobb hozzájárulási összeg, a mely különösen a hatodilc 
rendes tanári szék betöltésével válnék szükségessé, honnan fedezendő. 

74- (B.) A theol. akad. nagybizottság jelenti, hogy a theol. tanárok nyugdíjalap-
jánál az 1908. évben bevétel volt 37.740 kor. 46 fillér, kiadás 1924 kor. s így a tőke-
állomány 1908. deczember 31-én 35.816 kor. 46 fillér. 

Tudomásul szolgál. 
75. (B.) A theol. akad. nagybizottság beterjeszti az igazgatói pénztárról szóló 

jelentést, mely szerint az 1908/9. évben a bevétel 3151 kor. volt. A régi hátralékokból 
befolyt 454 kor. s így ezek összege 1043 kor. 20 fillérre apadt. Az 1907/8. évi hátralé-
kokból 504 kor. folyt be. A mult évi egyetemes gyűlés «jegyzőkönyvének 62. pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján az akad. kisbizottság négy volt theologus tartozását 270 korona 
60 fillér összegben törölte. Különben a pénztár rendben találtatván, a nagybizottság az 
igazgatónak a felmentvényt megadta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a felmentvény 
megadását a szokásos fentartással jóváhagyja. 
76. (B.) A theol. akad. nagybizottság beterjeszti az akad. könyvtárról szóló jelen-

tést, mely szerint a könyvtár bevétele 931 kor. 74 fillér, kiadása 705 kor. 70 fillér volt, 
s így pénztári maradvány 226 kor. 04 fillér. A könyvtár állománya 3866 kötet és 80 füzet. 

Tudomásul szolgál. 

77- (B.) A theol. akad. nagybizottság beterjeszti a Theol. Otthon 1908. évi szám-
adását, mely szerint a bevétel 13.585 kor., a kiadás 13.549 kor. 59 fillér, pénztári marad-
vány 35 kor. 41 fillér. Vagyon 1908. év végén 46.280 kor. 85 fillér, a mely összeg az 
1907. év végi 44.677 kor. 29 fillérhez viszonyítva 1603 kor. 56 fillér gyarapodást mutat. 

A Theol. Otthonnak 27 tagja volt és pedig 22 ingyenes, 4 félingyenes és 1 
fizetéses helyen. 

Új ingyenes helyet alapított a nagyhonti egyházmegye. Breuer József kir. kúriai 
biró 2000 koronát hagyományozott. 

A számadást a nagybizottság rendben találván, az Otthon felügyelőjének a fel-
mentvényt megadta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve, az Otthon fel-
ügyelőjének a felmentvény megadását a szokásos fentartással jóváhagyja s az 
Otthon nemeslelkű jóltevőinek : a nagyhonti egyházmegye és Breuer József kúriai 
bírónak nevét e jegyzőkönyvbe foglalva, megörökíti. 

78. (B.) A theol. akad. nagybizottság beterjeszti a Theol. Otthon 1910. évi 
költségelőirányzatát : 

Aj F e d e z e t : Alaptőke kamatjövedelme 1100 kor. Csemez alapítványból 700 kor. 
Solymossy - alapból 160 kor. Jeszenák-alapból 160 kor. A theol. akad. önsegélyző kör 
"Bocskay-alapjából 160 kor. Zólyomi egyházmegyei alapból 160 kor. Szálláspénzből 1360 
korona. Évi járulékok 3120 kor. Adományok és segélyek 1280 kor. Felvételi díjak 200 kor. 
Vegyes bevételek 700 kor. Összesen 9100 korona., 

B) S z ü k s é g l e t : Felügyelő tanár tiszteletdíja 1000 kor. Orvos tiszteletdíja 100 
korona. Szolga bére 600 kor. Házbér a felügyelő tanár lakásával együtt 3160 kor. Fűtés, 
világítás 1200 kor. Felszerelés pótlása, javítása 300 kor. Mosás 600 kor. Könyvtár 300 kor. 
Nyomtatványok 400 kor. Jutalmak 60 kor. Vacsorapénz 900 kor. Vegyes 300 kor. Előre 
nem látott kiadások 180 kor. Összesen 9100 korona. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a költségelőirányzatot jóváhagyja. 
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79. (B.) A theol. akad. nagybizottság jelentésével kapcsolatban Hornyánszky 79—84. 
Aladár akad. tanár beterjeszti jelentését néhai Kámory Sámuel theol. tanár irodalmi hagya-
tékának rendezéséről, a mivel az 1906. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 22. pont-
jában foglalt határozattal megbízatott. 

A jelentés kegyeletes, elismerő szavakkal emlékezik meg Kámory S. bámulatra 
ragadó munkaerejéről és munkaszeretetéről, a miről a hagyatékban talált kéziratok roppant 
halmaza tanúskodik. Tízezrekre megy a beírt ívek száma. A dolgozatok leginkább a nyelv-
tudomány, nevezetesen a bibliai, sanszkrit, arab, persa, latin, német és magyar nyelvtudo-
mány körében mozognak. Fordítások, szótárak és eredeti művek s ezeken kívül még vegyes 
tartalmúak, okmányok és levelek. Ámbár nemcsak érdekesek, hanem értékesek is, kiadásuk 
nem ajánlható, részint mert nem teljesek, részint mivel a tudomány mai álláspontján mái-
elavultak, nem is említve azt, hogy a kiadás a roppant nagy terjedelemnél fogva igen nagy 
és meg nem térülő költséggel járna. Rendező ennélfogva azt ajánlja, hogy az egész hagya-
ték, úgy a mint rendezve van s a mint az bármikor könnyen használható, külön szek-
rényben a theol. akad. könyvtárban helyeztessék el és őriztessék 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést nagy érdeklődéssel hallgatta, azért, 
valamint a rendezés nehéz és gondosan végzett munkájáért Hornyánszky Aladár 
tanárnak elismerő köszönetét nyilvánítja és javaslata értelmében elrendeli, hogy 
Kámory Sámuel irodalmi hagyatéka külön e czélra készítendő szekrényben a 
theol. akad. könyvtárban helyeztessék el. A végrehajtással megbízza az akadémiai 
kisbizottságot. 

80. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 68. pontjánál fel-
vétetett az egyetemes theol. akad. bizottság 1909 november 16-án Budapesten tartott 
ülésének jegyzőkönyve, melynek 1. pontja szerint a bizottság tudomásul vette az eperjesi 
theol. akadémia 1908/9. évi állapotáról szóló igazgatói jelentést. 

Az egyetemes közgyűlés az eperjesi theol. akadémia állapotáról és 
zavartalan működéséről szóló jelentést tudomásul veszi. 

81. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 2. pontjában az eperjesi és a soproni 
theol. akadémiák hálás köszönetüket fejezik ki az egyetemes közgyűlésnek a mult évi 
jegyzőkönyve 131. pontjában foglalt határozatáért, mely szerint a theolog. akadémiák 
Otthonában egy ingyenes hely czéljaira évenként 400 koronát juttat oly módon, hogy ez 
összeget az Otthonok 4—4 évenként váltakozva élvezzék. 

Tudomásul szolgál. 

82. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 3. pontja szerint a tiszai egyházkerület 
f. é. közgyűlési jegyzőkönyvének 52. pontjában az egyet, theol. akad. bizottság elé terjeszti 
jóváhagyás végett Deák János és Obál Béla rendkívüli theol. akad. tanárok megválasztá-
sára nézve hozott mult évi határozatát, kimondván, hogy a jövőben megüresedő tanári 
állások az egyetemes theol. szervezetben foglalt szabályok szerint lesznek betöltendők. 

Az egyetemes theol. akad. bizottság Deák János és Obál Béla rendkívüli tanárok 
megválasztásának az egyházkerület által történt megejtését az átmeneti időre való tekintetből 
tudomásul veszi s őket az egyetemes theol. akad. bizottság által megválasztott tanárokul kijelenti. 

Hogy pedig jövőre az eperjesi és soproni theol. akadémiákon a tanári székek 
betöltése biztosan és fennakadás nélkül legyen eszközölhető, felkéri a tiszai és dunántúli 
egyházkerületeket, hogy az egyetemes theol. akad. bizottság jövő évi ülésére terjeszszék 
be javaslataikat arra nézve, hogy az egyetemes pénztárból nyert segély arányához mérten 
akadémiáikon mely tanári székek betöltése tartozzék az egyházkerületek s melyeké az 
egyetemes theol. akad. bizottság jogkörébe. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi. Az egyetemes 
theol. akad. bizottságnak a tanári székek betöltése ügyében hozott határozatát 
helyesli, ahhoz hozzájárul s annak megfelelő elintézésére a tiszai és dunántúli 
egyházkerületeket felhívja. 

83. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 4. pontja szerint az egyetemes theol. 
akad. bizottság tudomásul veszi a soproni theol. akadémia 1908/9. évi állapotáról szóló 
igazgatói jelentést. 

Az egyetemes közgyűlés a soproni theol. akadémia állapotáról és zavar-
talan működéséről szóló jelentést tudomásul veszi. 

84. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 5. pontja szerint a soproni igazgatói 
jelentés rámutat az egyetemes theol. tanügyi szervezetnek úgy a tanulmányi, mint a vizsga-
rendet szabályozó intézkedéseiben tapasztalt egyes hiányaira s bemutatván a soproni akad. 
tanári karnak e hiányok javítását czélzó munkálatát, kéri az egyetemes theol. akad. bizott-
ságot a javítás érdekében megfelelő intézkedések megtevésére. 

Az egyetemes theol. akad. bizottság érdemleges intézkedés előtt felkéri a soproni 
tanári kart, hogy munkálatát közölje a másik két akadémia tanári testületeivel s ezeket 
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- 8 8 . viszont felkéri, hogy annak alapján a szervezet javítására vonatkozó véleményüket és javas-
lataikat küldjék meg Baltik Frigyes püspöknek oly időben, hogy ő azokra a püspökök 
véleményét kikérhesse s ilyen módon az egyetemes theol. akad. bizottság jövő évi ülésén 
ez ügyben érdemleges határozatot hozhasson. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést helyeslő tudomásul veszi. 

85. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 6. pontja szerint Kuczor Imre és Plivelics 
Fülöp azzal a kéréssel fordulnak az egyetemes theol. akad. bizottsághoz, hogy az egye-
temes theol. tanügyi szervezet 58. §-a alapján és értelmében nekik lelkészjelölti vizsga 
tevésére engedélyt adjon. 

Az egyetemes theol. akad. bizottság folyamodó Kuczor Imrének és Plivelics 
Fülöpnek a becsatolt okmányok alapján a kért engedélyt megadta. 

Tudomásul szolgál. 

86. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 8. pontja szerint Halwax Gyula, a ki 
jelenleg a soproni theol. akadémián van ideiglenesen felvéve, az iránt folyamodik az egye-
temes theol. akad. bizottsághoz, hogy az egyetemes theol. tanügyi szervezet 41. §-ában 
fentartott jogánál fogva ezt az ideiglenes felvételt hagyja jóvá. 

Az egyetemes theol. akad. bizottság folyamodónak kérését teljesítette s meg-
engedte neki, hogy ő a soproni theol. akadémia II. évfolyamának rendes hallgatója legyen. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

87. (B.) Ugyanannak a jegyzőkönyvnek 9. pontja szerint Kettenbach Jakab theol. 
hallgató, ki egy tanévet a hallei egyetemen, egyet a pozsonyi theol akadémián s egyet a 
bécsi theol. fakultáson töltött, Pozsonyban azonban se nem kollokvált, se alapvizsgát nem 
tett, — jelenleg a soproni theol. akadémián van rendkívüli hallgatóként felvéve, — azzal 
a kéréssel fordul az egyetemes közgyűléshez, hogy neki a theologián eddig eltöltött három 
éve teljesen beszámíttassék, úgy hogy a folyó tanévben IV. évfolyamú rendes hallgató lehessen. 

Az egyetemes theol. akad. bizottság e folyamodványt azzal a javaslattal terjeszti 
az egyetemes közgyűlés elé: mondja ki az egyetemes közgyűlés, hogy Kettenbach Jakabnak 
az a kérése, hogy eddigi évei teljesen beszámíttassanak s ő IV. évfolyamú rendes hallgató 
lehessen, elutasíttatik, mivel az ellenkezik az egyetemes theol. tanügyi szervezetnek azzal 
a világos intézkedésével, hogy a külföldön töltött évek csak egy évnek számíthatók be (Szer-
vezet 31. §.). Ellenben ha folyamodó a pozsonyi theol. akadémián töltött évét teljessé teszi 
az által, hogy ott pótlólag kollokvál és alapvizsgát tesz, akkor a két külföldi éve is egy 
évnek beszámíttatván, a III. évfolyam rendes hallgatója lehet. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes theol. akad. bizottságnak ezt a 
javaslatát elfogadja s azt határozattá emeli. 

88. (K.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 69-ik pontjánál a tanügyi bizottság 
beterjeszti f. évi november 17-éről keltezett jelentését, a melynek 1. és 3-ik pontjában hivat-
kozással a mult évi egyetemes közgyűlés 77-ik jegyzőkönyvi számú határozatára, jelenti 
a tanügyi bizottság, hogy a vallásoktatási tantervhez készített módszeres utasításokra 
vonatkozó véleményes javaslatát, az egyházkerületekből beküldött észrevételek figyelembe 
vételével és összeegyeztetésével, a következőkben állapította meg. 

1. Az egyetemes utasításokra nézve : 
a) hogy az elemi népiskolák számára készült utasítások lényegökben jóváhagyas-

sanak, annak hangsúlyozásával, hogy az elemi iskolában imádságok, énekek, bibliai szent 
- helyek tanítása a fődolog, s hogy a nem evangelikus iskolába járó evangelikus gyermekek 

számára külön vallásoktatási terv nem szükséges, a minimális tananyagot azonban meg 
kell állapítani. E végből a kerületi elnökségeket hívja fel az egyetemes gyűlés, hogy kerü-
letenként két-két bizottsági tagot, egy lelkészt és egy tanítót jelöljenek ki, a kik Kaczián 
János tanügyi bizottsági tag elnöklete alatt,, a tanítandók minimumát megállapítsák, az 
utasításon a beérkezett vélemények alapján szükségesnek mutatkozó javításokat és pótlá-
sokat végezzék, s a kész javaslatot idejekorán az egyetemes tanügyi bizottsághoz fel-
terjeszszék ; 

b) a tanítóképző-intézetek számára készített utasítások általában véve jóváhagyas-
sanak, azzal, hogy a szerző figyelemmel a beérkezett véleményekre a szükséges javításokat 
és pótlásokat maga végezze, a tananyag minimumát állapítsa meg, s az átdolgozott utasí-
tásokat, a tanügyi bizottságnak újból terjeszsze föl ; a nem evangelikus tanítóképzőkbe 
járó evangelikus ifjak számára külön tanterv itt sem szükséges; 

c) a mi a középiskolák számára készült utasításokat illeti, a tanügyi bizottság a 
minden oldalról megnyilvánuló vélemények és óhajtások tekintetbe vételével azt javasolja, 
hogy az utasítás általában se fogadtassék el, hanem csak előmunkálatnak tekintessék, sőt 
maga a középiskolai vallásoktatási tanterv is revízió alá vétessék és a revízió végzésével 
s ehhez az új utasítások készítésével egy szakbizottság bizassék meg, a melynek tagjait 
is javaslatba hozza. 

2. Ezzel kapcsolatban bemutatja a tanügyi bizottság a pesti magyar egyház által 
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a főváros különleges viszonyaira való tekintettel készített s az egyházkerület útján felter- 88—91 
jesztett külön vallásoktatási tantervet, mely az összes iskolatípusok számára külön-külön 
terveket foglal magába, s a melyre nézve az a tanügyi bizottságnak a javaslata, hogy 
ezen külön vallásoktatási tantervnek a középiskolai vallásoktatásra vonatkozó része az 
1. pont alatt említett bizottságnak adassék ki, a többi részének Budapesten kisérletképen 
leendő fokozatos életbeléptetésére pedig a pesti magyar egyháznak engedély adassék. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elfogadja, s ennek 
folytán határozatilag kimondja, hogy 

1. a) az elemi népiskolák számára készített utasításokban a tananyag 
minimumának és a beérkezett vélemények alapján szükségesnek mutatkozó javí-
tásoknak és pótlásoknak megállapítására Kaczián János tanügyi bizottsági tag 
elnöklete alatt bizottságot alakít, s felhívja az egyházkerületi elnökségeket, hogy 
a bizottság tagjaiul kerületenként két-két megbízottat, még pedig egy lelkészt és 
egy tanítót küldjenek ki; 

b) felhívja a tanítóképző-intézetek számára készített utasítások szerzőjét, 
hogy a beérkezett véleményeket figyelembe véve, a szükséges javításokat az 
utasításokba illessze be, s azokat újból terjessze fel ; 

c) a középiskolák számára készült utasítások végleges megállapítását a 
a tanterv revíziójával köti össze, s ezen munkálatok foganatosítására Bancsó 
Antal elnöklete alatt, Mayer Endre, Adorján Ferencz, Bereczky Sándor, Frenyó 
Lajos, Hetvényi Lajos, dr. Szigethy Lajos, Hamrák Béla, Holch Ottó és dr. Masz-
nyik Endre tagokból álló bizottságot küld ki. 

2. A pesti magyar egyház által saját iskolái számára készített külön 
utasításnak a középiskolai tanításra vonatkozó részét az egyetemes közgyűlés 
tanulmányozás végett a fentebb megalakított bizottságnak adja ki ; a többi részére 
nézve pedig engedélyt ad a pesti magyar egyháznak, hogy azt iskoláiban kisér-
letképen fokozatosan életbe léptethesse. 

89. (K.) Ugyanazon jelentés 2-ik pontjában a tanügyi bizottság a bányai egyház-
kerületnek azon indítványát, hogy a különböző fokú iskolák tanításának ellenőrzésére egy-
házi főigazgatói állás, illetőleg tanfelügyelői állások szerveztessenek, a zsinati bizottsághoz 
kéri utasíttatni. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elfogadja és az 
indítványt a zsinati bizottsághoz teszi át. 

90. (K.) Ugyanazon jelentés 4-ik pontjában, utalással a mult évi jegyzőkönyv 
76-ik pontjára, felsorolja a tanügyi bizottság az Egyházi Alkotmány 189. § a) pontja 
értelmében jóváhagyás végett felterjesztett helyi iskolai szabályrendeleteket és véleményt 
ad azok elfogadására nézve. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatához hozzájárul és 
határozatilag kimondja, hogy : 

1. nem fogadja el a rozsnyói leányiskola szabályrendeletét, a kőszegi 
leányiskola szervezeti szabályzatát és rendtartását, a pozsonyi elemi iskolák, a 
felsőlövői tanintézetek és a szarvasi tanítóképző-intézet szabályrendeleteit, hanem 
a felterjesztőknek visszaadja azzal az utasítással, hogy az előadói javaslat értel-
mében dolgozzák át és újra terjesszék fel; 

2. jóváhagyja az iglói főgimnázium szabályrendeletét azzal a stiláris 
módosítással, hogy az „iskolai felügyelő" az egész szabályrendeleten keresztül 
egyházi és iskolai másodfelügyelőnek neveztessék s hogy a 16. szakasz 
b) pontjában ez a mondat: „határoz az iskola felekezeti jellege felett", ezzel 
helyettesíttessék : „őrködik az iskola felekezeti jellegének fentartása felett"; jóvá-
hagyja továbbá a rákoskeresztúri elemi iskola, a rozsnyói kerületi árvaház, a 
rozsnyói főgimnázium, a nyíregyházi főgimnázium, a késmárki főgimnázium 
és a békéscsabai Rudolf-főgimnázium szabályrendeleteit. 

91. (K.) Ugyanazon jelentés 5-ik pontjában, a tanügyi bizottság bejelenti, hogy 
a soproni liczeum, a selmeczbányai liczeum, az eperjesi kollégiumi főgimnázium, az iglói 
főgimnázium, valamint a békéscsabai Rudolf-főgimnázium az évi segély felemelése tár-
gyában az állammal ú j szerződést kívánnak kötni ; a pozsonyi és a bonyhádi gimnáziumok 
pedig engedélyt kérnek arra, hogy az államsegély felemelését kérelmezhessék. A bizottság, 
minthogy az állami hozzájárulás a fentartási költség 50 perczentjét egyik szerződésben 
sem éri el s a többi feltétel sem ütközik az autonómiába, a soproni liczeum, a selmecz-
bányai liczeum, az eperjesi kollégiumi főgimnázium, az iglói főgimnázium és a békés-
csabai Rudolf-főgimnázium szerződését jóváhagyásra ajánlja, rámutat mégis arra, hogy az 
iglói szerződés egyik pontja kiköti, hogy ha az igazgató már két czikluson át hivatalos-
kodott megszakítás nélkül és mint igazgató megy nyugdíjba, tiszteletdíja nyugdíjába beszá-
míttassák; továbbá arra is, hogy ezen segélyezett iskolákban a tandíj a maximális állami 
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1)1—95. tandíjnál nagyobb nem lehet. Javasolja végül a tanügyi bizottság, hogy a pozsonyi és 
bonyhádi gimnáziumoknak az államsegély felemelésének kérelmezhetésére engedély adassék. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság véleményes javaslata alapján 
a soproni, a selmeczbányai, az eperjesi, az iglói és a békéscsabai főgimnáziumok-
nak az államsegély felemelése tárgyában az állammal kötendő új szerződéseit 
jóváhagyja és a bemutatott szerződéseknek jóváhagyási záradékkal való ellátását 
elrendeli ; a pozsonyi és bonyhádi gimnáziumoknak pedig az államsegély feleme-
lésének kérelmezésére engedélyt ad. 

92. (K.-) Ugyanazon jelentés 6-ik pontjában a tanügyi bizottság véleményt ad 
Osztroluczky Gyula selmeczbányai liczeumi tanár ügyében, a ki ellen a liczeumi kormányzó 
testület az 1894. évi XXVII. t.-cz. 12. §-a alapján a közszolgálat érdekében szükségesnek 
talált nyugdíjazás iránti eljárást a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál folya-
matba tenni elrendelte és a ki ezen kényszernyugdíjazás ellen felebbezést nyújtott be. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság és a 30. jegyzőkönyvi 
pont alatt ezen ügyben véleményadásra kiküldött külön bizottság együttes javas-
lata alapján a következő határozatot hozza: 

Az egyetemes közgyűlés Osztroluczky Gyula selmeczbányai liczeumi 
tanár felebbezését visszautasítja és az iratokat a dunáninneni püspöknek vissza-
adja, mert az állami nyugdíjra jogosultsággal bíró felekezeti tanároknál a köz-
szolgálat érdekében netalán szükséges nyugdíjazás iránti eljárást az 1894. évi 
XXVII. t.-cz. szabályozza, s a selmeczbányai liczeumi kormányzó testület akkor, 
a midőn ez eljárás folyamatba tételét elhatározta, hatáskörén belül maradt. 

93. (K.) Ugyanazon jelentés 6-ik pontjában a tanügyi bizottság indítványt tesz, 
hogy az iskolafentartó testületek és a tanári kar egymáshoz való jogi viszonya középiskolai 
tanári szolgálati pragmatika és fegyelmi szabályzat megalkotásával szabályoztassék, hogy 
az iskolafentartó hatóságnak módjában álljon a tanítás sikere érdekében nyugdíjba küldeni 
az olyan tanerőt, a kinek működése nem mutatja fel a joggal megvárható sikert, viszont 
a tanerők is biztosítva legyenek az ellen, hogy esetleg ok nélkül is kényszerítsék őket 
munkásságuk terének elhagyására. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel az Egyházi Alkotmány 199. §-ára, 
felhívja az egyházkerületeket, hogy az iskolafentartó testületeknek a tanári kar-
hoz való jogi viszonyait, s a tanári karnak az iskolafentartó testületek iránti 
kötelességeit, s a kisebb vétségekre vonatkozó fegyelmi szabályokat, az iskola-
fentartó testületek meghallgatásával szolgálati pragmatikában, illetve szabály-
rendeletben állapítsák meg és ezeket a szabályrendeleteket jóváhagyás végett az 
egyetemes közgyűléshez terjesszék fel ; különös tanári fegyelmi szabályzatra 
azonban nincsen szükség, mert fegyelmi tekintetben az összes egyházi és iskolai 
tisztviselők az Egyházi . Alkotmányban előírt egyházi törvénykezési eljárás alá 
tartoznak. 

94. (K.) Ugyanazon jelentés 7-ik pontjában, hivatkozással az egyetemes gyűlés-
nek az egyetemes iskolai bizottságok működését szabályrendeletileg szabályozó mult évi 
69-ik jegyzőkönyvi számú határozatára, jelenti a tanügyi bizottság, hogy ezen szabály-
rendelet 33. § g) pontja értelmében kiküldöttei által a dunántúli kerületben Hidasd, Váralja, 
lharosberény evang. egyházközségeinek iskoláit, a dunáninneni kerületben a pusztafödémesi, 
salgótarjáni, cserhátszentiváni iskolát, a bányai kerületben a turáni, klicsini és priekopai 
iskolát, a tiszai kerületben a tiszolczi iskolát meglátogattatta. Az iskolalátogatóknak az 
egyetemes gyűlésen is bemutatott jelentéseiből a tanügyi bizottság arról győződött meg, 
hogy ennek az intézménynek több tekintetben csak jó hatása várható, különösen az egy-
házi hatóságok és a tanfelügyelőségek közt felmerülő összeütközések kiegyenlítésében és 
az iskoláinkat államosítani iparkodó hajlandóság mérséklésében. Ennélfogva a bizottság az 
iskolák látogatását folytatni kívánja, s egyben figyelmezteti az egyházközségeket, hogy 
iskolájukat a felsőbb egyházi hatóságok jóváhagyása nélkül nem államosíthatják. Az iskola-
látogatók jelentését a tanügyi bizottság közölni fogja az egyházkerületekkel. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést helyeslőleg veszi tudomásul. 

95- (K.) Ugyanazon jelentés 8-ik pontjában jelenti a tanügyi bizottság, hogy az 
egyetemes gyűlés, mult évi jegyzőkönyve 45-ik pontja utolsó kikezdésében foglalt azon 
felhívásnak, hogy figyelemmel az 1907. évi XXVII. t.-cz. 19. és 20-ik §§-ra, valamint a 
miniszteri Utasítás III. fejezetére, az egyházkerületek a tananyag minimumát felölelő egye-
temes tanterv készítése tárgyában véleményes javaslatot terjesszenek fel, a dunántúli egyház-
kerület kivételével, a többi három egyházkerület megfelelt. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára határozatilag 
kimondja, hogy az egyházmegyék tanügyi bizottságai által a helyi viszonyokra 
való tekintettel megállapítandó tanterveknél az 1905. évi állami tantervet kell 
minimumként elfogadni a hozzávaló utasítással egyetemben, azzal a hozzáadással, 
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hogy a vállásoktatásra heti három óra fordíttassák, s az olvasókönyvekben különös §5-102. 
gonddal állapítandók meg az olvasmányok, melyeknek egyházi vonatkozásúaknak 
is kell lenniök. 
96. (K.) Ugyanazon jelentés 9-ik pontjában jelenti a tanügyi bizottság, hogy a 

mult évi egyetemes gyűlésnek 79-ik jegyzőkönyvi számú határozata értelmében a tanítók 
hivatalos szolgálatát szabályozó szabályrendeleteket az egyházkerületek a dunántúlinak 
kivételével felterjesztették. Minthogy azonban a három munkálat közül kettő a tanítók 
hivatalos viszonyait tárgyalja ugyan, de hézagosan, a harmadik pedig tisztán fegyelmi sza-
bályzat, a bizottság bevárandónak tartja a dunántúli egyházkerület munkálatát is, s a négy 
munkálat alapján maga dolgoztat ki egy, a tanítók hivatalos szabályzatát tárgyaló dolgozatot. 

Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elfogadja és a dunán-
túli egyházkerületet felhívja, hogy a tanítók hivatalos viszonyait szabályozó sza-
bályrendeletet készítsen és terjesszen fel az egyetemes gyűléshez, hogy ebből és 
a többi egyházkerületek munkálataiból a tanügyi bizottság egyetemes jellegű tanítói 
szabályrendeletet dolgozzon ki. 

97. (K.) Ugyanazon jelentés 10-ik pontjában sérelmes esetül jelenti a tanügyi 
bizottság, hogy a kígyósi Wenckheim-féle uradalom által fentartott magániskola nem engedte 
meg, hogy az evangelikus tanítók a vallást az iskola termében tanítsák; újabban vala-
mely más helyiségben folyik a vallásoktatás. Ezt a sérelmi esetet a tanügyi bizottság a 
közös bizottsághoz kéri áttenni. 

Az egyetemes gyűlés, ezzel az esettel kapcsolatban, azt az általános 
sérelmet, hogy igen sok nem evangelikus iskolában a vallásoktatás akadályokba 
ütközik, a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizott-
ságnak tudomására hozni rendeli. 

98. (K.) Ugyanazon jelentés 10-ik pontjában bejelenti a tanügyi bizottság, hogy 
Pestmegyében az új tanfelügyelő azt a sérelmet, hogy a katholikus ünnepek a túlnyomó 
számban levő evangelikus tanulókkal is megünnepeltettek, orvosolta. 

Tudomásul szolgál. 

99. (K.) Ugyanazon jelentés 10-ik pontjában a bányai egyházkerület azon javas-
latára vonatkozólag, hogy az állami iskolákban működő hitoktatóink részére az államtól 
méltányosabb díjazás eszközöltessék ki. 

Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság javaslatára felhívja az egyház-
kerületeket, hogy az állami iskolákban működő hitoktatóink ez időszerinti díja-
zásáról megfelelő adatok közlésével jelentést és a díjak méltányos felemelésének 
kérésére és összegére nézve javaslatot tegyenek. 

100. (K.) Ugyanazon jelentés 10-ik pontjában jelenti a tanügyi bizottság, hogy a 
priekopai leányegyház tanítójától, azon okból, mert nincs képesítése, az állam a segélyt 
megvonta, bár a tanító képesítését azzal, hogy a nyugdíjintézetbe felvette, elismerte. Noha 
a tanítón jogsérelem nem esett, méltányossági okokból a bizottság felhívandónak véli a bányai 
egyházkerületet, hogy a tanító részére, a fizetés kiegészítését közvetlenül kérje. 

Az egyetemes gyűlés a priekopai leányegyház tanítójának kérvényét 
azzal a felhívással adja vissza a bányai egyházkerületnek, hogy a szükségesnek 
látott intézkedéseket a saját hatáskörében tegye meg. 

101. (K.) Ugyanazon jelentés 10-ik pontjában, utalással a mult évi egyetemes 
gyűlésnek 28-ik jegyzőkönyvi számú határozatára, a tanügyi bizottság szükségesnek tartja, 
hogy a mult évben a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a felekezeti tanárok javadal-
mazásának az államiakéval leendő egyenlővé tétele, továbbá a fizetéskiegészítések törvény-
szerű biztosítása és az igazgatók tiszteletdíjának a nyugdíjba beszámítása érdekében tett 
felterjesztés elintézése megsürgettessék. 

Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elfogadja és a mult 
évi felterjesztés elintézését a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézendő 
újabb feliratában megsürgeti. 

102. (K.) Ugyanazon jelentés 11-ik pontjában beterjeszti a tanügyi bizottság véle-
ményes javaslatát az egyetemes közgyűléshez a birálat, illetőleg engedélyezés végett 
benyújtott könyvekről. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslata értelmében követ-
kezőképen határoz : 

1. A Bodnár József és Pataki János által szerkesztett s kéziratban a tett 
megjegyzések figyelembe vételével átdolgozott szarvasi Ábécés és Olvasókönyvet 
az ág. h. ev. népiskolák I. osztálya számára használatra engedélyezi a következő 
nyomtatásban megjelent művekkel együtt, ú. m. 2. Mockovcsák János és Vitális 
Gyula-féle tót konfirmácziói tankönyv 8-ik kiadása; 3. Geduly Lajos: Képes 
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102-103. bibliai történetek az ág. hitv. ev. népiskolák III—IV. oszt. számára. Újpest, 
1909; 4. Hetvényi Lajos: Keresztyén Vallástan az ág. hitv. ev. középiskolák, 
polgári és felsőbb leányiskolák IV. osztálya számára. Sopron, 1909; 5. Kapi 
Gyula: Az ág. hitv. ev. egyház 80 énekdallama. Budapest, 1907, azzal a kikö-
téssel, hogy a szerzők az új kiadásban kötelesek lesznek a birálók észrevételeit 
figyelembe venni. 

Engedélyezni fogja a használatra az egyetemes közgyűlés a kéziratban 
benyújtott következő műveket, ú m.: 1. A szarvasi tanítói kar és Zvarinyi János 
által kidolgozott: „Dr. Luther Márton kiskátéjának magyarázata" czímű művet; 
2. a Bodnár József és Pataki János által átdolgozott szarvasi tót Olvasókönyvet 
az ág. hitv. ev. iskolák II. oszt. számára; 3. Scholtz Ödön: „Biblische Geschichten" 
czímű művét; 4. Bárdy Ernő: „Unser Glaube" czímű művét; 5. Hetvényi Lajos: 
„Keresztyén egyháztörténet kor- és életrajzokban" czímű művét, ha a szerzők 
azokat a tanügyi bizottság által tett észrevételek figyelembe vételével kijavítják, 
illetve átdolgozzák. 

Ezzel kapcsolatban tudomásul veszi az egyetemes gyűlés, hogy a mult 
évi jegyzőkönyv 83-ik pontjában a Szeniczen, Bezso János kiadásában megjelent 
és feltételesen használatra engedélyezett következő műveknek, ú. m. Maly Kate-
chismus. 1906; Biblicke Historie. 1906; Biblicke Historie képekkel. 1906; Skolsky 
Zpevnik evangelicky. 1905; Skolsky Zpevnik. 1905; a szerzőjéről néhai Bezso 
Jánosról hitelesen igazoltatott, hogy szeniczi, magyarországi illetőségű, ágost. 
hitv. ev. lakos volt, s így a fent nevezett művek használatba bocsátása nem 
ütközik^ akadályba. 

103. (K.) Ugyanazon jelentés 12-ik pontjával kapcsolatban a tanügyi bizottság 
beterjeszti az iskolák állapotáról szóló következő évi jelentését: 

A népiskolai viszonyok az egyes egyházkerületekben az 1908/1909. iskolai évben 
a következőkép állottak: 

A) A bányai egyházkerületben volt 435.336 lélek után: 6-—12 éves tanköteles 
tiú 27.676, leány 27.244, összesen 54.920 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles 
fiú 10.136, leány 9218, összesen 19.354 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves fiú 
37.812, leány 36.462, összesen 74.274 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermek kivételével : saját elemi 
iskolába: hú 16.900, leány 16.832, összesen 33.732 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 3583, 
leány 3748, összesen 7331 gyermek; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába: fiú 9697,. 
leány 9374, összesen 19.071 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 3530, leány 3246, 
összesen 6776 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 1229, leány 1403, összesen 2632 
gyermek; magánintézetbe: fiú 107, leány 125, összesen 232 gyermek; középtanodába: 
fiú 1224, leány 83, összesen 1307 gyermek. A saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek 
főösszege: fiú 20.483, leány 20.580, összesen 41.063 gyermek. Iskolába nem járt : fiú 
1542, leány 1651, összesen 3193 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 702.053 
igazolt és 146.649 nem igazolt félnapot. A helybeli elemi iskolába más evangelikus egy-
házközségben tanuló jár t : fiú 203, leány 171, összesen 374 gyermek. Más vallású tanuló : 
fiú 1000, leány 842, összesen 1842 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 454, ezek közül képesített 449, nem képesí-
tett 5, rendes tanító 437, segédtanító 17. 

Jó karban volt 389 iskola, rossz karban 24. Az iskolák épületeiben volt: tan-
terem 451, tanítói lakás 357, az iskola mellett volt: faiskola 64, testgyakorló 120. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 735, fali olvasótábla 5449. szá-
mológép 234, térkép 1207, földgömb 204, természetrajzi eszköz 3844, természettani esz-
köz 2398, kötetkönyv 13.673. 

Az iskolák évi jövedelme volt: 930.047 korona. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 58.757 korona, tőkepénzből 15.018 korona, tandíjakból 88.189 korona, 
egyházi segélyből 553.690 korona, községi segélyből 57.653 korona, állami segélyből 
143.367 korona, egyebekből 13.373 korona; az iskolák évi összes kiadása 929.249 korona, 
kiadatott pedig: tanítók fizetésére 724.522 korona, építésre 42.277 korona, javításokra 
60.726 korona, felszerelésre 15.358 korona, egyebekre 80.100 korona, szegény gyermekekre 
6266 korona. 

B) A dunántúli egyházkerületben volt 216,008 lélek után : 6—12 éves tanköteles 
fiú 14.445, leány 14.497, összesen 28.942 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles 
fiú 5133, leány 5010, összesen 10.143 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves fiú 
19.578, leány 19.507, összesen 39.085 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermek kivételével: saját elemi 
iskolába: fiú 13.720, leány 13.789, összesen 27.509 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 4422, 
leány 4496, összesen 8988 gyermek; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába: fiú 248, 
leány 226, összesen 474 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 292, leány 261, összesen 
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553 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 147, leány 184, összesen 331 gyermek; 103. 
magánintézetbe: fiú 39, leány 29, összesen 68 gyermek; középtanodába: fiú 241, leány 5, 
összesen 246 gyermek. A saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek főösszege: fiú 19.179, 
leány 18.990, összesen 38.169 gyermek. Iskolába nem járt: fiú 399, leány 511, összesen 
910 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 270.567 igazolt és 21.967 nem igazolt 
félnapot. A helybeli elemi iskolába más evangelikus egyházközségbeli tanuló járt : fiú 138, 
leány 106, összesen 244 gyermek. Más vallású tanuló: fiú 1103, leány 978, összesen 
2081 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 445, ezek közül képesített 445, rendes tanító 
439, segédtanító 6. 

Jó karban volt 375 iskola, rossz karban 9. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 
442, tanítói lakás 408; az iskola mellett volt: faiskola 115, testgyakorló 126. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 713, fali olvasótábla 6423, szá-
mológép 310, térkép 13.601, földgömb 284, természetrajzi eszköz 5611, természettani 
eszköz 2188, kötetkönyv 26.684. 

Az iskolák évi jövedelme volt: 784.208 korona. Származott pedig ezen jövede-
lem: ingatlan vagyonból 75.613 korona, tőkepénzből 4948 korona, tandíjakból 53.026 
korona, egyházi segélyből 303.740 korona, községi segélyből 63.595 korona, állami segély-
ből 226.526 korona, egyebekből 56.760 korona; az iskolák évi összes kiadása 808.851 
korona, kiadatott pedig: tanítók fizetésére 643.565 korona, építésre 48.998 korona, javítá-
sokra 31.670 korona, felszerelésre 11.784 korona, egyebekre 69.618 korona, szegény gyer-
mekekre 3216 korona. 

C) A dunáninneni egyházkerületben volt 204.243 lélek után: 6—12 éves tan-
köteles fiú 12.156, leány 12.176, összesen 24.332 tanköteles gyermek; 13—15'éves tan-
köteles fiú 4519, leány 4578, összesen 9097 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves 
fiú 16.675, leány 16.754, összesen 33.429 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermek kivételével : saját elemi 
iskolába: fiú 10.173, leány 10.340, összesen 20.513 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 2800, 
leány 3018, összesen 5818 gyermek; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába: fiú 1651, 
leány 1384, összesen 3035 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 780, leány 784, össze-
sen 1564 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 125, leány 312, összesen 437 gyer-
mek; magánintézetbe: fiú 8, leány 43, összesen 51 gyermek; középtanodába: fiú 304, 
leány 5, összesen 309 gyermek. A saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek főösszege : 
fiú 15.841, leány 15.886, összesen 31.727 gyermek. Iskolába nem járt : fiú 834, leány 863, 
összesen 1702 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 320.409 igazolt és 112.164 
nem igazolt félnapot. A helybeli elemi iskolába más evangelikus egyházközségbeli tanuló 
járt : fiú 85, leány 86, összesen 171 gyermek. Más vallású tanuló: fiú 617, leány 594, 
összesen 1211 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 337, ezek közül képesített 310, nem képesített 
27, rendes 318, segédtanító 19. 

Jó karban volt 257 iskola, rossz karban 38. Az iskolák épületeiben volt : tanterem 
335, tanítói lakás 310; az iskola mellett volt faiskola 135, testgyakorló 61. 

A népiskolák taneszközei voltak : fekete írótábla 474, fali olvasótábla 4792, szá-
mológép 246, térkép 853, földgömb 175, természetrajzi eszköz 9371, természettani eszköz 
1112, kötetkönyv 14.207. 

Az iskolák évi jövedelme volt 477.737 korona. Származott pedig ezen jövedelem : 
ingatlan vagyonból 42.245 korona, tőkepénzből 10.926 korona, tandíjakból 52.567 korona, 
egyházi segélyből 245.899 korona, községi segélyből 29.463 korona, állami segélyből 
83.775 korona, egyebekből 12.862 korona; az iskolák évi összes kiadása 477.737 korona, 
kiadatott pedig: tanítók fizetésére 409.325 korona, építésre 13.013 korona, javításokra 
25.461 korona, felszerelésre 4925 korona, egyebekre 23.523 korona, szegény gyermekekre 
1490 korona. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 197.500 lélek után: 6 — 12 éves tanköteles fiú 
12.053, leány 11.934, összesen 23.987 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
5041, leány 4527, összesen 9568 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves fiú 17.094, 
leány 16.461, összesen 33.555 tanköteles gyermek. 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású g}^ermek kivételével: saját elemi 
iskolába: fiú 8752, leány 8763, összesen 17.515 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú - 2877, 
leány 2820, összesen 5697 gyermek; helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába: fiú 2621, 
leány 2565, összesen 5186 gyermek; idegen ismétlő-iskolába: fiú 1106, leány 753, ösz-
szesen 1859 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 481, leány 766, összesen 1247 
gyermek; magánintézetbe: fiú 7, leány 27, összesen 34 gyermek ; középtanodába : fiú 502, 
leány 6, összesen 508 gyermek. A saját egyházbeli iskolába járó tankötelesek főösszege: 
fiú 16.374, leány 15.630, összesen 32.004 gyermek. Iskolába nem járt : fiú 720, leány 831, 
összesen 1551 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 192.085 igazolt és 36.559 
nem igazolt félnapot. A helybeli elemi iskolába más evangelikus egyházközségbeli tanuló 
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103. jár t : fiú 212, leány 215, összesen 427 gyermek. Más vallású tanuló: fiú 1421, leány 1582, 
összesen 3003 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 390, ezek közül képesített 371, nem képe-
sített 19, rendes 369, segédtanító 21. 

Jó karban volt 260 iskola, rossz karban 53. Az iskolák épületeiben volt: tan-
terem 364, tanítói lakás 306; az iskola mellett volt faiskola 120, testgyakorló 44. 

A népiskolák taneszközei voltak : fekete írótábla 596, fali olvasótábla 5520, szá-
mológép 337, térkép 1149, földgömb 206, természetrajzi eszköz 11.111, természettani 
eszköz 2553, kötetkönyv 20.592. 

Az iskolák évi jövedelme volt 648.748 korona. Származott pedig ezen jövedelem : 
ingatlan vagyonból 33.119 korona, tőkepénzből 26.022 korona, tandíjakból 93.015 korona, 
egyházi segélyből 299.294 korona, községi segélyből 62.730 korona, állami segélyből 
83.712 korona, egyebekből 50.856 korona; az iskolák évi összes kiadása 648.748 korona; 
kiadatott pedig: tanítók fizetésére 466.846 korona, építésre 87.030 korona, javításokra 
24.372 korona, felszerelésre 11.313 korona, egyebekre 54.806 korona, szegény gyermekekre 
4381 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 volt 1,053.087 lélek után: 6—12 
éves tanköteles fiú 66.320, leány 65.851, összesen 132.181 tanköteles gyermek; 13—15 
éves tanköteles fiú 24.829, leány 23.333, összesen 48.162 tanköteles gyermek; volt tehát 
6—15 éves fiú 91.159, leány 89.184, összesen 180.343 tanköteles gyermek. (A lélekszám 
17-1%-a.) 

Ezek közül iskolába járt helyben, a más vallású gyermek kivételével : saját elemi 
iskolába: fiú 49.345, leány 49.724, összesen 99.269 gyermek (az összes iskolába járók 
57-4%-a); ismétlő-iskolába: fiú 13.752, leány 14.082, összesen 27.834 gyermek (16* 1%) ; 
helyben vagy bárhol, idegen elemi iskolába fiú 14.217, leány 13.549, összesen 27.766 
gyermek (16'07<>); idegen ismétlő-iskolába: fiú 5708, leány 5044, összesen 10.752 gyer-
mek ( 6 ' 2 ° / o ) ; felső vagy polgári iskolába: fiú 1982, leány 2665, összesen 4647 gyermek 
(2*7°/0); magánintézetbe: fiú 161, leány 224, összesen 385 gyermek (0-2°/0); középtano-
dába: fiú 2271, leány 99, összesen 2370 gyermek (l-4°/0). Az iskolába járó tankötelesek 
főösszege: fiú 71.877, leány 71.086, összesen 142.963 gyermek (82-6%). Iskolába nem 
jár t : fiú 3495, leány 3861, összesen 7356 gyermek (4-370). A gyermekek mulasztottak 
összesen 1,467.834 igazolt és 317.339 nem igazolt félnapot. A helybeli elemi iskolába más 
evangelikus egyhizközségbeli tanuló járt : fiú 638, leány 578, összesen 1216 gyermek. 
Más vallású tanuló: fiú 4141, leány 3996, összesen 8137 gyermek. 

A tanítók száma volt 1626, ezek közül képesített 1575 (96-9%), nem képesített 
51 (31%), rendes 1563, segédtanító 63. 

Jó karban volt 1281 iskola, rossz karban 124. Az iskolák épületeiben volt: tan-
terem 1592, tanítói lakás 1381 ; az iskola mellett volt faiskola 434, testgyakorló 351. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2518, fali olvasótábla 22.184, 
számológép 1127, térkép 4750, földgömb 869, természetrajzi eszköz 29.937, természettani 
eszköz 8251, kötetkönyv 75.156. 

Az iskolák évi jövedelme volt 2,804.740 korona. Származott pedig ezen jövede-
lem: ingatlan vagyonból 209.734 korona (7'4%), tőkepénzből 56.914 korona (2'0%), tan-
díjakból 286.797 korona (lOTVo), egyházi segélyből 1,402.623 korona (49'470), községi 
segélyből 213.441 korona (7'570), állami segélyből 53^.380 korona (18'9%), egyebekből 
133.851 korona (4-7%); az iskolák évi összes kiadása 2,864.585 korona, kiadatott pedig: 
tanítók fizetésére 2,244.258 korona (78'3%), építésre 191.318 korona (6-7%), javításokra 
142/229 korona (5-0%), felszerelésre 43.380 korona (1'5%), egyebekre 228.047 korona 
(8'07oï, szegény gyermekekre 15.353 korona (0'57o). 

II. Az egyházegyetemnek tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás szerint öt 
tanítóképző-intézete van, melyeknek viszonyai az 1908/9. iskolai évben a következőkép állottak. 

1. Az eperjesi tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. A tanárok 
száma volt összesen 7. A növendékek száma volt összesen az év elején 104, az év végén 99 
és pedig az I. évfolyamban 21, a II-ikban 267 a III-ikban 27, a IV-ikben 25. Magántanuló 
volt 10. Volt az iskolának 1 önképzőköre, 1 dalköre, 2 zeneköre, 1 önsegélyző egyesülete. 
Fennállott 1 tanári és 1 ifjúsági könyvtár. A növendékek közt bennlakó volt 75, ösztöndíjat 
kapott 6 tanuló, 840 korona értékben. Tandíjelengedésben részesült 72 tanuló 730 korona 
összegben, egyéb jótéteményben 96 tanuló részesült, 7170 korona értékben. Oklevél kiada-
tott 26. A képezdével kapcsolatban van a hat tanfolyamú gyakorlóiskola. A képezde és 
gyakorlóiskola tannyelve a magyar. 

2. A felsőlövői tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. A tanárok 
száma volt összesen 15. A növendékek száma volt összesen az év elején 50, az év végén 50 
és pedig az I. évfolyamban 16, a II-ikban 7, a III-ikban 16, a IV-ikben 11. Magántanuló 
volt 1. Volt az iskolának 1 önképzőköre, 1 zeneköre, 1 önsegélyző egyesülete. Fennállott 
1 tanári és 1 ifjúsági könyvtár. A növendékek közt bennlakó volt 16, ösztöndíjat kapott 
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18 tanuló, 520 korona értékben. Tandíjelengedésben részesült 28 tanuló, 1023 korona 103. 
összegben, egyéb jótéteményben 14 tanuló részesült, 495 korona értékben. Oklevél kiada-
tott 11. A képezdével kapcsolatban van a két tanfolyami! gyakorlóiskola. A képezde és 
gyakorlóiskola tannyelve a magyar. 

3. A selmeczbányai tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. A tanárok 
száma volt összesen 14. A növendékek száma volt összesen az év elején 30, az év végén 
32 és pedig az I. évfolyamban 9, a II-ikban 11, a III-ikban 7, a IV-ikben 5. Magántanuló 
volt 6. Volt az iskolának 2 önképzőköre, 1 zeneköre, önsegélyző egyesülete, 1 testgyakorló-
köre és 1 gyorsíróköre. A növendékek közt bennlakó volt 10, ösztöndíjat kapott 1 tanuló, 
10 korona^értékben. Tandíjelengedésben részesült 7 tanuló 54 korona összegben. Oklevél 
kiadatott 3. A képezde tannyelve a magyar. 

4. A soproni tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. A tanárok száma 
volt összesen 11, növendékek száma volt összesen az év elején 83, az végén 80 és pedig 
az I. évfolyamban 26, a II-ikban 16, a III-ikban 17, a IV-ikben 21. Magántanuló volt 1. 
Volt az iskolának 1 önképzőköre. Fennállott 1 tanári és 1 ifjúsági könyvtár. A növendékek 
közt bennlakó volt 59, ösztöndíjat kapott 32 tanuló, 1213 korona értékben. Jótéteményben 
48 tanuló részesült, 3100 korona értékben. Oklevél kiadatott 19. A képezdével kapcsolatban 
van a négy tanfolyamú gyakorlóiskola. A képezde és gyakorlóiskola tannyelve a magyar. 

5. A szarvasi tanítóképző négy önálló tanfolyammal van szervezve. A tanárok száma 
volt összesen 11. A növendékek száma volt összesen az év elején 60, az év végén 61 és 
pedig az I. évfolyamban 19, a II-ikban 10, a III-ikban 19, a IV-ikben 13. Magántanuló 
volt 5. Volt az iskolának 1 önképzőköre, 1 zeneköre, 1 önsegélyző egyesülete. Fennállott 
1 tanári és 1 ifjúsági könyvtár. A növendékek közt bennlakó volt 43, ösztöndíjat kapott 
17 tanuló, 480 korona értékben. Tandíjelengedésben részesült 13 tanuló, 175 kor. összegben, 
egyéb jótéteményben 14 tanuló részesült, 900 kor. értékben. Oklevél kiadatott 9. A képez-
dével kapcsolatban van a hat tanfolyamú gyakorlóiskola. A képezde és gyakorlóiskola 
tannyelve a magyar. 

6. Ö s s z e g e z é s . A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve volt az 
egyetemnek 5, négy tanfolyamú tanítóképzője. A tanárok száma volt összesen 58, a növen-
dékek száma volt az év elején 327, az év végén 322, és pedig az I. tanfolyamban 91, a 
II-ikban 70, a III-ikban 86, a IV-ikben 75. Magántanuló volt 23. Működött 6 önképzőkör, 
5 dal- és zenekör, 1 testgyakorlókör, 1 gyorsírókör és 4 önsegélyző egyesület. Fennállott 
4 tanári és 4 ifjúsági könyvtár. A növendékek közt bennlakó volt 203, ösztöndíjat kapott 
74 tanuló, 3063 korona értékben, tandíjelengedésben részesült 1 20 tanuló, 1982 kor. érték-
ben, egyéb jótéteményben 172 tanuló, 11.665 korona értékben. Oklevél kiadatott 68. 
A képezdékkel kapcsolatban volt 1 két tanfolyamú, 1 négy tanfolyamú és 2 hat tanfolyamú 
gyakorlóiskola. 

III. A tisztelettel mellékelt kimutatások szerint a.magyarhoni ág. hitv. egyház-
egyetemnek az 1908—1909. évben összesen 16 középiskolája volt, még pedig 13 nyolcz-
osztályú főgimnázium, 1 hétosztályú és 2 négyosztályú algimnázium. Ezen tanintézetek 
közül a tannyelv tisztán magyar 14-ben, magyar mellett német használtatik egyben és a 
tót segédnyelvül egyben. Párhuzamos osztályt a pozsonyi I. és a budapesti I—IV. osztá-
lyok mellett tart fenn. 

A tanulók összes száma volt a tanév elején 5107, kik közül vizsgát tett 4952, 
még pedig az I. osztályba felvétetett 935, vizsgát tett 885, a II-ikba felvétetett 744, vizsgát 
tett 730, a III-ikba felvétetett 728, vizsgát tett 714, a IV-ikbe felvétetett 678, vizsgát tett 
666, az V-ikbe felvétetett 548, vizsgát tett 526, a VI-ikba felvétetett 496, vizsgát tett 480, 
a VII-ikbe felvétetett 510, vizsgát tett 496, a.VIII-ikba felvétetett 468, vizsgát tett 455. 
Vizsgát tett magántanuló volt 192. Ismétlő volt az év végén összesen 232. A vizsgát tett 
tanulók közül a tandíjat egészen befizette 4294, felmentetett egészen 261, felmentetett 
részben 397. A görög pótló tanfolyamot hallgatta 14 középiskolánál az illető V—VIII. osz-
tályok tanulói közül 1049, vagyis a tanulók 53'6%-a. A vizsgát tett tanulók közül vallásra 
nézve volt: ág. hitv. ev. 2020 (40-8%), ev. ref. 640 (12-9°/ö), unitárius 6 (0T%), r. kath. 
983 (19-9%), gör. kath. 67 (1-4%), gör. keleti 47 (0'9%), izraelita 1189 (24'0%). Anya-
nyelvre nézve pedig volt: magyar 4049 (81-5%), német 608 (12-3%), román 11 (0*2%), 
tót 253 (5-8%), horvát 3 (0T%), ruthén 8 (0T%), egyéb anyanyelvű 20 (0*4%). Csakis 
magyarul beszélt 2359 (47-6%), magyarul tudott valamennyi. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos, nagybérlő 108 
(2-2%), középbirtokos, bérlő 198 (4'0%), kisbirtokos, kisbérlő 467 (9*4%), kisbirtokos, nap-
számos 40 (0-8%), egyéb őstermelő 51 (1-0%), gazdasági tisztviselő 87 (1-8%), egyéb 
gazdasági segédszemélyzet 21 (0*4%), nagyiparos 86 (1'7%), kisiparos 667 (13'6%), ipari 
és bányászati tisztviselő 57 (1*2%), egyéb ipari segédszemélvzet 44 (0-9%), nagykereskedő 
140 (2-8%), kiskereskedő 512 (10-3%), kereskedelmi vagy közlekedési tisztviselő 230 (4*6%), 
segédszemélyzet 90 (1'8%), köztisztviselő 517 (10'4°/o), pap 180 (3-6%), tanár, tanító 360 
(7-3%), egyéb értelmiség 520 (10-5%), értelmiségi altiszt vagy szolga 90 (1'8%), katona-
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103. tiszt 3 8 (0"8° /o ) , altiszt 1 5 ( 0 ' 3 % ) , napszámos 4 6 ( 0 * 9 % ) , nyugdíjas 1 5 0 ( 3 - 0 % ) , magánzó 
1 6 7 ( 3 * 4 % ) , ismeretlen foglalkozású 5 7 ( 1 ' 2 % ) , árvaházi ápolt 1 4 ( 0 * 3 % ) . 

A tanulók életkorát tekintve volt 1908 deczember 31-ikén 9 éves 103 (2*0%), 
10 éves 372 (7-1%), 11 éves 649 (12'4%), 12 éves 752 (14-4%), 13 éves 713 (13'6%), 
14 éves 617 (11-8%), 15 éves 544 (10-4%), 16 éves 504 (9-6%), 17 éves 473 (9-0%), 
18 éves 273 (5-2%), 19 éves 132 (2*5%), 20 éves 66 (13%), 21 éves és több 34(0-7%). 
Az egészségi állapotot tekintve, volt nem járványos eset : könnyű 9102, súlyos 416, járványos 83. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 2611 (52*7%), megyebeli 1058 
(21-4%), más megyebeli 1266 (25-6%), horvát-szlavon 5 (0-1%), más állambeli 12(0-2%). 

Az erkölcsi magaviseletből 4952 rendes tanuló közül kapott jó jegyet 4143 
(83'7%); szabályszerűt 761 (15-4%); kevésbbé szabályszerűt 47 (0*9%); rosszat 1 . — Az 
igazgató által megrovatott 68 (1-4%); tanárkari megrovásban részesült 58 (1-2%). A nyil-' 
vános tanulók mulasztottak összesen 113.905 igazolt és 436 nem igazolt órát. Ebből esik 
az I. osztályra 19.621 igazolt és 100 nem igazolt óra; a ll-ikra 17.698 igazolt és 29 nem 
igazolt; a Ill-ikra 12.741 igazolt és 44 nem igazolt; a IV-ikre 13.721 igazolt és 30 nem 
igazolt; az V-ikre 13.212 igazolt és 15 nem igazolt; a VI-ikra 12.509 igazolt és 64 nem 
igazolt; a Vll-ikre 13 904 igazolt és 139 nem igazolt; a VlII-ikra 10.499 igazolt és 15 
nem igazolt óra. Nem mulasztott egv órát sem 1088 (22-0%); igazolatlanul mulasztott 
154 (3-1%). — A nyilvános 4952 tanulóból a nem mulasztott 1088-at levonva, esik a 
hátramaradt 3864 tanuló mindegyikére 30 óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve, a vizsgát tett tanulók közül 
tanulmányait végezte: jelesen 402 (8-l'/0); jól 979 (19-8%); elégségesen 2458 (49-6%); 
egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 487 (9-8%); kettőből 373 (7-5%); többől 253 
(5-27o) ; sikerrel végezte tehát tanulmányait 3839 (77*5%); megbukott 1113 tanuló (22*5%). 

Az egyesületi életet tekintve, volt a középiskoláknál 17 magyar ifjúsági önképző-
kör, 10 ifjúsági segélyzőegyesület, 23 dal- és zenekör, 7 gyorsírókör, 9 torna- és vívokör, 
egy bibliai egyesület. 

Az érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 484 
tanuló, kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 
464 ; visszavettetett 6 ; a szóbeli vizsgálathoz bocsáttatott 478. A vizsgát megállotta : 
jelesen 75 (15-7%); jól 139 (29-1%); egyszerűen 200 (41-8%); megbukott 64 tanuló 
(13-4%); még pedig javítóra utasíttatott 55 (11'5%): ismétlőre 9 (1-9%). Javító és kiegé-
szítő vizsgára jelentkezett 95 tanuló. 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 279 tanár. Ezek közül 
volt: rendes tanár 180, hitoktató 44, helyettes tanár 18, tornatanár 13, segédtanár 1, rend-
kívüli tárgyat tanító óraadó 21. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 502 helyiség. Ezek közül volt: tan-
terem 149, természetrajzi 41, természettani 47, rajz 23, téli torna 24, tanári 20, igazgatói 
18 terem. Egyéb helyiségek száma volt 180. 

Ösztöndíjas volt 1825, jutalmazott 923 tanuló. 
A középiskolák vagyonának teljes összege volt 10,535.247 K (a tavalyihoz képest 

277.630 K gyarapodás). Ezen vagyont képezi: az iskola tulajdonát képező s a tanítás czél-
jaira szolgáló épület és telek becsértéke 3,953.947 K (37*5%); az igazgató, tanárok és 
szolgák lakásául szolgáló épület becsértéke 166.794 K (1-6%); bérdeadott épületek becs-
értéke 207.629 K (2-0%); földek becsértéke 557.521 K (5-3%) ; alapítványi tőkék és érték-
papírok értéke 1,748.301 K (16'67o); nem alapítványi tőkék és értékpapírok értéke 233.868 K 
(2-2%); az iskola saját ösztöndíjalapítványainak vagyona ingatlanban 11.438 K ( 0 - l 7 o ) ; 
elhelyezett tőkében, értékpapírokban és készpénzben 663.990 K ( 6 ' 3 7 o ) ; az iskolához kötött 
ösztöndíjalapítványok vagyona 195.232 K (1*9%); a segélyző-egyesület vagyona ingatlanban 
12.000 K ( 0 - r / o ) ; elhelyezett tőkében, értékpapírokban 159.000 K (1-5%) ; a jutalomalap 
vagyona 890 K ( 0 ' 0 7 o ) ; az önképzőköri alap vagyona 8665 K ( 0 * 1 7 o ) ; a kirándulási alap 
vagyona 2662 K (0'0%) ; a könyvtáralap vagyona 4000 K ( 0 ' 0 7 o ) ; a zene- és énekkar 
vagyona 2732 K (0-0%); egyéb alapok vagyona 9985 K (0* 1 %) ; bútorok, háztartási szerek 
273.765 K (2'67o); tanítási eszközök 377.325 K (3'67o); könyvtárak 270.052 K (2'6%); 
könyvtári fölszerelés 84.308 K (0-8%); egyéb vagyon 1,591.143 K (15-1%). 

A középiskolák ez évi jövedelme 1 , 7 1 8 . 3 3 7 K. Származott pedig ezen jövedelem: 
a tanítás czéljaira szolgáló épület béregyenértéke 1 3 6 . 6 7 0 K ( 8 ' 7 o ) ; lakásul szolgáló épület-
részek béregyenértéke 2 7 . 2 0 5 K ( l * 6 7 o ) ; bérbeadott épületek bérjövedelme 1 2 . 5 2 0 K 
( 0 - 7 % ) ; földek jövedelme 3 3 . 9 8 7 K ( 2 ' 0 % ) ; alapítványi tőkék és értékpapírok kamatjöve-
delme 8 8 . 4 2 5 K (5-17o); nem alapítványi tőkék és értékpapírok kamatjövedelme 2 0 . 2 0 0 K 
(1-2%); a m. kir. vallás- és közokt. minisztériumtól 3 9 5 . 4 4 2 K ( 2 3 ' 0 7 o ) ; a m. kir. vallás-
alapból 2 6 0 0 K ( 0 - 2 7 o ) ; egyéb alapítványokból 3 4 . 0 2 8 K ( 2 - 0 7 , , ) ; más, nem alapítvá-
nyokból 1 1 9 . 1 7 0 K ( 6 * 9 7 o ) ; a vármegye, város iiletve község hozzájárulása 3 4 . 9 1 6 K ( 2 * 0 7 o ) ; 
egyéb hozzájárulások 5 6 4 0 K ( 0 ' 3 7 o ) ; beiratási díjból 2 2 . 3 2 0 K ( 1 -3%) ; értesítői díjból, 
tintadíjból, könyvtári díjból 6 3 . 6 4 0 K ( 3 - 7 % ) ; tandíjakból 2 4 5 . 1 9 6 K (14-3%); hittan és 
rendkívüli tárgyak díjaiból 3 4 . 3 6 5 K ( 2 . 0 7 o ) ; adományok 68.115 K ( 4 * 0 7 n ) ; segélyalap 
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jövedelme 16.602 K (1'0%); önképzőkör jövedelme 4250 K (0-2%) ; saját ösztöndíj-alap 103 
jövedelme 18-441 K (1\1%) ; az iskolához kötött ösztöndíj-alapok jövedelme 6330 K (0'4ü/o) ; 
nem az iskolához kötött ösztöndíjakból 7126 K (0-4%); egyéb jövedelmek 321.149 K (18-67»). 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 1,701.979 K, kiadatott: 
személyi illetmények: az igazgatónak, rendes, helyettes, segéd és megbízott tanároknak 
fizetése 635.101 K (37-1%) ; pótlékok 59.954 K (3-5%); lakbér 89.973 K (5*27„); termé-
szetben bírt lakások béregyenértéke 6000 K (0-47<>) ; rendes tantárgyakat tanító bejáró óra-
adók járandóságai 2564 K (0*27«) ; rendkívüli tantárgyakat tanító bejáró óraadók járandó-
ságai 7973 K (0*570); hittant tanító bejáró óraadók járandóságai 11.334 K (0.7%) ; 
iskolaorvosok fizetése 4500 K (0-3%); helyettesítési és óratöbbleti díjak 12 278 K (0*87o) ; 
tiszteletdíjak 8783 K (0*5%); tandíjkezelői jutalék 4800 K (0*37o) ; szolgák fizetése 
20.836 K (l*27o); szolgák lakbére 1797 K (0-17«); szolgák lakbéregyenértéke 1680 IC 
(0-1%); egyéb személyi kiadások 8410 K (0-67«). Dologi kiadások: a saját iskolai épület 
béregyenértéke 190.100 K ( 1 M 7 0 ) ; a bérelt épületek bére 4425 K(0/37o); fűtés, világítás, 
tisztogatás 50.029 K (2*97o) ; kisebb javítások 12.028 K (0'77o); szünidei tisztogatás 
6858 K (0*47o); adó, vízdíj, tűzbiztosítás 1 1.972 K (0*7; ; tanítási eszközök beszerzése 
22.928 K (1-37,.); könyvtári beszerzésekre 16.200 K (1-0%); apró szükségletekre 16.408 K 
(1-07,,) ; útiköltségek 2847 K (0-2'%) ; kirándulás, utazás, iskolai ünnepekre 386 K (0'07o) ; 
nyugdíjalaphoz hozzájárulás 65.108 K (3-87„); fizetett kamatok 39.134 K (2-3%); egyéb 
kiadások 91.614 K (5'47„). A tanulók segélyezésére és jutalmazására: saját ösztöndíj-
alapjaiból 18.430 K (1-rVo); az iskolához kötött nem saját ösztöndíjalapokból 6184 K 
(0*4%); az iskolához nem kötött nem saját ösztöndíjalapokból 6776 K (0*4"/,,); a segély-
alapból 32.924 K (1-9%) ; másnemű segélyek 39.065 K (2*370) : jutalmak 11.107 K (0*7%). 
Átmeneti kiadások: ingatlanvétel 13.685 K (0-8%); új építkezés 76.076 K (4.57«); nagyobb 
átalakítások 33.113 K (1 -8%) ; más befektetések 21.747 K (1-3%) ; kölcsöntörlesztés 
36.852 K (2*2%). 

IV. A mellékelt három táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében 
három hittani intézet áll fenn, úgymint az egyetemes egyház theologiai akadémiája 
Pozsonyban, az eperjesi és soproni intézetek. 

1. A pozsonyi theologiai akadémia négy tanfolyamra oszlik és az egyetemes 
egyház theologiai akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 
60, közöttük 60 ág. hitv. ev. Anyanyelvét tekintve, volt: magyar 24, német 4, tót 32. 
Nyelvismeretét tekintve, beszélt magyarul, németül 8, magyarul, tótul 32, hazai két más 
nyelvet 7. Honosságát tekintve: egyházkerületben volt 27, más egyházkerületben 33. 
A tanárok száma volt összesen 10, közöttük volt 1 igazgató, rendes tanár 5, kisegítő 
tanár 4 ; egyházi volt 7, világi 3. Anyanyelvre nézve volt: magyar 9, német 1. Nyelv-
ismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 10. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik és az egyházkerület köz-
ponti pénztára által tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 39, valamennyien ág. 
hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve, volt: magyar 17, német 11, tót 10, horvát 1. 
Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 16, magyarul, tótul 16, magyarul, 
horvátul 1, hazai két más nyelvet 3. Honosságát tekintve, volt : egyházkerületben 24, más 
egyházkerületbeii 15. Előmenetelt tekintve: jelesen végzett 7, egyszerűen 20. A működő 
összes tanárok száma volt 12, köztük igazgató 1, rendes tanár 2, helyettes tanár 3, 
kisegítő tanár 6, egyházi volt 6, világi 6. A tanárok mind magyar anyanyelvűek voltak. 
Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 7, magyarul, tótul 4, hazai más két-
három nyelvet 3, más európai nyelvet 2. 

3. A soproni hittani intézet négy tanfolyamra oszlik és az egyházkerületi pénztár 
által tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt 35, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. 
Anyanyelvét tekintve, volt: magyar 30, német 2, tót 3. Nyelvismeretét tekintve, beszélt: 
magyarul, németül 8, magyarul, tótul 3. Honosságát tekintve, volt: egyházkerületben 24, 
más egyházkerületben 11, vizsgát tett 34, vizsgálat nélkül távozott 1. 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 1. 

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 134. Anyanyelvet tekintve, volt: magyar 71, német 17, 
tót 45, horvát 1. Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 32, magyarul, tótul 
57, magyarul, horvátul 1, hazai más két nyelvet 10. Honosságát tekintve, volt: egyház-
kerületben 75, más egyházkerületben 59. Előmenetelt tekintve : jelesen végzett 7, egyszerűen 
20, vizsgálat nélkül távozott 13, általános osztályozás nem történt 94 tanulónál. A működő 
összes tanárok száma volt 29, köztük igazgató 3, rendes tanár 11, kisegítő tanár 12, 
helyettes tanár 3, egyházi volt 18, világi 11. Anyanyelvre nézve: magyar 28, német 1. 
Nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarul, németül 24, magyarul, tótul 4, hazai más két-
három nyelvet 3, más európai nyelvet 3. 

L 
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103. V. Az eperjesi ág. hitv. ev. kerületi kollégium jogakadémiájában az 1908/9. 
iskolai évben volt 12 tanár, ezek közül nyilvános rendes tanár 8, magántanár 4. Vallásra 
nézve volt a tanárok közt: ág. hitv. ev. 7, r. kath. 1, református 2, izraelita 2. Az elő-
adások nyelve a magyar. Előadás volt a téli félévben: kötelezett tantárgyakból 14, specziál-
kollégium 9 ; a nyári félévben: kötelezett tantárgyakból 9, specziálkollégium 21. 

A hallgatók száma volt: az I-ső félévben 315, a 11-ik félévben 288. Még pedig 
az I-ső félévben volt : az I-ső tanfolyamban 86, köztük rendes 82, rendkívüli 4 ; a IJ-ik 
tanfolyamban 78 rendes hallgató ; a III-ik tanfolyamban 75 rendes hallgató ; a IV-ik tan-
folyamban rendes 69, összesen 315 hallgató; a Il-ik félévben volt: az I-ső tanfolyamban 
rendes 88, rendkívüli 5, összesen 93 hallgató ; a Il-ik tanfolyamban 83 rendes hallgató ; 
a III-ik tanfolyamban 74 rendes hallgató; a IV-ik tanfolyamban 32 rendes hallgató. Tan-
folyam hallgatása nélkül vizsgázott az I-ső félévben 7 ; a Il-ik félévben 7 hallgató. 

Származásra nézve volt az I-ső félévben: magyar 313, külföldi 2; a Il-ik fél-
évben: magyar 286, osztrák 1, külföldi 1. Anyanyelvre nézve volt az I-ső félévben: 
magyar 272, német 25, román 2, tót 4, szerb 1, ruthén 1 ; a Il-ik félévben: magyar 202, 
német 18, román 1, tót 5, szerb 1, ruthén 1. Vallásra nézve volt az I-ső félévben: ág. 
hitv. ev. 82, ev. ref. 47, r. kath. 80, gör. kath. 20, gör. keleti 4, izraelita 81, unitárius 
1 ; a II. félévben: ág. hitv. ev. 70, ev. ref. 44, r. kath. 86, gör. kath. 16, gör. keleti 4, 
izraelita 73, unitárius 1. Tanpénzét megfizette az 1-ső félévben 284, egészen mentes volt 
5, részben mentes 26; a Il-ik félévben 261, egészen mentes 5, részben mentes volt 22 
hallgató. Ösztöndíjas volt az évfolyamán 29, összesen 5243 K erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett az első félévben 284, a másodikban 269 hallgató-
nak. A törvényekkel teljesen megegyező viseletet tanúsított az első félévben 315, a II-ikban 
287. Abszolutoriumot kapott az első félévben 31, a II-ikban 15 hallgató. 

Az első alapvizsgára jelentkezett 117, kik közül képesíttetett: kitűnően 3, egy-
szerűen 68, felfüggesztetett 33, visszavettetett 13. A megvizsgáltak közt volt: rendes jog-
hallgató 115, miniszteri engedély alapján vizsgázott 2. A vizsgálati díjat egyszeresen lefizette 
115. A második alapvizsgára jeletkezett 111, kik közül képesíttetett: kitűnően 3, egy-
szerűen 78, felfüggesztetett 21, visszavettetett 9. A megvizsgáltak közt volt: rendes jog-
hallgató 110, miniszteri engedély alapján vizsgázott 1. A vizsgálati díjat egyszeresen 
lefizette 110. Az államtudományi államvizsgálatra jelentkezett 40, kik közül képesíttetett: 
kitűnően 1, egyszerűen 26, felfüggesztetett 8, visszavettetett 5. A megvizsgáltak közt volt: 
rendes joghallgató 38, miniszteri engedély alapján vizsgázott 2. A jogtudományi állam-
vizsgálatra jelentkezett 13, kik közül képesíttetett: egyszerűen 8, felfüggesztetett 4, vissza-
vettetett 1. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 12, miniszteri engedély alapján 
vizsgázott 1. A vizsgálati díjat egyszeresen lefizette 12, háromszorosan 1. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 949 kötet. A joghallgatók segélyegyletének alap-
tőkéje volt a tanév elején 27.358 K, a tanév végén 18.073 K. Segélyül kapott 16 hallgató 
727 koronát. A jogakadémiai beadványok száma az iktatókönyv szerint az I-ső félév végén 
1179, a Il-ik félév végén 2104 darab. Tanári értekezlet tartatott 12. 

VI. A tisztelettel mellékelt kimutatások szerint az egyházegyetemnek az 1908/9. 
iskolai évben volt összesen 9 polgári iskolája, még pedig 8 leányiskola és 1 fiúiskola. 
Az iskolák valamennyien négy tanfolyammal bírtak és tannyelvük a magyar volt. Az iskolák 
nyilvános tanulóinak száma volt deczember 31-én 1220; ebből mindennapi tanköteles 
(12 évnél fiatalabb) 503, ismétlő tanköteles (12—14 éves) 663, nem tanköteles 54; a nyil-
vános tanulók száma az iskolai év végén 1186. Az év végén járt tanulók szülőinek vagy 
gondviselőinek foglalkozása volt: nagybirtokos, nagybérlő 4, középbirtokos, középbérlő 36, 
kisbirtokos, kisbérlő 52, kisbirtokos, napszámos 1, egyéb őstermelő 14, gazdasági tisztviselő 
19, egyéb segédszemélyzet 11, nagyiparos 34, kisiparos 232, ipari tisztviselő 45, egyéb 
segédszemély 22, nagykereskedő, nagyvállalkozó 32, kiskereskedő, kisvállalkozó 169, keres-
kedelmi vagy közlekedési tisztviselő 84, egyéb segédszemély 26, köztisztviselő 202, más-
féle értelmiség 105, közhivatali altiszt vagy szolga 18, katonatiszt 24, katonaaltiszt 1, 
nyugdíjas vagy jövedelméből élő 27, magánzó, eltartásos 15, egyéb foglalkozású 2, árva 6. 
Az év végén járt 1186 tanuló, vallása volt: r. kath. 189, gör. kath. 3, ev. ref. 125, ág. ev. 
521, görög keleti 1, unitárius 1, izraelita 346. Anyanyelv szerinti megoszlás : magyar 884, 
német 222, tót 76, szerb 2, olasz 1, franczia 1. A tanulás eredménye a következő: álta-
lános kitűnő osztályzatot nyert 180, jeles osztályzatot 326, jó osztályzatot 385, elégséges 
osztályzatot 160 tanuló; egy tantárgyból elégtelen osztályzatot nyert 50, két tantárgyból 
32 és kettőnél több tantárgyból 45 tanuló ; osztályzatot nem nyert 8 tanuló. Egész tan-
díjmentességben részesült 59, féltandíjmentességben 51 tanuló. Osztályt ismételt 19. Mulasz-
tottak összesen 6863 félnapot és 26.516 órát; az utóbbiból igazolatlanul 76-ot. A magán-
tanulók száma 179-re rúgott. Az iskolákban összesen 86 tanár működött. Fentartatott 9 

. tanári és 9 ifjúsági könyvtár. 
VII. A kőszegi felsőbb leányiskola az 1908/9. tanévben hat tanfolyammal bírt. 
A tanulók száma volt az év elején 95, az év végén 92, még pedig: I. osztály 
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23, II. osztály 25, III. osztály 22, IV. osztály 12, V. osztály 10 (a VI. osztály tanulók 103-105. 
hiánya miatt szünetelt). 

A tanulók megoszlása deczember 31-én kor szerint: 10 éves 14, 11 éves 13, 
12 éves 20, 13 éves 17, 14 éves 11, 15 éves 7, 17 éves 2. Mind a 92 tanuló magyar 
honos volt és csak 1 lakott Kőszegen kívül. Az osztályvizsgát tett tanulók szülőinek meg-
oszlása foglalkozás szerint: nagybirtokos, nagybérlő 2, középbirtokos, bérlő 5, kisbirtokos, 
kisbérlő 7, gazdasági tisztviselő 2, nagyiparos 3, kisiparos 12, nagykereskedő 5, kiskeres-
kedő 12, kereskedelmi tisztviselő 3, segédszemély 2, köztisztviselő 7, pap 11, tanár, tanító 
7, egyéb értelmiség 8, katonatiszt 1, nyugdíjas 2, magánzó, eltartásos 2, egyéb 1. 

Róm. kath. vallású volt 4, református 2, ág. ev. 60 és izraelita 26. Magyar 
anyanyelvű 80, német 11, tót 1. Csak magyarul tudott 34, más nyelven is 58. Maga-
viseletből l -es osztályzatot nyert 88, 2-es osztályzatot 4 tanuló. Mulasztott órák száma: 
4200 igazolt, 7 igazolatlan. Kitűnő osztályzatot nyert 3, jelest 14, jót 26, elégségest 43, 
1 tárgyból elégtelent 3, kettőből 2, többől 1. Az egész tandíjat megfizette 85, egészen tandíj-
mentes volt 7. Az elengedett tandíj összege 200 K, a kiosztott jutalmak értéke 265 K. 

A megbetegedések közül volt 219 könnyű és 18 súlyos. Tanár működött össze-
sen 17; még pedig igazgató 1, rendes tanítónő 6, óraadó 10. 

Az iskola czéljaira szolgált 5 osztályterem, 2 ének- és zene-terem, 1 tornaterem, 
1 természettani szertár, 1 igazgatói iroda, 1 tanári szoba, 1 díszterem, volt azonkívül 13 
lakásul szolgáló helyiség. 

Az iskola összes vagyona tett 204.881 koronát; a bevételek 36.394 koronára, a 
kiadások pedig 39.566 koronára rúgtak. 

Az egyetemes közgyűlés az iskolák állapotáról szóló fentebbi jelentést 
tudomásul veszi és a tanügyi bizottság által elfogadott bányakerületi indítvány 
értelmében határozatilag kimondja, hogy a tanügyi bizottság jegyzője az egye-
temes gyűlés számára ezután ne az egyes iskoláknak, hanem az egyházkerüle-
teknek statisztikai kimutatása alapján készítse a saját kimutatását, s ezen hatá-
rozat foganatosíthatása végett felhívja az egyházkerületeket, hogy iskolai kimuta-
tásaikat az egyetemes gyűlés előtt legalább 6 héttel előbb küldjék be az egyetemes 
tanügyi bizottság jegyzőjéhez. Mivel pedig a statisztikai táblákat újabban sem az 
államnyomdából pénzért, sem az országos statisztikai hivatalból vagy a minisz-
tériumból, úgy mint eddig, szívességből megszerezni nem lehet, a tanügyi bizott-
ság javaslatára az egyetemes gyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, intézkedést kérve arra, hogy az évenkint szükséges 14 polgári 
iskolai, 2 felsőbb leányiskolái, 7 tanítóképző intézeti, 20 gymnasiumi és 2 jog-
akadémiai statisztikai táblákat az államnyomda az egyetemes tanügyi bizottságnak 
pénzért kiszolgáltassa. Minthogy továbbá a theologiai akadémiának statisztikai 
táblái is teljesen elfogytak, az egyetemes gyűlés ilyen táblázatok kinyomatását 
elrendeli s ennek eszközlésével a tanügyi bizottság jegyzőjét megbízza. 
104. (K.) Ugyanazon jelentés 13-ik pontjában, utalással a mult évi egyetemes 

gyűlés jegyzőkönyvének 140-ik pontjára, jelenti a tanügyi bizottság, hogy a szupplikátió 
ügyét megfontolás tárgyává tette, s arra a meggyőződésre jutott, hogy a tápintézetek szo-
kásos gyűjtéseit az illető iskolák kárpótlása, illetőleg segélyezése nélkül megszüntetni nem 
lehet, hogy az évi segély összege 24.000 koronát tenne ki, s hogy a segélyezésről az 
egyetemes egyháznak kellene gondoskodnia. Egyben felkéri a bizottság az egyetemes gyű-
lést, hogy Fischer Miklós bizottsági tagnak előadói javaslatát és a hozzá csatolt két táblá-
zatos kimutatást, mint a melyek a szupplikátió kérdését teljes világításba helyezik, egész 
terjedelmében jegyzőkönyvébe vétesse fel. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatához hozzájárul, a 
szupplikátiót, a melyet más segélyforrásból pótolni nem képes, változatlanul fen-
tartja, s az ügy teljes megvilágítása végett Fischer Miklós tanügyi bizottsági 
tagnak előadói véleményes jelentését a hozzá csatolt két táblázatos kimutatással 
együtt a jegyzőkönyv függelékében kinyomatja. 

105. (K.) Ugyanazon jelentés 14-ik pontjában, köztudomásúvá teszi a tanügyi 
bizottság a budapesti főgimnáziumban az iskolafentartó egyház engedélyével behozott azon 
újítást, hogy a mathematikát a külföldön általánosan jónak elfogadott és szakkörökben 
hazánkban is felkarolt új szemléltető módszer szerint tanítják. A bizottság Fischer Miklós 
előadónak minden irányban jól megokolt javaslata alapján, a budapesti egyház bejelentését 
az egyetemes gyűlésnek jóváhagyó tudomásvételre ajánlja, s minthogy az ú j mathematikai 
módszernek többi iskoláinkba való behozatala is kívánatos volna, azt kéri, hogy az előadói 
javaslat az egyetemes jegyzőkönyvbe egész terjedelmében felvétessék. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi, s hogy a többi 
gimnáziumok is tájékozást szerezhessenek az új mathematikai módszer alkalma-
zásáról, Fischer Miklós tanügyi bizottsági előadónak ezen ügyre vonatkozó véle-
ményes jelentését jegyzőkönyve függelékében kinyomatja. 

20 
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-111. 106. (K.) Ugyanazon jelentés 15-ik pontjában, a bányai egyházkerületnek azon 
javaslata tárgyában, hogy készíttessen az egyházegyetem pályázat útján az összes evangé-
likus iskolák számára egy magyar olvasókönyvet, a tanügyi bizottság azt javasolja, maradjon 
meg az egyetemes gyűlés azon az állásponton, melyet két évvel ezelőtt a bizottság javas-
latára elfogadott, hogy hivatalos, tankönyvi monopoliumot létesíteni nem kíván, a szükséges 
tankönyveket nem megbízástól, vagy pályázattól, hanem a szabad versenytől várja, mondja 
ki továbbá, hogy ezzel a többi hasonló tárgyú felterjesztéseket is elintézetteknek tekinti. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elfogadja, a 
szabad verseny elvét a tankönyvírás terén is érintetlenül hagyja, s ezen határoza-
tával az összes hasonló tárgyú felterjesztéseket is elintézetteknek tekinti. 

107. (K.) Ugyazon jelentés 16-ik pontjában, Hegedűs és Sándor debreczeni könyv-
kiadóknak a bányai egyházkerület útján beérkezett azon kérelme felett, hogy az általok 
kiadott Magyar Protestáns Történeti Irkák használata iskoláinkra nézve kötelezőnek mon-
dassék ki, a bizottság a napirendre térést javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság véleménye alapján Hegedűs 
és Sándor debreczeni könyvkiadók kérése felett napirendre tér. 

108. (K.) Ugyanazon jelentés 17-ik pontjában a tanügyi bizottság jelenti, hogy 
a dunántúli egyházkerület elhatározta a kőszegi leányiskolának továbbfejlesztését, tanítónő-
képző intézettel való kibővítését s azon óhajának adott kifejezést, hogy a tanítónőképző 
intézet egyetemesen szerveztessék. A tanügyi bizottság méltányolja az egyházkerület hatá-
rozatát s örömmel üdvözli a kőszegi felsőbb leányiskola fejlesztésének és kibővítésének 
szándékát. Azonban nem javasolhatja már most a tanítónőképző intézet egyetemes jelle-
gének kimondását, hanem bevárandónak tartja a bányai egyházkerület azon javaslatainak 
tárgyalását, melyek a reformáczió 400 éves emlékünnepe alkalmából egyetemesen létesítendő 
alkotásokra vonatkoznak. Ezen javaslatok egyike egy Budapesten létesítendő, a legalsóbb 
foktól a legfelsőbb fokig terjedő leánynevelő intézetet tervez. A bizottság szükségesnek 
tartja, hogy ez a javaslat együtt, egyszerre tárgyaltassék a tervezett, s egyetemes jellegű-
nek óhajtott kőszegi tanítónőképző intézet kérdésével. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatához hozzájárul, s 
az egyetemes jellegűnek óhajtott kőszegi leánynevelő intézetnek kérdését függő-
ben hagyja. 

109. (K.) Ugyanazon jelentés 18-ik pontjában a tanügyi bizottság előterjeszti a 
tiszai egyházkerületnek az egyetemes közgyűléshez intézett azon kérését, hogy esetleg a 
református konventtel egyetértőleg járjon közbe a közoktatásügyi kormánynál az iránt, hogy 
az állami polgári fiúiskolák tantervébe osztályonkint heti 2 vallástani óra illesztessék be. 

Minthogy az állami polgári iskolák számára kiadott tantervben a vallás-
oktatásról nincs kellő gondoskodás, az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy 
az összes elemi- és polgári leányiskolákban, valamint a gimnáziumokban és reál-
iskolákban is osztályonkint heti 2 órában tanítják a vallást, felterjesztést intéz a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, s arra kéri, hogy a polgári fiúiskolákban 
is a vallásoktatásra osztályonkint heti 2 órát állapítson meg. 

110. (K.) Ugyanazon jelentés 19-ik pontjában, a tanügyi bizottság jelentést tesz 
a tiszai egyházkerület azon felterjesztéséről, a melyben felhívja az egyetemes gyűlést, hogy 
az egyházi Alkotmány 150. §-ának i) pontja értelmében állapítsa meg a polgári leány-
iskolák tantervét. Tekintettel arra, hogy mind a nyolez evangélikus polgári leányiskola 
fokozatosan most lépteti életbe a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 1908. évi május 
hó 20-án 40483. szám alatt a polgári leányiskolák számára kiadott tantervet, a tanügyi 
bizottság azt ajánlja, hogy az egyetemes gyűlés az összes evangélikus polgári leányisko-
lákban ezt a tantervet tegye kötelezővé. 

A tanügyi bizottság véleményét az egyetemes közgyűlés helyesli, s az 
egyházi Alkotmány 150. §-ának i) pontja alapján határozatilag kimondja, hogy 
az összes ágost. hitv. evangélikus polgári leányiskolákban kötelezővé a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1908. évi 40483. számú rendeletével a polgári leány-
iskolák számára kiadott tantervet teszi, s ezen határozat foganatosítására az összes 
polgári leányiskolákat utasítja. 

111. (K.) Ugyanazon jelentés 20-ik pontjában, utalással a mult évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyve 82-ik pontjának végén olvasható határozatára, jelenti a tanügyi bizott-
ság, hogy a polgári iskolák beterjesztették tantervüket s külön felszólításra vallásoktatási 
tantervüket is. A tanügyi bizottság meggyőződött, hogy a nevezett iskolák lényegben az 
állami tantervet és utasításokat, a vallásoktatásban pedig az egyetemes gyűlés által jóvá-
hagyott tantervet követik, s ennek tudomásul vételét javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság jelentését tudomásul veszi. 
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112. (K.) Ugyanazon jelentés 21-ik pontjában, kapcsolatban a mult évi egyetemes 112-117. 
gyűlés jegyzőkönyvének 78-ik pontjában foglaltakkal, jelenti a tanügyi bizottság, hogy az 
iskolákban használt tankönyvekről a négy egyházkerületből beérkezett jelentések feldolgozás 
alatt állanak, illetőleg az iskolák törzskönyve munkába vétetett, s remélhetőleg még ebben 
az esztendőben elkészül, minek tudomásulvételét kéri. 

Az egyetemes közgyűlés helyeslőleg tudomásul veszi, hogy az iskolák 
törzskönyvének elkészítését a tanügyi bizottság munkába vette. 
113. (K.) Ugyanazon jelentés 21-ik pontjában jelenti a tanügyi bizottság, hogy az 

egyetemes gyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyetemes gyűlés által a mai 
napig engedélyezett tankönyvek jegyzékét s kéri a jegyzéknek az egyetemes gyűlés ez idei 
jegyzőkönyve mellékleteképen való kinyomatását. 

Az egyetemes közgyűlés a használatra eddig engedélyezett összes tan-
könyveknek a tanügyi bizottság áltál szak szerint összeállított jegyzékét, a jegyző-
könyv függelékében kinyomatni rendeli, hogy a jegyzék a később engedélyezendő 
tankönyvek jegyzékével évről-évre kiegészíthető legyen. 

114. (K.) Ugyanazon jelentés 22-ik pontjában, vonatkozással a mult évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 154-ik pontjára, jelenti a tanügyi bizottság, hogy Egyházi Alkot-
mányunknak a tanítására mind az elemi, mind a középiskolákban meglévén adva a mód 
és alkalom, dr. Mosánszky Titusz beadványából kifolyólag külön intézkedés szüksége 
nem forog fenn. 

Tudomásul szolgál. 

115. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 84-ik pontjánál felvétetett a dunántúli egyház-
kerület felterjesztése, melyben a gimnáziumoknak adott államsegélyről szóló törvénynek a 
tanítóképző-intézetekre való kiterjesztését .sürgeti. 

Az egyetemes közgyűlés az e tárgyban már a mult évben beadott fel-
terjesztésnek elintézését megsürgetni határozza. 

116. (L.) Tárgyaltatott Kovácsy Kálmán felebbezése a bányakerületi közgyűlés 
1909. évi 75. jegyzőkönyvi számú határozata ellen, mely szerint nevezettnek felebbezése 
a Thomesz Lajos rákospalotai tanító ügyében elutasíttatott, miután ez ügyben érdekelt 
félnek nem tekinthető. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezést visszautasítja, mert felebbezőnek 
ez esetben felebbezési joga nincs. 

117. (H.) Olvastatik a levéltári bizottság következő jelentése: 
1. Dr. Zsigmondy Jenő egyetemes főjegyző beküldte az 1908. évi egyetemes 

gyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit, összesen 39 darabot, illetőleg csomót. Egyetemes fel-
ügyelő úr beküldte a Reischl-féle alapítvány-választott bíróság elé utalt s a felek által 
egyezségileg elintézett peres ügyének összes iratait. 

Az egyházkerületek közgyűléseinek jegyzőkönyveiből beküldetett a dunáninnenié 
(1909 augusztus 26—27.), a dunántúlié (1908 augusztus 19—20. és 1909 augusztus 
18—19., valamint 1909 márczius 17. s az ez alkalommal tartott emlékünnepről kiadott 
Emléklapok, végül a dunántúli lelkészegylet 1907 augusztus 18-án tartott közgyűlésének 
jegyzőkönyve). Az egyházmegyék közül jegyzőkönyvét beküldte: a kemenesaljai (1908 
június 29.), a liptói (1908 június 27.), az arad-kékési (1908 július 19.), a zólyomi (1908 
július 15.), a budapesti (1909 május 17. és 1909 augusztus 15.), a soproni felső (1909 
július 7.), a zólyomi (1909 július 20.) és a vasi középegyházmegye (1909 július 7.). 

Nyomtatott jelentések érkeztek, még pedig : a soproni ev. egyházközség Értesítője 
az 1908. évről Sopron, 1909; a soproni evang. diakonissza-intézet Értesítője az 1908. évről 
Sopron, 1909 és a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi Evangéliumi Egyesület közgyűlé-
sének jegyzőkönyve (1909 augusztus 17.). 

A bányai egyházkerület főt. püspöke elhelyezés végett beküldte az aszódi algimná-
zium államsegély-szerződésének egy aláírt példányát. 

Az egyetemes levéltárban való elhelyezés végett néhány régi irat és az egyes 
egyházak régi iratainak jegyzéke, vagy legalább azokra vonatkozó jelentés küldetett be. 
A dunántúli egyházkerületből a püspöki hivatal útján beküldetett : a lovászpatonai egyház-
község iratjegyzéke 13 tétellel vagy folyószámmal ; a kemenesaljai egyházmegye levél-
tárának jegyzéke; a veszprémi evang. egyházközség levéltárának jegyzéke 1732—1866. 
évről; a lajoskomáromi ev. egyház részéről 20 darab különböző tartalmú, egyházi vonat-
kosású irat, az 1806—1822. évekből; a dunántúli evang. aug. konf. Superintendentia 
prédikátorai czímű könyv, írta Hrabowszky György Veszprém 1806; Syntagma juris et 
usus protestantium in spécié evangelicorum A. C. Trans Danubium. Pro usu proprio 
redegit Paulus Illés de Edvi; ez utóbbi vallásügyi törvényeknek, rendeleteknek, leiratoknak, 
zsinati kánonoknak stb. s egyéb vegyestartalmú feljegyzéseknek kézirati gyűjteménye 
1827-ből. Továbbá Perlaki Gábor superintendensnek a nagyalásonyi gyülekezethez 1784 
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117-118. deczember 13-iki kelettel írt magyar levele, melyben az újonnan választott alásonyi lelkész 
beiktatásának napját állapítja meg. Ezekhez járul két másolat a nagyalásonyi gyülekezet 
anyakönyvéből, a mostani odavaló lelkész által hitelesítve; az egyik latinul van, 1721. 
évből való s Veszprémmegye szolgabirája és esküdtje által a katholikus hívek protestáns 
részről történt megadóztatása ügyében folytatott vizsgálati jegyzőkönyvének egyik részlete; 
a másik magyarul van, 1809. évből való s a franczia invázióra vonatkozik. 

A tiszai egyházkerület főt. püspöke körlevélben hívta fel az egyházmegyék 
espereseit, hogy az egyházak birtokában levő nevezetesebb iratokról jelentést tegyenek, 
mely jelentések az egyetemes levéltárba beküldettek. Különösen érdekesek a szepesi egy-
házak: Szepesremete, Poprád, Igló, Lőcse birtokában levő iratok jegyzékei. Külön bekül-
detett mint letét a kislomniczi egyház birtokában levő, a XIX. század elejéről származó 
két latin ügyirat, az egyik a közbirtokossági gyűlés jegyzőkönyvének kivonata, a másik a 
Szepesmegye által a kislomniczi plébános beadványa ügyében lefolytatott vizsgálatról szóló 
jelentés; mind a kettő tartalma helyiérdekű. 

A pozsonyi egyházközség jelentésében megmarad a mult évben nyilvánított 
elhatározása mellett s visszautasítja azon burkolt vádat, melyet a mult évi levéltári jelen-
tésből vélt kiolvashatni, „mintha semmiképen sem akarná szolgálni a czélba vett levél-
tári intézkedést". 

A dunántúli egyházkerület főt. püspöke, mint az E. E. E. Gyámintézet elnöke 
ismételten többrendbeli nyomtatványt küldött be, melyek a gyámintézeti levéltárban lesznek 
elhelyezendők. 

Az egyetemes könyvtár gyarapodott ajándék útján a következő művekkel : Két-
száznegyven esztendő az egyház szolgálatában, írta és illusztrálta Sztehló Kornél, a szerző 
ajándéka; Luther, Melanchton und Calvin in Österreich-Ungarn, von Prof. dr. Georg 
Loesche, Tübingen 1909 a szerző ajándéka; a felpéczi egyház által kiadott Emléklapok 
1904; Zsilinszky Mihály egyházkerületi felügyelő úr saját műveiből 28 különböző tartalmú 
füzetet ajándékozott. 

Vétel ú t ján: dr. Martin Luthers Werke 34 Band 2-te Abteilung, Weimar, 1908; 
ugyanaz 30 Band, 2-te Abteilung, 1909. 

A Luther-Társaság kiadványaiból beküldetett : Jelentés a Luth.-Társ. működéséről 
1908. évről; Házi Oltár, írta Raffay Sándor 1909; Hitünk igazsága, írta Kapy Béla 1909; 
a kisebb kiadványok 48—50. füzete, s az Egyházunk nagyjai czímű sorozatból a 9. füzet : 
dr. Székács József ev. püspök 1809— 1876, írta Zsilinszky Mihály 1909. 

A levéltári bizottság elnöke dr. Sztehló Kornél két önmaga által készített olajfest-
ményt ajándékozott a levéltárnak, melyeknek egyike Thököly Imrét, másika a cseh Ziska 
Jánost ábrázolja. 

Az egyetemes levéltár részére a következő lapok és folyóiratok jártak: Ev. Őrálló, 
szerk. Geduly Henrik; Gyámintézet, szerk. Bognár Endre; Evang. Népiskola, szerk. Papp 
József; Prot. Szemle, szerk. Szőts Farkas; Evang. Családi Lap, szerk. Kovács Sándor. 

A középiskolák értesítői, melyek a tanügyi bizottsághoz küldettek be, ezidén is 
az egyetemes levéltárban helyeztettek el. 

A levéltári katalógus munkája serényen halad előre. Eddig feldolgoztatott az egy-
házi és polgári közélet ügyiratainak XVI., XVII., XVIII. századbeli sorozata, az 1791-ik 
zsinatig bezárólag; továbbá a kézirati könyveknek, gyűjteményes munkáknak (collectania) 
mintegy harmadrésze : hátra van még az utóbbiakból 120 kötet, mely anyagának feldolgo-
zása után a katalógus kéziratának nyomda alá való leíratása következik, úgy hogy remél-
hetőleg a katalógus első füzete a jövő év tavaszán megjelenhet. 

Jelenti továbbá a bizottság, hogy megbízta a levéltárost, hogy a bártfai egyház-
község által beküldeni igért iratok beküldését tartsa nyilván. 

A püspököket pedig felkérte a bizottság, hogy az egyházlátogatások alkalmával 
kötelezzék az egyházakat arra, hogy a régi becsesebb iratok tűzbiztos helyen őriztessenek 
és a mennyiben ennek megfelelni képesek nem volnának, az iratokat megőrzés végett küldjék 
be az egyetemes levéltárba. 

Az esperesek pedig egyházlátogatásaik alkalmával győződjenek meg arról, vájjon 
az egyházközségek birtokában vannak-e a XVIII. századot megelőző időből ol}' okiratok, 
a melyek történelmi becscsel bírnak s igenlő esetben hassanak oda, hogy ezek az egye-
temes levéltárba beküldessenek. 

Góbi Imre levéltáros jelenti, hogy dr. Scholtz Oszkár levéltári írnoki állásáról 
lemondott, minek folytán felkérte dr. Szolár Ferencz tanárt, ez állás elvállalására, a ki erre 
rá is állt, a bizottság helyeslőleg tudomásul veszi. 

A bizottság elhatározta végül, hogy a katalógus magyar nyelven szerkesztessék 
oly módon, hogy a hol az okirat minősége és jellege kivánja, ez és az okirat czíme is 
felvétessék. Hogyha pedig a katalógus az 1791. évig elkészül, úgy azonnal füzetekben 
nyomattassék ki. 

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a levéltári bizottság jelen-
tését, köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik a beküldött művekkel és adomá-
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nyaikkal szívesek voltak a könyv- és levéltárt gyarapítani; a püspököket pedig 117-121 
felkéri, hogy hívják fel újra az egyházakat, illetve esperességeket és a hittest-
véreket, hogy a levéltáraikban meglevő régibb keletű, — különösen a XVI., 
XVII. és XVIII. századból származó okiratokat és jegyzőkönyveket, tulajdon-
joguk fentartása mellett, helyezzék el egyetemes levéltárunkban, — vagy legalább 
is közöljék az egyetemes levéltárossal a kiválóbb történeti jelentőségű okiratok 
jegyzékét. 

118. (H.) Az előző pont kapcsán olvastatik Németh Sámuel felsőlövői főgimná-
ziumi igazgatónak az egyetemes közgyűléshez intézett azon kérelme, adná ki dr. Magyar 
Győző ottani gimn. tanárnak, az egyetemes levéltárban levő Bauhofer-féle naplót haszná-
latra, Wimmer, a gimnázium alapítója életrajzának megírásához. E naplóban állítólag Wim-
mernek mintegy ötven eredeti levele foglaltatik, melyek eddig még feldolgozva nincsenek. 

A közgyűlés méltányolja ugyan a czélt, melynek érdekében a kérelem 
tétetett, de a Bauhofer-naplót a levéltáron kívüli használatra ki nem adhatja, 
azonban rendelkezésére bocsátja azt a kérelmezőnek a levéltár e czélra szánt 
helyiségeiben. 
119. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 89. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, 

hogy a Róth Teleky Johanna-féle, a Blankenstein-féle és a Lissovényi-féle ösztöndíjak 
1908 —1909. tanévre szabályszerűen kiosztottak. 

Tudomásul szolgál. 
120. (H.) A váczi lelkész Sommer Gyula, mint az ottani országos siketnéma-

intézet vallásoktatója jelenti, hogy a lefolyt 1908—1909. tanévben összesen 15 növendékünk 
— kettővel kevesebb, mint az előző tanévben, részesült általa vallásoktatásban s egyházi 
gondozásban, még pedig 9 fiú és 6 leány. Ezek közül 4 volt országos alapítványon, 6 segé-
lyezett bejáró, 3 magánalapítványon, 1 a főváros költségén és 1 alapítványos bejáró. 

Tudomásul szolgál. 

121. (Gy.) A mült évi jegyzőkönyv 01. pontjánál bemutattatott a számvizsgáló-
bizottság jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes egyház 1908. évi pénztári számadása, 
valamint ebből a számvevőszék által összeállított kimutatás összehasonlíttatván, azzal tel-
jesen megegyezőnek találtatott, továbbá jelenti a bizottság, hogy a Bendl Henrik egyetemes 
pénztáros által 1908 január 1-től deczember 31-ig vezetett számadást tételről-tételre meg-
vizsgálván, azt rendben találta és az eredményt a következő kimutatásban állapította meg: 

1. Egyetemes egyház közigazgatási számlája: 
A kerületek járulékai 2.000 kor. 
Perköltségekre befolyt 454 95 » 
Zsilinszky-féle tájékoztatóért 6 40 ti 
Egyetemes szabályrend. gyűjteményért . 305 20 11 
Hrabovszky Zsigmond-alapítványtól . 416 99 11 
AJapítványkezelési járulékokból 424 30 » 
Üllői-úti 24. sz. ház kezelési számlától . 1.294 89 » 
Kamatokból 2 229 25 77 

Az egyes alapoktól megtérült illeték egy. 14.415 22 11 
Államsegélyből 67.751 71 11 

Bevétel 
Évi segélyek 
Házbér és levéltári helyiségért. 300 n H 

Egyetemes tisztviselők díjazása . 3.991 „ 03 77 
Pozsonyi theol. akadémiának . . . 2.300 11 

Nyomtatványok 1.652 » 11 

Útiköltségek és napidíjak . . . . . 4.378 „ 80 11 

Vegyes kiadások 920 , , 6 9 
Illetékegyenérték . 15.089 „ 94 11 

Pozsonyi theol akad. folyó szlának. . 1.053 « 77 11 

Kiadás . . 30.442 kor. 23 fill. 
Maradvány . . . . 

Ezredéves pályamű-alapítvány : 
Mult évi maradvány 
Kamatjövedelem 

Bevétel . 
Maradvány új ' számlára 

Átvitel 

139 

fill. 

89.298 kor. 91 fill. 
756 kor. — fill. 

3.879 kor. 36 fill. 
56 

4.018 kor 92 fill. 

58.856 kor. 68 fill. 

4.018 92 
62.875 kor. 60 fill. 

10 
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121. Áttétel . . . . 
3. Gr. Teleky Roth Johanna-alapítvány folyószámlája : 

Kamatjövedelem 3.957 kor. 

62.875 kor. 60 fill. 

A tartalékalaptól 242 
52 fill. 
48 .. 

Bevétel . . 4.200 kor. — fill. 
60 ösztöndíj à 70 kor.-val 4.200 kor. — fill. 

Kiadás . 4.200 kor. — fill. 
Gróf Teleky Roth Johanna-alapítvány tőkéje 
Mult évi maradvány 
Tartalékalap, mult évi maradvány. . . 2.001 kor. 32 fill. 
Folyószámlának a hiányfedezésére . . 242 „ 48 rt 

Maradvány ú j számlára . . . . 
5. A pozsonyi theol. akadémia folyószámlája : 

Kamatjövedelem . . 1 . 2 1 3 
Üllői-úti 24. sz. ház tiszta jövedelméből 
A tartalékalapból 
Egyet, egyház közigazg. számlájától . . 

Bevétel . . 
A theol. akadémia pénztárába Kiadás . 

6. A pozsonyi theol. akadémia tökéje: 
Mult évi maradvány 
Tartalékalap, mult évi maradvány. . . 
Folyószámlának a hiány fedezésére . 

7. Az egyetemes közalap folyószámlája : 
Mult évi maradvány . . 
1908. évi államsegély 
Egyházkerületek járulékai 
Kamatjövedelem . . . 
Üllői-úti ház jövedelméből 

Bevétel 
Segélyek az 1907 évi egyet. jkv. 83 

alapján 
Postaköltség 
A tőkeszámlának 

Kiadás 
Maradvány ú j számlára 

8. Az egyetemes közalap tőkeszámlája : 
Mult évi tőkemaradvány 
Birságokból 
A folyószámlától 

Evvégi maradvány . . 

kor. 35 fill. 
647 » 46 51 
699 » 42 » 

1.053 » 77 V 
3.614 kor. — fill. 
3.614 kor. — fill. 

699 kor. 
699 „ 

42 fill. 
42 „ 

9. Az egyetemes nyugdíjintézet folyószámlája : 
Az egyetemes közalaptól. . . 
Egyházkerületek járulékai s offert. 
A pozsonyi theol. akadémia járuléka 
Kamatjövedelem 
Építési kölcsön után 4% kamat . 
Az üllői-úti ház jövedelméből . . 
Államsegélyből 

Bevétel 
Tisztviselők díjai 
Bizottsági tagok útiköltségei . . 
Nyomtatványok 
Bogyó Sámuel tanár díja . . . 
Postadíjak s egyéb 
Illetékegyenértékért 
Nyugdíjak 

149.623 kor. 96 fill. 
100.000 „ — „ 
41.932 „ - „ 

7.335 ,, 32 „ 
1.942 „ 33 „ 

300.833 kor. 61 fill. 

153.096 kor. — fill. 
39 „ 61 „ 

1.855 „ 52 „ 
154.991 kor 13 fill. 

291.055 kor. 51 fill. 
1.807 „ - „ 
1.855 „ 52 „ 

48.096 kor. — fill. 
62.286 „ 20 „ 

2.044 „ - „ 
54.875 „ 82 „ 

9.553 „ 32 „ 
1.942 „ 33 „ 

109.017 „ 62 „ 
287.815 kor. 29 fill. 

3.180 kor. 
929 „ 

2.037 „ 
1.600 „ 

136 „ 
10.312 „ 
66.573 „ 

fill. 

68 

40 
99 
15 

90.348 

1.758 „ 84 

70.005 „ 39 

145.842 „ 48 

294.718 „ 03 „ 

Kiadás . 84.769 kor. 22 fill. 
Maradvány mint tőkegyarap. 203.046 kor. 07 fill. 

Átvitel . 665.548 kor. 34 fill 
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A t t e t e i . 

10. Az egyetemes nyugdíjintézet tökeszámlája 
Mult évi maradvány 1,361.873 kor. 70 fill. 
Folyószámlától áthozat 203.046 » 07 

Ev végén • 

11. Kegy díj alap : 
Mult évi maradvány 11.912 kor. 63 fill. 
Egyet, közalaptól 9.600 » — 77 

Kamatjövedelem 618 » 94 77 

Bevétel . . 22.131 kor. 57 fill. 
Kegy díjakra 9.626 kor. 33 fill. 
Illetékegyenértékért közigazg 230 » 72 » 

Kiadás . . 9.857 kor. 05 fill. 
Evvégi maradvány . 

12. Zelenay Gedeon-alapítvány : 
Mult évi tőkemaradvány 25.724 kor. 60 fill. 
Kamatjövedelem 1.090 il 82 » 

Bevétel . . 26.815 kor. 42 fill. 
Pozsonyi theol. akadémiának . . . . 1 . 0 0 0 kor. — fill. 
Kezelési járulék közigazg. szlának . . 65 77 45 » 
Illetékegyenérték 439 V 27 « 

Kiadás . . 1.504 kor. 72 » 

Tőkemaradvány . . . . 

13. Egyetemes Névtár számlája: 
Mult évről maradt fedezetlen költség 436 kor. 96 fill. 
Befolyt eladott példányokért . . . . 27 n — » 

Maradt fedezetlen . . 409 kor. 96 fill. 

14. Szinovitz Lajos-alapítvány. 
Mult évi tőkemaradvány 154.169 kor. 69 fill. 
Kamatjövedelem 4.482 » 07 77 

x Ullői-úti ház jövedelméből 647 V 45 » 

Bevétel . . 159.299 kor. 21 fill. 
Kezelési díj az egyet, egyháznak . 

Kiadás . . 307 kor. 77 fill. 
Ev végén maradvány 

15. Zsinati költségek számlája : 
Mult évi maradvány 739 kor. 80 fill. 
Eladott Zs. T. példányokért 81 » 06 » 

Maradvány új számlára 

16. Eőry Sándor-alap : 
Mult évi tőkemaradvány 98.667 kor. 58 fill. 
Kamatokból 4.053 » 02 n 
Dr. Sztehló K. útján hagy. részlet . . 462 79 » 

Bevétel . 103.183 kor. 39 fill. 
Síremlékkerítésre költség 457 kor. 40 fill. 
A téthi egyházközségnek 3.000 » — n 
Örökösödési illeték 113 77 — - X 

Kiadás . 3.570 kor. 40 fill. 
Tőkemaradvány . . . . 

17. Lis sövényt László-alapítvány: 
Mult évi tőkemaradvány 3.554 kor. 48 fill. 
Kamatokból 165 » 93 » 

Bevétel . . 3.720 kor. 41 fill. 

665.548 kor. 34 fill. 121. 

1,564.919 77 

12.274 52 

25.310 70 

158.991 44 

820 86 

99.612 99 

Átvitel 2,527.478 kor. 62 fill. 
1 0 * 
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121. 

18. 

Áttétel 2,527.478 kor. 62 fill 
Br. Podmaniczky Pál ösztöndíja . . . 125 kor. — fill. 
Kezelési járulék 9 » 96 » 

Kiadás . . 134 kor. 96 fill. 
Ev végén tőkemaradvány. • 3.585 » 45 n 

Gróf Blankenstein György-alapítvány : 
Mult évi tőkemaradvány 15.791 kor. 67 fill. 
Kamatjövedelem 685 » 40 il 

Bevétel . . 16.477 kor. 07 fill. 
Kezelési járulék a közig, szlának Kiadás . 41 kor. 12 fill. 

Tőkemaradvány az évvégén • 16.435 » 95 il 
Segédlelkészi kongnia : 
Mult évi maradvány 90 7693 -kor.; ;65 fill. 
A négy kerületnek kiadva 6.505 11 — » 

Maradvány új számlára . 14.264 » 65 il 
Segédlelkészi kongnia tartalékszámlája : 
Mult évi maradvány 5.805 kor. 66 fill. 
Kamatjövedelem 817 11 30 » 

Bevétel . 6.622 kor. 96 fill. 
A tiszai egyházkerületnek 250 kor. — fill. 
Illetékegyenértékért közig, szlának . . 279 » 20 n 

Kiadás . 529 kor. 20 fill. 
Maradvány új számlára . 6.093 H 76 H 

Államsegély 1848. évi XX. tcz.: 
Mult évi maradvány 307.751 kor. 10 fill. 
Állampénztártól 1908. évi I-ső félévre . 301.200 » . — » 
Kamatjövedelemből 19.301 11 80 » 

Bevétel . . 628.252 kor. 90 fill. 
Egyet, közigazgatási pénztárnak . . . 67.751 kor. 71 fill. 
Egyet, nyugdíjint. folyószámlának. 109.017 » 62 » 
Egyet, egyházi adószámlának . . . . 150.283 1- 57 11 

Kiadás . . 327.052 kor. 90 fill. 
Maradvány új számlára . • 

301.200 11 — H 

Egyetemes egyházi adóalap év végén. 150.283 » 57 » 

Kerületek járulékai a theol. akadémiák fentartására : 
Mult évi maradvány 94 290 kor. — fill. 
A négy kerület ez évi járuléka . . . 24.290 11 — n 

Bevétel . . 48.580 kor. — fill. 
A soproni theol. akadémiának 1907/8-ra 19.980 kor. — fill. 
Az eperjesi theol. akadémiának 1907/8-ra 28.600 11 — n 

48.580 kor. — fill. 

Üllői-úti 24. sz. bérház kezelési számlája 
Házbérekből befolyt (Bevétel) . . . . 40.815 kor. — fill. 
Házbéradó 10 188 kor. 17 fill. 
Illeték egyenérték 1902—1908. évekre . 8.098 » 70 11 
Házkezelési költség 4.600 » 35 » 
A bérház értékcsökken, alapjának. . 1.900 yj — n 
Egyet, nyugdíjintézetnek 4% kamat . 9.553 » 32 it 
Az egyes alapoknak kiadatott . . . . 6.474 » 46 » 

Kiadás . . 40.815 kor. — fill. 

Az üllői-úti 24. sz. ház értékcsökkenési alap . . • 10.164 » 87 71 

Szentkirályi-utczai 51. sz. ház építési számlája: 
A nyugdíjintézettől bevétel 238.336 kor. 83 fill. 
Kifizetett építési és beredezési költség . 238.336 » 83 il 

Átvitel 3,029.506 kor. 87 till 
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Áttétel 3,029.506 kor. 87 fill. 121-123. 
27. Az egyet, egyház szabad rendelkezésű tökéje 89.303 „ 58 „ 
28. Egyetemes tartalékalap 382 
29. Bauhofer György-alapítvány. 302 „ 62 „ 
30. Hrabovszky Zsigmond-alapítványletét 219.200 » » 

31. A brassói magyar egyház letétje 600 „ — „ 
Az összes vagyon 1908 deczember 31-én . . 3,339.295 kor. 79 fill. 
Az 1907. év végén volt . . 2,952.285 „ 42 „ 

Gyarapodás 387.010 kor. 37 fill. 
Az egyetemes egyház vagyonának elhelyezése: 

1. Pénztári számlán 7.529 kor. 75 fill. 
,936.800 „ — „ 

373 „ „ 
698.457 „ — „ 

4.840 „ — „ 
1.821 „ 64 „ 

32.000 „ — „ 
3.000 „ - „ 

409 „ 96 „ 
415.727 „ 61 „ 
238.336 „ 83 „ 

2. Letétszámla a m. földhitelintézetnél 
3. Folyószámla ugyanott 
4. Cheque számla az egyesült főv. tak 
5. Báró Prónay Dezső Budapesten 
6. Kroll Vilmos Budapesten . . 
7. Jurenák József Pa.-Sághon . . 
8. Bányai egyházkerület . . . . 
9. Egyetemes Névtár számlája . 

10. Üllői-úti 24. sz. bérház . . . 
11. Szentkirályi-utczai 51. sz. ház épít 

pénzt 

költs 
Összes vagyon . . . 3,339.295 kor. 79 fill. 
Az egyetemes közgyűlés a számvizsgáló-bizottság ezen jelentése alapján 

a számadást és kimutatást tudomásul veszi és Bendl Henrik egyetemes pénztáros, 
dr. Zsigmondy Jenő főellenőr és Liedemann Rezső egyetemes ellenőrt az 1908. 
évi január 1-től 1908. évi deczember 31-ig vezetett és szabályszerűen megvizsgált 
számadására nézve a szokásos fentartással a további felelősség terhe alól felmenti. 

122. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett az egyetemes pénzügyi bizott-
ság 1909. január 28-án és április hó 22-én tartott ülésének jegyzőkönyvi 2-ik, illetve 7-ik 
pontja, melyben a bizottság jelenti, hogy tekintettel arra, miszerint Prikkel Mária, a ki a 
Szinovitz Lajos-féle alapítványból életjáradékot élvezett, még a mult évben elhunyt, a 
pénztárost utasította, hogy a Prikkel Mária által haszonélvezett és halála folytán felszaba-
dult 12.000 koronából a kecskeméti egyháznak 1000 koronát, a prot. országos árvaháznak 
2000 koronát, a biharmegyei Lazaretumnak 1000 koronát és a pozsonyi theol. akadémiának 
6000 koronát mint hagyományokat az 1908. évi szeptember hó 30-tól járó 5% kamatok-
kal együtt fizessen ki. Az egyetemes pénzügyi bizottság az ügynek egyébkénti lebonyolí-
tását az egyetemes ügyészre bizta. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedését helyeslőleg 
tudomásul veszi. 

123. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 92-ik pontjánál az egyetemes számvevőszék 
az egyházkerületek 1908. évi számadásainak felülvizsgálásáról 1909. évi november hó 
16-án felvett jegyzőkönyvében a következőket jelenti: 

1. Tárgyaltatott a bányai egyházkerület pénztárának 1908. évi számadása, mely 
külön-külön a közigazgatási pénztár, az aszódi nőnevelő-intézet és az egyházkerületi 
segélyző-intézet számadásait tartalmazza. 

a) A közigazgatási pénztár bevétele 182.718-32 kor., kiadása 179.631 "90 kor., 
maradvány 3086-42 kor. A kerület összes vagyona 514.641-16 kor. Tőkeszámlája 
262.251-84 kor. — Az ingó vagyon túlnyomó részt értékpapírokban az egyesült fővárosi 
takarékpénztárban van elhelyezve. Ez összeg 414.500 kor. — b) Az aszódi nőnevelő-intézet 
bevétele 42.309-78 kor. 53.777-20 kor. kiadással szemben, a hiány 11.467-42 kor., mely 
az épületeknél felmerülő 1324-41 kor. értékleírással 12791-83 kor.-ra emelkedik. 

Az intézet átalakítására a kerület a saját tartalékalapjából 26.602-90 koronát for-
dított. — c) Az egyházkerület segélyző-intézetének bevétele 79.444*18 kor., kiadása 79.276*70 
kor., maradvány 167*48 kor. Tőkevagyona 270.635-31 kor., a mely összegből 242.694-68 
kor. ingatlanokra bekebelezett kölcsönökben van elhelyezve. — A jövedelemből 99 nyug-
díjas részesült 200—200 koronás segélyben. 

A kiváló szakértelemmel, világos és kellő részletességgel készült szám-
adások, melyek a vagyon mikénti kezeléséről is tiszta képet nyújtanak, a szám-
vevőszék részéről jóváhagyatnak. 
2. Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület 1908. évi számadása, úgyszintén a 

„Reischel"-alapítvány 1908. évi zárszámadása, valamint a modori kerületi leányiskola külön 
vezetett számadása is. 

n 
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-124. a) Az egyházkerületi számadás szerint az összes bevétel 293.386*32 kor., a 
kiadás 290.924*43 kor., készpénzmaradvány az év végén 2461-89 kor. Az eredményszámla 
szerint a jövedelem 87.890'25 kor., a költség 86.921*03 kor., tiszta jövedelem 969-22 kor. 
A mérlegszámla szerint az összes vagyon kitett 487.672-23 kor., a melyből 161.248-53 
kor. takarékpénztári betétekben, 171.300 kor. értékpapírokban van elhelyezve, míg a többi 
összeget ingatlanok, ingóságok és követelések képezik. A számadást felülvizsgálta és jóvá-
hagyó záradékkal ellátta a ker. számvevőszék, felülbírálta a pénzügyi bizottság. A kellő 
részletességgel szakavatottan összeállított számadás kifogástalan. — b) A „Reischel"-alapítvány 
1908. évi bevétele 21.719-95 kor., kiadása 21.265-68 kor , maradvány az év végén 354-27 
kor. Vagyon: 327.614-48 kor., vagyonszaporodás 747-36 kor. Segélyezésre kiadatott az 
I. félévben 77 egyénnek 5295 kor., a II. félévben 75 egyénnek 4850 kor., összesen 10.145 
kor. A számadás világos, helyes és jóváhagyható. — c) A modori ker. leányiskola szám-
adása, melyben a bevétel 40.470*99 koronával, a kiadás pedig 39.627*58 koronával szerepel, 
az év végén 843*41 kor. maradványt mutat. A számadás rendes és helyes, hiányzik 
azonban most is a felszerelések értékének a kimutatása. 

A számvevőszék a három rendbeli szépen és áttetsző módon vezetett 
számadásokat jóváhagyja, kívánatosnak tartja azonban, hogy a jövőben a modori 
ker. leányiskola felszerelésének értéke is kimutattassék. 
3. Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület 1908. évi számadása. E szerint a 

kerület évi bevétele 1,507.486*— kor., kiadása 1,487.551*26 kor., pénztári maradványa 
19.934*74 kor. Nyers vagyona 1,783.173*34 kor. Nyers terhe 155.776*62 kor. Tiszta 
vagyona 1,627.396*72 kor. Az 1908. évi vagyonszaporodás 57.883-32 kor, mely összegből 
a tőkegyarapodás 57.346*38 kor. A vagyonelhelyezés módja a következő : közértékpapirok-
ban 449.200 kor. Magánintézeti részvények és záloglevelekben 27.315 kor. Alapító leve-
lekben 5622 kor. Takarékbetétekben 185.839*60 kor. Magánkötvényekben 744.282-40 kor. 
Elhelyezett tőke 1,412.259'— kor. 

A számvevőszék a példás rendben, világos és áttekinthető módon veze-
tett, kellőkép felülbírált számadásokat jóváhagyja és örömmel értesül arról, hogy 
a vagyon évről-évre nagy összeggel gyarapodik. 
4. Tárgyaltatott a tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerület 1908. évi zárszám-

adása, mely szerint a leltárilag nyilvántartott összes vagyon 960.018-82 kor. Ebből alapító-
levelekben van 3820 kor. Értékpapír, illetve állampapír és részvényekben 202*854 kor. 
Sorsjegyekben 1720 kor. Pénzintézeti betétekben 45.524*29 kor. Kötvényekben 443*699*84 
kor. Ingatlanokban 183.422*97 kor. Különfélék*78.977*72 kor. Összesen fenti 960.018-82 kor. 
A pénztári forgalom kitett bevétel czímén 853.795-43 kor. Kiadás czímén 841.577*91 kor. 
Készpénzmaradvány 12.217*52 kor. A kerület összes vagyona, közte 17 különféle alap, 14 
különféle letét és a gyámintézeti vagyon egy pénztárban kezeltetik, illetve egy és ugyan-
azon számadásban lett kimutatva. 

Egyes alapoknál vagyoncsökkenés mutatkozik így: 
a) a nyugdíj intézeti alapnál 3006*98 kor., mert a jövedelemből nem lehet fedezni 

a nyugdíjasok illetményeit. 
b) A „Máday"-alapnál 51*52 kor., mert az ösztöndíjra fordított kamatjövedelem 

VüVo-kal kevesebb lett. 
c) A „Baldácsy"-alapnál 212*41 kor. rendkívüli segély miatt. 
d) A tűzkár elleni biztosításnál 2728*26 kor., mert a jutalék a volt 40% helyett 

most csak 15%. 
e) A „ L e t é t a l a p o k n á l m e r t egyes letétek kiadattak. 
A kötvényekre kiadott pénzek 5Va—8%-os kamat mellett vannak elhelyezve. Úgy 

a vagyonleltár, mint a számadás részletes és kimerítő kimutatást nyújt úgy a vagyoni 
állapotról, mint a pénztári forgalomról. Gondosan készült, kifogástalan; ellenőriztetett, felül-
vizsgáltatott, a kerület részéről elfogadtatott. 

A számvevőszék a gondosan készült, felülvizsgált és a kerület részéről 
elfogadott számadást jóváhagyja; kívánatosnak tartja azonban, hogy a „Máday"-
alapnál, nehogy az alapvagyon kevesbedjék, az ösztöndíj a kamatjövedelemmel 
összhangba hozassék. 

A számvevőszék jelentését az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi. 

124. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 93-ik pontjánál az egyetemes számvevőszék a 
selmeczi lyczeum 1908/9. évi számadásáról a következőket jelenti: 

Tárgyaltatott a selmeczi lyczeum 1908/9. évi számadása és az 1909/10. évi 
költségvetés, melyekre vonatkozólag a számvevőszék megjegyzései ezek: Számszerű tekin-
tetben kifogástalan a számadás, épp úgy a költségvetés, azonban szomorú tünet az, hogy 
a számadásnál 78.447*23 kor. kiadással szemben a bevétel csupán 69.234-26 kor.-val sze-
repel, a mi 9212 97 kor. hiányt jelent, mely hiány csakis a vagyon apasztásában talál-
hat fedezetet. 
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Az 1908/9. év végén a lyczeum tiszta vagyona 410.530*59 kor.-t tett ki. Az 124-126. 
1909/10. évi előirányzatban 73.482'97 kor. szükséglettel szemben csak 64-029-— kor. 
fedezet mutatkozik, tehát az előre látható hiány 9453 kort.-t tesz. 

A számvevőszék a számadást jóváhagyja, felhívja azonban a kormányzó-testületet, 
hogy a mutatkozó hiány megszüntetése czéljából az államsegély ügyének lebonyolítását 
sürgesse meg. 

Az egyetemes közgyűlés a számvevőszék ezen jelentését tudomásul veszi. 

125. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 94-ik pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, 
hogy a budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak a megszaporodott pénz-
tári teendők elvégzésére egy pénztári irodatiszti állás szervezését javasolván, melynek költ-
ségeihez az egyetemes egyház pénztára 1000 korona hozzájárulási összeggel fog igénybe 
vétetni, a bizottság ehhez hozzájárult és az ez alkalomból átdolgozandó pénztári szabályzat 
kidolgozására kiküldött vegyes bizottságba az egyetemes főellenőrt küldte ki. A vegyes 
bizottság a pénztári szabályzatot kidolgozván, a pénzügyi bizottság azt elfogadás és jóvá-
hagyás végett bemutatja. 

Az egyetemes közgyűlés hozzájárul a pénztári irodatiszti állás szerve-
zéséhez, elfogadja a reá eső hozzájárulási költségösszeget és a pénzügyi bizott-
ság javaslatához képest a bemutatott pénztári szabályokhoz, melyek jelen jegyző-
könyv függelékeként kinyomatandók, hozzájárul oly megjegyzéssel, hogy a Zs. T. 
értelmében fentartja magának a pénztárosnak hat évenkinti választását. 

126. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 95. pontjánál az egyetemes közgyűlés az 
1910. évi költségelőirányzatot következőleg állapítja meg. 

Szükséglet, 

a) K ö z i g a z g a t á s i e z é l o k r a : 
1. Tiszti díjak : 

Világi főjegyző 800 kor. fill. 
„ „ irodaátalány. . . 400 » H 

Egyházi főjegyző 400 » r 
Két világi jegyző à 200 kor. . . 400 » — » 
Két egyházi jegyző á 200 kor. . 400 » — n 
Egyetemes ügyész 800 n n 

,. levéltáros 1200 n y> 
segédje . . . 720 » — n 

Pénztáros 745 » 28 n 
Ellenőr 542 » — n 
Pénztári segédtiszt 1000 » — n 
Tanügyi bizottság jegyzője . 400 » — n 

2. Napidíjak, útiköltségek . . . . 5000 kor. — fill. 
3. egyetemes törvénykezési költségek 2000 » — n 
4. Tanügyi bizottság költsége és díjai 1000 » — n 
5. Hivatalos helyiségek fűtése, vilá-

gítása és rendben tartása . . . 4000 — n 
6 . Nyomtatványok 4000 » — >3 
7. Előre nem látható kiadások . . 3192 72 

b) R e n d e s é v i s e g é l y e k r e : 
1. Pozsonyi liczeum 336 kor. — fill. 
2. „ „ magyar tanszéke 84 » — 

3. Selmeczi „ filozófia „ 252 » — <5 
4. „ „ zeneintézete 84 n — n 
5. Váczi siketnémaintézeti hitoktatás 400 jj — j) 
6. Egy theologusnak az Otthonba való 

helyezésére 400 » — 

7. Egy. theol. akadémiának Pozsonyban 3694 « — n 

7.807 kor. 28 fill. 

19.192 kor. 72 fill. 
27.000 kor. — fill. 

5.250 kor. — fill. 
Összesen 32.250 kor. — fill. 

Fedezet. 

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

1. Állami segélyből 1848. XX. t.-cz. alapján 27.000 kor. — fill. 



b) É v i s e g é l y e k r e : 

Áttétel . . . 27.000 kor. — fill. 
1. Kamatokból 1300 kor. — fill. 
2. Hrabovszky-alapítványból . . . 700 „ — „ 
3. Alapítványok 6% kezelési díja . . 450 „ — „ 
4. Üllői-úti ház jövedelméből . . . 2800 „ — „ 5.250 kor. — fill. 

Összesen 32.250 kor. — fill. 
Tekintettel arra, hogy a pozsonyi theologiai akadémia költségvetését az 

egyetemes közgyűlés már megállapította, azon esetre, ha a tervbe vett 6-ik rendes 
tanári állás betöltetnék, az egyetemes közgyűlés felhatalmazza a pénzügyi bizott-
ságot, hogy ezen állás javadalmazásának fedezetéről gondoskodjék és eljárásáról 
a jövő évi egyetemes közgyűlésnek jelentést tegyen. 
127. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 97-ik pontjánál a közalapjövedelemből kerüle-

tenként kiutalványozott 9660 koronára nézve jelenti a dunáninneni kerület, hogy a mult 
évben visszatartott 2660 koronával együtt hitoktatók segélyezésére fordított 4320 koronát, 
egyházak segélyezésére 5000 koronát, missziók segélyezésére 3000 koronát. 

A dunántúli kerület jelenti, hogy hitoktatók díjazására 8100 koronát, szegény 
egyházak és missziók segélyezésére 1560 koronát fordított. 

A bányai kerület jelenti, hogy szegény egyházak segélyezésére 4350 koronát, 
lelkészek és hitoktatók segélyezésére 4650 koronát fordított, a fenmaradó 660 korona a 
tartalékalaphoz csatoltatott, mely ez idő szerint 2184 kor. 60 fillért tesz ki. 

À tiszai kerület jelenti, hogy vallásoktatók, szegényegyházak és missziók segé-
lyezésére 9660 koronát fordított. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi. 
128. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 98-ik pontjánál felvétetett az egyetemes pénz-

ügyi bizottság javaslata, mely szerint a közalap kiosztásra kerülő 1909. évi jövedelme a 
következő: az egyházkerületek járulékai 41.932 kor., az 1909. évi országos segély 100.000 
kor., kamatjövedelem 9012 kor. 72 fill., házbérjövedelem 4000 kor., összesen 154.944 
kor. 72 fill. ; ebből levonandó : tőkésítésre a kamat- és házbérjövedelem 20%-a vagyis 
2602 kor. 54 fill, és költségekre 146 kor. 18 fill, és így kiosztásra kerülhet 152.196 korona. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a közalap 
1909. évi jövedelmeiből a következő segélyösszegeket utalványozza ki és pedig: 

1. A selmeczi liczeum részére 5.000 kor. 
2. A pozsonyi theologiai akadémiának 10.000 „ 
3. A dunántúli egyházkerületnek a kikeblezett fehérkomáromi egy-

házmegyéért kárpótlásul • . . . 1.300 „ 
4. A püspökök mellé egyenkint 1600 korona díjazással és 800 

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

5. Az egyetemes nyugdíjintézetnek 48.000 „ 
6. Ugyanannak kegy díj alapra 9.600 „ 
7. A soproni tanítóképző-intézet javára 2.400 „ 
8. A selmeczi tanítóképző-intézet javára 1.800 „ 
9. A szarvasi tanítóképző-intézet javára 1.800 „ 

"10. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi főiskola és tanítóképző-
intézet fentartására 7.000 „ 

11. A soproni theologiai akadémiának 2.160 „ 
12. A tiszai egyházkerület rozsnyói leánynevelő-intézete javára . 3.000 „ 
13. A bányai egyházkerület aszódi leánynevelő-intézete javára . 3.000 „ 
14. A dunántúli egyházkerület kőszegi leánynevelő-intézete javára 3.000 „ 
15. A dunáninneni egyházkerület modori leánynevelő-intézete javára 3.000 „ 
16. A Luther-Társaságnak 1.000 „ 
17. A dunántúli egyházkerületnek a zágrábi, a hrasztováczi, az 

antonováczi és bastaji missziók segélyezésére . . . . 1.396 „ 
18. A pozsonyi diakonissza-intézetnek 500 n 
19. Vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére 

egyházkerületenkint 9.660 korona, vagyis . . . . . 38.640 „ 
Összesen . . . . 152.196 kor. 

A fentnevezett segélyösszegek 1910. évi január hó 1-én lesznek kifizetendők. 
A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére a 19. pont 

alatt utalványozott 38.640 korona összegnek kiosztására az egyházkerületek elnök-
ségeit kéri fel az egyetemes közgyűlés azzal, hogy arról, mely egyházak részére 
osztatott ki a 19. pont alatti segély, közvetlenül az egyetemes közgyűlésnek 
szíveskedjenek jelentést tenni. 

44 
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A fenti határozattal elintézést nyertek az egyházkerületeknek a közalapból való í28-133. 
segélyezés iránti felterjesztései is. 

129. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 99-ik pontjánál tárgyaltatott a bányai egyház-
kerület idei közgyűlése jegyzőkönyvének 49-ik pontja alapján tett felterjesztése, melylyel 
hivatkozva a háztartási szabályrendelet 25-ik §-ára megkeresi az egyetemes közgyűlést, 
hogy a báró Prónay Dezső által megváltott közalapi járulékot a kerület terhére megálla-
pított közalapjárulékból a jövőre nézve levonásba hozni, a múltra nézve pedig visszatéríteni 
szíveskedjék. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest tekin-
tettel arra, hogy a bányai egyházkerület a háztartási szabályrendelet 25-ik §-a 
értelmében évi 71 korona 50 fillér visszatérítésére igényt tarthat, hozzájárul ahhoz, 
hogy a bányai egyházkerületnek az 1904—1909. évekre eső 429 korona az 1910. 
évben fizetendő közalapjárulékába beszámíttassék és egyúttal a kerület közalap-
járulékát 1910 évtől kezdve évi 18.617 korona 50 fillérben állapítja meg. 
130. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 100-ik pontja szerint a közalapi járulekok 

1913. évi deczember hó 31-ig levén megállapítva, ahhoz képest a folyó évre fizetendő 
közalapjárulék lesz: a) a bányai egyházkerületé 18.689 korona (1910. évtől kezdve 18.617 
korona 50 fillér, melybe az előző pont szerint az 1910-ik évre beszámítandó lesz a vissza-
járó 429 korona); b) a dunáninneni egyházkerületé : 7120 korona; c) a dunántúli egyház-
kerületé: 9.836 korona; d) a tiszai egyházkerületé: 6287 korona, összesen 41.932 korona. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja az egyházkerületeket, hogy járulékaikat 
a folyó év végéig az egyetemes pénztárba befizetni szíveskedjenek. 

131 (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 101 -ík pontjánál tárgyaltatott a bányai egyház-
kerület felterjesztése, melyben a missziói szükségletek fedezésére szükséges javadalmazás meg-
felelő kieszközlése czéljából az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása keretében a kormányhoz fel-
iratot indítványoz. 

Az egyetemes közgyűlés figyelemmel arra a körülményre, hogy ezen ügy 
a református egyházat is érdekli, a bányai egyházkerület felterjesztését átteszi a 
mindkét protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz. 

132. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület 
felterjesztése, melyben a hadügyi kormányhoz oly értelmű felterjesztés intézését kéri, hogy 
a missziói növendékek katonai szolgálat tekintetében a theologusokkal egyenlő kedvezmény-
ben részesíttessenek. 

Minthogy a védkötelezettségre és a védkötelezettség keretében nyújtható 
kedvezményekre nézve törvényes rendelkezések állanak fenn, a melyektől eltérő 
kedvezményeket a hadügyi kormány nem engedélyezhet, az egyetemes közgyűlés 
e tárgy felett napirendre tér. 

133. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 102-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 
11 -ik pontja és bemutattatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr következő leirata: 

19771. szám. 
A lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. évi XIV. t.-cz. módosítása tár-

gyában intézkedő törvénytervezet rendelkezése szerint azon rendszeresített segédlelkészi 
állások jövedelme, a melyek 1908. évi január hó l-ig betöltve voltak, ez időtől kezdve az 
illető segédlelkész képesítése szerint évi 1000, illetőleg 800 koronára egészíttetnek ki az 
állampénztár terhére. 

Azon feltevésben, hogy e törvénytervezet e rendelkezése törvénynyé fog válni, 
van szerencsém felkérni a mélts. Elnökséget, méltóztassék közölni, vájjon a tervben levő 
törvény e rendelkezése alapján kiván-e változtatást azon miniszteri intézkedésen, a mely 
szerint a rendszeresített állásokban levő segédlelkészek állami segélyezésére a mélts. Elnökség 
évente 8000 korona átalányt kap az állampénztárból, a mely átalány a mélts. Elnökség 
részére 1905-től kezdve tényleg azon okból nem folyósíttatott, mert az eddig folyóvá tett 
általányokról a számadást mai napig sem kaptam meg. 

Ha a mélts. Elnökség az évi átalány adására vonatkozó miniszteri intézkedésen 
bármi tekintetben változtatást kívánna, méltóztassék nagybecsű válaszában előzetes tájé-
koztatás végett egy kimutatást is terjeszteni be erről, hogy a mélts. Elnökség főhatósága 
alatt hány 1908. évi január hó 1-je előtt rendszeresített és az azt megelőző három év 
folyamán betöltött segédlelkészi állomás van, hol vannak ez állások szervezve s hogy az 
azokon alkalmazott segédlelkészek részére az évi 1000 korona, illetve 800 koronás jöve-
delem eléréséhez mily állami kiegészítésre lenne szükség? 

Budapest, 1909 február 9. 
A miniszter helyett: Molnár, államtitkár. 

Ezzel kapcsolatban bemutattattak a bányai, dunántúli és dunáninneni egyházkerü-
letek jelentései. 

20 



46 

-136. Minthogy a segédlelkészi fizetésnek 1000 koronára való kiegészítésére 
vonatkozó szükséglet tekintetében csak a bányai egyházkerület terjesztett fel 
számszerű adatokat, az egyetemes közgyűlés felhívja a többi egyházkerületet, 
hogy e részbeni szükségleteiket számszerűleg kimutatva mielőbb terjesszék fel az 
egyetemes felügyelőhöz. Egyúttal elhatározza a közgyűlés, hogy ez adatok beér-
kezte után felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi kormányhoz, a melyben 
hivatkozva a református egyházzal történt hasonló megállapodásra, azt a kérelmet 
terjesztjük elő, hogy velünk is a segédlelkészi kongruának átalányozása iránt a 
tárgyalásokat folyamatba tenni szíveskedjék. 

134. (H.) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság jelentését a 
következőkben terjeszti elő : 

I 1. A gondnok által bemutatott 1908. évi számadás szerint az alapítvány tőkéje 
1907. év végén volt 215.600 kor. 49 fill. 
1908. évi szaporodás . 3.752 „ 91 „ 
s így 1908. év végén kitett ~ " 219.353 kor. 40 fill. 
Ezen számadást megvizsgáltuk, az egyes tételeket a pénztári okmányokkal össze-

hasonlítván, teljesen rendben lévőnek találtuk, minek folytán, fentartván a kimutatott s 
az egyetemes pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való meg-
vizsgálását, Bendl Henrik alapítványi gondnoknak az 1908-ik számadási évre a felment-
vényt megadtuk. 

2. Hrabovszky Istvánnak, a felsőlövői ág. hitv. evang. főgimnázium V-ik osztályú 
tanulónak, valamint Hrabovszky Miklósnak, ugyanazon iskola IV-ik osztályú tanulónak, 
miután bizonyítványai az alapítványi szabályoknak megfeleltek, az 1908—1909. tanévre 
az 1000 koronára, illetve 600 koronára felemelt ösztöndíjat kiadtuk. 

3. Özvegy Radnóti Dezsőné, szül. Hrabovszky Irén, kolozsvári állami polgári 
iskolai tanítónőnek szabályszerűen felszerelt kérvényére fiát, Radnóti Gézát, a kolozsvári 
kegyesrendi főgimnázium I-ső osztályának tanulóját, miután a kérvényhez csatolt anya-
könyvi kivonatok igazolják, hogy az alapító testvérének néhai Hrabovszky Lajosnak tör-
vényes leszármazású férfiutóda, az alapítványi szabályok 5/b. pontja értelmében az ösztön-
díjra jogosultak sorába felvettük. 

Tudomásul szolgál. 

135. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 104. pontjánál jelentik a püspökök a lelkész-
képesítő vizsgálatokról s az általuk végzett felavatásról a következőket: 

1. A dunáninneni kerületben: br. Podmaniczky Pál, Ligeti Ede Antal, Rátz 
Vilmos, Kramár Cyril József, Srtik Pál, Palkovits András, Seffarovszky Béla, Hanesz Hugó, 
Palásthy Árpád ; 

2. a dunántúli egyházkerületben : Seregély István, Bothár Mihály, Fábián Imre, 
Gyarmathy Ferencz, Heiner Géza, Kovacsics Géza, Mészáros István, Molnár Gyula, Németh 
Sándor, Rátz Ágoston és Reichert Gyula; 

3. a bányakerületben : Holy Ferencz, Törteli Lajos, ifj. Kemény Lajos, Szenes 
Gyula, Szilárd Miklós, Lukácsik Mihály, ifj. Húrban Vladimir, Klein Ferencz, Honéczy Pál, 
Kuncz Henrik, Koncsek Sámuel, Maloveczky János, Scherer Péter, Lauff Géza, Szelényi 
János, Králik Ervin Pál, Sipos András, Roy Vladimir, Perecsenyi Samu, Rimár János és 
Ruppeldt Fédor; 

4. a tiszai egyházkerületben : Linczényi Lajos, Petro Elek, Klauzer László, 
Palkovits Pál, Kurek Pál, Fábri János, Tinschmidt Sándor, Zoltán Emil, Hoffmann Károly, 
Alexy Jenő, Fuchs András, Barthó András, Simkovicz Fédor Iván, Davecska András, 
Krieger Mihály, Kardos Béla, Bódy János és Korenko György. 

Tudomásul vétetik. 

136. (H.) Olvastatik az egyetemes gyámintézet következő jelentése : 
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 49. évi közgyűlését ezidén Kassán tartotta, 

Felsőmagyarország ama hírneves városában, mely a nehéz megpróbáltatások idején mindig 
fényesen megállta a maga helyét, még akkor is, mikor Belgiojoso szemérmetlen sértéseivel 
a városi tanácsot, az evangélikus egyházat és a kassai polgárságot illette és karhatalommal 
templomukba behatolva, őket 1604 január 7-én templomuktól megfosztotta. 

A közgyűlés folyó év szept. 26-án lélekemelőleg ment végbe, Paulik János 
nyíregyházi lelkész szépen prédikált, dr. Láng Lajos költői lélek sugalta magas-szárnya-
lású beszéddel nyitotta meg a tanácskozást, melynek során Gyurátz Ferencz püspök elnöki 
jelentése kapcsán igen szép beszédet mondott, melynek gyújtó hatása alatt minden szem 
könnybelábbadt. A három beszéd külön is megjelenik német, tót nyelvre lefordítva. A kassai 
gyűlésen hirdették ki, hogy dr. Haubner Rudolf, a nagy Haubner Máté, a martirsuper-
intendens fia, részben gyámintézeti czélokra 40.000 koronát hagyott, néhai Breuer József 
kúriai biró Budapesten, vagyonának igen tekintélyes részét, 95.000 koronát a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézetre hagyományozott örökalapítványképen. 
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Véssey Sándor, a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület nagyérdemű felügyelője 136-
10.000 koronát bocsátott az egyházkerület püspökének szabad rendelkezésére, miből 1000 
korona Szegszárdnak jutott. Dr. Láng Lajos és lándori dr. Kéler Zoltán gyámintézeti 
alapítványaikat ez évben is gyarapították; Gyurátz püspök 120, a hegyaljai esperesség 100, 
a kassai egyház 1000 korona ajándékkal, az eperjesi theologusok szentedényekkel, a pozso-
nyiak 50 darab énekeskönyvvel áldoztak a kassai gyűlésen a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézet áldozati oltárán. Maga a gyámintézet több mint 30.000 koronát osztott ki, részben alap-
szabályszerűleg tőkésített az ünnepen. Legnagyobb segélyben részesítette Szegszárdot, 
melynek templomépítésre 2665 kor. 19 fillért adott. Kívülötte nagy szeretetadományban 
részesültek Szentgotthárd és a felsőlövői tanítóképezde, egyenként 1665 kor. 19 fillérben. 
800—800 korona szeretetadomány jutott Hontkirályfalunak, Cserhátsuránynak, Keszthely-
nek és Újcsanálosnak. 100—100 koronát juttattak 48 egyháznak. A Leopoldianum, női és 
ifjúsági egyletek adományaiból kapott : a 4 leányiskola 400 koronájával, a 3 theol. Otthon 
200 koronájával, a dunántúli árvaalap 300 koronát, a pinkafői árvaház 300 koronát, a 
pozsonyi diakonisszaház 1000 koronát, a rozsnyói árvaház 200 koronát, a königgrätzi 
Lutherstiftung 100 koronát, Új vörösvágás, Brüg, Barcs, Györe egyenként 145 koronát, 
Acsád 120 koronát. A Gusztáv Adolf-emlékalapból Dacsolam 250 koronát; a Bocskay-
alapból Belecskes 200 koronát, a Borbély-alapból a torzsai konfirmandus Otthon 200 koronát. 

A Kacziány Gusztáv és Gráf Amália alapítványának kamataira ajánlatba hozattak : 
Újpest és Ungvár 800 koronával. A Palló-alapból 50—50 koronájával 12 özvegy papné 
húz segélyt. A hegyaljai esperesség ünnepi ajándéka Újcsanálosnak, a kassai egyházé 
500—500 koronájával Sátoralja-Új helynek és Szathmárnak utaltatott ki. 

Némi viszonzásul az áldott Gusztáv Adolf-egylet nagy áldozataiért, melyekkel ez 
évben is több mint 40.000 koronával segélyezte szegényeinket, 1448 korona 08 fillért 
küldtünk Németországba a Gusztáv Adolf-egyletnek, mit Löw és Famler a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézet küldöttei személyesen adtak át a bielfeldi gyűlésen az Elnökségnek. 

Egyúttal van szerencsénk kétrendbeli alapítólevelünket, megfelelő számban, 5—5 
példányban további intézkedés végett tisztelettel benyújtani, azon kérelemmel, hogy a jóvá-
hagyó záradékkal ellátott alapítóleveleket tiszti ügyészünknek sürgősen rendelkezésére bocsá-
tani szíveskedjék. 

Végül hivatkozással a mult évi egyetemes jegyzőkönyv 105-dik pontjára bátor-
kodunk a Weszter Lajos-féle ügyben mult évi kérelmünket megújítani, nehogy a kamatok 
a javításokra felmenjenek. Vagyis újból kérjük a főtisztelendő egyetemes közgyűlést : enged-
tessék meg, hogy a Weszter Lajos-féle ingatlanok előnyös vételi ajánlat esetén szabad-
kézből is eladathassanak, és hogy az eladást a magyarhoni e. e. e. gyámintézet eszközöl-
hesse a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvébe felvett feltételek mellett. 

A gyámintézet e jelentése örvendetes tudomásul szolgál. 
A beterjesztett két rendbeli alapítólevél 5—5 példányban megerősítve 

és jóváhagyó záradékkal ellátva (Breuer és Haubner-féle alapítványok) kiadatnak 
az e. e. e. gyámintézet ügyészének, dr. Kéler Zoltánnak. 

A „Weszter Lajos "-féle alapítványi ingatlanok eladására vonatkozólag 
az egyetemes gyűlés figyelemmel a Weszter Lajos-alapítványról szóló alapító-
levél rendelkezéseire, a nevezett alapítványhoz tartozó ingatlanoknak szabadkézből 
való eladását nem engedélyezi, de az előterjesztett adatok alapján megállapítván, 
hogy az alapítványi ingatlanoknak nyilvános árverésen való eladására az alkalmas 
idő elérkezett, indokoltnak látja és hozzájárul ahhoz, hogy a Weszter Lajos- •> 
alapítványhoz tartozó ingatlanok birói önkéntes árverésen eladassanak azzal, hogy 
becsáron alul el nem adhatók. Ennek keresztülvitelével megbizatik az egyetemes 
ügyész; jelentése elváratván. 

Végezetül köszönetet mond a jókedvű adakozóknak és mindazoknak/ 
kik ez idő szerint is buzgólkodtak az áldásos intézmény fejlesztésében és kéri 
úgy az egyházi testületeket, mint a híveket annak további buzgó pártfogására. 

137. (L.) Napirenden kívül jelenti az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés-
nek, hogy november 25-én Kossuth Lajos hamvai a székesfőváros által emelt mauzó-
leumba fognak elhelyeztetni. Indítványozza, hogy ez alkalommal nagynevű hazánkfia 
emlékezetére az egyetemes közgyűlés koszorút tegyen le és magát ezen ünnepélyen kül-
döttségileg képviseltesse. A küldöttség tagjaiul ajánlja Szentiványi Árpád, dr. Zsigmondy 
Jenő, fóthi Szeberény Lajos és Veres Józsefet. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöklő egyetemes felügyelő ezen indítvá-
nyát helyeslőleg tudomásul veszi és határozat erejére emeli. 

138. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 106-ik pontjánál jelenti az egyetemes adóalapi 
bizottság, hogy az egyetemes adóalapi szabályrendeletet, a bizottság által kidolgozott fel-
hívást és utasítást és a segélykérvények mintáját 2000—2000 példányban, a rovatosíveket 
pedig 4000 példányban nyomatta ki. 

Ezen jelentést az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi. 
19* 
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-142. 139. (L.) Ugyancsak a mult évi jegyzőkönyv 106-ik pontjánál az egyetemes 
adóalapi bizottság jelenti, hogy a négy egyházkerületből összesen 731 segélykérvény és egy 
rendkívüli segély iránti kérvény érkezett be. Az ezekre vonatkozó munkálatok azonban 
oly hibásak és hiányosak, hogy ezek alapján a segélyeket kiosztani nem lehetett. Jelenti 
továbbá, hogy habár a kérvények felülvizsgálatára 500 kor. díjazással egy számtiszt 
alkalmaztatott, a beadott kérvényeknek csak fele része volt felülvizsgálható. A bizottság 
ennek folytán saját kebeléből utasításokkal ellátott előadókat küldött ki a kérvények fel-
dolgozására és reményli, hogy a segélyek egy nagy része még a folyó év deczember 
havában kiosztható lesz. 

Az egyetemes közgyűlés ezen jelentést helyeslő tudomásul veszi. 

140. (L.) Ugyanezen jegyzőkönyv ugyanezen pontjánál fölvétetett a bányai egy-
házkerület közgyűlése jegyzőkönyvének 31. pontja alatt hozott határozata, mely szerint 
az adóalapi szabályrendelet 4-ik §-át olyképen kéri módosítani, hogy a missziói körök 
híveinek egyházi adója állami adójuk 10%-áig legyen leszállítható. Bemutattatott továbbá a 
bácsi egyházmegyének a bányai egyházkerület közgyűlése által pártolólag felterjesztett az 
a javaslata, hogy a szabályzat 6-ik §-a olyképen módosíttassák, hogy az egyházközségek 
zárszámadásai, melyek a kérvényekhez csatoltatnak, az egyházmegyei számvevőszék által 
is jóváhagyandók, továbbá a pestmegyei egyházmegye azon indítványa, hogy az általános 
jövedelmi pótadó a kimutatásból kiküszöböltessék. Bemutattatott továbbá a dunáninneni 
egyházkerületi közgyűlés felterjesztése, melyben a nagybirtokosok állami adóját csak oly 
mértékben kéri beszámítani, a mily mérvben a birtok az E. A. 256. §-a alapján megter-
helhető. Végül bemutattatott a dunántúli egyházkerület idei közgyűlésének felterjesztése, 
melyben az adóalapi szabályrendelet 5., 6. és 18. §-ainak módosítását kéri. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy vannak egyes esetek, 
melyeknél a szabályrendelet határozmányainak szigorú alkalmazása meghiúsítaná 
az adóalap teremtése által elérni kivánt czélt: az adóalap-bizottságot felhívja, 
hogy tegyen javaslatot arra nézve, milyen irányban volna a szabályrendelet 
módosítandó, hogy a leginkább segélyre szoruló egyházak a segélyezéstől el 
ne essenek. 

141. (H.). A Zpevnik-bizottság elnöke dr. Baltik Frigyes püspök beterjeszti az 
egyesület mult évi működéséről következő jelentését: 

A Zpevnik-alap vagyona 1908 deczember hó 31-én volt 25.691 kor. 61 fill., évi 
szaporodás 182 kor. 05 fill. Ezenkívül 300 korona a külön kezelt irodalmi czélú tartalék-
alaphoz csatoltatott, a mely 1908 deczember 31 én 1632 kor. 77 fillérre emelkedett. Az 
egész vagyon tehát 1908 deczember 31-én 27.324 kor. 38 fillér. 

E vagyon el van helyezve részben 4 7 r é s z b e n 4% kamatláb mellett négy pénzinté-
zetnél 12.975 kor. 82 fill. Értékpapírokban 14.329 kor. 16 fill. Készpénz 19 kor. 40 fillér. 

A vagyont Raab Károly barsi esperes kezeli, a számadást felülvizsgálták Svehla 
Gusztáv zólyomi és Hrk János nógrádi főesperesek : az értékpapírokat rovancsolta az év 
folyamán a helyszínén Körmöczbányán összeállított rovancsoló-bizottság. A pénztárt és a 
számadást rendben találták. A bizottság folyó évi október hó 15-én ülést tartott Buda-
pesten s intézkedett folyó ügyekről, költségelőirányzatról és vallásos iratairól. Ezekből 
ajándékozott szegény egyházainknak, főkép pedig a szórványokban lakó híveinknek 1173 
kisebb-nagyobb könyvet 608 kor. 60 fill, értékben. Még pedig a bányai kerületbe 192 drb 
134 kor. 62 fill, értékben. A dunáninneni egyházkerületbe 561 drb 232 kor. 28 fill., a tiszaiba 
400 drb 203 kor. 10 fill, értékben; a pozsonyi theol. akadémiának 11 drb 28 kor. 60 fill, értékben. 

A szokásos 100 drb Zpevniket a mult évben is szétosztotta a bizottság, főkép 
a diaszpórák és egyes egyházak szegényebb híveinek. És pedig a bányai kerület négy egy-
házában 20 példány, a dunáninneni egyházkerület nyolez egyházában 36 példány, a tiszai 
kerület nyolez egyházában 37 példány. Theologusok kaptak 7 példányt. Tranoscius énekes-
könyvből hasonló módon osztatott 30 példány és pedig a bányai kerületben öt egyházban 
12 példány, a dunáninneniben nyolez egyházban 8 példány és a tiszai kerületben három 
egyházban 10 példány. 

A bizottságnak kiváló becscsel bíró valláserkölcsi tartalmú könyvei készletben 
kaphatók a pénztárkezelőnél s szívesen küldetnek ingyen gyülekezeteinkbe azoknak, a kik 
ez iránt az elnöknél jelentkeznek. 

Tudomásul szolgál. 

142. (H.) Olvastatik a Luther-társaság mult évi működéséről szóló következő jelentés : 

A mult 1908. évi sáfárkodásunkról számot adva, van szerencsénk tiszteletteljesen 
jelenteni, hogy: 

a Luther-társaságnak 1908 évben volt 
a bevétel 15.044 kor. — fill. 
a kiadás . . : 14.895 „ 60 „ 
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s így a folyószámlái maradvány 148 kor. 40 fillér, tökéje pedig 2639 kor. 90 fillérrel sza- 142-146. 
porodván, 1908 decz. 31-ikéig 48.961 kor. 05 fillérre emelkedett. 

Tagjainak létszáma az 1908. év végén volt: alapító tag 107, rendes tag 1016, 
örökös tag 74, fiókegyl. rendes tag 120, pártoló tag 485, összesen 1802 tag. 

Tagilletményképen szétküldtünk a lefolyt évben : a) a r e n d e s k i a d v á n y o k 
s o r o z a t á b a n : 63. sz.-t: Raffay Sándor: „Házi oltár" cz. munkáját. 64. sz.-t: Gyurátz 
Ferencz: „Lelki vezér" cz. imakönyvét. 65. sz.-t: Kapi Béla: „Hitünk igazsága" cz. művét. 

b) a n é p i r a t o k s o r o z a t á b a n : 48. sz.-t: Kovács Andor: „A bölcs asszony építi 
az ő házát" cz. elbeszélése. 49. sz.-t: Ládonyi Pál: „Ha szeretet nincsen bennem, semmi 
vagyok" cz. elbeszélése. 50. sz.-t: Sztehló Kornél: „A nő hivatása a magyar protestantiz-
mus küzdelmében" cz. értékezése. — c) E g y h á z u n k n a g y j a i cz. s o r o z a t á b a n : 
IX. sz.-t: Dr. Zsilinszky Mihály: „Dr. Székács József ev. püspök életrajzát". 

Ezekben összesen 61 ívre terjedő munkákat nyujtottunk a tagoknak, nem is 
számítva az ingyen járó „Evang. Családi Lapot". Azonkívül ingyen könyveket juttattunk 
több missziói központnak, iskolai könyvtárnak és fogháznak. 

A tavalyi jelentésünkben említett „Dunántúli énekeskönyv" kiadási jogát a nyomdai 
árak emelkedése miatt nem vállalhattuk el, miután a főtiszt, kerület szerződésében egy-egy 
példányra oly olcsó árakat szabott, hogy azt ráfizetés nélkül nem tudtuk volna előállítani. 

Örömmel kell még jelentenünk, hogy néh. Breuer József, nyug. kúriai bíró, az 
1902. évi május hó 20-án kelt végrendeletében a Luther-társaság részére 2000 koronát 
hagyományozott. A Luther-társaság az erre vonatkozó közgyűlési határozatát tartalmazó 
jegyzőkönyvi pont kivonatát a mélt. és főt. Egyetem Elnökségéhez azon kéréssel terjesz-
tette fel, méltóztassék a csatolt alapítólevelet az egyetemes egyház közgyűlésének, mint ala-
pítványi hatóságnak további eljárás czéljából bemutatni. 

Hálás köszönetet mondunk a mélt. és főtiszt. Egyetemnek azon erkölcsi és anyagi 
támogatásért, a melyben a Luther-társaságot mind eddig részesítette és ügyeit ezentúl is 
nagybecsű, kegyes pártfogásába ajánljuk. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul véve, kéri az egyházi testületeket 
és híveket a társaság anyagi és erkölcsi támogatására, kéri különösen az egyházi 
elöljárókat és a vidéki bizottságokat a taggyűjtésre ; annyival inkább, mivel 676 
egyház közül csakis 222 és 689 lelkész közül csakis 292 tagja a Luther-társa-
ságnak; általában kéri a közgyűlés összes híveinket hathatósabb közreműködésre 
a társaság kiadványainak terjesztésében. 
143. (H.) Kapcsolatban az előző pont jelentésével beterjeszti a Luther-társaság 

módosított alapszabályait jóváhagyás végett. 
Mivel az alapszabályok szövege véglegesen megállapítva nincsen, a köz-

gyűlés az alapszabályokat a Luther-társaságnak visszaadja. 

144. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban bemutattatott a Luther-társaságnak a 
Breuer József-féle 2000 koronás alapítványról kiállított alapítólevele. 

Az egyetemes közgyűlés az alapítólevelet jóváhagyja és annak a jóvá-
hagyási záradékkal leendő ellátását elrendeli. 

145- (H.) A mult évi jegyzőkönyv 111. pontjánál fölvétetett a házépítő-bizott-
ság jelentése. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul véve, jelen jegyzőkönyv 5-ik pontja 
értelmében elhatározza, hogy az egyetemes közgyűléseket a jövőben a budapesti 
Deák-téri testvéregyházak másodemeleti dísztermében fogja tartani, ellenben a 
bizottsági ülések rendszerint az egyetemes egyház szentkirályi-utczai házában 
fognak megtartatni. Az utóbbiban levő nagyterem -— mint már eddig is — isten-
tiszteleti czélokat fog szolgálni és olyan czélokra is átengedhető, a melyek az 
egyházi élet körébe vágók és a melyek nem állanak ellentétben a terem rendel-
tetésével. A terem átengedésére vonatkozó engedély megadásával a ház gondnoka 
bizatik meg. 

146. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 112-ik pontjánál jelenti az egyetemes egyház 
budapesti Üllői-út 24. és Szentkirályi-utcza 51-ik számú házának kezelésével megbízott 
házkezelő, hogy a nagyobb javítások megtörténtek és hogy a Luther-Otthon az üllőiúti 
24. számú ház első és második emeletét 1909. évi október hó 1-én elfoglalta. Jelenti 
továbbá, hogy az évi jövedelem 3360 kor.-val csökkent, ezenkívül a Luther-Otthon bér-
értéke szintén 3520 kor. csökkenést mutat. Ez a csökkenés azonban csak látszóla-
gos, mert a Luther-Otthon 10.000 kor. helyett 13.000 kor.-t vett föl lakbér fejében költ-
ségvetésébe és adóelengedés czímén circa 4000 kor. vehető kilátásba. így tehát az évi 
jövedelemnél csak csekély különbözet fog mutatkozni. Jelenti végül, hogy a berendezés 
már majdnem teljes, úgy hogy a leltározás megkezdhető. 

Az egyetemes közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi és a leltáro-
zást elrendeli. 

20 
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147-149. 147. (L.) Ugyanezen pontnál jelenti Sztehló Kornél egyetemes ügyész, hogy a 
Szent Imre-egylet ellen az általa bérelt helyiségek időelőtti szétbontása miatt el nem járhatott. 

Az egyetemes közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi. 

148. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 113-ik pontjánál tárgyaltatott a református 
konventnek az ácsi és megyercsi híveknek a református egyház által történt megadózta-
tása tárgyában érkezett átirata, a mely szerint a nagygerezsdi egyezmény oly kiegészítését 
javasolja, hogy a két testvéregyház körül felmerült vitás kérdések mindkét egyházra köte-
lező végérvényes eldöntésére választott bíróság jelöltessék ki. E czélból a szükséges javas-
latok megtételére a református konvent Antal Gábor, dr. Nagy Dezső és dr. Baksa Lajos 
tagokból álló bizottságot küldött ki és felhívta az egyetemes közgyűlést, hogy javaslatához 
hozzájárulva, a maga részéről szintén három tagot válasszon a bizottságba. 

Az egyetemes közgyűlés a református konvent javaslatát, melyhez 
hasonló indítvány tétetett a bányai egyházkerület által is, elfogadva a bizottságba 
a maga részéről Gyurátz Ferencz, dr. Kéler Zoltán és Sztehló Kornélt küldi ki. 
Egyúttal elhatározza, hogy a dunántúli református kerület főgondnokához és 
püspökéhez megkeresés intéztessék az iránt, hogy ez ügy rendezéséig az ácsi és 
megyercsi ág. hitv. evangelikus hívekre már kivetett egyházi adók behajtása és 
új adók kivetése mellőztessék. 

149. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 120. pontjánál olvastatik az egyet, nyugdíjintézeti 
ügyvivőnek az egyetemes nyugdíjintézet állapotáról szóló következő jelentése: 

Az egyetemes egyházi nyugdíjintézetet újjászervező szabályrendeletnek a gyakor-
latba való életbeléptetése, ámbár az e végből szükséges munka szakadatlanul folyt, az első 
év folyama alatt nem volt teljesen végrehajtható : nevezetesen abban a részében nem, hogy 
a 2400 korona minimumnál magasabb nyugdíjigények valamennyi tagra nézve megállapít, 
tattak volna. E sajnos körülmény arra kényszerítette a bizottságot, hogy a folyó évi szep-
tember 2l-ikén tartott ülésében, az egyetemes közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében-
az átmenetet szabályozó következő ügyrendi határozatot hozza: 

a) Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet rendes lelkészi tagjai mindnyájan egyiránt, 
tekintet nélkül a nyugdíjigény különbözőségére, a minimális 2400 korona nyugdíjigénynek 
3%-t, vagyis 72 koronát tartoznak befizetni a folyó 1909. évre esedékes járulékképen s 
ezen felül az illeték a mult évről netalán megmaradt hátralékaikat. 

b) Azón lelkészek, a kik 2400 koronánál magasabb nyugdíjigényt nyernek, az 
előbbi rendelkezés szerint az 1909. évre csonkán befizetett évi járulékot, a következő 1910. 
évben lesznek kötelesek a 40. §. b) pontjának megfelelő mértékig kiegészítve utánfizetni. 

c) A lelkész-tagokra nézve általában, a 41. és 42. §. alapján számítandó pótlások 
fizetésének kötelezettsége nem a folyó 1909, hanem csak a következő 1910. évben veszi 
kezdetét. 

d) Az egyházközségek a rendes lelkészi állomások után a 33. §. szerint fizetendő 
1% fentartási járulékul, a fenti a) pont rendelkezéseinek megfelelően, az 1909. évre 
különbség nélkül 24 koronát fizetnek, a mult évről nyilvántartott netaláni hátralékon kívül. 

A magasabb nyugdíj igénynyel bíró állomások után fizetendő fentartási járulékoknál 
ekként előálló különbözetek,-az 1910. évben lesznek pótlólag kiegyenlítendők. 

e) Ha valamely lelkész-tag ez átmeneti intézkedések időtartama alatt kivánná 
nyugdíjjogosultságát érvényesíteni, annak nyugdíjigényét a bizottság, úgy mint eddig tette, 
soron kívül fogja megállapítani. 

f ) Jelen átmeneti ügyrendi intézkedések csupán a rendes lelkész-tagokra vonat-
koznak: azok alól tehát kivétetnek a püspökök, theol. akadémiai tanárok, hitoktatók és 
kántorok, a kiknek nyugdíjigényeik még ez év folyamán állapíttatnak meg. 

Ennélfogva a kivételt képező utóbbi tagok nyugdíjigényeik után, úgy a 38. §. 
szerint számítandó fentartási, valamint a 40., 41. és 42. §-okban meghatározott tagsági 
járulékok a folyó 1909. évre teljesen a jogérvényes szabályrendelet határozmányai értel-
mében írandók elő és lesznek befizetendők. 

Midőn tehát az átmeneti ügyrendi intézkedésnek jóváhagyó tudomásulvételét 
kérem : egyszersmind jelentem, hogy annak egyes határozmányai immár végrehajtattak, 
az f ) pontra nézve azon eltéréssel, hogy a budapesti egyházmegyében a lelkészek nyug-
díjigényei is megállapíttattak azért, hogy a budapesti Deák-téri egyházközség valamennyi 
tisztviselőjére nézve egyszerre rendezhesse az általa eddig külön fentartott nyugdíjintézetét. 

A mult évi közgyűlés 122. b) jegyzőkönyvi számú intézkedése folytán az abó-
fokú egyházi testületek beküldötték az általok fentartott nyugdíj intézetek alapszabályait, 
melyeknek áttekintése s a szabályrendelet 58. §-ával való egybevetése folytán jelentem, 
hogy e tekintetben nem forog fenn további intézkedés szüksége : a mennyiben az összes 
jogosult tisztviselők az egyetemes egyházi nyugdíjintézetnek lettek tagjaivá s a budapesti 
egyházközség és a soproni e. theol. akadémia az egyetemes egyházi nyugdíjintézeti sza-
bályrendelettel megegyezően rendezték nyugdíjintézeteiket. 
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Az egyetemes nyugdíjintézet mult évi vagyoni állapotát, az 1908 deczember 31-iki 149. 
zárlat szerint, a következő számadási adatok tüntetik fel: 

Bevétel : 
Egyetemes közalapból 48.096 kor. — fill. 
Az 1907. évi államsegélyből időközi kamatjával 109.017 „ 62 „ 
Egyházközségek és tagok járulékai . . . . 64.330 „ 20 „ 
Kamatokból 43.480 „ — „ 
Értékpapír árfolyamkülönbözete 11.395 „ 82 „ 
Egyetemes ház bérjövedelme . . . . . . 11.495 „ 65 „ 

287.815 kor. 29 fill. 

Kiadás: 
Tiszti díjak 3.180 kor. — fill. 
Útiköltség 929 „ — „ 
Újjászervezési költségek és posta 3.774 „ 08 „ 
1901 — 1908. évekre illetékegyenérték . . . . 10.312 „ 99 „ 
Kifizetett nyugdíjak 66.573 „ 15 „ 
Maradvány-egyenleg 203.046 „ 07 „ 

287.815 kor. 29 fill. 

Tökevagyon : 
Értékpapírokban 1,186.200 kor. — fill. 
Üllőiuti 24. sz. ház 71(, 124.718 „ 28 „ 
Szentkirályiutczai 51. sz. ház . . . . . . 238.336 „ 83 „ 
Takarékpénztári betét . . . . . . . . . 15.664 „ 66 „ 

1,564.919 kor. 77 fill. 

A nyugdíj intézeti járulékokra nézve örömmel jelentem, hogy a mult évről alig 
marad számbavehető hátralék, kivéve egyetlenegy egyházmegyét, mely azonban erős kéz-
zel fogott hozzá ez ügyének rendezéséhez. 

Az átmeneti nyugdíjat (59. §. a) élvezték a mult év folyamán, 1200 koronájával 
a következők : Alexy János, Pántyik János, Krno András, Hetyey Mór, Höncz Adolf, 
Michaelisz Izidor, Bucsek Gyula, Roy Pál, Mocko János, Borcsa Mihály, Posch Frigyes, 
Geduly Elek Ferencz, Ábrahám Vilmos, Klimo Mihály, Institoris József, Smid Mihály, 
Zatkalik Károly, Schranz János, Holuby Gusztáv, Bella István meghalt 1909 szept. 27., 
Csobrda Pál, Masznyik Gyula, Sárkány Sámuel, Poszvék Sándor, Horváth Sándor. 

Átmeneti díjban (59. §. b) évi 600 koronájával részesült 102 özvegy 66 árvával; 
meghalt 4 özvegy. Szülőtlen árva 5 családbeli volt 9, à 160 koronájával. 

Kegydíjas volt: 1. Schuh Ágost 600 kor.; 2. Horváth Lajos 500 kor. meghalt 
1909. szept. 9. Özvegy 71, egyenkint 100—240 koronáig. 

Már az új szabályrendelet alapján nyugdíjaztattak a következők: Miklóssy János 
2400 kor. meghalt 1909 júl. 13., Wallentinyi Sámuel 2400 kor. meghalt 1909 márcz. 21., 
Ondrejovics Sándor 1800 kor., Fényes Lajos 2400 kor., Leska János 2400 kor. meghalt 
1909 aug. 5., Wéber Samu 2400 kor., Lukács Pál 2200 kor., Jeszenszky Nándor 2400 kor., 
Henriczy Ágoston 2760 kor. meghalt 1909 febr. 4., Nandrazsi Daller Mihály 2400 kor., 
Raphanidesz Sámuel 2400 kor., Wittchen Frigyes 2400 kor., Urbán Adolf 2400 kor., 
Lesko Béla 2328 kor., Béldi Károly 2400 kor., Dubovay Béla 2675 kor. meghalt 1909 
május 10., Wargha János 1960 kor., Holuby József 2400 kor., Margócsy József 2400 kor., 
Vágner Samu 3980 kor., Kolényi Emil 2400 kor., Holies Dániel 3790 kor., Scultéty Sándor 
2500 kor., id. Szlancsik Pál 2400 kor. meghalt 1909 máj. 13., Borbély Sándor 2400 kor., 
Rozsondai Károly 932 kor., Droppa Gyula 2400 kor., Kiss Imre 2400 kor., Irák Gábor 2400 
kor., Osztermann Pál 2400 kor., Wladár Miksa 3040 kor., Ebner Gusztáv 4616 kor., Wiesner 
Boldizsár 2690 kor. meghalt 1909 október 17., Fadgyas János 2400 kor., Seffarovszky János 
2400 kor., Geszler Gyula 2100 kor. meghalt 1909 szept. 10., Hajász Pál 2400 kor., 
Szirotka Gusztáv 2400 kor., Chorváth Sámuel 2400 kor, Hamel Nándor 3180 kor, 
Wünschendorfer Károly 2400 kor., Langhoffer Károly 2400 kor., Meleky András 2400 kor., 
Kaszner Ede 185333 kor., Chorváth András 2400 kor. 

Függőben hagyatott Hesz I. Mihály lelkész nyugdíjazása. 
Elutasíttatott nyugdíjaztatási kérvényével : Pankuch Gusztáv sárosófalvi, Horváth 

László barczaújfalusi, Nehiba Lajos száki lelkész és Fábián Sándor komáromi kántor. 
Ellátási díját az új szabályrendelet szerint élvező özvegy van 18, az illetők 12 

árvával. Két családbeli szülőtlen árva, számszerint 3 díjaztatik. 
A folyó 1909. évre, a bizottság átmeneti intézkedésének értelmében előírt járu-

lékul szolgáltatni tartozik: 1. Egyetemes egyházi pénztár 550.000 kor. 2. Bányai egyház-
13* 



149-152. kerület 26.048*08 kor. 3. Dunáninneni egyházkerület 16.595*12 kor. 4. Dunántúli egy-
házkerület 16.03558 kor. 4. Tiszai egyházkerület 17.713'96 kor. 6. Három theol. akadémia 
28.879*53 kor. Összesen 655.272*27 kor. 

A nyugdíjintézeti bizottság lelkes és ügybuzgó tagját vesztette el néhai Ihász 
Lajos egyházkerületi felügyelőben, kinek megüresedett helye egy dunántúli taggal töltendő be. 

Végül tisztelettel jelentem, hogy a nyugdíjintézeti bizottságnak illető határozata 
ellen, a szabályrendelet 52. §-a alapján, az egyetemes közgyűléshez felebbezéssel élnek; 
Holies Dániel, Horváth László, Nehiba Lajos és Fábián Sándor. 

Az egyetemes nyugdíjintézet mult évi állapotát kimerítően feltüntető 
jelentést a közgyűlés tudomásul veszi, a felterjesztett felebbezéseket pedig a 
következőképen intézi el : 

a) Holies Dániel felebbezésének azon része, melyben fizetésének meny-
nyiségét az általa kivánt tétellel felemelni kéri, elutasíttatik ; a felebbezés azon 
részének azonban, mely nyugdíjaztatásának kezdő időpontjára vonatkozik, hely 
adatik annyiban, hogy a közgyűlés a felebbező részére a 2/s hóra járó nyugdíj-
illetményt pótlólag kiutalványozni rendeli. 

b) Horváth László barczaújfalusi lelkész, Nehiba Lajos száki lelkész és . 
Fábián Sándor komáromi kántor felebbezéseire vonatkozólag elrendeli a közgyűlés, 
hogy mind a három felebbező, saját költségükön megejtendő orvosi felülvizsgálatra 
behívandó és a megejtett orvosi felülvizsgálat eredményéhez képest hozzon a 
nyugdíjintézeti bizottság nyugdíjaztatásukra nézve új határozatot. 

150. (H.) Kapcsolatban az előző ponttal olvastatik a nyugdíjintézeti ügyvivőnek 
következő javaslata: Egyetemes közgyűlésünk tudomást szerzett azon tényről, hogy az 
országos református egyház egyetemes Konventje által 1907. évben, a lelkészi nyugdíj-
és gyámintézet kormányzására nézve megállapított ügyrend 41., 79. és 84. §-ainak intéz-
kedéseiről, melyek szerint a református lelkészeknek ág. hitv. ev. özvegyei kizárattak a 
lelkészi nyugdíj- és gyámintézetből. Minthogy a nyugdíjazásra nézve a két protestáns 
testvéregyház néhány évvel ezelőtt a viszonosság álláspontját fogadta el és minthogy a mi 
ág. hitv. ev. egyházunk e viszonosságot az 1908. évben újjászervezett nyugdíjintézetében 
teljes épségben fentartotta és az ellátási díjat a református hitvallású lelkészi özvegyek és 
árvák részére is biztosítja, a mint ezt a nyugdíjintézeti szabályrendelet 26., 30. §. f ) 33. 
és 36. §§-ai, minden kétséget kizáróan igazolják : ezek alapján a közgyűlés átiratilag kér-
dést intéz az országos református egyház egyetemes Konventjéhez, hogy tekintettel a 
lelkészi nyugdíj- és özvegy-árva-gyámintézetről zsinatilag hozott 1904. évi VII. törvény-
czikk 19. és 22. §§-aira és viszont a mi nyugdíj intézeti szabályrendeletünk előbb hivatkozott 
§§-aira, fentartja-e ügyrendjének 41., 79. és 84. §-aiban foglalt azon intézkedését, mely a 
református lelkészeknek ág. hitv. ev. özvegyeit és árváit az ellátási díjazásból kizárja, vagy 
a mire kérjük, a kölcsönösség elvét emeli érvényre.; az elhatározásról szíves értesítést kérve. 

A közgyűlés elhatározza, hogy a református egyház Konventjéhez a 
kölcsönösség elvének érvényesítése iránt átirat intéztessék azzal a kérelemmel, 
hogy elhatározásáról az egyetemes közgyűlést értesíteni szíveskedjék. 

151. (H.) A nyugdíj intézeti ügygyei kapcsolatban előterjeszti Veres József békés-
megyei főesperes azon javaslatát, hogy már nyugdíjintézetünk terheinek csökkentése szem-
pontjából is tanácsos volna, a református egyházzal egyetértőleg, a magas kormánynyal 
tárgyalásba bocsátkozni a theologiai akadémiák tanárainak nyugdíjazása iránt az állami 
pénztárból. 

E javaslat áttétetik az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz tanulmá-
nyozás és javaslattétel czéljából. 
152. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 122. pontjánál olvastatik a selmeczbányai 

Lyczeum kormányzó testületének következő jelentése az 1908—1909-ik tanévről. 
A Kormányzó Testület a lefolyt iskola évben négy gyűlést tartott és pedig 1909 

május 30-án, június 18-án, július 15-én és augusztus 17-én. Ezeken a gyűléseken a Kor-
mányzó Testület 

I. tudomásul vette, hogy az Iskolatanács az ő 1908 aug. 23-án és okt. 14-én, 
1909 febr. 13., 14-én, márcz. 13-án, ápr. 19-én, jún. 18-án, júl. 12., 13-án és augusztus 
17-én tartott gyűlésein saját hatáskörében következőleg intézkedett: 

1. Az Iskolatanács kifizette a békéscsabai Breznyik-birtokon épített górénak még 
fenmaradt 574 K költségét. (Iskt. Szabályr. 16. p.) 

2. Az Iskolatanács az egész év folyamán a tandíjból elengedett 39 tanulónak 
870, az élelmezői díjból pedig 35 gimnáziumi tanulónak 1970 K-t. Ösztöndíjakat adott 30 
tanulónak 1748 K, jutalomdíjat 7 tanulónak 130 K értékben. A Breznyik-birtok jövedel-
méből 24 tanulónak kiosztott segély 875*60 K. (Iskt. Szabályr. 21. p.) 

3. A tornateremnek használt Sembery-terem városi színházzá alakíttatván át, az 
Iskolatanács megbízta a tanári kart, hogy gondoskodjék alkalmas helyiségről a torna szá-
mára arra az időre, míg az iskolának saját tornaterme nem lesz. (Iskt. Szabályr. 16. p.) 
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4. Lencsó János rajztanár az I. félév végére sem gyógyulván fel teljesen, az 
Iskolatanács Gőbel Árpád helyettesítő rajztanárt a II. félévre is alkalmazta úgy, hogy a 
munka kettőjük között osztassék meg. Az ebből származott 800 K kiadás többlet okozta 
főkép, hogy a költségvetésileg előirányzott hiány megnövekedett. 

5. A város ú j vízvezetéket készíttetvén, az Iskolatanács elhatározta, hogy az úgy 
a főgimnáziumba, mint a liczeum bérházába bevezettessék. 

II. A Kormányzó Testület a fentjelölt négy gyűlésen a saját hatáskörében a követ-
kezőleg intézkedett: 

1. Tudomásul vette, hogy az Iskolatanács a 210.000 K építési államsegély meg-
adására vállalkozó három pénzintézetnek ajánlatát felterjesztette a miniszter úrhoz. 

2. A Breznyik-birtokot átszelő Kígyósi csatorna vételárát az Ármentesítő Társulat 
kamatjaival együtt egyszerre követelte be. Az Iskolatanácsnak erre vonatkozó sürgős intéz-
kedését, hogy az 5343'36 K-nyi összeg a Tanári nyugdíjalapból vétetett kölcsön és a Tár-
sulatnak elküldetett, a Kormányzó Testület helyeslőleg vette tudomásul. 

3. Az Iskolatanács javaslatát, hogy 1909 szept. 1-ével Hamrák Béla. dr. Paulo-
vics István és Raksányi Samu tanároknak az I. ötödéves korpótlék, valamint hogy Lencsó 
János és dr. Vitális István tanároknak 200 koronás működési pótlék folyósíttassék, a Kor-
mányzó Testület elfogadta. (Isk. Szabályr. 15 p.) 

4. Örvendetes tudomásul vette, hogy az Iskolatanács Jurkovich Emil miniszteri 
biztossal az új államsegélyi szerződés szövegének tervezetét megállapította, s hogy az fel-
terjesztetett a miniszter úrhoz, ki azt az egyetemes közgyűlés elé irányította jóváhagyás 
végett. Az évi államsegély e szerint autonómiánk veszélyeztetése nélkül 32.000 koronáról 
50.000 koronára emeltetnék, de az eddigi öt tanár helyett a miniszter ezentúl hat tanárt 
nevezne ki. 

5. Köszönettel fogadta el a Kormányzó Testület dr. Szmik Gyula nagyági főorvos-
nak „Dr. Szmik Gyuláné, sz. Hoffer Clára alapítvány" czímű 12.000 K névértékű Tiszt-
viselők Takarékpénztára Részvénytársasági részvényben átadott ösztöndíj alapítványát. Elren-
delte, hogy az Alapítólevél teljes szövegében az iskola évi Értesítőjében közöltessék és hogy 
felsőbb helyen is szorgalmaztassék a nagylelkű alapítvány megköszönése. 

6. Megdöbbenve értesült Breznyik János liczeumi tanárnak 1909 máj. 30-án, 
férfikora virágában bekövetkezett haláláról. Hosszas gyógykezeltetési költségeinek némi 
kárpótlására az özvegynek rendkívüli segélyül megszavazott 250 K-t. 

7. Tudomásul vévén, hogy a Breznyik János halálával egyik matematikai-termé-
szettani állásra az Iskolatanács a pályázatot kiíratta, a 10 pályázó közül a tanári kar meg-
hallgatásával és az Iskolatanács indítványa alapján a Kormányzó Testület elsőnek Zwick 
Vilmos, másodiknak Füleky Béla, harmadiknak Kerber János oki. tanárokat terjesztette fel 
a püspök úr útján a kinevezés jogát e tanszékre vonatkozólag gyakorló miniszter úrhoz. 
(Korm. Test. Szabályr. 12. p.) 

• 8. Az ifjúság testi nevelése előmozdítására 12.000 K költséggel egy sporttelep 
terveztetvén, a Kormányzó Testület kimondta, hogy ezen összeghez 3000 K-val járul hozzá, 
ha az egész összeg a többi létesítő tényező részéről biztosítva lesz. A 3000 K a Csemez-
alapból vétetnék kölcsön, s az amortizáczióra és kamatfizetésre a liczeumi zenetársaság és 
testgyakorló kör vállalkoznék. 

9. Az élelmezőbe járó tanulók eddig orvosi kezelésben és gyógyszerekben is díj-
talanul részesültek. A Kormányzó Testület kimondta, hogy 1909 szept. 1-étől kezdve 
gyógyszerekre évi 2 K-t fognak fizetni. (Korm. Test. Szabályr. 17. p.) 

10. Felülvizsgálva az Iskolatanács által megállapított s alábbi főbb tételeiben 
közölt 1908/9. évi zárószámadást, a felmentvényt a pénzkezelőknek megadta. A Liczeumnál 
mutatkozó 9212 K 97 f hiány a mult és a folyó tanévnek együttes hiánya, melynek foko-
zatos megszüntetése a felemelt államsegélyből lesz eszközlendő. Az előirányzattal szemben 
a kiadásoknál mutatkozó túlkiadást Kormányzó Testület mint indokoltat elfogadta. (Korm. 
Test. Szabályr. 19. p.) 

11. A Kormányzó Testület az Iskolatanács javaslata alapján és feltéve, hogy 
kérelmünknek megfelelőleg a miniszter a mathematika-természettani állásra helyettes tanárt 
fog kinevezni, így állapította meg a liczeumnak 1909/10. évi költségelőirányzatát: 

Bevétel 64.029 kor. — fill. 
Kiadás 73.482 „ 97 „ 
Hiány ~~ 9.453 kor. 97 fill., 

melyben benfoglaltatik a mult és folyó tanévnek hiánya is. 
12. Felhívta Osztroluczky Gyula tanárt, hogy miután már 33 évet szolgált, kérje 

nyugdíjaztatását. A Kormányzó Testület az 1885. XI. t.-cz. 21. §. és az 1894. XXVII. t.-cz. 
2. § szerint járt el, s így Osztroluczky Gyula tanárnak a felebbezése daczára őt nyugdíja-
zottnak tekintvén, az ő állásának ideiglenes betöltése iránt úgy intézkedett, hogy a tanári 
kar meghallgatásával és Iskolatanács indítványa alapján Klaniczay Sándor szakvizsgás tanár-
jelöltet szept. 1-ével helyettes tanárnak választotta meg. (Korm. Test. Szabályr. 13. p.) 

III. Az egyetemes közgyűlés elé a Kormányzó Testület a következő javaslattal lép : 

20 
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152-157 . 1. Király Ernő igazgató hat évi mandátuma ez évben lejárván, a Kormányzó Tes-
tület a tanári kar meghallgatásával és az Iskolatanács indítványára a következő hármas 
javaslatot teszi az egyetemes közgyűlésnek az igazgatónak hat évre való megválasztása 
ügyében : Első helyen Király Ernő, második helyen dr. Vitális István, harmadik helyen 
Szever János liez, tanárokat javasolja. (Korm. Test. Szabályr. 11. p.) 

Tudomásul vétetvén, a következő hat évre liczeumi felügyelőnek Farbaky 
István, igazgatónak pedig Király Ernő, választatnak meg. 
153. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 123. pontjánál tárgyaltatott a bányai egyház-

kerület szabályrendelete a politikai községeknek beosztásáról. 
Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján ezen sza-

bályrendeletet jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

154. (Zs.) Az előző pont kapcsán fölvétetett a dunántúli egyházkerület közgyű-
lésének jegyzőkönyi 260. pontja, a mely szerint az egyházkerület az evangéliumi egyesület 
alapszabályait jóváhagyta és megerősítés végett felterjesztette. 

Minthogy az alapszabályok jóváhagyására az egyházkerület illetékes és 
így egyetemes közgyűlési jóváhagyás nem szükséges, az egyetemes közgyűlés az 
alapszabályok jóváhagyását tudomásul veszi. 

155. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv u. a. pontjánál tárgyaltatott a bányai egyházkerü-
etnek az egyházi tisztviselők jogai és kötelességeiről szóló szabályrendelete. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest a sza-
bályrendeletet jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

156. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 126-ik pontjánál felvétetett a magyarországi 
ág. hitv. evangelikus lelkészek tanuló fiait segélyző-intézetnek kérvénye, hogy az egyete-
mes egyház lépjen be az intézet alapító tagjai sorába. 

Az egyetemes közgyűlés e kérelmet kiadja a pénzügyi bizottságnak azzal, 
hogy a mennyiben az 1909. év felesleggel záródnék, belátása szerint intézkedjen 

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

Az elmúlt 1908-ik évben intézetünk életében nagyobb változás nem történt. 
A szokott mederben haladt az intézet belélete, működése egyaránt. Folytattuk a jótékony-
ság munkáját valamivel fokozottabb mértékben ugyan, mint az előbbi években, de még 
mindig szerény korlátok között, mert az intézetnek hathatósabb pártolásra volna szüksége, 
úgy a lelkészek, mint az egyházi testületek részéről, hogy mindazokat a szükségleteket 
kielégíthesse, a melyeket szeretne és hogy mindazokat segélyben részesíthesse, a kik arra 
rászorulnak. 

A multak tapasztalata, a mely nem igazolta minden reményünket az' intézet 
pártolása tekintetében, kényszerített arra, hogy 1908-iki közgyűlésünk az alapszabályok egyes 
intézkedéseit módosítsa s a tényleges állapotokkal és tehetségünkkel összhangzásba hozza. 

Ezen módosítások, a melyekhez az alapszabályok 41. §-a alapján a Méltóságos 
és Főtisztelendő Egyetemes közgyűlésnek szíves hozzájárulását kérjük, a következő : 

a) A 29. §-ban „a 9-ik §. szerinti" szavak így bővítendők: „a 7. és 9. §. sze-
rinti lelkészi jelleggel bíró tagok". 

b) A 29. §. h) pontjában: „a költségvetésbe fel nem vett összegeket" helyett: 
„a költségvetésbe fel vett összegeket" teendő. 

c) A 36. §. így szövegezendő: „a tagok járulékaiból a 3-ik §-ban körülírt módon 
s más forrásokból összegyűlt alaptőke kamatai, valamint a tagok járulékainak meghatáro-
zott hányadrésze a segélyre jogosultak tanuló fiainak segélyezésére fordítandó olyképen, 
hogy az évi jövedelemből a szükséges költségek levonása után 60—100 koronáig terjedő 
segélyösszegek osztassanak ki. Az intézet megerősödésével 100 koronánál nagyobb segé-
lyek is adhatók". 

d) A 38. §-ban: „csakis a 9. §. szerinti" helyett: „csakis a 7. és 9. §. sze-
rinti" teendő. 

e) A 38. §. b) pontja így szövegezendő: „Azon lelkészfiak, a kik első ízben része-
sülnek segélyben, a legkisebb segélyezést kapják „s csakis ismételt segélyezés esetén kap-
hatnak nagyobb összeget", ha arra tanulmányaik és magaviseletük által érdemesekké 
teszik magukat". 

Az intézet tagjainak összes száma ez idő szerint 138, alapító 43, rendes tag pedig 95. 
A mult év folyamán az alapító tagok sorába lépett a gömöri egyházmegyei papi 

értekezlet, rendes tagnak pedig három lelkész iratkozott be. 
Az intézet vagyoni viszonyait illetőleg van szerencsénk a következőket előterjesz-

teni : Bevétele volt az intézetnek az 1907. évi maradványnyal együtt 13.472 kor. 08 fill., 
kiadása 1040 kor. 81 fill., maradvány 12.431 kor. 27 fill., hátralék volt 1496 kor. 70 fillér. 

A tiszta vagyon a fenti hátralékkal és 2130 kor. be nem fizetett alapítványokkal 
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együtt 16.057 kor. 97 fill., a mely Összeg 1907-hez képest 2018 kor. 21 fill, gyarapo- 157-161. 
dást mutat. 

Az 1908-ik évben 15 lelkész tanuló fia összesen 900 kor. pénzsegélyben, kettő 
pedig szabadasztal élvezetében részesült. 

A jelentés tudomásul vétetik, az egyesületi alapszabály módosítása 
jóváhagyatik, az intézmény pedig czélját tekintve, ajánltatik, az egyházi testüle-
tek, különösen a lelkészek s minden igazi emberbarát pártfogásába. 
158. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 132. pontjánál beterjeszti az országos ág. hitv. 

ev. missziói egyesület következő évi jelentését: 
A magyarhoni ágost. hitv. ev. misszió-egyesület a jóváhagyott alapszabályok 

alapján folyó évi február hó 2-án Pozsonyban tartotta alakuló közgyűlését, melyen az egybe-
gyűltek egyházi elnökké Scholtz Ödön ágfalvai lelkészt, világi elnökké Steltzer Endre 
pozsonyvárosi tanácsost, jegyzővé Pröhle Károly, soproni theol. akad. tanárt, pénztárossá 
Broschkó Gusztáv Adolf, ellenőrré Morhács Márton budapesti lelkészeket választották. Meg-
választatott továbbá az egyesület állandó választmányának, a missziótanácsnak 16 rendes 
tagja s felkérte az egyesület dr. Baltik Frigyes és Gyurátz Ferencz püspököket, dr. Zsi-
linszky Mihály v. b. t. t. egyházkerületi felügyelőt és Stettner Gyula esperest a védnöki 
tisztség elfogadására. Az alakuló közgyűlés napjáig az egyesületbe 132 rendes, 108 pártoló 
és egy alapító tag, vagyis összesen 241 tag jelentkezett belépésre, kiknek száma azóta 
folytonosan emelkedik. 

Elhatározta az alakuló közgyűlés, hogy addig is, a míg egyesületünk számára 
az Úr akaratából, talán Boszniában vagy a Balkán-félsziget más területén a mohammedá-
nusok között önálló missziói munkatér nyílik, egyesületünk szellemi és anyagi erejével az 
alapszabályokban körvonalozott módon és fentartással a lipcsei egyetemes evangelikus luthe-
ránus missziói egyesületet támogatja, a mely világmisszió-egyesület nagytiszteletű Weis-
haupt Márton missziói felügyelő személyében képviselőt is küldött alakuló közgyűlésünkre. 

Misszió-egyesületünk alakuló közgyűléséről s a vele kapcsolatban lefolyt I. orszá-
gos evang. missziói ünnepélyről emlékkönyvet adott ki, mely az alakuló közgyűlés jegyző-
könyvét is tartalmazza s melyet egy példányban tisztelettel van szerencsénk beterjeszteni. 

Tudomásul szolgál. 

159. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 132-ik pontjánál bemutattatott s magyarhoni ág. 
hitv. ev. missziói egyesület kérelme az iránt, hogy az egyetemes egyház lépjen be az 
egyesület alapító tagjai sorába. 

Az egyetemes közgyűlés ezen kérelmét kiadja a pénzügyi bizottságnak 
azzal, hogy a mennyiben az 1909. évi számadás felesleggel záródnék, belátása 
szerint intézkedjék. 

160. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 135. pontjánál az egyetemes egyház zsinati 
bizottsága előterjeszti, hogy a zsinati albizottságok a Zs. T. IV., V. és VI. fejezeteire 
vonatkozó javaslataikat előterjesztették és csupán a Zs. T. II. és III. fejezetének a horvát-
országi viszonyokra, az eskümintákra és a budapesti egyházközségre vonatkozó albizottsági 
javaslatok nem érkeztek be, mert a horvátországi lelkészekre vonatkozólag szükségeseknek 
jelzett módosítások csak szeptember végén érkeztek be a horvát-szlavon egyházmegyétől 
és így az előadó ugyan elkészült a javaslatával, de az albizottság azt mindezideig nem 
tárgyalhatta. 

Az egyetemes közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi. 

161. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 137. pontjánál tárgyaltatott a Luther-Otthon 
ellátására kiküldött bizottság következő jelentése : 

A mult évi egyetemes közgyűlés 137. pontjában nyert megbízás folytán a követ-
kezőkben van szerencsénk jelentésünket megtenni. 

1. Az Üllői-út 24. sz. házunk első és második emeletén és néhány földszinti 
helyiségnek használatba vétele mellett megalakítottuk a főiskolai internátust, a melyet 
„Luther-Otthon"-nak neveztünk el és a melyet október 1-én nyitottunk meg, olyképen, 
hogy október 1-én a második és november 1-én az első emelet is átadatott rendeltetésének. 

2. Az összes költségek, értve az épületátalakítási és berendezési költségeket, 
56.000 koronára rúgnak. Ebből azonban nagy rész nem kizárólag az internátust terheli, 
hanem annak folytán keletkezett, hogy az egész épület avult és kopott állapotánál fogva 
nagyobbmérvű tatarozásra szorult, a melyeket az internátus helyiségeinek elkészítése alkal-
mával egyidejűleg elvégeztetni czélszerűnek bizonyult. Az előfordult kiadások mikénti 
fedezése tárgyában a pénzügyi bizottság fog jelentést tenni. 

3. Intézeti igazgatónak Góbi Imre igazgató urat választottuk meg pályázati hir-
detés alapján. Járandóságai: egy, az első emeleten lévő és a hivatalszobával együtt öt 
szobából és mellékhelyiségekből álló lakás használata fűtéssel és világítással és 1200 korona 
készpénzfizetés havi előzetes részletekben. A pályázati hirdetésben ugyan két szobával 
kisebb lakás volt ajánlva az igazgató részére, de miután Góbi Imre a pályázatban felaján-
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161-162. lott élelemről lemondott, a bizottság az ő személyére nézve a fenti járandóságokat meg-
állapította azzal, hogy ez utódaival szemben nem kötelező. 

4. Az internátusban jelenleg 48 bennlakó fiatalember részére van helye, folyó hó 
9-éig 37 hely volt betöltve. Az ifjak közül 31 evangelikus, 5 református és 1 unitárius 
vallású. Van köztük 6 joghallgató, 14 orvosnövendék, 13 műegyetemi hallgató, 2 bölcsé-
szeti hallgató és 2 kereskedelmi akadémiát látogató ifjú. Ezer koronás helyen van 11, 
800 koronás helyen 24 és 500 koronás kedvezményes helyen van két ifjú. 

5. Az élelmezést az ifjak az e czélra készült, teljesen elkülönített földszinti helyi-
ségben kapják. A bizottság erre nézve szerződést kötött Jankó Ferencz vendéglőssel, a kinek 
a házban korcsmája van. Ez a korcsma azonban az étkező helyiségtől teljesen el van 
különítve. A szerződés szerint a bizottság különben a szolgáltatási viszonyt 1000 korona 
kötbér ellenében bármikor felbonthatja. 

A bizottság meggyőződött arról, hogy a Jankó által szolgáltatott élelmezés min-
den tekintetben kielégítő. 

6. Intézeti orvosul, ki hetenként háromszor az intézetben rendelő órát tartani és 
az ifjakat oly betegedés esetében, a mely kórházi gyógyítást nem kíván, ingyen gyógy-
kezelni köteles, dr. Dillnberger Emil választatott meg, évi tiszteletdíja 400 koronában lett 
meghatározva. 

7. A bizottság a f. év végéig terjedő időre a költségvetést, mely hiánylatot nem 
mutat fel, a pénzügyi bizottságnak bemutatta. Az 1910. évre szóló költségvetést azonban, 
miután egyrészt az átalakítási és berendezési kiadások körüli számadások még lezárva 
nincsenek, másrészt a fedezetre vonatkozólag sem nyerhetett eddig teljesen tiszta képet, 
ez idő szerint az egyetemes gyűlésnek be nem terjeszthette, gondja lesz azonban rá, hogy 
a költségvetés még ez év folyamán elkészüljön. 

8. Van szerencsénk végül az intézet szervezetét és házirendjét idemellékelve 
tisztelettel bemutatni. 

Kérjük a főtisztelendő és méltóságos egyetemes gyűlést, miszerint ezen tisztelet-
teljes jelentésünket tudomásul venni méltóztassék. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentésnek intézkedést nem igénylő pontjait 
tudomásul véve, egyebekben a következő határozatokat hozza: 

a) Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest 
elrendeli, hogy az átalakítási és berendezési költségeknek mintegy 12.000 koronát 
tevő része az üllőiuti ház értékcsökkenési alapjából fedeztessék az ez után fen-
maradó rész az egyetemes adóalap pénzkészletéből lesz fedezendő. Az ilykép 
előlegként felvett összeg után az egyetemes adóalapnak 4%-os kamat térítendő 
meg és a kamatok, valamint a kölcsön törlesztésére az Eőry-féle alapítvány kamatai 
lesznek fordítandók. 

bj Az egyetemes közgyűlés a Luther-Otthonra vonatkozólag 1909 
október hó 1-től 1909 deczember hó 31-ig terjedő időre összeállított költségvetést, 
mely szerint úgy a bevétel, mint a kiadás 15.879 korona 40 fillérrel van elő-
irányozva, a pénzügyi bizottság javaslatához képest jóváhagyja azzal, hogy a 
kiadásnak házbértétele ne félévre, hanem csak négy hónapra számíttassék. 

Egyben utasítja a közgyűlés a Luther-Otthon ügyében kiküldött bizott-
ságot, hogy az 1910. évi költségvetést oly módon igyekezzék összeállítani, hogy 
az intézet saját jövedelmeiből tartsa fenn magát. 

162. (Zs.) Az előző pont kapcsán fölvétetett az elnöki jelentés 10. pontja és fel-
olvastatott a következő miniszteri leirat: 

9326. szám. 

A magyarországi ág. hitv. evangelikus egyház 1908. évi október hó 7., 8., 9. és 
10-ik napjain tartott egyetemes közgyűléséből 137. szám alatt benyújtott becses előterjesz-
tésére értesítem a mélt. Elnökséget, hogy bármennyire méltányolom is az egyházegyetem 
ama nemes szándékát, hogy az ág. hitvallású főiskolai hallgatók részére a fővárosban az 
1909/1910. tanévben internátust óhajt létesíteni, mégis azt államsegélylyel előmozdítani ez 
idő szerint, sajnálatomra, fedezet hiányában nincs módomban. A vezetésem alatt álló kor-
mányzati ágazat állami tisztviselők főiskolába járó fiai számára szintén létesít ugyan inter-
nátust, de az e czélra törvényhozás által a folyó évi költségvetésben rendelkezésemre 
bocsátott hitelből más internátus felállításának czéljaira misem vehető igénybe. 

Megjegyzem még, hogy a Szent Imre-kollégium nem az államkicstár, hanem a 
vallásalapból részesült támogatásban. 

Budapest, 1909 márczius hó 26-án. ' Apponyi. 

Az egyetemes közgyűlés a miniszteri leiratot sajnos tudomásul véve, 
elhatározza, hogy indokolt felterjesztésben a Luther-Otthon átalakítási és beren-
dezési költségeinek fedezésére az állami segély megadását újból kéri. 
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163. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban bemutattatott a bányai egyházkerületnek 163-168. 
jegyzőkönyvi 110. pont alatt hozott határozata, a mely szerint a Luther-Otthon részére 
500 koronát szavazott meg, továbbá a dunántúli egyházkerület jegyzőkönyvi 105. pont 
alatt hozott határozata, a melylyel a Luther-Otthont az adakozó hívek szeretetébe ajánlja 
és pénzügyi bizottságát javaslattételre hívja fel az alapító tagság elnyeréséhez szükséges 
összeg fedezetéről, valamint arról is, vájjon nem lehetne-e a Luther-Otthonba egy ingyenes 
vagy legalább félingyenes hely fizetéséről gondoskodni. 

Az egyetemes közgyűlés e bejelentéseket örvendetes tudomásul véve, 
mindazoknak, a kik már eddig is támogatták a Luther-Otthont adományaikkal, 
meleg köszönetet mond és az intézetet úgy egyházi testületeink, mint egyházunk 
híveinek áldozatkészségébe melegen ajánlja. 

164. (H.) Olvastatik az egyetemes énekügyi bizottságnak az 1908 —1909. évi 
működéséről szóló következő jelentése : 

Az egyetemes énekügyi bizottság a lefolyt esztendőn egy ülést tartott. A tagok 
fele a chorálkönyv anyagának összegyűjtésével foglalkozott. A chorálkönyv Miki er Sámuel 
szerkesztésében el is készült s kiadatott szakértőknek megbirálás végett. A birálat után a 
bizottság részletes költségvetést fog a chorálkönyv kiadásáról az egyetemes gyűlés elé ter-
jeszteni. A tagok másik fele pedig a szövegeket gyűjti. Ennek a gyűjteménynek kiadása a 
chorálkönyv megjelenése után évek múlva válik időszerűvé. 

Tudomásul szolgál. t 

165- (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 138. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, 
hogy az énekügyi bizottság azon kérelme, miszerint az énekeskönyv kiadására 4000 korona 
előlegeztessék, tekintetbe véve, hogy ezen összeg nem egészben és nem egyszerre szük-
séges és a közigazgatási költségekre előirányzott összegben fedezet található, teljesíthető 
lévén, a 4000 koronát az énekügyi bizottság rendelkezésére előlegképen oly módon utal-
ványozta, hogy a felmerülő szükséglethez képest Gyurátz Ferencz bizottsági elnök utal-
ványára a szükséges összegek kifizethetők lesznek. 

Az ily módon kifizetett és előlegezett összegek az énekeskönyv kiadásáról szóló 
számla terhére lesznek könyvelendők és annak idején az énekkönyv eladásából befolyó 
jövedelemből törlesztendők. Miről Gyurátz Ferencz püspök és Bendl Henrik pénztáros 
jegyzőkönyvi kivonaton értesíttettek. 

Az egyetemes gyűlés a pénzügyi bizottság ezen jelentését és intézke-
dését jóváhagyólag tudomásul veszi. 

166. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 141. pontjánál tárgyaltatott a torzsai korfir-
mándusok otthona kérvénye, melyben az új otthon felépítéséhez nagyobb segélyt kér. 

Az egyetemes közgyűlés ezen kérelmet kiadja az egyetemes pénzügyi 
bizottságnak azzal, hogy a mennyiben az 1909. évi számadás felesleggel záród-
nék, saját belátása szerint intézkedjék. 

167. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 143-ik pontjánál megállapíttatván, hogy az 
egyházkerületek névtárai mindezideig el nem készültek, 

az egyetemes közgyűlés az egyetemes névtár elkészítését továbbra is 
függőben tartja. 

168. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 144-ik pontjánál olvastatott a kereskedelem-
ügyi m. kir. miniszternek a vasárnapi munkaszünet tárgyában érkezett következő leirata : 

110.555/908. sz. IV. 

A magyarországi ágost. hitv. evangelikus keresztyén egyházegyetemnek. 

Az egyházegyetem 1908. évi október hó 7., 8., 9. és 10. napjain megtartott 
egyetemes közgyűléséből 144/908. kgy. szám alatt a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úrhoz intézett és nevezett miniszter úr által hozzám illetékesség okából áttett 
felterjesztésére értesítem az egyházegyetemet, hogy abbeli kérelmét, miszerint az országos 
vásárok megtartásának ideje országszerte a vasárnapokról és sátoros ünnepnapokról más 
napra helyeztessék át — az alábbiakból kifolyólag ebben az alakjában és a maga teljes-
ségében nem teljesíthettem. 

A vásártartási jogok tekintélyes része ugyanis királyi kiváltságleveleken alapszik 
s így e magánjogok tulajdonosai megfelelő törvényi intézkedés híján miniszteri rendelettel 
nem kötelezhetők a vásároknak — a királyi kiváltságlevelekben megjelölt határnapoktól 
eltérő napokon leendő megtartására. 

Mindazonáltal megjegyzem, hogy a felterjesztésben foglalt kérelem indokait a 
magam részéről teljes mértékben méltánylom és addig is, míg a vasárnapi vásározás ügyét, 
minden tekintetbe jövő érdek lehető kielégítésével a vasárnapi munkaszünet újabb törvény-
hozási rendezése során általános érvényű szabályozás elé vihetem, sem ú j vásárokat, sem 
pótvásárokat, sem pedig vásáráthelyezéseket vasárnapokra nem engedélyezek, ellenben a 
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-176. vasár- vagy ünnepnapra eső vásárok hétköznapra való áthelyezésére irányuló kérelmeket, 
ha csak a vásáráthelyezés idegen magánjogot vagy fontos gazdasági (vásárügyi) köz-
érdeket nem sért, lehetőleg minden alkalommal teljesítem. 

A mi pedig a felterjesztésnek a korcsmák, pálinka-, bor- és sörmérésnek vasár-
napokon és ünnepnapokon leendő bezárását kérelmező részét illeti, megjegyzem, hogy ezen 
kérelem az ahhoz fűződő vallás- és közerkölcsiségi szempontokra való figyelemmel a veze-
tésem alatt álló minisztériumban jelenleg előkészítés alatt álló vasárnapi munkaszünetről 
szóló törvényjavaslat előmunkálatai keretében a leggondosabb mérlegelés tárgyává fog tétetni. 

Budapest, 1909 január hó 14-én. Kossuth. 
Az egyetemes közgyűlés ezen leiratot örvendetes tudomásul veszi. 

169. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv 147-ik pontjánál felvétetett a tiszai egyház-
kerület folyó évi közgyűlésének 81. jkvi pontja, mely szerint az egyházunkat érdeklő összes 
állami és egyházi törvények és rendeletek gyűjteményére vonatkozólag az érdemleges 
válasz és jelentés megtételére még egy évi haladékot kérelmez. 

Az egyetemes közgyűlés ezen halasztást megadja. 

170. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 149. pontjánál tárgyaltatott a dunáninneni 
egyházkerület felterjesztése, melyben kéri, hogy a lelkészek és tanítók részére félárú ked-
vezményes vasúti jegyek engedélyezése iránt kérvény intéztessék a kereskedelmi m. kir. 
miniszterhez. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest, tekin-
tettel arra, hogy egyetemes egyházunk hasonló kérelemmel már több ízben el 
lett utasítva, a kérdés felett napirendre tér. 

171. (Gy.) A mult évi egyetemes közgyűlés 150. pontjánál a pénzügyi bizottság 
bemutatja a Magyar Tudósító kőnyomatos lap szerkesztőségének kérvényét 1910 január 
1-ére felállítandó Protestáns országos sajtóiroda felállítása tárgyában. Figyelemmel arra, 
hogy a hírlapi szolgálat tekintetében már a mult évben megegyezés történt és így ez idő 
szerint az egyház le van kötve, javasolja, hogy az egyetemes gyűlés ez idő szerint az 
ajánlat felett napirendre térjen. 

Az egyetemes gyűlés ezen javaslatot egyhangúlag magáévá tévén, hatá-
rozattá emeli. 

172. (Zs.) A mult évi közgyűlési jegyzőkönyv 150-ik pontjánál felvétetett a 
dunántúli egyházkerület idei közgyűlése jegyzőkönyvének 122-ik pontjában foglalt indítvány 
tárgyalása, mely szerint a protestáns sajtóirodának az egyetemes egyház útján való szer-
vezése hozatik javaslatba. 

Az egyetemes közgyűlés arra való tekintette], hogy a kerületek ifj. Lukács 
Gyulával a sajtóiroda felállítása iránt megegyeztek, a költségekhez azok egyötöd 
részével hozzájárul és ehhez képest egy évre 323 koronát megszavaz és 1910. 
évre utalványozza. 
173. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 151 -ik pontjánál tárgyaltatott a dunáninneni 

egyházkerület idei közgyűlésének felterjesztése, a melylyel a Reischl-féle alapítvány pénztárát 
segélyezni kéri oly czélból, hogy a segélyeket ne kelljen újból leszállítani. 

Az egyetemes közgyűlés megfelelő alap hiányában sajnálatára a kérelmet 
nem teljesítheti. 
174. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban tárgyaltatott a tiszai egyházkerület idei 

közgyűlése jegyzőkönyvének 110-ik pontja, melylyel Klimo Mihály és társainak abbeli kér-
vényét terjeszti fel pártolólag, hogy folyamodók a Reischl-féle alapítványból 1906 október 
hó 1 -je előtti időre ki nem fizetett .jótétemény erejéig valamely egyetemes alapból kár-
pótoltassanak. 

Az egyetemes közgyűlés megfelelő alap hiányában a kérelemnek helyt 
nem adhat, annál kevésbbé, mert folyamodókkal szemben a dunáninneni egyház-
kerület az 1906. évben kötött egyezség szerint már is méltányosságot gyakorolt. 

175. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban fölvétetett Krizsán tanítónak kérvénye, 
a melyben kéri magát a Reischl-féle alapítvány igényjogosultjai sorába felvenni. 

Az egyetemes közgyűlés e kérvényt kiadja a dunáninneni egyházkerület 
püspökének, mint a Reischl-féle alapítványt kezelő bizottság elnökének. 

176. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 152. pontjánál bemutatja a jogügyi bizottság 
a napidíjakról és útiköltségekről szóló szabályrendelet módosítása tekintetében javaslatait. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata folytán a szabály-
rendelet 1 szakasza helyett a következő szöveget állapítja meg: 

„Az egyetemes egyháznál az egyházi elnökséget ellátó püspöknek az 
egyetemes egyház pénztára által fizetendő 1000 korona évenkénti utiátalány jár. 
A többi püspöknek napidíjait és útiköltségeit az illető egyházkerület viseli." 
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A 2-ik szakaszban az „5 írt" napidíj helyett kiteendő „16 koronában". 176-184. 
A 9-ik szakasz a) bekezdése kiegészítendő a következő szavakkal : 
„a Luther-Otthon bizottság, levéltári bizottság, theologiai tanárvizsgáló 

bizottság". 
Továbbá ugyancsak a 9-ik pont kiegészítendő következően : 
,,d) az egyetemes adóalap terhére az egyetemes adóalapi bizottság tagjai" 
Egyebekben a szabályrendelet változatlan maradván, a módosított szabály-

rendelet jelen jegyzőkönyv függelékeként kinyomatandó. Az ú j szabályrendelet 
1910 január l-jével lép életbe. 

177. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 153-ik pontjánál felvétettek a négy egyház-
kerületből a reformáczió 400 éves évfordulójának megünneplése tárgyában beérkezett javaslatok. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest a 
beérkezett javaslatokat megfontolás és javaslattétel czéljából kiadja az egyetemes 
felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi elnökségből és az egyetemes ügyész 
és főjegyzőből álló bizottságnak. 

178. (Zs.) Tárgyaltatott az egyetemes ügyész jelentése, mely szerint a dr. Rajner 
Gyula által a Magyar ág. hitv. evangelikus leánynevelő-intézetek javára tett 5000 korona 
hagyományt és ennek időközi kamatai fejében 31 korona 25 fillért beszedett és azt 20 
korona nyugtabélyeg levonásával az egyetemes pénztárba beszolgáltatta. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest elren-
deli, hogy az egyetemes pénztárba befolyt ezen összeg négy egyenlő részre osztva 
küldessék meg a négy leánynevelő-intézetnek azzal a meghagyással, hogy a 
nekik járó összeget az intézet fentartására szolgáló alaptőkéhez csatolják. 
179. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban tárgyaltatott Békássy Sándornak, mint 

Békássy Piroska, Árpád és Zoltán gyámjának kérvénye, melyben néhai dr. Rajner Gyula 
hagyatéki ügyében kéri, hogy az örökösök köteles része az utóörökösödési jog feljegyzése 
alul mentesíttessék. 

Az egyetemes közgyűlés felhatalmazza az egyetemes ügyészt, hogy 
folyamodóval oly értelmű egyezséget kössön, hogy az örökösök köteles része az 
egyetemes egyház utóörökösödési joga által ne sértessék. 
180. (Zs.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerület idei közgyűlési jegyzőkönyvének 

131-ik pontja, melyben annak megállapítását kéri, vájjon a missziói egyházak bírnak-e 
önálló szavazati joggal. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest ezen 
felterjesztést kiadja a zsinati bizottságnak. 
181. (Zs.) Tárgyaltatott a magyar prot. theol. szövetség kérvénye, melyben bemu-

tatott alapszabályait jóváhagyni és a kongresszust támogatni kéri. 
Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy az alapszabályok a bel-

ügyminiszter jóváhagyása alá terjesztendők, kimondja, hogy az alapszabályok 
ellen kifogása nincs, a támogatást illetőleg előterjesztett kérelmet pedig, miután 
az egyesület még meg sem alakult, időelőttinek tartja. 
182. (Zs.) Fölvétetett a bányai egyházkerület indítványa, hogy a két testvéregy-

ház nagyobb tömörülésének előmozdítására a mindkét protestáns egyházat közösen érdeklő 
ügyekre nézve kiküldött bizottság kéressék fel. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület indítványát magáévá 
tévén, átiratot intéz a református konventhez az iránt, hogy az általa a mindkét 
egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságba küldött tagokat 
oly meghatalmazással lássa el, mint a milyennel a mi egyházunk részéről kikül-
dött tagok bírnak, hogy a bizottság által necsak az esetről-esetre hozzá külön 
utalt ügyek, hanem minden a két egyházat közösen érdeklő ügy tárgyalható és 
elintézhető legyen. Az átirat szerkesztésével az egyetemes ügyész bizatik meg. 
183. (Zs.) Az előző pont kapcsán tárgyaltatott a bányai egyházkerület felterjesz-

tése a reformátusok által szedett reverzálisok ügyében. 
Az egyetemes közgyűlés át van ugyan hatva ama meggyőződéstől, 

hogy mindkét protestáns egyház legfőbb érdekében áll, hogy a r. kath. egyház-
nak ne adjunk oly fegyvert a kezébe, a melyet ellenünk felhasználhat, miért is 
tartózkodnunk kell oly cselekvényektől, a melyek a két egyház közötti testvéri 
egyetértést megzavarni alkalmasak volnának, tekintettel mégis arra, hogy a reverzá-
lisok tekintetében követendő eljárásra nézve, a jelen jegyzőkönyv 42-ik pontjában 
elfogadott utasításokban megfelelő intézkedések történtek, ezzel a bányai egyház-
kerület felterjesztését is elintézettnek tekinti. 

r 184. (Zs.) Felvétetett a bányai egyházkerület indítványa, hogy az egyetemes 
közgyűlés statisztikai adatok alapján, szakértők segélyével deríttesse ki az evangelikus hívek 
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184-191. számbeli csökkenésének okait és tényezőit és ennek alapján a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület indítványát elvben 
helyeselvén, az indítványt közli az egyházkerületekkel azzal, hogy az áttérési, 
népesedési és vegyes házassági adatokat szerezzék be, állítsák össze és dolgozzák 
fel, és az így beszerzett és összeállított adatok bemutatásával egyidejűleg tegyenek 
javaslatot a saját kerületbeli viszonyokra való tekintettel kívánatosnak és szüksé-
gesnek látszó intézkedésekre vonatkozólag is. 
185. (Zs.) Felvétetett az egyetemes pénzügyi bizottság 1909 április 22-iki jegyző-

könyvének 6-ik pontja, mely szerint Hollerung Alfréd mintegy 20.000 koronát kitevő 
vagyonát az egyetemes egyháznak hagyományozván, az örökösök a végrendeletet alaki 
hiányok miatt megtámadták és egyezségi ajánlatot tettek, mely szerint felajánlották az egye-
temes egyháznak egy lelkészüdülőhely czéljaira 3000 koronát. Tekintettel arra, hogy a 
hagyatéki ügy befejezésével az örökösök nem akartak a közgyűlés megtartásáig várni, 
mert ez érdekeiket sértette, és tekintettel arra, hogy a per megindítása esetén egyetemes 
egyházunk nem remélhetett semmit, az egyetemes pénzügyi bizottság felhatalmazta az 
egyetemes ügyészt, hogy a felajánlott 3000 koronát, mint önkéntes adományt fogadja el és 
ennek ellenében jelentse ki, hogy az egyetemes egyház az alakilag hiányos végrendelet 
alapján igényeket nem támaszt. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes pénzügyi bizottság tett intézke-
kedéseit helyeslőleg tudomásul veszi és a megkötött egyezséget jóváhagyja. 

186. (L.) Felvétetett a horvát bánnak az ópázuai hátralékok behajtása ügyében 
érkezett leirata. 

Az egyetemes közgyűlés a bán leiratát a bányai kerülettel közli. 

187. (Zs.) Az egyetemes főjegyző előterjeszti, hogy a mindkét protestáns egyházat 
közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságtól megbízást kapott, hogy javaslatot 
tegyen arra nézve, miképen volnának a bizottságnál tárgyalt ügyekre vonatkozó eredeti 
okmányok megőrzendők és nyilvántartandók. Ezért kérdést intéz az egyetemes közgyűléshez, 
vájjon a közös bizottság ügyiratainak megőrzésére a mi egyetemes levéltárunkat fel-
ajánlhatja-e ? 

Az egyetemes közgyűlés felhatalmazza az egyetemes főjegyzőt, hogy a 
bizottságnak a bizottsági iratok elhelyezésére és elkülönített helyen való megőr-
zésére egyetemes levéltárunkat felajánlhassa. 

188. (B.) Egyetemes felügyelő bemutatja az országos református lelkeszegyesület 
1909. évi szept. hó 29., 30-án Debreczenben tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonatát, 
mely dr. Baltazár Dezső lelkészegyesületi elnök levelének kíséretében érkezett hozzá s azt 
a határozatot tartalmazza, hogy az 1848. évi XX. t.-cz. végrehajtása érdekében a refor-
mátus, az ág. hitv. evang. és unitárius egyházak együttesen járuljanak az alkotmányos 
uralkodó elé s ugyanakkor emlékiratban forduljanak kérésükkel a magyar kormányhoz és 
törvényhozáshoz. És ha e tényezőktől a meghallgattatásra biztosítást vettek, azonnal hivas-
sanak össze a zsinatok s azok sürgessék a törvény alapján az összes szükségek kielégítését 
egybefoglaló évi segélyezésünket. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy az 1848. évi XX. tör-
vényczikkel összefüggő kérdések általában a két prot. egyházat közösen érdeklő 
ügyekre nézve kiküldött bizottsághoz vannak utalva, az országos reform, lelkész-
egyesület közgyűlésének a megkeresését is további elintézés végett a bizottság-
hoz teszi át. 

189. (H.) Olvastatott a nagylibercsei egyház híveinek abbeli kérvénye, hogy az 
egyetemes közgyűlés engedje meg Laczkó Pál miavai II. lelkésznek jelölését a nagy-
libercsei lelkészi állásra, a dunáninneni kerületi közgyűlés azon határozatával szemben 
(1. kerületi jegyzőkönyv 10. p.), mely Laczkó Pált a nagylibercsei lelkészi állásra való jelö-
lésből megokoltan kizárta, helybenhagyva a nógrádi esperességi elnökség eljárását a válasz-
t ás id nezve. ^ nagylibercsei papjelölés ügye a dunáninneni közgyűlés határozata 

által (1. a jegyzőkönyv 10. p.) véglegesen elintézve lévén, az egyetemes közgyű-
lés a nagylibercsei egyház híveinek beterjesztett kérvényét elutasítja. 
190. (B.) Egyetemes felügyelő bemutatja a horvát báni kormány leiratát, a horvát-

szlavonországi lelkészek nyugdíj ügyében. 
Az egyetemes közgyűlés a horvát báni kormány e leiratát átteszi az 

egyetemes nyugdíjügyi bizottsághoz. 
191. (B.) Egyetemes felügyelő bemutatja a horvát báni kormány leiratát, a horvát-

szlavonországi lelkészek és tanítók minősítése tárgyában. 
Az egyetemes közgyűlés a horvát báni kormánynak e leiratát kiadja a 

zsinati bizottságnak. 
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192. (Zs.) Felvétetett a bányai egyházkerület idei közgyűlési jegyzőkönyvének 192-193. 
130. pontja, melyben megállapítani kéri, hogy az egyházmegyei II. felügyelőt és az alesperest 
az egyes egyházközségek avagy a közgyűlés választja-e? 

Az egyetemes közgyűlés az e részben kifejtett gyakorlat érintetlenül 
hagyásával a felterjesztést kiadja a zsinati bizottságnak. 

193. (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. 

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

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

Dr. Zsigmond}^ Jenő s k., 
világi egyetemes főjegyző. 

Händel Vilmos s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző. 

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

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

Bancsó Antal s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Korbély Géza s. k., 
egyházi egyetemes al jegyző. 

t 
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VI. FÜGGELÉK. 

Utasítások az egyházi tisztviselők részére a vegyes 
házasságok dolgában. 

1. A lelkészek érdeklődjenek az állami anyakönyvvezetőnél bejelentett vegyes 
vallású házasságkötések iránt. Hetenként legalább egyszer tekintsék meg a házassági hir-
detéseket és ha azt tapasztalják, hogy vegyes házasság van tervbe véve és a házasulok 
egyike az ő hivők vagy maguk közvetlenül személyesen, vagy a hozzájuk tartozó fél 
rokonai és barátai közvetítésével kövessenek el mindent, hogy a gyermekek vallására nézve 
egyházunk hátrányára egyezség ne létesíttessék. Ha már a házasulok erősen ragaszkodnak 
ahhoz, hogy gyermekeik egy vallásban neveltessenek, igyekezzenek őket meggyőzni a mi 
tiszta evangéliumi hitünk és vallásunk magasztosságáról, a szabad egyéni szellem kifejlő-
désére való nagy befolyásáról és arról, hogy az összes nagy, szabad és haladó nemzetek 
a tiszta evangéliumi hit befolyásának és felszabadító erejének köszönik felvirágzásukat. 
Tehát ha a házasulok gyermekei mindnyájan az evangéliumi vallást követik, az rájuk nézve 
szellemi és erkölcsi tekintetben csak nyereség leend. 

2. Ha a lelkészek arról értesülnek, hogy vegyes házasság van készülőben, hívják 
magukhoz vagy keressék fel a házasulókat és beszéljék meg velők a kath. lelkésztől köve-
telt felmentés, illetve a kath. lelkész által támasztott követelményeket és a gyermekek vallá-
sának kérdését bizalmasan és jóakaratúlag. Óvakodjanak e mellett minden furfangtól és 
leleményességtől és szorítkozzanak arra, hogy híveiket arra a lelkiismereti és erkölcsi 
veszélyre figyelmeztetik, melyek a protestáns házasulok vallását különösen a róm. kath. 
plébánosok részéről fenyegetik. Figyelmeztessék a szülőket a házasulóknak a konfirmáczió 
alkalmával letett fogadalmukra, a melyet ha megszegnek, lelkiismeretüket Isten és egyházuk 
előtt hitük elárulásával megterhelik. Utaljanak a közmegvetésre, a mely a vallását eláruló 
protestánsra saját hitsorsosai körében nyilvánulni fog és híveik műveltségi fokához és 
értelmiségéhez képest iparkodjanak azokat arról meggyőzni, hogy ne koczkáztassák lelki 
üdvöket világi előnyök kedvéért és ne kövessenek el jellemtelenséget az által, hogy önma-
gukat vagy gyermekeiket feláldozzák oly vallásnak, mely saját jobb meggyőződésük szerint 
téves és a Krisztus Urunk által tanított igazságoktól eltért. 

3. Ha a lelkészek abbeli fáradozásuknál, hogy híveiket a katholikus vallásra való 
áttéréstől vagy a katholikus vallás javára való reverzális adástól visszatartsák, azt tapasztalják, 
hogy saját híveik lelki kényszer alatt állanak, hogy a protestáns félnek jóformán a házas-
ságtól való elállás és saját egyházának elárulása között kell választania, vagy azt, hogy a 
katholikus lelkész leleményességgel iparkodik a protestáns felet körülhálózni vagy saját 
hitfelét erőszakosan befolyásolni, szerezzenek a megtörténtekről bizonyítékokat es tegyenek 
az esetről, annak körülményes leírásával és a bizonyítékokról az esperesnek jelentést. Bizo-
nyítékok lehetnek szavahihető tanuknak írásba foglalt nyilatkozata, esetleg a házasulóknak 
írásbeli nyilatkozata, ha ezek ily nyilatkozat kiadására hajlandók. Az esperesek a jelenté-
seket esetről-esetre bejelentik a püspöknek, a ki a sérelmeket saját hatáskörében orvosolja 
és ha közbenjárása sikerre nem vezetne, az eseteket mint sérelmeket az évi jelentésbe 
befoglalja. 

4. A lelkészek ezenfelül a községükben előfordult vegyes házasságok megkötéséről 
és arról, hogy történt-e megegyezés a jegyesek között a gyermekek vallására, és mely 
egyház javára, félévenként tegyenek jelentést az esperesnek. Ha ily vegyes házasok más 
községbe átköltöznek, erről újabbi településük helyének illetékes protestáns lelkészét értesítsék. 

5. A vegyes házasságokból született és a törvény vagy a szülők megegyezésénél 
fogva protestáns gyermekek keresztelése és nevelése nyilvántartandók. Ha oly gyermek, a 
mely a törvény vagy a szülők megegyezése folytán a protestáns vallást követi, a kath. 
lelkész által elkereszteltetik és a róm. katholikus vallás az állami anyakönyvben kitüntetve 
lett, a lelkészek a szükséges irományokkal felszerelve nyomban jelentsék be az esetet az 
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esperesnek, ez utóbbi pedig tegyen jelentést a püspöknek, kinek feladata lesz a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium útján szorgalmazni, hogy a kath. lelkész által jog-
ellenesen megkeresztelt gyermek állami születési anyakönyvében a gyermek törvényes val-
lása kitüntettessék. 

6. A lelkész látogassa meg szorgalmasan vegyes házasságban élő híveit és tájé-
kozódjék az iránt, milyen a gyermekek vallásos nevelése és megfelel-e az a hazai törvény 
kívánalmainak. Ha azt tapasztalja, hogy oly gyermeket, a mely a törvény szerint a pro-
testáns vallásban nevelendő, a szülők nem ebben, hanem más vallásban nevelik, illetve az 
iskolában más vallási hitoktató leczkéit hallgatják vagy más vallású templomba járnak, 
iparkodjék a szülőket szeretetteljes rábeszéléssel a törvény megtartására rábírni és ha ez 
nem sikerülne, jelentse fel az esetet az illetékes, iskola igazgatójánál, szükség esetén a 
tanfelügyelőnél, ha pedig ezeknél nem találna orvoslást, tegyen erről jelentést az esperesnek, 
a ki a püspökhöz tegyen felterjesztést. 

7. Ügyeljenek a lelkészek arra, hogy az elkeresztelt tanköteles gyermek iskolai 
beiratásoknál ne a róm. kath. lelkész által kiállított keresztlevél, hanem az állami anya-
könyvi kivonat alapján Írattassanak be. 

8. A lelkészek és hitoktatók igyekezzenek úgy a tanköteles, mint a serdülő mind-
két nemű ifjúság szívében a vallásos érzelmeket, az egyház iránti hűséget, a protestáns 
önérzetet és öntudatot minél erősebben megszilárdítani. E czélból nagy gondot fordítsanak 
a lelkiismeretes hitoktatásra, a növendék ifjúság templomba járására, keresztyén ifjúsági 
egyesületekben, konfirmáltak egyesületében, missziói egyesületekben a vallásos kegyesség-
emelése, az ősök dicső példájának felmutatása által az eszményekért könnyen lelkesülő 
ifjúság gondolat- és kedélyvilágának minél erősebb érzelmi kötelékkel az egyházhoz és 
annak intézményeihez való csatolására. 

A lelkész és hitoktató ezenkívül már a konfirmácziói oktatásnál ébressze az erős 
hitfelekezeti öntudatot a fiatal nemzedékben. Továbbá a templomi katekizácziónál vésse 
be a fiatalok szívébe az egyházhoz való hűséges ragaszkodást és a vegyes házasságok 
esetén követendő magatartásra oktassa ki őket. Végül a szószéki beszédekben is intézzen 
időről-időre intő szót, főkép a szülőkhöz, hogy vegyes házasságok esetében gyermeküket 
ballépésektől óvják. 

9. Minden protestáns lelkész, mihelyt egy születési anyakönyvi kivonatot házas-
ságkötés czéljára kiad, hivatalból értesíteni köteles azon protestáns gyülekezet lelkészét, 
a melynek kebelében az illető protestáns jegyes él, vagy a melyhez a házasságot kötő fél 
lakhelye, illetőleg a házasságkötés helye — mint leány- vagy fiókegyház vagy szórvány — 
beosztva van. 

10. Mivel egyházunk hívei közül igen sokan megbánják később, hogy gyerme-
keiket más vallásra Ígérték át, e miatt nagy lelkifurdalást éreznek és mindenképen igye-
keznének elkövetett hibájukat jóvátenni, a lelkésznek kötelessége ily esetekben őket fel-
világosítani, hogy botlásukat mikép tehetik jóvá az 1894. XXXII. t.-cz. 34. §-a által 
meghatározott módon, vagyis az által, hogy a katholikus félnek a protestáns vallásra való 
áttérése folytán a házasság egyvallásúvá lesz, s hassanak oda, hogy ezzel a jogukkal 
lehetőleg gyermekük hetedik életévének betöltése előtt éljenek. 

11. A gyermekek vallására nézve kötött szerződés kelte és hogy előnyünkre vagy 
hátrányunkra köttetett, a jegyzet rovatában a házassági anyakönyvbe is bevezetendő. 

12. Az egyház kormányzatában is legyen a lelkésznek szerve, a mely segédkezet 
nyújt neki a vegyes házasságoknál beállható lelkikényszer elhárításánál. Ez az által történjék, 
hogy az egyház minden presbytere kötelességének tartsa saját hatáskörében közreműködni, 
hogy híveinek kitérések és térítvények által egyházunkat ne károsítsák. Minden tervbe vett 
vegyes házassági eset a lelkésznek azonnal bejelentendő. 

13. Ha olyan vegyes vallású jegyesek fordulnak esketés végett az evangelikus 
lelkészhez, a kiket a róm. kath. plébános azért nem adhat össze, mert közöttük valamely 
— a róm. katholikus egyház kánonaiba ütköző — akadály forog fenn, a mely az evan-
gelikus egyház joga szerint nem képez akadályt és az ily házasuló felek, daczára annak, 
hogy az egyházunk jótéteményeit igénybe venni akarják, a gyermekek vallására nézve a 
róm. katholikus egyház javára egyességet kötöttek és ezen lépésüket megmásítani, illetve 
jóvátenni nem akarják: az evangelikus lelkész jogosítva van az ily felektől a templomban 
való egyházi esketést megtagadni. 

Erre a házasulok a lelkész által jó eleve tigyelmeztetendők. 
Ilyen esetekre az 1895. évi jegyzőkönyv 65. pontjában foglalt utasítás 4. §-a 

hatálylyal nem bír. 
14. Távolabb eső leány- és fiók-gyülekezetekben a gondnok és egyházfi kötelessége 

minden vegyes házassági eljegyzésről a lelkészt azonnal értesíteni, a ki az ügyben a viszo-
nyokhoz mérten nyomban intézkedik. 

15. A szórványokban, a hol a veszély ugyanis a legnagyobb, a vegyes házas-
ságok baján legjobban úgy lehet • segíteni, ha a lelkész oda is időről-időre ellátogatván, 
magának megbízható embert keres, a ki őt a vegyes házassági eljegyzésekről értesíti és 
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ott is a gyermekek hitoktatásáról a lehetőséghez képest gondoskodik, valamint a nép közt 
vallásos iratokat terjeszt. 

A lelkész ily diaszporai utainak útiköltségét fedezze az anyaegyház, a mely ott úgyis 
az egyházi adót szedi, fordítsa azt ezen czélra. Bebizonyított szegénység esetén a közalapi, 
kerületi és gyámintézeti forrásokból lehet és kell az egyházi hatóságoknak segélyt nyújtani. 

16. Azon eseteket, a melyekben házasságkötés alkalmából egyházunk kárára vagy 
áttérés történt, vagy térítvény adatott, a lelkész nyilvántartás és sajnos tudomásvétel 
ezéljából az egyháztanács gyűlés elé terjessze, a mely azt jegyzőkönyvébe iktatandja. 

17. A ki vegyes házassága kötésénél egyházunk kárára téritményt adott, egy-
házunkban semminemű tisztséget nem viselhet. Az állás természeténél fogva az evang. 
lelkész és tanító vegyes házasságra egyáltalán nem léphet. 

18. A jelen utasítás nem vonatkozik azokra a vegyes házasságokra, melyet az 
ág. hitv. evangélikusok az evangelikus reformátusokkal kötnek. Az ily házasságkötéseknél 
óvakodjanak a lelkészek híveik bárminemű befolyásolásától és tartsák szem előtt azt, hogy 
mindkét protestáns egyház főérdeke az, hogy ezen két egyház hívei között a testvéri 
egyetértés semmi által meg ne zavartassék. 

Más vallású egyházak lelkészei részéről tapasztalt visszaélések ellen a jelen uta-
sításokban foglalt intézkedések irányadók. 

Megállapíttatott a magyarhoni ág. hitv. evangelikus keresztyén egyház 1909. évi 
november hó 17—20. napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének jegyző-
könyvi 42. pont alatt hozott határozatával. 

Báró Prónay Dezső s. k., Dr. Baltik Frigyes s. k., 
egyetemes felügyelő. püspök. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k., 
egyetemes fő jegyző. 
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II. FÜGGELÉK. 
• 

Véleményes jelentés a supplicatio megszüntetése 
tárgyában. 

Egyetemes közgyűlésünk évek óta foglalkozik a supplicatio kérdésével. Az 
1907-ik évi egyetemes közgyűlés tárgyalta a bányai egyházkerületnek felterjesztését a 
supplicatiónak megszüntetése s oly módon való rendezése iránt, hogy a tápintézetek 
jótékonyságukat továbbra is az eddigi mértékben gyakorolhassák. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság véleményéhez képest óhajtandónak tartotta ugyan 
a supplicatio intézményének megszüntetését, de e végből döntő intézkedést nem tehetett 
azért, mert a tápintézetek az évenként gyűjtött adományokat nem nélkülözhetik s mert 
nem állott rendelkezésre oly alap, melyből kárpótlás volna nyújtható e jövedelem elvesztéseért. 

Tájékoztatás és előkészítés szempontjából felkérte azonban a közgyűlés a püspö-
köket oly kimutatás készítésére és beterjesztésére, mely feltüntesse, hogy az egyes iskolák 
tápintézeteinek gyűjtései tíz évi átlag szerint mennyit eredményeztek s hogy mindenik 
tápintézetben hány tanuló nyert ellátást, felekezetek szerint kimutatva s mennyi az évi 
fentartási költség összesen és fejenként számítva? 

Az 1908-ik évi egyetemes gyűlés újból foglalkozván a supplicatio kérdésével, 
elhatározta, hogy a beérkezett kimutatásokat átteszi az egyetemes tanügyi bizottsághoz azzal, 
hogy a supplicatiónak megszüntethetése kérdésében véleményes jelentését terjessze fel. 

Az egyházkerületek tizenhárom középiskolának jelentését és kimutatását terjesz-
tették fel, még pedig a bányai egyházkerület a szarvasi, békéscsabai, beszterczebányai 
és aszódi gimnáziumok kimutatását; a dunáninneni kerület a selmeczbányai és pozsonyi; 
a dunántúli egyházkerület a soproni és a tiszai egyházkerület az eperjesi, iglói, késmárki, 
nyíregyházi, rimaszombati és rozsnyói gimnáziumok kimutatását a tápintézetek állapotáról. 

Nem érkezett be a budapesti főgimnáziumnak kimutatása, melynek nincsen táp-
intézete; a felsőlövői gimnáziumnak kimutatása, melynek nem tápintézete, hanem interná-
tusa van és a bonyhádi főgimnáziumnak kimutatása, melynek ugyan van tápintézete, de 
a supplicatiót nem veszi igénybe. 

A beterjesztett jelentések számadatait feltüntető mellékelt rovatos kimutatás sze-
rint e tizenhárom középiskola tíz évi átlag szerint évenként 1621 tanulót lát el tápinté-
zetben. Ezek közül van ág. h. ev. 1101; ref. 218; róm. kath. 230; görög kath. 2 5 ; ' 
görög keleti 18; unitárius 1; izrael. 28 tanuló. 

Az összlétszámnak 68%-át teszik az ág. h. ev. vallásúak; 13'57c-át a reform., 
tehát 81-5% a protestánsok és 18'5%-át a más vallásúak. 

Tápintézeteink jótéteményeit tehát túlnyomó számban az ág. h. ev. és ref. vallású 
tanulók élvezik. 

A tizenhárom középiskola közül —- az iglói főgimnázium kivételével — vala-
mennyi igénybe veszi a supplicatiót, mely a tizenkét iskolában — tíz évi átlag szerint 
19.558 koronát eredményezett — (A soproni főgimnáziumnál kimutatott 1150 korona „a 
supplicatio megváltása és egyesek adománya" czímén folyt be). 

A felterjesztett jelentések, valamint a mellékelt összegező kimutatás számadatai 
igazolják, hogy minden tápintézetnek szüksége van azon bevételre, melyet a supplicatio 
eddig biztosított (maga az iglói főgimnázium, mely eddig a supplicatiót nem vette igénybe 
az utolsó években tetemes hiánynyal zárta le tápintézeti számadásait). 

Ezen állítást indokolják a következő^adatok : 
Beszterczebányán például az 1906/7. tanévben egy-egy tanuló tápintézeti ellátási 

költsége volt 86-35 K, holott a tápint. díj 60 korona. 
Aszódon a tápint. bevételek 10 évi átlaga 1551-06 K, holott a kiadások 10 évi 

átlaga 2107-02 korona. 
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Selmeczbányán egy tanuló ellátási költsége az utolsó tanévben volt 199'07 K, 
pedig a tápintézeti díj 160 korona. 

Az 1907/8. tanévben a tanulók járulékaiból befolyt 16.421 K, s ugyazon évben 
a kiadás volt 20.958-11 korona. 

Nyíregyházán egy-egy tanuló ellátási költsége volt az 1907/8. isk. évben 193-58 K, 
holott a tápintézeti díj 130 korona. 

Rimaszombaton egy-egy tanuló ellátási költsége az 1906/7. isk. évben volt 
201-22 K, a tápint. díj 140 korona. 

Rozsnyón egy-egy tanuló ellátási költsége 1907. évben volt 156 K, holott a 
tápintézeti díj 120 korona. 

A supplicatióból eredő bevételnek megvonása tehát válságos helyzetbe sodorná 
tápintézeteinket s vagy arra kényszerítené a fentartóhatóságokat, hogy a folyton emelkedő 
drágasághoz viszonyítva tetemesen emeljék a tápintézeti díjakat, vagy arra, hogy tetemesen 
korlátozzák a szegénysorsú tanulóknak a tápintézeti díjak elengedése révén való segélyezését. 

Minthogy tehát a supplicatio megszüntetése vagy intézeteinknek vagy szegény-
sorsú tanulóinknak károsodását vonná maga után, azért egyetemes gyűlésünknek a suppli-
catio megszüntetését kimondó határozatával egyidejűleg iskoláink kártalanításáról kellene 
gondoskodnia. 

A kártalanításnak — az egyes egyházközségek, egyházmegyék és egyházkerületek 
bevonásával —- akár kötelező évi kirovás útján, akár az államsegélynek az egyházközségek 
terheinek könnyítésére szánt részének bizonyos hányada lekötésével olyképen kellene tör-
ténie, hogy a tápintézetek jótékonyságukat legalább az eddigi mértékben továbbra is gya-
korolhassák. 

Ez utóbbi esetben a kártalanítási összeget intézetenként a supplicatio eredmé-
nyének és a tápintézetben ellátott tanulók számának arányában kellene megállapítani és a 
segélyezést úgy az iglói főgimnáziumra, mely a supplicatiót eddig nem vette ugyan 
igénybe, de melynek tápintézeti számadásai hiánynyal záródnak, mint a bonyhádi főgim-
náziumra is kiterjeszteni, mely egyházkerületi határozattal kénytelen volt a supplicatiót 
beszüntetni. 

Az ezen alapon kiszámított segélyezést a mellékelt táblázatos kimutatás tünteti 
fel, melynek tanúsága szerint a supplicatio megszüntetése esetén a gimnáziumok segélye-
zésére szükséges összeg évenként 24,000 koronát tenne ki. 

Iglón, 1909 márczius 20-án. 

Fischer Miklós, s. k., 
főgimn. igazgató, egyetemes tanügyi bizotts. tag. 
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Az ág. hitv. ev. gimnáziumok kártalanítása a supplicatiónak el törlése esetén. 

A tanintézet neve 

A supplicatio 
eredményé-
nek tíz évi 

átlaga 

A tápintézet-
ben ellátott 
tanulók tíz 
évi átlaga 

A kártalaní-
tási összeg 

évenként Észrevételek A tanintézet neve 

korona 

A tápintézet-
ben ellátott 
tanulók tíz 
évi átlaga 

korona 

Észrevételek 

Szarvasi főgimnázium . 2414 200 2700 

Békéscsabai főgimnázium. 1143 53 715-5 

Beszterczebányai gimn. 906 46 621 

Aszódi gimnázium . 633 27 364-5 

Selmeczbányai főgimn. 2186 184 2484 

Pozsonyi főgimnázium. 1504 103 1390-5 

Soproni főgimnázium . 1150 345 4657-5 

Eperjesi főgimnázium . 2720 222 2997 . 

Késmárki főgimnázium 1854 56 756 

Nyíregyházi főgimnázium. 1262 37 499-5 

Rimaszombati főgimn. . 1703 112 1512 
Ezen összeg egy részének elvállalására 
volna felszólítandó az illet. ref. főhatóság 

Rozsnyói főgimnázium 2083 63 850 

Iglói főgimnázium . 173 2336 
Az iglói főgimnáziumnak nyújtandó 2336 kor. 
és a bonyhádi főgimnáziumnak nyújtandó 2106 
K miatt a segélyezés 24.000 K és nem 19.558 

Bonyhádi főgimnázium 156 2106 
Az 1907/8. tanévben volt 156 tanuló a 
tápintézetben 

• 

19558 
Igló kivételével 

1448 24000 
19558:1448 = 13-5. Ezen 13'5-nek szor-
zata a tápint. tanulók számával adja a 
segély összegét 



III. FÜGGELÉK. 

Véleményes jelentés a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium 
mennyiségtani tanításának módszerét illetőleg. 

A budapesti Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak képviselőtestülete, mint a 
budapesti ág. hitv. evangelikus főgimnázium fentartóhatósága Scholtz Gusztáv bánya-
kerületi püspök úr útján 1908. évi decz. 21-én felterjesztést intézett az egyetemes tanügyi 
bizottsághoz, melyben egyrészt bejelenti, hogy említett főgimnáziumban engedélyt adott a 
mathematika tanárainak arra, hogy a mennyiségtant ideiglenesen az egyetemes tanügyi 
bizottság hozzájárulása reményében a külföldön már meghonosított módszer alkalmazásával 
tanítsák, másrészt pedig azt a kérelmet intézi az egyetemes tanügyi bizottsághoz: Kegyeskedjék 
engedélyt adni arra, hogy főgimnáziumában a mathematika továbbra is ezen módszer szerint 
taníttassék. 

Hogy az egyetemes tanügyi bizottság a most alkalmazott módszer mibenlétéről 
tudomást szerezhessen, a fentartóhatóság felterjesztéséhez mellékelte a mathematika tanárai-
nak a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz intézett memorandumát is. 

A középiskolai mennyiségtani oktatás terén újabban megindult reformtörekvések 
— szakítva a Mocznik-féle tankönyvek alapján meghonosodott módszerrel — új alapra 
fektetik a tanítást, azt alaposabbá, könnyebbé és sikeressebbé akarják tenni, szorosabbá az 
algebra és geometria közötti kölcsönös viszonyt s mindkettő tételeinek és igazságainak 
alkalmazásával a gyakorlati élet nyújtotta feladatok megoldására felakarják kelteni a tanulók-
érdeklődését és demonstrálni akarják az abstrakt studiumnak hasznát a gyakorlati életben. 
Ezen reformtörekvések, melyek Francziaországban már győzedelmeskedtek és Németország-
ban is gyorsan tért hódítottak, az utolsó években a mi szakköreinket is élénken foglal-
koztatják. 

Rátz és Mikola tanár urak felterjesztése egyik örvendetes megnyilatkozása az 
általános didaktikai irányzatnak. 

Törekvésük nem a tanügyi kormány által megállapított és gimnáziumainkra, mint 
államilag segélyezett középiskolákra is kötelező tantervnek megváltoztatását, hanem csak 
azt czélozza, hogy a tantervben kitűzött czél jobban és könnyebben megközelíttessék az 
által, hogy nagyobb súlyt fektetnek a szemléltetésre, a grafikus módszerre, a függvények 
elméletére és alkalmazására, hogy megismertetik az ifjúsággal a defferenczial- és integrál-
számításnak legelső elemeit azért, hogy azok segítségével számos fizikai és mathematikai 
feladatnak megoldásához könnyen és biztosan jussanak. 

Minthogy az általános tanterv a középiskolai oktatás minden fokán a megkövetelt 
ismereteknek csupán minimális keretét állapítja meg, melynek részletes kijelölése, a tan-
anyagnak szabatos csoportosítása a helyi tantervnek képezi faladatát; 

minthogy a tanítás menetének részletes megállapítása a tanári testületnek képezi 
feladatát ; 

minthogy a kúpszeletek analitikai tárgyalása a függvények bővebb ismertetése 
és alkalmazása, minthogy a grafikus módszernek, valamint az integrál- és defferencziál-szá-
mítás elemeinek behozatala a helyi tanterv és tanmódszer intencziójával összeegyeztethető ; 

minthogy a főgimnázium az állami tantervben előírt anyagot az egyes osztályok-
ban egész terjedelmében elvégzi ; 

minthogy a fentjelzett módszertani újítást a mennyiségtani oktatás intenzivebbé 
tételét és e mellett megkönnyítését, a tanulók munkakedvének növelését és az előírt tan-
anyagnak a tanórán való elsajátítását czélozza, minthogy a grafikus módszer a tanulónak 
csupán iskolai mukásságát veszi igénybe és nem házimunkát ró reá; 
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minthogy a más iskolából való átlépésnél esetleg felmerülő nehézségek könnyen 
elháríthatok, ha a tanár a tanév elején ismétlésként kellően méltatja az új módszer lényegét: 

azért megadhatónak vélem az engedélyt arra, hogy a budapesti ág. hitv. ev. 
főgimnáziumban a mennyiségtan továbbra is a jelzett módszer szerint taníttassék. 

Minthogy ezen módszertani kérdés eldöntése az egyetemes tanügyi bizottság-
jogköréhez tartozik, azért nem forog fenn szüksége annak, hogy Rátz László és Mikola 
Sándor tanár uraknak memoranduma a tanügyi kormányhoz felterjesztessék. 

Iglón, 1909 márczius 22-én. 

Fischer Miklós s. k., 
főgimn. igazgató, egyetemes tanügyi bizotts. tag. 

i.» 

.,• je 



VII. FÜGGELÉK. 

Az egyetemes gyűlés által engedélyezett tankönyvek 
jegyzéke 

I. Vallástanítási és konfirmácziói oktatáshoz való könyvek. 
Sorsz. Enged, éve 

1. 1899. Adorján Ferencz: Dr. Luther Márton kis kátéja, ford, kézirat. 
2. 1901. Adorján — Győry : Dr. Luther M. kis kátéja. 
3. 1901. Bancsó Antal: Ker. hittan és erkölcstan, középisk. VIII. oszt. II. k. 
4. 1901. Batizfalvy—Bereczky: Bibliaismertetés, középisk. számára. 
5. 1899. Bella János: Wybor biblickych historii. 
6. 1907. Belohorszky G. : Wyncovani konf. • 
7. 1904. „ „ Ev. Christ, conf. Büchlein, IX. k. 
8. 1894. Bereczky Sándor: Ker. egyház rövid története. 
9. 1895. „ „ Ker. hittan és erkölcstan. 

10. 1901. „ „ A ker. egyház története, középisk. felsőbb oszt. számára. 
11. 1901. „ „ A magyar prot. egyház története, kpisk. felsőbb oszt. számára. 
12. 1908. „ „ Bibliaismertetés, IV. k. 
13. 1908. „ „ A ker. egyház rövid története, VI. k. 
14. 1908. Bezsó János: Maly Catechismus. 
15. 1908. „ „ Biblicke Historie. 

„ „ „ képekkel. 
„ Skolsky Zpevnik ewangelicky. 
„ Skolsky Zpevnik. 

19. 1906. Blázy-féle káté. 
20. 1904. Bognár Endre: Hit és élet, III. k. 
21. 1907. Czipott R. : Ucsenye konfirm. 
22. 1908. Csiskó János: Ker. vallástan, III. k. 
23. 1890. Ebenspanger János: Kurze Kirchen- und Reformationsgeschichte. 
24. 1903. Fábry János: Konfirmáczióra előkészítő könyvecske. 
25. 1907. Farkas Mihály: Konfirm. oktatás tankönyve. 
26. 1905 Feyer Gyula: Ker. vallástan. 
27. 1904. Frint L. : Vallástani vezérfonal. 
28. 1899. Geduly Lajos: Evang. káté, népiskolák számára. 
29. 1905. Gallé András: Leitfaden zum Religionsunterricht, II. k. 
30. 1905. Geduly Henrik: Az ev. hit foglalatja. 
31. 1908. Geduly L. : Rövid egyháztörténet. 
32. 1908. „ „ Bibliatörténetek. 
33. 1898. „ „ Ker. vallástan a népiskolák I—II. oszt. számára. 
34. 1898. „ „ Ev. ker. vallástan konfirmandusok használatára. 
35. 1908. Hasza József: Bibliatörténetek a III—IV. oszt. számára. 
36. 1903. Händel J. : Dr. Luther M. kis kátéja, ford. 
37. 1903. Jausz—Hetvényi—Adorján: Bibliai olvasókönyv. 
38. 1901. Kaczián János: Dr. Luther M. kis kátéjának magyarázata. 
39. 1903. „ „ Bibliai történetek. 
40. 1908. Kiss Árpád: Vallástan elemi isk. V—VI. oszt. számára. 
41. 1903. Klaar F. : Egyháztörténet népiskolák felsőbb oszt. számára. 
42. 1901. „ „ Dr. Luther M. kis kátéja, II. k. 
43. 1902. Korén Pál: Konf. vezérfonal. 
44. 1902. „ „ Rövid bibliaismertetés. 
45. 1904. „ „ Dr. Luther M. kis kátéjának magyarázata. 

20* 

16. 1908. 
17. 1908. 
18. 1908. 
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Sorsz. Enged, éve 

46. 1900. 
47. 1907. 
48. 1905. 
49. 1904. 
50. 1905. 
51. 1907. 
52. 1904. 
53. 1904. 
54. 1904. 
55. 1906. 
56. 1908. 
57. 1904. 
58. 1904. 
59. 1904. 
60. 1904. 
61. 1904. : 
62. 1904. 
63. 1904. : 
64. 1904. 
65. 1903. 
66. 1904. 
67. 1895. 
68. 1901. 
69. 1899. 
70. 1907. 
71. 1904. ' 
72. 1904. 
73. 1903. 
74. 1903. 
75. 1907. 
76. 1907. 
77." 1904. 

Dr. Luther M. kis kátéja. 
Konf. káté, II. k. 

ker vallástan. 
Augs, vyzn., VI. k. 

Petz J. : Confirmationsbüchlein, IV. k. 
Presburg. Evang. Ministerium in — : Leitfaden zur Vorbereitung ev. Confirmanden. 
Raffay Sándor: Ev. konf.-ok kátéja, II. k. 

„ „ Az ev. népiskolák vallástanítás módszere. 
Rédey K. : A ker. anyaszentegyház története. 
Ritter István : Confirmationsbüchlein 

„ „ U. a., magyar nyelven (kézirat). 
Róth C. Th. : Confirmationsbüchlein. 
Ruttkay S. : Konfirmandusok könyve, VI. k. 
Soproni lelkészi kar: „Tartsd meg, amid van". 

„ „ „ U. a., német nyelven. 
Szeberényi János : Vezérfonal a konf. oktatáshoz. 

„ „ U. a., tót nyelven. 
Szlávik János: Konfirmáczióra előkészítő könyvecske. 
Sztehlo A. : Ev. ker. vallástan, VIII. k 

Vértesi Sándor: Conf. káté. 
Weber Samu : Kindergebete 

„ „ Confirmandenbüchlein. 
Zólyomi egyházmegye: Dr. M. Luthera Wyklad men 
Zsámbokréthy L. : Krátky návod k vyncovanin konf. 

II. Egyéb tankönyvek népiskolák számára. 

1. 1899. Alexy Lajos: Czegléd város és Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. földr. 
2. 1891. Ebenspanger—Haesters—Richter-féle olvasókönyvek. 
3. 1908. Grill Richárdné Wohlfahrt Anna: Dalok I. 
4. 1899. Ján Bella: Slovensky Abecedár a Prva Citanka. 
5. 1899. „ „ Il-há Citanka. 
6. 1899. „ „ Ucebnica a Citanka. 
7. 1899. Németh L. : Olvasókönyv az ág. h. ev. népisk. alsó oszt. számára. 
8. 1899. „ „ Számvetési példatár II. oszt. számára. 

III. Egyéb tankönyvek középiskolák számára. 

1. 1889. Böhm Károly: Tapasztalati lélektan. 
2. 1890. „ „ Logika. 
3. 1891. Fleischhacker—Kárpáti: Német nyelvtan. 
4. 1890. Góbi Imre: Poétika. 
5. 1893. „ „ A magy. nemzeti irodalom története. 
0. 1900. „ „ Magyar olvasókönyv I. és II. oszt. számára. 
7. 1901. „ „ „ „ III. oszt. számára. 
8. 1908. Grill Richárdné Wohlfahrt Anna: Dalok II. 
9. 1888. Dr. Holzweissig-féle latin nyelv- és gyakorlókönyv. Székely F. ford. 

10. 1896. Fr. Kiss Károly: Algebra. 
11. 1907. „ „ 
12. 1888. Ráth Károly: Kísérleti természettan. 
13. 1889. Schmid Tódor: A zene elemei, segédkönyv az énektanulásban. 



II. FÜGGELÉK. 

Pénztári szabályok a budapesti Deák-téri ág. hitv. evang. 
testvéregyházak pénztári hivatala részére. 

A) Pénztárak. 

1. Ezen pénztári szabályok határozmányai a következő pénztárakra terjednek ki : 

I. 

A budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak pénztári hivatalának 
közvetlen kezelése alatt álló alapok pénztárai, ú. m. 

a) közös egyházi, 
b) közös iskolai, 
c) magyar egyházi, 
d) német egyházi, 
e) közös nyugdíj intézeti, 
f ) Glosius Artner Karolina-féle alapítványi pénztárra, valamint 'az ezen pénztárak 

keretébe tartozó összes alapok és alapítványok pénztáraira. 

II. 
«S 

Az ez idő szerint a budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak pénz-
tári hivatalának közreműködésével kezelt következő pénztárakra, ú. m. 

a) a magyarországi ág. hitv. evangelikus keresztyén egyetemes egyház, 
b) a bányai ág. hitv. evangelikus egyházkerület, 
c) a magyarhoni evangelikus egyetemes egyházi gyámintézet. 
d) a bányakerületi gyámintézet, 
e) a budapesti egyházmegyei gyámintézet, 
/ ) a pesti magyar egyház helyi gyámintézete, 
g) a budapesti női gyámintézet, 
h) a Hrabovszky Zsigmond-féle alapítvány, 
i) a Luther-társaság, 
j ) a prot. országos árvaegylet, 
k) a bányakerületi segélyző-intézet. 
/) a budapesti iparosképző prot. egylet, 
m) a Magy. Prot. Irodalmi Társaság pénztáraira, valamint az ezen pénztárak kere-

tébe tartozó összes alapítványok és alapok pénztáraira. 

III. 
A jövőre a budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak pénztári 

hivatala kezelése alá kerülő^ pénztárakra. 
2. Az I. és II. alatt felsorolt pénztárakon kívül más pénztárak, a budapesti deák-

téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak pénztári hivatala, illetőleg az e hivatalnál alkal-
mazott tisztviselők által, csak a testvéregyházak képviselőtestületének előzetes engedelmével 
vehetők kezelés alá. 

IV. 

3. A fent elősorolt pénztárak és alapok ezen pénztári hivatal fentartásához, illetve 
a pénztári hivatalban alkalmazott tisztviselők fizetéséhez az alábbiakban meghatározott 
arányban járulnak hozzá és pedig: 
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a) Pénztáros, természetbeni lakáson kívül 5300 K törzsfizetés, 
b) Ellenőr, 3400 K törzsfizetés, 960 K lakáspénz, 
c) Irodatiszt, 2400 K törzsfizetés, 800 K lakáspénz, ezenkívül mindhárom tiszt-

viselő öt ízben 200—200 korona öt éves pótlék czímén törzsfizetésemelésben részesül, mely 
fizetésemelés az alább felsorolt pénztárakat hozzájárulásuk arányában terheli. 

4. A pénztáros törzsfizetéséhéz, az ellenőr és az irodatiszt törzsfizetéséhez és 
lakáspénzükhöz hozzájárulnak következőképen : 

A pénz- Az Az 

A p é n z t á r n e v e táros ellenőr irodatiszt Összesen A p é n z t á r n e v e Lrnrnn a 
javadalmazásához járulnak 

Közös egvház 880 — 784 80 — 1664 80 
Magyar egyház 220 — 196 20 200 — 616 20 
Német egyház 220 — 196 20 — 416 20 
Főgimnázium 440 — 392 40 — 832 40 
Elemi és polg. iskola 400 — 327 — — — 727 
Glosius Artner K.-alap 1200 — 872 200 — 2272 
Glosius Sámuel és Dániel-alap 120 — 87 20 — — 207 20 
Egyetemes egyház 300 — 327 — 1000 — 1627 — 

Bányakerület 500 — 436 — 800 1736 — 

E. E. E. gyámintézet — — - — — 200 200 — 

Luther-társaság — — — — 200 — 200 — 

Prot. orsz. árvaegylet 120 — 87 20 200 — 407 20 
Kerül, segélyző-int 400 — 218 — 200 818 — 

Magy. Prot. írod. Társ 500 — 218 200 918 — 

Hrabovszky Zs.-alap — — 218 — — — 218 
Összeg 5300 — 4360 — 3200 12860 

Ezen hozzájárulások minden év július hó 1-ső napján egy összegben fizetendők 
be a budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak pénztárába. 

B) Általános kezelési szabályok. 

5. A pénztári hivatal összes teendői az ezen szabályzat által meghatározott 
hatáskörben egy közös pénztáros, egy közös pénztári ellenőr és egy közös pénztári iroda-
tiszt, közös és egyetemleges felelősség mellett látják el. 

6. A közös pénztári hivatal tisztviselőit mindenkor a budapesti Deák-téri ág. hitv. 
evangelikus testvéregyházak képviselőtestülete választja élethossziglan. 

7. Az egyes alapok értékpapírjai és értékpapírokban el nem helyezett tőkevagyona 
a szerződéses pénzintézeteknél kezeltetik. 

8. A kézipénztár az egyes alapok folyó szükségleteinek fedezésére szolgál és a 
közös pénztáros közvetlen kezelése alatt áll. 

9. A kézipénztárban 5000, szóval ötezer koronát meghaladó összeg nem tart-
ható, az ezenfelüli összeg annyiszor, a mennyiszer ez az eset beáll, az illető alapok 
javára, a szerződéses pénzintézetnél fennálló folyószámlán helyezendő el. 

10. Az összes alapok tőke és értékpapír vagyona és a kézipénztárnak az illető 
alapot illető fölös jövedelem az illető alap szerződéses pénzintézeténél őriztetnek és kezel-
tetnek az illető alapoknak erre vonatkozólag megállapított külön szabályai és a felügyeletük 
és ellenőrzésükre hivatott tisztviselők közreműködése mellett. 

11. A pénztári helyiségben levő tűzmentes vasszekrényben, ennek eddig erre 
rendelt rekeszeiben őriztetnek az egyes alapok és pénztárak okmányai és a szerződéses 
pénzintézetnél el nem helyezett értékei. Az itt elhelyezett értékekért a felelősséget azok is 
viselik, kiknek az illető alap vagyona, az azon alapra vonatkozó külön szabályok értelmé-
ben, felügyelete vagy ellenőrzése alatt áll. 

12. Ezen tűzmentes vasszekrény külső ajtajának kulcsai a közös pénztárosnál, 
illetve helyettesénél, az*egyes rekeszek kulcsai pedig illető alapok és pénztárak ellenőrzésére 
hivatott tisztviselőknél vannak. 

13. A pénztári hivatalban az A) I—III. alatt felsorolt alapok pénzein és értékein 
kívül sem idegen, sem a pénztári tisztviselők tulajdonát képező pénzeket vagy értékeket 
tartani és kezelni nem szabad. 

/ 
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14. Minden befizetés, mely az AJ fejezetben felsorolt alapok javára történik, 
nyugtatványozandó s ellennyugtával vagy más, a befizetés idejét és összegét tanúsító 
okirattal igazolandó. 

A nyugtákat a pénztáros és ellenőr, vagy pedig ezek egyikének akadályoztatása 
esetén a pénztáros és a pénztári irodatiszt vagy az ellenőr és a pénztári irodatiszt írják alá, 
az ellennyugtát a befizető írja alá. 

15. Minden kifizetés az illető alapokra nézve fennálló utalványozás és nyugta vagy 
számla ellenében eszközöltetik. 

16. A pénztári órák, protestáns ünnepeket és vasárnapokat kivéve, szeptember 
1-től június 30-ig naponkint délelőtt 9—12-ig és délután 3—5 óráig, július 1-től augusztus 
31-ig pedig egyhuzamban délelőtt 9 órától délután 1 óráig tartandók. 

17. Az összes bevételek és kiadásokról a be- és kifizetések sorrendje szerint egy 
közös pénztári napló vezetendő, melyből az illető tételek az illető alapok külön könyveibe 
vezetendők át. 

18. A közös pénztári napló a közös pénztáros és ellenőr aláírásával naponként 
lezárandó és a fenmaradó bevételi többlet a következő kezelési nap bevételi számlájára 
viendő át. Az egyes alapok és pénztárak naplói havonként zárandók le és az egyenleg a 
következő hó számlájára viendő át. 

19. Az egyes alapok és pénztárak havi forgalmáról havonkint egy összesített 
kimutatás készítendő, mely az illető alapok ellenőrzésére hivatott tisztviselők kívánatára 
rendelkezésére bocsátandó. 

20. Sem ezen naplót, sem az egyes alapokra vonatkozó egyéb könyveket a pénz-
tári helyiségből elvinni nem szabad és azok megtekintése is csak az érdekelt alapok vala-
melyikének felügyeletére és ellenőrzésére hívatott tisztviselőknek vagy más megbízottnak 
engedtetik meg. 

21. A pénztári hivatalban őrzött okiratok kiadása csak hivatalos használatra és 
elismervény mellett, vagy értéküknek az illető felsőbbség engedélyével történő felvétele 
mellett történhetik. 

22. Pénzek vagy értékeknek az egyes alapok pénztárai részére való kiszolgáltatása 
a közös pénztári naplóban szabályszerűleg kiadásba helyezendő s az ezek átvételéről szóló 
elismervényt a közös ellenőrön, ennek akadályoztatása esetén a közös pénztári irodatiszten 
kívül azon tisztviselő is aláírja, ki az illető alapra vonatkozólag eljárni jogosult. 

23. A budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak közfelügyelőjének 
és illetve közgondnokának joguk van a kézi pénztárt és a felügyeletük alatt álló, az A) 
I —III. alatt felsorolt pénztárakat és az egész pénztári kezelést, számvitelt és könyvvezetést 
bármikor megvizsgálni. Ilyen pénztári vizsgálat évenként kétszer tartandó és megtartásáról 
a képviselő-testületnek jelentés teendő. 

24. Hasonlóképen az .4) II. alatt felsorolt alapok és pénztárak felügyeletére és 
ellenőrzésére az ezen alapokra nézve fennálló külön szabályok szerint hivatott tisztviselők 
vagy más megbízottaknak joguk van ezen alapok pénztárait, továbbá a kézi pénztárt, a 
pénztári kezelést, a közös pénztári naplót és az illető alapra vonatkozó könyvvezetést bár-
mikor megvizsgálni, ily vizsgálatról azonban a budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus 
testvéregyházak közfelügyelője és közgondnoka mindenkor előzetesen értesítendő és ezeknek 
joguk van a vizgálatban résztvenni. 

25. A budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak közgondnoka által 
időközönként a többi érdekelt pénztárak ellenőrzésére hivatott tisztviselők meghívása mellett 
pénztári rovancsolás tartandó és ennek eredményéről a budapesti Deák-téri ág hitv. evan-
gelikus testvéregyházak képviselőtestületének jelentés teendő. 

26. A pénztári ellenőr és irodatiszt vagy egyikük akadályoztatása esetén a jelen-
levő tisztviselő köteles a kézipénztárt mindenkor ellenőrizni és annak helyes kezeléséről 
naponként meggyőződni. 

27. A pénztári hivatal tisztviselőinek évenként egy havi szabadság időre van 
igénye; szabadságidejüket azonban csak úgy vehetik ki, hogy két tisztviselő mindig hiva-
talban legyen. A közös pénztárost akadályoztatása, szabadsága esetén a közös pénztári 
ellenőr, ez utóbbit pedig a közös pénztári irodatiszt helyettesíti. Rövidebb időre szükségessé 
váló helyettesítés esetén a budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak köz-
felügyelőjének vagy közgondnokának jelentés teendő. 

28. A közfelügyelő, illetve a közgondnok ilyen esetben jogosítva van a jelen 
szabályzatban foglalt pénztárosi teendők végzésével a helyettesítés időtartamára a pénztári 
hivatal másik két tisztviselőjét, esetleges szükség esetén kizárólag egyik vagy másik tiszt-
viselőjét megbízni. 

29. Hosszabb időre bekövetkező akadályoztatás esetén a közgondnok, illetve köz-
felügyelő a képviselőtestületnek tesz jelentést és ez intézkedik. 

19* 
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C) Külön szabályok 

I. Kezelés, könyvelés, számvitel. 

30. Ezen alapok kezelési, pénztári szám- és könyvviteli összes teendőit, ideértve 
a szerződéses pénzintézetek által adott folyószámlák és kimutatások ellenőrzését is a közös 
pénztáros, mint a budapesti Deák-téri ág. hitv. evangelikus testvéregyházak pénztárosa és 
a közös pénztári ellenőr, mint egyszersmind ezen egyház külön ellenőre látják el és végzik 
közös és egyetemleges felelősség mellett. A közös pénztári irodatiszt tartozik nekik minden-
ben segédkezni. 

31. A vasszekrény azon belső rekeszeinek kulcsai, a melyekben ezen alapok 
értékei és okmányai őriztetnek, a gondnoknál, illetve az érdekelt alapok gondnokainál vannak. 

32. Mindazon esetekben, melyekben ezen rekeszek valamelyikében helyezendők 
el értékek vagy okmányok, ezek ennek eszközlése végett az illető gondnoknak adandók át 
és az ezek átvételére vonatkozó elismervényt az illető gondnok írja alá. 

• 33. Ezen alapokra vonatkozó minden kifizetés, a rendesen visszatérő s a költség-
előirányzatokban állandó tételként felvett kiadások kivételével, az illető gondnok utalványára 
és szabályszerűen kiállított nyugta vagy számla ellenében teljesíttetik. 

34. Minden alap részére külön pénztári könyv, a melybe a bejegyzések a közös 
pénztári naplóból eszközöltetnek, továbbá első feljegyzési és főkönyv vezetendő, mely 
utóbbiakba a bejegyzések az illető alapok pénztári könyveiből eszközöltetnek. 

35. A főkönyv fonállal keresztülvonandó, s a lapok száma az első lapra feljegy-
zendő, ezen feljegyzés mindhárom pénztári tisztviselő és az illető gondnok által aláírandó 
s a fonál vége az illető egyház vagy alap pecsétjével lepecsételendő. 

36. E könyvek, a mennyiben egyik vagy másik alapra nézve az illetékes hatóság 
máskép nem intézkedik, évenkint az év végén lezárandók. 

E könyvekből vonandók ki az illető alapokra vonatkozó évi számadások. 

II. Tiszti biztosí tékok. 

37. A pénztári hivatalban alkalmazott tisztviselők mindegyike 6000, azaz hatezer 
korona ovadékot köteles biztosítékul letenni. 

38. Ezen ovadékok ovadékképes értékpapírokban teendők le és a testvéregyházak 
szerződéses pénzintézeténél külön óvadékszámlán kezelendők. 

39. Az ovadékok jövedelmei évenként, illetve esedékességükkor kiadandók az 
illető pénztári tisztviselőnek. 

III. A pénztárnok teendői. 

40. A pénztárnok veszi át a pénztári órákban a fentebb felsorolt alapok összes 
bevételeit és fizeti ki minden kiadásait. 

41. Köteles mind a bevételeteket, mind a kiadásokat nyilvántartani, a sorsolás 
alá eső értékpapírok sorsolását ellenőrizni, a kisorsolt értékpapíroknak, úgyszintén az érték-
papírok lejárt szelvényeinek a szerződéses pénzintézetek által kellő időben való beváltását 
ellenőrizni. 

42. Köteles a rendelkezésre álló pénzek hovafordítása és a teljesítendő fizetések 
fedezése iránt az illető gondnoknak kellő időben javaslatot tenni. 

43. Köteles a késedelmes adósokat egy héttel a lejárat után meginteni és ha 
megintés után 14 eredménytelenül telt el.^az illető gondnoknak azonnal jelentést tenni. 

44. Tartozik az illető alapok képviselőinek vagy kezelőinek ülésein niindennemű 
tőkék befolyásáról és rendkívüli bevételekről jelentést tenni s az alapok állása és pénzügyi 
viszonyaira nézve felvilágosítást adni. 

45. Köteles ezen alapok vagyonának könyvelését a fentebbi általános és a jelen 
külön szabályoknak megfelelőleg, a gondnokok ellenőrködése mellett teljesíteni s évenként 
a zárszámadásokat elkészíteni s előterjeszteni. 

46. Köteles a költségvetést a lefolyt év eredményeihez képest és más megbízható 
adatok alapján összeállítani s előterjeszteni. 

47. Felügyel a pénztári szolgára, ki neki engedelmességgel tartozik. 
48. A pénztárnok közvetlen felügyelete és kezelése alá tartoznak a gyülekezeti 

és alapítványi épületek közül azok, a melyekre nézve az illető alapok külön házkezelőt 
nem rendelnek. Hatásköréhez tartozik az összes ezen házak kezelésével járó teendők ellátása. 

Különösen pedig: 
a) neki vannak első sorban alárendelve a házmesterek vagy házmesteri teeendőkkel 

megbízott egyének ; köteles rájuk felügyelni s őket szolgálatuk rendes teljesítésére szorítani ; 
b) felügyel minden építési munkára; 
c) ellenőrzi a kéményseprőket és bizonyítja számláikon a munkateljesítést;. 
d) felügyel a víz-, villám- és légszeszfogyasztásra s a házirend fentartására ; 
e) nyilvántartja a tűzkár elleni biztosításokat; . 
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f ) beköveteli a teljesített munkákról a számlákat, melyekhez az írásbeli megren-
delések csatolandók; 

g) gondoskodik a gondnoknak teendő jelentés mellett a lakások és egyéb épület-
részek bérbeadásáról és helyrehozatja a kiköltöző felek által okozott károkat; 

h) benyújtja az adófelügyelőségnél a laküresedések és kiadásokról szóló jelenté-
seket és elkészíti és benyújtja a házbérvallomási és adóösszeírási kimutatásokat; 

i) önállóan elrendeli azon javításokat, melyeknek költsége 50 koronát meg nem 
halad, nagyobb költséggel járó munka elrendelésére nézve pedig a gondnok előleges bele-
egyezéséhez van kötve. 

IV. Az ellenőr teendői. 

49. Az ellenőr közvetlenül a közgondnoknak van alárendelve és köteles minden 
a pénztári és házkezelési teendőkre vonatkozó utasításait teljesíteni. 

50. Tartozik a pénztári órákban a pénztári hivatalban jelen lenni. 
51. Tartozik a bevételekről szóló nyugtákat és ellennyugtákat aláírni, a pénztáros-

nak összes teendőiben segédkezni, őt azokban ellenőrizni, különösen pedig köteles az érték-
papírok sorsolását ellenőrizni és a zárszámadásokat és a költségvetéseket aláírni. 

52. Köteles minden bevételt és kiadást időrend szerint a közös pénztári naplóba 
bevezetni és e naplót naponkint lezárni, az eredményt pedig a pénztárosnál levő pénz és 
egyéb értékekkel összehasonlítani. Ha az eredmény a napló szerinti eredménynyel nem vág 
össze, köteles a hibát azonnal felkeresni s ha rájönni nem tudna, erről a közgondnoknak 
vagy közfelügyelőnek azonnal jelentést tenni. 

53. Tartozik magát az ügykezelésbe, valamint a szorosabb értelemben vett pénztári 
és könyvvezetési teendőkbe úgy begyakorolni, hogy a pénztárost akadályoztatása esetében 
képes legyen mindenben helyettesíteni. 

V. A pénztári irodatiszt teendői 

54. A pénztári irodatiszt köteles a közgondnok, a pénztáros és az ellenőr idevágó 
utasításai szerint minden a pénztári hivatalban előforduló munkát teljesíteni és a pénztáros-
nak és ellenőrnek mindenben segédkezni. 

55. Tartozik a pénztári hivatalos órák alatt a pénztárban jelen lenni. 
56. Az ellenőr akadályoztatása esetén tartozik ennek összes teendőit elvégezni, a 

bevételekről szóló nyugtákat és a zárszámadásokat aláírni. 

D) Külön szabályok 

az A) II. alatt felsorolt pénztárakra vonatkozólag. 

57. A pénztári helyiségben levő tűzmentes vasszekrény azon rekeszeinek kulcsait, 
a mely rekeszekben az egyes alapok okmányai és a pénzintézeteknél el nem helyezett 
értékei őriztetnek, az illető felügyelet vagy kezelésre hivatott testületek külön ellenőrző 
közegei bírják és midőn ezen rekeszekben értékek elhelyezendők vagy onnan kiveendők, 
az elismervényt ezek írják alá. 

58. Ezen alapokra vonatkozólag a kifizetések, a mennyiben az illető alapokra 
vonatkozó utasítások szerint külön utalvány nélkül nem teljesíthetők, az illető utalványo-
zásra hivatott testület vagy tisztviselő utalványára eszközlendők. 

59. A C) alatti fejezetben foglalt külön szabályok közül ezen pénztárakra is 
kiterjesztetnek a 33., 36., 40., 41., 44., 50., 51. és 52. pontok alattiak változatlanul; 

60. továbbá a 42. pont azon módosítással, hogy az ott említett javaslat az illető 
alap felügyeletére hivatott hatósági személy elé terjesztendő ; 

61. a 45. pont azon módosítással, hogy az ellenőrködés ezen alapok erre hiva-
tott külön tisztviselőit is illeti, végre 

62. a 49. pont azon módosítással, hogy oly utasításokat, melyek ezen alapok 
külön ellenőreinek vagy ellenőrzésre hivatott más külön tisztviselőinek hatáskörébe vágnak, 
el nem fogadhat. 

63. Mindazokra nézve, melyek a jelen szabályzatban foglalt általános szabályok, 
vagy a jelen fejezetben foglalt külön szabályok által érintve nincsenek, ezen alapok keze-
lésénél s az azokra vonatkozó számvitelnél, az egyes alapokra nézve fennálló vagy teendő 
intézkedések és utasítások szolgálnak irányadóul és szabályul. 

64. Megjegyeztetik azonban, hogy az A) I—III. alatt felsorolt alapok^kezelő és 
ellenőrző hatóságai a fenti szabályokkat ellenkező vagy ezeket hatályon kívül helyező 
határozatokat egyoldalúan nem hozhatnak. 
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VI. FÜGGELÉK. 

Szabályrendelet az útiköltségek és napidíjakról. 

1. Az egyetemes egyháznál az egyházi elnökséget ellátó püspöknek az egyetemes 
egyház pénztára által fizetendő 1000 korona évenkinti utiátalány jár. A többi püspöknek 
napidíjait és útiköltségeit az illető egyházkerület viseli. 

2. Napidíjakra a helyben lakók igényt nem tarthatnak. A helyben nem lakó 
lelkészek és tanárok, valamint az egyetemes közgyűlés egyházi jegyzőinek napidíja 
16 koronában állapíttatik meg. 

3. A napidíj a rendes lakhelytől való távollét minden napja után számítható oly 
módon, hogy úgy az elutazás napja, mint a visszaérkezés napja is, feltéve, hogy azok 
az ülésen való részvétel napjával össze nem estek, külön egy-egy napnak számíthatók. 

4. Azok a tagok, a kiknek lakhelyén vasúti állomás létezik, a napidíjon felül a 
vasúti II. osztály szerint fizetendő fuvardíj megtérítését követelhetik úgy az ide, mint a 
visszautazásra. 

5. Azok a tagok, a kiknek rendes lakhelyén vasúti állomás nincs, az előző 
pontban megállapított vasúti fuvarozási díjon felül, a vasúthoz és a vasúttól való fuvardíj 
megtérítését is követelhetik. 

6. Az előző pontokban megállapított napidíjak és útiköltségeken kívül semmi 
néven nevezendő más díjak vagy kiadások fel nem számíthatók. 

7. Az egyetemes közgyűlés azon tagjai részére, a kiknek napidíjai és útiköltségei 
az egyetemes egyház pénztárából fizetendők, az egyetemes közgyűlés befejeztével elnöki 
utalvány alapján fizettetnek ki. 

8. Az egyetemes bizottság ülésein résztvevő, napidíj és útiköltség megtérítésére 
igénynyel bíró bizottsági tagok napidíjait és útiköltségeit az illető bizottság maga állapítja 
meg, a bizottság jegyzője a megállapított díjakat jegyzékbe veszi és ezt az elnök láttamo-
zásával ellátva, az egyetemes pénztárnoknak átadja. E jegyzékek szolgálnak a pénztár 
részére utalványul. 

9. Napidíjakra és útiköltség megtérítésére a következő egyetemes bizottságoknak 
nem helyben lakó lelkész és tanár tagjai tarthatnak igényt és pedig: 

a) Az egyetemes egyház pénztára terhére : az egyházunkat s az ev. ref. egyházat 
közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság, a közoktatási bizottság, a tanügyi bizottság, 
a theologiai akadémiai kis- és nagybizottság, az alkotmány- és jogügyi bizottság és a 
számvevőszék tagjai, a Luther-Otthon bizottság, levéltári bizottság, theologiai tanár-
vizsgáló bizottság ; 

b) a közalap terhére : a közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság tagjai ; 
c) az egyetemes nyugdíjintézeti alap terhére: az egyetemes nyugdíjintézeti 

bizottság tagjai ; 
d) az egyetemes adóalap terhére: az egyetemes adóalapi bizottság tagjai. 
Megállapíttatott a magyarhoni ág. hitv. evangelikus keresztyén egyház 1909. évi 

egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 152-ik pontjában hozott határozatával. 



VII. FÜGGELÉK. 

AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 
I. Az egyházunkat és a magyar református egyházat közösen érdeklő ügyekre 

kiküldött bizottság. 

Egyházunk kiküldöttei: a) Rendes tagok: Báró Prónay Dezső, Laszkáry Gyula, 
Szentiványi- Árpád, Zsilinszky Mihály, Véssey Sándor, dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál 
Gyurátz Ferencz, Scholtz Gusztáv, dr. Zsigmondy Jenő, báró Podmaniczky Géza, Hevessy 
Bertalan, Raffay Sándor, Sztehlo Kornél, Haviár Dániel, Beniczky Árpád, dr. Berzsenyi 
Jenő (semjéni), dr. Meskó László, Fabiny Gyula; b) póttagok: báró Radvánszky Antal, 
Osztroluczky Géza, Barcza Géza, Münnich Kálmán, dr. Kéler Zoltán. 

A magyar református egyház kiküldöttei : a) Rendes tagok : Ádám Kálmán, 
dr. Baksay Sándor, dr. Darányi Ignácz, dr. Nagy Dezső, dr. Antal Gábor, Czike Lajos, 
Molnár Béla, gr. Tisza István, br. Bánffy Dezső, dr. Kenessey Béla, ifj. Péter Károly, 
dr. Kún Bertalan, Meczner Béla, Dókus Ernő, dr. Baksa Lajos, gr. Degenfeld József, Sass 
Béla, Széli Kálmán; b) póttagok: Puky Gyula, Szilády Áron, Nagy Lajos, dr. Segesdy Ferencz, 
Lenárt József, Kincs Gyula, Fejes István, Ragályi Béla, dr. Erőss Lajos, György Endre. 

II. Közoktatási bizottság. 

1. a) Elnök és jegyző; 
b) a kerületek pöspökei 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 kiküldött az ú j választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

III. Tanügyi bizottság. 

Dr. Wágner Géza elnök, dr. Mágócsy-Dietz Sándor alelnök, Góbi Imre jegyző, 
az egyházkerületek püspökei és felügyelői, Szeberényi Lajos (fóti), Raab Károly, Händel 
Vilmos, dr. Berzsenyi Jenő (semjéni), Bognár Endre, Sóltz Gyula (budapesti), Kaczián 
János, Münnich Kálmán, dr. Meskó László, Mocskonyi József, Gombocz Miklós, Scholtz 
Lajos, Fischer Miklós, Raffay Sándor, Király Ernő, dr. Milder Károly, dr. Petz Gedeon, 
Rátz László, dr. Haberern J. Pál és dr. Dobrovits Mátyás. 

IV. Pozsonyi theologiai akadémiai nagybizottság. (1Ç14.) 

Báró Prónay Dezső elnöklete alatt: dr. Baltik^ Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Véssey 
Sándor, Fabiny Gyula, Kaczián János, Raab Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, 
Bancsó Antal, Terray Gyula, Gyürky Pál, a pozsonyi theol. akadémia igazgatója, a pozso-
nyi egyház kebeléből választott : dr. Dobrovits Mátyás, Pröhle Henrik, Heim Károly, dr. Láng-
Lajos, Sziklay Ottó, id. Trsztyénszky Ferencz, Stelczer Endre, Schmidt Károly Jenő és a 
pozsonyi theol. akadémia tanári karából választott egy tanár. 

20* 
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V. Egyetemes theologiai akadémiai bizottság. (IQ14.) 

Báró Prónay Dezső elnöklete alatt : dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Véssey 
Sándor, Fabiny Gyula, Kaczián János, Raab Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, 
Poszvék Sándor, Terray Gyula, Gyürky Pál, a pozsonyi, soproni és eperjesi theol. akadé-
miák igazgatói és a pozsonyi, soproni és eperjesi theologiai akadémiai tanári karból válasz-
tott egy-egy tanár. 

VI. Lelkészvizsgáló bizottság. 

1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai: Hacker Károly, dr. Dobrovits 
Mátyás, Schmidt Károly Jenő, Hollerung Károly, Kovács Sándor, dr. Masznyik Endre ; 
póttagok: Ringbauer Gusztáv, Lenhard Károly, Pröhle Henrik, Schönwieszner Kálmán. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai : dr. Rátz Ottó, dr. Berzsenyi Jenő, 
Horváth Sámuel, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal; póttagok: 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 ; póttagok : Szeberényi Lajos (fóti), 
Geduly Lajos, Weber Rudolf, Majba Vilmos. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai : dr. Schmidt Gyula, dr. Brósz László, 
Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv ; póttagok : Dómján Elek, 
Zéman János, Szopkó Róbert, Korbély Géza. 

III. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő vagy az 
ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősb egyházmegyei fel-
ügyelő, 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. 

VIII. Pénzügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, 
báró Üchtritz Amadé Emil, dr. Fischer Sándor, Beniczky Árpád, dr. Láng Lajos, Földváry 
Elemér, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh Andor, Münnich Klímán, Izsó 
Yincze, Schleiffer Károly, Kaczián János, Gyürky Pál, hivataluknál fogva tagjai : az egye-
temes ügyész Sztehló Kornél, az egyetemes főellenőr dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes 
pénztáros Bendl Henrik és az egyetemes ellenőr Liedemann Rezső. 

IX. Egyetemes számvevőszék. (IÇ14.) 

Sóltz Gyula és Materny Lajos elnöklete alatt: Farbaky István, Schönwieszner 
Kálmán, Földváry Elemér, Broschkó G. Adolf, Radvány István, Barcza Géza, Révész János, 
dr. Szelényi Aladár, Szeberényi Lajos (fóti). 

X. Egyetemes számvizsgáló bizottság. 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt : Farbaky István, Szebe-
rényi Lajos (fóti), Földváry Elemér, Gyürky Pál. 

XI. Zsinati bizottság. 

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

XII. Hrabovszky-alapitványi bizottság, ( i ç i i . ) 

Dr. Győry István elnöklete alatt: Scholtz Gusztáv, dr. Bánó József, dr. Purgly 
Sándor, Raffay Sándor és Góbi Imre. 
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XIII. Egyetemes egyházi nyugdíj intézeti bizottság. 

Báró Prónay Dezső és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt : a bányai egyházkerület 
részéről Sóltz Gyula, Kaczián János, a dunáninneni egyházkerület részéről Laszkáry Gyula 
és Raab Károly, a dunántúli egyházkerület részéről Véssey Sándor és Jausz Vilmos, a 
tiszai egyházkerület részéről Szentiványi Árpád és Zelenka Pál, hivatalból tagja az ügy-
vivő : Gyürky Pál. 

XIV. Egyetemes levéltári bizottság. 

Sztehló Kornél és Scholtz Gusztáv elnöklete alatt Kaczián János, dr. Zsigmondy 
Jenő és dr. Szigethy Lajos. 

XV. Egyetemes adóalapi bizottság. 

Világi elnök: Báró Prónay Dezső. Egyházi elnök: Dr. Baltik Frigyes. Jegyző: 
Dr. Zsigmondy Jenő. Tagok: 

a dunáninneni egyházkerületből: Laszkáry Gyula, Pröhle Henrik, Händel Vilmos, 
Schleiffer Károly; 

a dunántúli egyházkerületből: Vargha Gyula, Madár Mátyás, dr. Berzsenyi Jenő 
(sömjéni), Szeniczey Géza; 

a bányai egyházkerületből : Sóltz Gyula, dr. Kéler Zoltán, Kaczián János, Sze-
berényi Lajos (fóti) ; 

a tiszai egyházkerületből : Szentiványi Árpád, Zelenka Pál, Münnich Kálmán, 
Materny Lajos. 

XVI. Luther-Otthont 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, dr. Bókay Árpád, dr. Petz Vilmos, Peez Samu, 
dr. Láng Lajos és dr. Mágócsy-Dietz Sándor. 

XVII. A selmeczi liczeum iskolai kormányzó tanácsa. 
t 

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, Földváry Elemér, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Leidenfrost Tódor, Raab Károly, 
gróf Stainlein Ottó, Vajda Pál, gróf Zay Miklós, Fizély Károly, Réz Géza, Fekete István 
és dr. Vitális István. 

XVIII. 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), 
Székely Gyula (1914). 

Tanártagok: Masznyik Endre (1911), Bancsó Antal (1911), Góbi Imre (1914), 
Fischer Miklós (1914). 

Jegyző: dr. Zelenka Lajos (1911). 
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Jelenlevők jegyzéke 1 
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2 Megalakulás 4 
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4. Egyetemes felügyelő évi jelentése 4 
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10. Poszvék Sándor köszönete 8 
11. Korbély Géza aljegyző esküje . 8 
12. Reformátusokkal közös ügyekre nézve kiküldött bizottság póttagjai 8 
13. U. a. bizottság választása 8 
14. Pozsonyi theol. akadémiai nagybizottság választása 9 
15. Egyetemes theol. akadémiai nagybizottság választása 9 
16. Lelkészvizsgáló bizottság tagjai 9 
17. Alkotmány- és jogügyi bizottság választása . 9 
18. Pénzügyi bizottság választása - . . . 9 
19. Egyetemes számvevőszék választása 9 
20. Egyetemes számvizsgáló bizottság választása 9 
21. Hrabovszky-alapítványi bizottság választása 10 
22. Nyugdíjintézeti bizottság választása 10 
23. Levéltári bizottság választása 10 
24. Adóalapi bizottság választása 10 
25. Közoktatási bizottság tagjai 10 
26. Egyetemes tanügyi bizottság választása 10 
27. Luther-Otthont kezelő bizottság választása 10 
28. Selmeczi liczeum iskolai kormányzó tanácsa 10 
29. Székely Gyula egyet, törvényszéki biróvá választása . 1 0 
30. Felebbezések bizottsághoz utasítása 11 
31. Felterjesztés mellőzése tanítói korpótlék ügyben 11 
32. 1848: XX. t.-cz. végrehajtása 11 
33. 1848: XX. t.-cz. végrehajtása és 1907 : XXVII. t.-cz. módosítása 11 
34. Államsegély törvényileg való biztosítása 11 
35. Párbérsérelmi adatok felterjesztése H 
36. Panaszok, sérelmek stb. érvényesítése 11 
37. Másvallású hívek eltemethetése 11 
38. Brezovai sérelmi ügy 12 
39. Tanítóknak levitái teendőkkel való megbízása 12 
40. Ihász Lajos főrendiházi tagsági helye 
41. Felterjesztés protestáns tanerők mellőzése miatt 12 
42. Utasítás a vegyes házasságok dolgában 12 
43. Indítvány a hárommilliós államsegély felemelésének sürgetésére 14 
44. 1848 : XX. t.-cz. végrehajtásának sürgetése 14 
45. Alapítványi felterjesztés nyilvántartása 14 
46. Hunfalvy Pál-alapítólevél 14 
47. Alapítólevelek bemutatása 16 
48. Takács-alapítólevél sérelmes jóváhagyása 16 
49. Lelkészi fizetések kiegészítése 16 
50. 1907: XXVII. t.-cz. módosításának sürgetése 16 
51. Államsegélyek utalványozása 16 
52. Államsegélyből befolyt összegek befektetése 17 
53. Felterjesztés budapesti protestáns theol. fakultás ügyében 1 ' 
54. Bányakerületi lelkész- és tanítóválasztási szabályrendelet 1 ' 
55. Indítvány egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet készítésére 18 
56. Négy felebbezés Reischel-alapi segélyek ügyében 18 
57. Molnár György és társai felebbezése 18 
58. Szluka István és Laczkó János felebbezése 18 
59. Simonides János felebbezése 18 
60. Ailer András és társai felebbezése 
61. Szentetornyai egyház felebbezése 18 
62. Kovácsi K. felebbezése számadások ügyében 
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63. Pozsonyi theol Akadémia és Otthon jelentese . . . ' . . 10 
64. Raffay Sándor távozása ' ' ' !q 
65. Rátz Vilmos magántanárrá választása • 1 9 

66. Exegetiko-szisztematikai tanszék betöltése 1 9 

67. Dr. Szelényi Ödön tanárrá választása 1 9 

68. Kovács Sándor és Hornyánszky Aladár pótléka 19 
69. Fürdősegély Hörk Józsefnek . 1 9 

70. Helyettesítések a pozsonyi akadémián • 1 9 

71. Változások a nagybizottság tagjai sorában ' 1 9 

72. Pozsonyi theol. akadémiai pénztár 1908. évi számadása I 9 

73. Pozsonyi theol. akadémia 1910. évi költségvetése 19 
74. Pozsonyi theol. akadémiai tanárok nyugdíjalapja 20 
75. Jelentés a theol. akadémiai igazgatói pénztárról , 20 
76. Jelentés a theol. akadémiai könyvtárról . 2 0 
77. Pozsonyi theol. Otthon 1908. évi számadása 20 
78. Pozsonyi theol Otthon 1910. évi költségvetése 20 
79. Kámory Sámuel irodalmi hagyatéka 21 
80. Jelentés az eperjesi theol. akadémiáról 21 
81. Köszönet ingyenhelyalapításért 21 
82. Theol. tanári székek betöltési- módja 24 
83. Jelentés a soproni theol. akadémiáról .21 
84. Indítvány theol. tanügyi szervezet módosítása iránt 21 
85. Kuczor Imre és Plivelics Fülöp theologusok kérelme 22 
86. Halwax Gyula kérelme 22 
87. Kettenbach Jakab kérelme 22 
88. Vallástanítási utasítások 22 
89. Indítvány egyházi főigazgatói és tanfelügyelői állások szervezése iránt 23' 
90. Helyi iskolai szabályrendeletek . . . . 23 
91. Államsegélyszerződések 23 
92. Osztroluczky Gyula selmeczi tanár felebbezése . . . . . 24 
93. Felhívás tanári szolgálati pragmatika ügyében 24 
94 Tanügyi bizottság iskolalátogatásai 24 
95. Népiskolai tanterv 24 
96. Tanítók szolgálati szabályzatának előkészítése 25 
97. Protestáns vallásoktatás akadályozása 25 
98. Katholikus ünnepek 25 
99. Indítvány hitoktatók állami díjazásának felemelése iránt 9 ZD 

100. Priekopai tanító fizetéskiegészítése 25 
101. Felekezeti tanárok és igazgatók fizetéskiegészítése . 2 5 
102. Tankönyvek engedélyezése 25 
103. Jelentés az iskolák állapotáról 26 
104. Jelentés a supplicatio megszüntetésének ügyében. 33 
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