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Alapító levél. 
Az 1838-ban elhunyt Glosius Dániel, aki a Pesti Evangéli-

kus Egyház első felügyelőjének fia volt, végrendeletében vagyo-
nának 6/20 részét a pesti magyar-német evangélikus egyház helyi 
konventjének felügyelete alatt létesítendő „Glosius Sámuel és 
Dániel alapítvány"-ra hagyta azzal a rendeltetéssel, hogy annak 
jövedelmeiből olyan szegénysorsú evangélikus tanulók, főleg teo-
lógusok támogattassanak két-két éven át évi 105 o. é. forintnyi 
ösztöndíjjal, akik külföldi főiskolákon folytatják tanulmányaikat, 
ott filozófiát is tanulnak és a magyar nyelvet birják. 

Vagyonának V40 részét ugyancsak a pesti evangélikus egy-
házra hagyta egy segédlelkész segélyezésére azzal a feltétellel, 
hogy évenként két prédikációt tartson, az egyik az uraknak a cse-
lédekkel szembeni, a másikat az embereknek az állatokkal szem-
beni kötelességeiről. 

Az örökhagyó vagyona azonban a végrendelet rendelkezése 
értelmében feleségének, Glosius-Artner Karolinának birtokában 
maradt egészen ennek haláláig. 

Ez a nemes és fenkölt gondolkozású nő elhalt férje vagyonát 
1852-ben bekövetkezett haláláig tetemesen gyarapította és arról, 
valamint saját vagyonáról 1850-ben kelt végrendeletében rendel-
kezett. 

Rendelkezése az volt, hogy a végrendeletében felsorolt hagyo-
mányok kiadása után minden fennmaradó vagyon örökségképpen 
a pesti evangélikus egyházra száll, az „Glosius-Artner Karolina 
Alapítvány" néven kezeltessék. Jövedelmei munkaképtelen lelké-
szek és tanárok, ezek özvegyeinek támogatására, két tanárjelölt 
és tanulók ösztöndíjára fordíttassék és a fennmaradó jövedelem 
tőkésíttessék mindaddig, amíg annak kamatai elégségesek lesz-
nek ahhoz, hogy abból a pesti gimnáziumban három, a soproni-
ban és a pozsonyiban két-két tanszék fenntartható lesz. 

A Glosius Sámeul és Dániel alapítvány vagyona az alapít-
vány megszerzésétől kezdve teljesen egybeolvadt a pesti evangé-
likus egyház vagyonával, az nem kezeltetett külön vagyonként, 
hanem csupán, mint az egyháznak az alapítvánnyal szemben fenn-
álló tartozása folyószámlán tartatott nyilván, amely után az egy-
ház az alapítvány részére kamatot tartozott téríteni. 
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Az 1926. évben az alapítványnak követelése az egyházzal 
szemben 114.741 korona volt, amely összeg a pengőértékre való 
áttérés alkalmával 11.58 pengő értékre számíttatott át. 

A Glosius-Artner Karolina alapítvány vagyonához tartozó V. 
ker., Bálvány-utca 8. számú ház 1916. év folyamán 600.000 K 
névértékű Egyesült Budapest Fővárosi Takarékpénztári zálog-
levélért eladatott. 

A világháborút követő pénzügyi katasztrófa következtében a 
záloglevelek teljesen elértéktelenedtek. 

A VII., Klauzál-utca 21. számú ház maradt meg, mint egye-
dül jövedelmező objektum az alapítvány birtokában. 

Alulírott Budapesti Deáktéri Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Testvéregyházak képviselőtestülete — mint az örökhagyóknak 
végrendeletében megnevezett pesti evangélikus magyar-német 
egyház közös ügyeinek képviseletére ezidőszerint hivatott szerve 
— ehhez az alapítólevélhez hiteles másolatban csatolt és annak 
kiegészítő részét képező végrendeletekben foglalt rendelkezések 
szellemének tekintetbevételével, attól az elgondolástól vezérel-
tetve, hogy a fenkölt gondolkozású örökhagyóknak végrendeleti 
intézkedéseikben foglalt nemes céljaik a korlátolt alapítványi jöve-
delem felhasználásával legalább részben megvalósíthatók legyenek 
és a nagylelkű örökhagyóknak neve és emléke fennmaradjon, az 
alapítvány kezelésére kiküldött bizottságnak, az alapítvány jö-
vendő célja tekintetében a magyarhoni evangélikus egyházegye-
tem kiküldötteivel lefolytattatott tanácskozás után, előterjesz-
tett és ehhez az alapítólevélhez mellékelt jegyzőkönyvben foglalt 
javaslatát elfogadva megállapította a következő 

a l a p í t ó l e v e l e t . 

I. 
Alapítvány neve: „Glosius Sámuel és Dániel és Glosius-Art-

ner Karolina egyesített alapítvány". 

II. 
Alapítvány célja: A tanulnivágyó evangélikus magyar ifjú-

ságnak ösztöndíjakkal támogatása és a magyar evangélikus nép-
főiskolák céljainak előmozdítása. 

III. 
Az alapítványt kezelő hatóság a Budapesti Deáktéri Ágostai 

Hitvallású Evangélikus Testvéregyházak. 
Az alapítvány kezelésére és ügyeinek intézésére a testvér-

egyházak rendes tisztújítások alkalmával megválasztandó alapít-
ványi bizottságot küld ki, melynek elnöke a felügyelő, előadója a 
főjegyző. 
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XIII. 
Az alapítvány vagyonának állaga a Budapest Székesfőváros 

Dunabalparti részének 11.166. számú telekkönyvi betétében 34.413 
hrszám alatt felvett, Budapesten a VII. kerületben Klauzál-u. 21. 
sz. alatt fekvő bérházingatlan. 

V. 
Az alapítvány biztosítására az ingatlanra annak az alapít-

ványi vagyonhoz való tartozása, valamint az elidegenítési és ter-
helési tilalom feljegyzendő. 

VI. 
Az alapítványi ház bevételeiről és kiadásairól elkülönített 

számadás vezetendő, mely minden év december hó 31-én lezárandó. 
A kiadások közé felveendők a ház jókarbantartására szüksé-

ges kiadások, a közterhek és a házkezelő díja. 
A ház tiszta jövedelmének 6%-a az E. A. 228. §-a értelmében 

kezelési díj fejében a testvéregyházak pénztárába beszolgáltatandó 
és az ezután fennmaradó összegnek Vs része a tartalékalapba helye-
zendő, 2!s része pedig az alapítvány céljaira fordítandó. 

VII. 
A folyó kiadások fedezésére nem szükséges bevételek az ala-

pítványi bizottság által meghatározott fővárosi takarékpénztár-
ban kezelendők felhasználásukig. 

A házkezelő személyét és díjazását, valamint a kezelés ellen-
őrzés módját, amennyiben a házkezelést nem az alapítványi ható-
ság gazdasági vagy pénztári hivatala végzi, mely esetben annak 
szabályzatai irányadók, a közgondnok javaslatára az alapítványi 
bizottság állapítja meg. 

A közös felügyelő és közös gondnok ellenőrzési joga és köte-
lessége a házkezelésre is kiterjed. 

VIII. 
A VI. pont szerint az alapítvány céljaira felhasználható ösz-

szeg V2 része főiskolai hallgatók részére külföldi tanulmányi ösz-
töndíjakra, XU része evangélikus, magyar iparosok részére külföldi 
tanulmányi ösztöndíjakra, ÍU része evangélikus magyar népfő-
iskolai célokra használandó fel. 

A felhasználható összegeknek az alapítványi bizottság által 
való megállapítása után az alapítványi bizottság állapítja meg, 
hogy hány tanulmányi ösztöndíj és milyen szakbeli, főiskolai hall-
gató részére kerüljön kiosztásra, hogy hány magyar iparos része-
síttessék külföldi tanulmányi ösztöndíjban és hogy a népfőiskolák 
milyen módon támogattassanak. 

A ösztöndíjak elnyerése végett bármely magyar főiskolára 
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beiratkozott, vagy azt nem régebben, mint egy évvel előbb vég-
zett volt főiskolai hallgató pályázhat. 

Az iparosok részére adandó ösztöndíjakra bármely magyar-
országi ipariskolát végzett, vagy magyar iparosnál felszabadult 
ipari pályára, vagy kézművességre készülő evangélikus, magyar 
ifjú pályázhat, aki még a 20 évet el nem érte. 

A népfőiskola támogatására kiadandó összeg elnyerése végett 
a Magyarországon működő evangélikus népfőiskolák vezetőségei-
nek kérvényei alapján határoz az alapítványi bizottság. 

A pályázat feltételeit a bizottság állapítja meg és az a Ma-
gyarországon megjelenő evangélikus egyházi lapokban közzé-
teendő és arról az érdekelt iskolák vezetői értesítendők. 

A beérkezett pályázatok és kérvények felett a főjegyző javas-
latára az alapítványi bizottság szavazattöbbséggel határoz. A bi-
zottság határozata ellen semmiféle jogorvoslatnak helye nincsen. 

Az ösztöndíjaknak egyöntetű odaítélhetése végett az alapít-
ványi bizottság ösztöndíjpályázatot készíthet, mely az alapítványi 
hatóság képviselőtestületének jóváhagyása után lép hatályba. 

IX. 
Az alapítványi ház jövedelmének a VI. pont szerint tartalé-

kolandó része külön számlán vezetendő és gyümölcsözőleg keze-
lendő. E tartalék-alapot és jövedelmeit az alapítványi házban szük-
séges nagyobb beruházásokra vagy pedig, ha idővel felszaporod-
nék az alapítvány állagának nagyobbítására kell felhasználni. 

Ha a megállapított ösztöndíjak, vagy juttatások bármi oknál 
fogva ki nem fizettettek, ezek a tartalékalaphoz csatolandók. 

X. 
Az alapítványra vonatkozó számadásokat a testvéregyházak 

számvizsgálóbizottsága vizsgálja meg és esetleges megjegyzései-
vel együtt határozathozatal végett az alapítványi bizottság útján 
a testvéregyházak képviselőtestülete elé terjeszti. 

XI. 
Ha a viszonyok változásával az alapítólevél rendelkezései be-

tarthatók nem volnának, annak módosítása az egyházi alkotmány-
ban előírt módon foganatosítandó. 

XII. 
Alulírott Budapesti Deáktéri Ágostai Hitvallású Evangélikus 

Testvéregyházak kijelenti, hogy az alapítványnak ebben az alapító-
levélben foglalt módozat szerinti kezelését elvállalja, az alapít-
ványi vagyont, melyet ezidőszerint is kezelt és birtokában tart, 
sértetlenül megőrzi és annak kezeléséért és jövedelmének rendel-
tetésszerű felhasználásáért a vagyoni felelősséget elvállalja. 
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XIII. 
Ez az alapító levél 4 eredeti példányban állíttatott ki és ezek 

az eredeti példányok megőrzés végett átadattak: 
1. a Budapesti Deáktéri Ágostai Hitvallású Evangélikus 

Test vér egy házak levéltárának; 
2. annak pénztári hivatalának; 
3. a Budapesti Ág. Hitv. Evangélikus egyházmegyének; 
4. a Magyarhoni Ág. Hitv. Evangélikus Egyházegyetem irat-

tárának. 
Kiállíttatott a Budapesti Deáktéri Ágostai Hitvallású Evan-

gélikus Test vér egy házak képviselőtestületének 1941. év február 
hó 27. napján tartott ülésében. 

D. D. Rajjay Sándor s. k. Dr. Tomcsányi V. Pál s. k. 
püspök, egyházi elnök. közös felügyelő, világi elnök. 

Dr. Bendl Alajos s. k. 
főjegyző. 

113/1941. sz. 

Ezt az alapítólevelet a budapesti evangélikus egyházmegye elnöksége jóvá-
hagyja és megerősíti. 

Budapest, 1941. évi április hó 26-án. 

P. H. 

Dr. Vladár Gábor s. k. 
egyházmegyei felügyelő. 

Kemény Lajos s. k. 
esperes. 
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I. melléklet. 
néhai nagyhírű orvos 

G L Ó S I U S S Á M U E L 
A DICSŐ II. JÓZSEF TÜRELMI NYILT-PARANCS KÖVETKEZTÉBEN 

A JÁMBOR 
PONGRÁCZ BOLDIZSÁR 

SERKENTÉSÉRE, 
a m a g a s z t o s l e l k ü l e t ű 

P O D M A N 1 T Z K Y M Á R I A 
Beleznay Tábornok özvegyének, 

anyai gondoskodása, 

L I E D E M A N N S Á M U E L J Á N O S N A K 
fáradni nem tudó buzgósága 

Adonyi György, Bakó István, Balogh Péter, Bujanovszky-Podmanitzky Erzsébet 
bárónő, Bodayk Mihály, Garay Sámuel, Horváth Jakab, Kéhler Godofréd és 
'Sigmond, Kollmeyer Sámuel, Macher András, Milecz Illés, Nizsnyánszky 
György, Pfanschmidt Keresztély, b. Podmanitzky József, Reviczky Antal, 
Schlechta Sándor, Sólyomi István, Szontagh Mihály, Tihanyi Tamás és János, 

Werthes Frigyes 
v a l l á s u k i r á n t i h ű s z e r e t e t ü k á l t a l 

hitben, szeretetben, reményben, 
egyesült erővel, 

1787-d évben keletkezett ágost hitvall evangy gyülekezet'bölcs első felügyelője, 
nagylelkű s a közjónak élt halt fiának s menyének 

néhai 

GLÓSIUS DÁNIEL és GLÓSIUS-ARTNER SAROLTÁNAK 
v é g r e n d e l e t e i 

mellyekkel a dicsők ezen gyülekezet intézeteinek nagylelkű alapítói s ápolóinak 
sorába léptek, s nem csak e gyülekezet, hanem az egész honi protestánsainak 

ö r ö k h á l á j á t m a g u k n a k k i é r d e m e l t é k , 
hivatalaikban elgyengült lelkészeik s tanáraik gyámolítását, a pesti, pozsonyi 
és sopronyi tanodáknak szilárdítását s haladását, a tanuló ifjúságnak serken-

tését s felsegélését 
S I S T E N O R S Z Á G Á N A K T E R J E S Z T É S É T 

C Z É L B A V É V É N 
A boldogult jótevőnek örök emlékéül 1853-ki Május 12-kén a nagy tanterem-

ben tartott 
„ G L Ó S I U S " -ünnepély alkalmával 

a pesti á. v. gyülekezet tanodája hálás méltánylással s illő kegyelettel közre 
bocsátotta. 

PESTEN, 1 8 5 3. 
Lukács László könyvnyomdája, Országút Kunewalder-ház 6. sz. 
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Glosius Dánielné szül. Artner Sarolta végrendelete. 

A szentírás azon tételét „Rendelkezzél házad felett, mert halálod egészen 
bizonyos" megfogadva, ezennel rendelkezésemre álló vagyonom felett végrendelke-
zem és egyúttal a pesti vármegyénél letétbe helyezett, hazánk jelenlegi helyzeté-
nek úgyis kevésbé megfelelő eddigi végrendeleteimet ünnepélyesen visszavonom és 
semmisnek nyilvánítom. 

Miután azonban saját vagyonom különféle forrásból származott, t. i. öröksé-
gemből, legbensőbb szeretett és felejthetetlen férjem végrendelkezéséből és szorgal-
mammal és takarékossággal gyűjtött szerzeményemből: szükségesnek tartom a ren-
delkezésre álló vagyonomra vonatkozólag a következő magyarázatokat adni. 

Boldogult férjem GLOSIUS DÁNIEL mind életbenlétében, mind pedig vég-
rendeletében teljes bizalommal ajándékozott meg engem és meg volt győződve arról, 
hogy az ő vagyonát nem fogom kisebbíteni és ennek meg is feleltem. — Miután ő 
azonban cselekvő vagyonát tápiószentmártoni zálogbirtok ügyében ellene indított 
per miatt nem tudta pontosan meghatározni, azt én fogom megtenni. 

Az ingóvagyon, arany, ezüst, ékszerek kivételével, melyek végrendelete 
értelmében saját vagyonomat képezik, férjem cselekvő állaga a következő téte-
lekből áll: 

Konvenciós érme 
fl. kr. 

a) Egy major Pesten, mely ma is fennáll. Az 1838. évi árvíz után 
Pest utcáit rendezték. — Itt is egy új utcát nyitottak, mi által 
a major területéből egy részt kisajátítottak, amiért 3.127.— 
osztrák értékű fl., vagyis 1.250.— fl. konvenciós pénzben meg-
váltási összeget kaptam a várostól. Annak ellenére, hogy a be-
állott körülmények miatt — melyek Pest városát is közelről 
érintették — a telkek értéke leszállt és ennek következtében 
ezen majornak sincsen meg előbbi értéke, én azt mégis úgy 
értékelem, ahogyan valamikor értékesíthető lett volna és pe-
dig konvenciós pénzben 10.000.— 

b) Készpénz, melyet boldogult férjem előre nem látható esemé-
nyek miatt a vármegyeházán ezüstben helyezett letétbe 3.000.— 
900 drb. arany dukát 4.050.— 

c) Tőkevagyon: 
aa) Báró Podmanitzky Lajos által visszafizetett 1.000.— fl.-os 

Wartensleben féle tartozás 1787. évi váltság-jegyekben 400.— 
Átvitel: 17.450.— 
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Konvenciós érme 
fl. kr. 

Áthozat: 17.450.— 
bb) Báró Podmaniczky József örököseinek tartozása konvenciós 

pénzben 1.500.— 
cc) Egy tőke Báró Orczy József örököseinél, bár régi időkből való, 

de miután a kötelezvény 1800. évben kicseréltetett a 23.000.— 
fl.-ot az akkori árfolyamon számíthatom 9.200.— 

dd) A Kemniczer örökösök 5.000.— fl. tőkét fizettek nekem 1804. 
évről, bár ezt is csak a folyó évi árfolyamon kellene felvenni, 
én azt mégis teljes értékkel, pénzjegyben számítom 2.000.— 

ee) Báró Orczy örököseinél 1.000.— fl.-os tőke áll fenn 1808. évből 
— tekintet nélkül az akkori árfolyamra, ezt is teljes pénzjegy 
értékben veszem 400.— 

f f ) Kubinyi András úrnál 1818. évből van 1.000.— fl. 400.— 
gg) Ugyanannál és Kubinyi Ágostonnál van 1829. évből két kötelez-

vényre 1.000.— 
hh) Gosztonyi András úrnál 1822. évből 300.— fl. osztr. érték 120.— 

d) A Tápió Szent Márton-i zálogbirtok. Hogy ezen birtok az állat-
és birkaállománnyal és az egész felszereléssel együtt mely ér-
tékben vétessék fel, azt férjem saját maga állapította meg ab-
ban az átadási szerződésben, melyet feltételesen kötött meg 
Blaskovics úrral arra az esetre, ha a vételáron Pesten meg-
felelő házat vásárolhatna. — Ő tényleg vett is házat a kígyó 
utcában, a szomszéd elővásárlási joga alapján attól elüttetvén, 
kénytelen volt azt Gamperl-nek átengedni. Miután a feltétel 
nem állott be, a szerződés érvényét vesztette. Ezen szerződés 
papírjaim között található és bár férjem aláírását leszakította, 
miután azt sajátkezűleg írta, az elegendő bizonyítékot nyújt a 
birtok értékét illetőleg, úgymint: 54.000.— 

Ezzel boldogult férjemnek egész rendelkezésre álló va-
gyona a részemre juttatott drágaságok és háztartási felszerelé-
sek kivételével konvenciós pénzben 86.070.— 

Ebből a tömegből levonandók a következő tételek: 
aa) Hozományom 1.400.— 
bb) Torkosi féle örökségem 1.717 fl. 35 kr. osztrák értékben 687.02 
cc) Férjem Pest vármegyénél fennálló 1.500.— osztr. értékű adós-

sága, melyet én fizettem ki 600.— 
dd) Férjemnek Josephy superintendensnél lévő 1.000.— fl. o. é. 

tartozása, én fizettem ki 400.— 
ee) A pesti evang. magyar egyház lelkésze részére férjem aláírt és 

én azt kifizettem 200.— 
Összesen: 3.287.02 
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Ha ezt az összeget férjem 86.070.— fl. konvenciós pénzben lévő cselekvő vagyo-
nából levonjuk, marad mint rendelkezésre álló alap 82.782 fl. 58 kr. konvenciós 
pénzben. 

Ezen cselekvő vagyon felosztásáról férjem végrendeletében rendelkezett, 
amelyből egy példány a Pest vármegyénél van letétben, két eredeti példány azon-
ban irataim között találhatók; az egyik részemre, a másik halálom után lepecsételve 
a soproni evang. konventnek kézbesítendő. 

Meg kell még jegyeznem, hogy miután vagyonunk különféle véletlenségek 
folytán, különösen a leértékelés és értékcsökkenés miatt majdnem felével kisebbe-
dett, boldogult férjemnek határozott kívánsága, hogy az általa létesített alapítvá-
nyok veszélynek és ingadozásoknak ne legyenek kitéve, az, hogy vagyona tőkeösz-
szegekben ne helyeztessék el, sem azon állampapírok ne vásároltassanak, hanem 
egész vagyonát ingatlanokba, elsősorban pesti házakba kell beruházni, még akkor is, 
ha azok csak 4 százalékot fognak hozni. Miután Pest növekedőben van, a házak belső 
értéke napról-napra nő. Ugyanezen okból akarta a szentmártoni birtokot is eladni és 
házat vett 75.433 frt. 20 kr.-ért konvenciós pénzben, melyet azonban az elővásár-
lási jog folytán elvontak tőle. 

Mindaz, ami halálom után ingatlanokban, telkekben, készpénzben, vagy tő-
kében, drágaságokban és mindennemű ingóságokban azon 82.782 frt. és 52 kr. kon-
venciós pénzben, levonása után fennmarad, az kizárólagos tulajdonom éppen úgy, 
mint a férjem által vagyonából részemre végrendeletileg hagyott V22 rész, melynek 
értéke 8.278 frt. 178/10 kr. konv. pénzben. 

Ezen szabad rendelkezésemre álló vagyon részint saját örökségemből kelet-
kezett, részben férjem hagyományából, részben onnan, hogy a szentmártoni fundus 
instructust, a juhokat 1000 darabbal és a szarvasmarha számát is tetemesen növel-
tem, — miért is a birtokot 8.000.— forint konvenciós pénzzel magasabban adtam 
el, mint ahogyan férjem akarta; — részben saját szorgalmammal, egyszerű és visz-
szavonult életmóddal gondosan megtakarított fillérekből keletkezett. 

Ezen saját vagyonom felett (minden eddigelé létesített végrendeleteim vissza-
vonásával, egyszersmind magamnak azt a jogot fenntartva a körülmények szerint 
mást készíteni vagy egy fiók végrendelettel ezt megváltoztatni vagy ha halálom után 
némelyik drágaságom, arany, ezüst, ékszer vagy egyéb berendezési tárgyakon saját-
kezűleg írt cédula vagy ugyanolyan felírással ellátott csomag találtatnék, a miből 
nyilvánvalóvá válik, hogy kinek akarom ajándékozni, úgy ezennel ünnepélyesen 
kijelentem, hogy ezen megjelölést ünnepélyes utolsó akaratomnak kívánom tekinteni 
és végrehajtatni) következőképpen végrendelkezem: 

1-ször Barabás Karolinának, ki 25 év óta pontosan kiadott fizetésért nálam 
volt és minden dolgomban segített, évi 300.—, szóval Háromszáz forint konv. pénz-
ben hagyományozok, mely neki negyedévenként előzetesen élete tartamára az álta-
lános örökösöknek jutó tőkeösszeg kamataiból kiadandó. 

Ugyanezen Barabás Karolinának hagyományozom a hálószobámban található 
összes bútorokat, az állóórával, a tükörrel, ágyneművel együtt, szóval a hálószobám-
ban található összes berendezési tárgyakat, a festmények kivételével, amelyekből 
csak az engemet ábrázoló képet kapja: Azonkívül kiválaszthat magának valamit a 
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konyhából és cselédszobából. Továbbá neki hagyományozom fehérneműmet (az asz-
tali fehérneműt kivéve), azon két kisebb ezüst gyertyatartót, amelyeket rendesen 
használtam, hat pár ezüst kést és villát és ugyanannyi evőkanalat és hat kávés-
kanalat és azon tálaló kanalat, melyet használtam, agyagedényeket és csészéket, 
melyek használtattak és 6 porcellán csészét és 1 kannát. 

2-szor Bicskeyné Holló Erzsinek, volt szentmártoni juhászom leányának, kit 
gyermekkora óta nálam tartottam, neveltem és meghatározott bér mellett öltöztet-
tem, őt rangjához mérten minden szükségesben taníttattam, őt kiházasítása alkal-
mával 100 frt.-tal és ágyneművel (melyet megőrzésre édesanyjának adtam át) meg-
ajándékoztam, 200.—, azaz Kettőszáz o. é. forintot hagyományozok. 

3-szor Barabás Karolina fivérének, Barabás István úrnak Szentgyörgyön 250, 
azaz Kettőszázötven o. é. forintot hagyományozok és ugyanannyit a két másik fivér-
nek, Barabás Dániel és Antalnak, mindegyiknek Kettőszázötven o. é. forintot. 

4-szer. A tápiószentmártoni evang. Egyháznak 1.000.— o. é. forint tőkét ha-
gyományozok, melynek évi kamata négy részre osztva lU az evang. prédikátornak, 
l / i a tanítónak, XU a templomnak és V« három iskolásfiú kisegítésére, kiknek szü-
lei a legszegényebbek, azonkívül a szentmártoni ev. iskola jobb dotációja fejében 
Kettőszáz o. é. forint tőkét rendelek. Az évi számadások az egyházmegyénél le-
rakandók. 

5-ször. Faskó Lajos asztalossegédnek, kit gyermek korában magamhoz vet-
tem, gondoskodtam róla és őt tanoncnak adtam és a ki már egynehány év óta ván-
dorol, ha halálom után két éven belül visszajön és mester akar lenni, az ennél elő-
forduló költségek megfizetésére 500.—, azaz Ötszáz o. é. forintot hagyományozok, 
mely összeg részére takarékpénztárnál elhelyezve, a kamatok a tőkéhez adandók. 
Amennyiben halálom utáni 2 éven belül nem jelenne meg — miután valószínű le-
hetne, hogy elhalálozott — úgy ez a hagyomány az általános örököseimé legyen. 

6-szor. A pesti ev. Iskolán a retorika és Syntaxis két tanárának jobb java-
dalmazására 500.— o. é. forint tőkét hagyományozok. Az esedékes kamatok kö-
zöttük két egyenlő részben megosztandók. 

7-szer. 300.—, azaz Háromszáz forintos tőkét azon célra rendelem, hogy a 
kamatok abból a pesti ev. egyház magyar és német lelkésze között egyenlően el-
osztassék azon megjegyzéssel azonban, hogy miután a haza java megkívánja, hogy 
a nemzet előrehaladása nemcsak hogy ne akadályoztassák, hanem inkább minden 
erőből előmozdíttassék, ők minden lehetőt megtegyenek, hogy a magyar nemzeti 
nyelv kiterjesztessék és előmozdíttassék. 

8-szor. Drága férjem arcképfestménye a soproni evang. konventnek adassék 
át, anyósom képe unokanővérem néhai Royko szül. Staniszlaidesz Sarolta örökösei-
nek, a többi családi kép azonban a hozzátartozó családoknak adassék át. 

9-szer. Benyovszky Bianka keresztleányomnak, Benyovszky Péter úr leányá-
nak ezüst mosdótálamat hagyományozom, amennyiben azonban előbb elhalna, nő-
véreinek egyike kapja, sorshúzás útján. 

10-szer. A pesti vakok intézetének 500.—, azaz Ötszáz forint konv. pénzbeli 
tőkét állapítok meg és az ezutáni kamatok addig csatolandók a tőkéhez, míg annyira 
növekedik, hogy annak kamataiból egy szerencsétlen vak fenntartható legyen. Ezen 
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tőke a pesti ev. egyház gondnokának kezelésére és elszámolására legyen bízva, a 
szerencsétlen vakot azonban egy a felügyelő és két másodfelügyelő ugyanazon egy-
ház a magyar és német lelkészekből álló bizottság nevezze meg. 

11-szer. Pesti szegény evang. kézművesek támogatására, különösen kezdők-
nek, kik ugyanazon bizottság által kijelölendők, 500.—, azaz Ötszáz forint konv. 
pénzből álló tőkét rendelek, amely értékállóan elhelyezendő. 

12-szer. Temetésem napját követő napon százhúsz forint konv. pénzben pesti 
evang. egyházunk szegényei és igazán szükséget szenvedők között osztassék ki, ame-
lyeket a lelkész urak fognak megnevezni. 

13.-szor. Az általam örökölt 3.500.— o. é. frt. vagy 1.400.— fort. konv. 
pénzben és a Torkos-féle örökségből nekem juttatott 1.717.35. o. é. vagy 687 frt. 
02 kr. konv. pénzben az Ártner és Torkos ágon legközelebb álló rokonaimnak 
adassék ki. 

14-szer. Majorom házmesterének, Spanberger polg. fésűsnek, miután becsü-
letesen szolgált, ha elhalálozásomkor még szolgálatomban van, Kettőszáz o. é. frt.-t 
hagyományozok. 

15-ször. A többi, bármilyen néven nevezendő ingóságom, amelyre vonatko-
zólag oly módon, mint fent az első pont előtt érthetően kijelentettem, különlege-
sen nem rendelkeztem (mert azon tárgyakat, amelyeket ezen módon megjelölni 
fogok, kérem természetben azon személyeknek kézbesíteni, akiknek neve kézírásom-
mal megjelölve meg fog találtatni), árverésen eladandó és készpénzzé teendő — 
ezen összegezett tömegből az összes fenti hagyományok, gyógyszertár, orvos, teme-
tési költségek és a végrendeleti végrehajtónak 50.—, azaz Ötven dukát arany ter-
mészetben kifizetendő és kiegyenlítendő, — a még fennmaradó vagyon, általános 
örökös vagyon tömegének tekintendő — s a következőképpen kezelendő: 

Ügy mint férjem, én is örökös alapítványokat kívánok létesíteni. A férjemé 
az ő nevét, az anyém a „Glosius-Artner Carolina alapítvány" nevet viselje. Hogy 
sem a férjem, sem ezen saját alapítványom sem értékcsökkenésnek, sem uzsora-
spekulátiónak kitéve vagy árfolyamváltozásnak ne essen áldozatul, vagy ahogy a 
mindennapi szomorú esetek bizonyítják, csődveszélyek vagy zárlat folytán, az el-
veszés veszélyének ki ne legyen téve, boldogult férjem akarata szerint elrendelem, 
hogy a rendelkezésre álló pénz ingatlanokba, különösen pedig pesti és pozsonyi 
házakba helyeztessék el. Még akkor is, ha ezek a házak csak 6°/o-ot, vagy 5%-ot, 
vagy akár csak 4%-ot fognak is jövedelmezni. Jelenleg férjem alapítványa és az 
én alapítványom egy része az általam a Bálvány-utcában 75.433 frt. 20 kr. konv. 
pénzért megvett házban fekszik és a fent megjelölt és 10.000.— konv. forintra be-
csült majorban (jelenleg VII., Klauzál-utca 21.), ennek következtében itt 85.433 
konv. frt. 20 kr. van elhelyezve. Miután férjem tömege, ahogyan az fent körül 
van írva — 82.782 konv. frt. 58 kr. tesz ki, amiből nekem két huszad 8.278 frt . 
17 8/10 kr. konv. pénz jár, látható, hogy férjem alapítványa 74.504 konv. frt. 
40 2/10 kr.-val azon pesti városi ingatlanokban fekszenek; miután azonban ezek 
85.433.20 konv. frt.-ban vannak értékelve, úgy marad 10.928.39 8/10 konv. frt., 
amely az én hagyományaim értékálló alapjául szolgál. 

Ha azonban ezen házak értéke bármilyen szerencsétlenség vagy baleset foly-
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tán csökkenne, mindkét alap, úgy a férjem 74.504 frt. 40 2/10 kr. konv. pénz-es, 
mint pedig az én 10.928 frt. 39 8/10 kr. konv. p. összegű egyenlő mértékben le^ 
értékelendő; ha azonban a telkek értéke növekedik és a kamatok emelkednének — 
az alapítványi ösztöndíjak aránylagosan nagyobbodnak. 

Az én részemre eső 10.928 frt. 39 8/10 kr. konv. p. összeghez adandó még 
a halálom után található vagyonom, álljon az az általam vagy ezután veendő házak 
és telkekből, tőkékből, készpénzből, vagy az árverésen eladandó tárgyakból befolyó 
összegekből — mely az egész rendelkezhető vagyonomat fogja képezni. 

Az alapítványomnak jutó tömeg a 10. pontban megnevezett pesti evang. egy-
házi bizottság és két olyan tekintélyesebb ügyvéd és orvosdoktor által kezeltessék 
és igazgattassék, kik evangélikus ügyeinkbe be vannak avatva. Ezek fogják kine-
vezni a jutalmazandókat (kik jó bizonyítványokkal ellátva, a legérdemesebbeknek 
és legszegényebbeknek találtatnak). 

Ami a házakon és telkeken kívül készpénzben befolyik és a hagyományok 
leütése után megmarad, vagy ha az adósok egyike tartozását megfizeti, ha az pesti 
vagy pozsonyi ház vételére (és ha az csak 5°/o-ot fog jövedelmezni) nem fordít-
ható és abban el nem helyezhető, ugyanazon bizottság esetleg mint kölcsönt is 
fogja azt elhelyezni vagy szolid pesti, pozsonyi, soproni vagy győri házakra, a bírói 
becsérték egyharmadáig, vagy olyan mezőgazdasági birtokra, melyek jogerősen a 
birtokos tulajdonát képezik, szintén a bírói becsérték egyharmadáig, vagy ha a bir-
tok csak zálogtulajdon, a zálogösszeg fele értékéig elhelyezni és a kötelezvényt 
(melynek tartalma minden bekövetkezhető esetre, amennyire az emberi előrelátás 
és jogi ismeret csak megengedi, személyre való tekintet nélkül, ahogyan az evang. 
szegényes alapítványokkal az megtörtént, a tőkét biztosítandó, a végrendelet végre-
hajtó szövegezze és a bizottságnak pontos betartásra és zsinórmértékül szíves lesz 
kézbesíteni) — a birtokra vagy házra be lehet táblázni. 

A kamatok és házbérek beszedése,úgymint a szükséges bírói lépéseket egy 
fiatalabb, de becsületes és munkás, a bizottság által kinevezendő ügyvéd végezze, 
kinek évi tiszteletdíja a bizottság belátása szerint száz vagy százhúsz forint lehet, 
ez kézbesítse a gondnoknak haladéktalanul a bevételezett összegeket, addig amíg 
egy tőke biztosan elhelyezhető lesz, egy bankban vagy takarékpénztárban fogja 
elhelyezni. 

Amennyiben az adós a kamatokat a félévi határidőre le nem fizetné, a tőke 
felmondottnak tekintendő és visszakövetelendő. 

Ezen általános örökösömnek tekintendő alapítványom részére hagyott hagya-
tékból negyedévi előleges részletekben lefizetendő az 1-ső pontban megemlített 
Barabás Karolina-féle Háromszáz forintja konv. pénzben, ameddig él és halála után 
ez is alapítványomnak, mint általános örökösömnek javára esik; azután fizetendő 
az ügyvéd tiszteletdíja és ebből fedezendők a szükséges javítások. 

Általános örökösöm öröksége a következőképpen használandó fel: 
1-ször. Miután a szomorú tapasztalat mutatja, hogy lelkészek és tanárok agg-

kori gyöngeség, , krónikus betegségek, vagy elmegyengeség miatt képtelenek tiszt-
ségüknek megfelelni, anyagi eszközeik pedig ellátásukra nem elegendők, az ember-
szeretet megkívánja, hogy ilyen elhagyott szegényekről keresztyéni módon gon-
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doskodás történjék. Ezért a bizottság olyan gyámoltalan és szavahihető bizonyítvá-
nyok által (melyek egy méltó orvos, egyházi és világi felügyelő és gondnok által ki-
állítandók) valóban nyomorúságosnak talált lelkészeknek és tanítóknak (azonban 
csak gimnáziumi, vagy magasabbrendű iskolákból) Magyarország összes püspöksé-
geiből, kivévén azon részeket, melyek magukat pánsláv ideák által Magyarország-
tól elkülöníteni akarják, számszerint hat, ha az alapítvány jövedelemi kielégítő, 
mindegyiknek hatvan, nyolcvan, legfeljebb azonban egyszáz konv. é. forintot évente 
kiadatni. A végrendeleti végrehajtónak jogában álljon az első igényjogosultak kö-
zül kettőt kijelölni. 

2-szor. Nyolc evangélikus lelkész és gimnáziumi vagy főiskolai tanár szegény 
és szükségetszenvedő özvegyei (a Slavia kivételével, amennyiben .létesülne, a Bács 
megyében, a Bánátban, Slavoniában és Horvátországban fennálló egyházak azon-
ban, miután azok önkéntesen nem kívánnak elválasztva lenni) adományban része-
síthetők és a bizottság által a jövedelem mértékéhez képest, a gyermekek számá-
nak figyelembevételével évi 30, 40, 50, legfeljebb azonban hatvan forint konv. p. 
engedélyezhető. Amennyiben azonban a legközelebbi két pontban említett szüksé-
getszenvedők szám szerint nincsenek annyian — ami kívánatos —, úgy a kiosztásra 
nem kerülő összegek tőkésítve az általános örökösi-tömegének javára essék. 

3-szor. Két lutheránus evangélikus jelöltnek, különösen azoknak, akik magu-
kat tanárokká kívánják kiképeztetni, vagy mechanikára, vagy hydraulikára szánják 
magukat, ha külföldi főiskolákra mennek, mindegyiknek két éven át 50, azaz Ötven 
forint konv. é. adandó ki. 

4-szer. A pesti evangélikus gimnáziumban a syntaxistól felfelé két szegény, 
jól tanuló és becsületes magaviseletű tanulónak évenként egyenként 20, azaz Húsz 
forint konv. é. odaítélendő. 

5-ször. Ami az évi jövedelemből ezen fent említett 4 pontban meghatáro-
zott teljesítmények után fennmarad, addig tőkésítendő, míg a megtakarított jöve-
delmekből olyan tőke növekedik, melynek, kamatai egy pesti evangélikus gymná-
ziumi, magasabb fokú tanár fizetésére elegendők; azután az alapítványi jövedelemnek 
újólag megtakarítandó feleslegéből egy második, majd a harmadik ugyanazon gym-
náziumi, vagy idővel Collégiumi magasabb fokú tanár fizetéséhez szükséges tőke 
gyűjtessék; ezután két tanárra a soproni, utána ugyancsak két tanárra a pozsonyi 
evangélikus iskolánál megtakaríttassék. 

6-szor. Ha ezen tanszékek mind be vannak töltve, vagy ha a lelkészek és 
tanárok az általános országos alapból fognak fizettetni, alapítványom megszűnik és 
akkor az a bizottság a magyarországi evang. egyházegyetem három világi és két 
egyházi elöljárójával tanácskozzék, hogy ez az alapítványi vagyon Magyarország 
akkori helyzetében milyen jótékony célra —- legyen az gazdasági vagy műszaki 
fordíttassék, melynek kivitele ugyancsak annak a bizottságnak lesz a kötelessége. 

7-szer. Ezen alapítványi jövedelmekről a pesti evangélikus egyház gondnoka 
vezessen számadást. 

16-szor. Tetemem a lelkész által a sírhelyig kísérendő, addig míg hült tete-
mem nincsen elhantolva, mert irtózom a kegyetlen sírásók és halottaskocsisoknak 
a halottakkal való borzalmas eljárásától, ha felügyelet és kíséret nélkül magukra 
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vannak hagyatva és tetemem jó férjem mellé, a temetőben általam létesített sír-
boltba temetendő. 

17-szer. Végrendeleti végrehajtóul felkérem Benyovszky Péter urat, volt 
ügyvédet, jelenleg országos ítélő táblai ülnököt, kinek becsületességében és jóravaló-
ságában teljesen megbízom és akinek fáradozásáért emlékül természetben 50, azaz 
Ötven dukátaranyat rendelek; ha ő előttem elhalálozna, úgy ezen végrendelet vég-
rehajtását ugyanolyan jogokkal és előnyökkel Füredy Lajos vagy Royko Lajos úr 
végezze. Vagy ha ezek mind meghalnának, a pesti magyar-német konventi választ-
mány nevezzen ki valakit erre. Ha a végrendeleti végrehajtó a végrendeletet végre-
hajtotta, annak eredetije a pesti evangélikus egyház irattárába lerakandó, az általa 
láttamozott kivonatok pedig az érdekelt feleknek kézbesítendők. 

Ez utolsó akaratom és rendelkezésem, amelyet azzal zárom, hogy a minden-
ható Istennek köszönetemet fejezem ki minden jótétemény, öröm és kegyelemért, 
amit ezen a földön élvezni engedett. Neki ajánlom lelkemet. — Köszönetet mon-
dok összes barátaimnak az irántam tanúsított jóakaratukért és tartsanak meg em-
lékezetükben. Kijelentem egyúttal, hogy ezen végrendeletet magam akaratából tet-
tem, de azt nem írtam sajátkezűleg — és a törvény előírása szerint öt általam fel-
kért tanú által megerősítettem. — Ezen végrendelet 9. oldalán a 16. sor előtt 
marginaliter a „férjem" szó hozzáfűzetett. Pest, 1850 február 26-án. 



nemes Glosius Dániel úr végrendelete 

Isten nevében. Barátaim legtöbbje elhalálozott, jó és nekem örökké felejthe-
tetlen édesanyám is meghalt és én már 57 éves vagyok; legszebb életidőm elmúlt 
és Isten tudja, meddig kell még itt időznöm; így kötelezve érzem magamat, egész-
séges testtel és szellemi erőm teljében végrendeletet alkotni és elhunytom esetére 
összes ingatlan és ingó vagyonom felett a hazai törvények védelme alatt, végaka-
ratomként a következő végrendeleti intézkedéseket határoztam és állapítottam meg: 

1-ször. Hőn szeretett feleségem született Artner Karolina, kivel 28 évig 
örömteljes házasságban, megelégedetten éltem, halálom után, ameddig él és mint 
özvegy nevemet fogja viselni, mint haszonélvező (qua usufructuaria) összes vagyo-
nom birtokában maradjon; majorom, minden tőkém jövedelmét, egyszóval minden 
ingó és ingatlan vagyonomat ameddig nevemet, mint özvegy fogja viselni — ő él-
vezze és miután feleségemet, mint derék, igazán erkölcsös, kötelességeit mindég 
lelkiismeretesen végző asszonyt ismerem, ki bizonyára semmit sem fog eltékozolni 
és bizalmammal sohasem fog visszaélni, hanem minden gondoskodása arra fog irá-
nyulni, hogy vagyonom, amelynek birtokában megmarad s annak minden jövedel-
mének élvezete részére rendelkezésemmel biztosítva van, ne kisebbíttessék; felesé-
gem erkölcsös jellemében teljesen megbízom, elrendelem továbbá, hogy vagyonom 
halálom után, ameddig feleségem élni fog, ne írassék össze, feleségem halálom után 
összes vagyonomat saját maga kezelje, anélkül, hogy valakinek számadást adjon, 
vagy pedig akarata szerint kezeltesse. Ezen végrendeletem csakis feleségem halála 
után tétessék közhírré; miután feleségem, ameddig él és mint özvegy nevemet fogja 
viselni, összes vagyonom birtokában marad és összes vagyonom jövedelmét élvezni 
fogja, úgy magától értetődik, hogy az ezen végrendeletemben meghatározott örök-
ségek és hagyományok csakis feleségem halála után lesznek kifizethetők és kifize-
tendők. 

2-szor. Mielőtt vagyonom felett a további rendelkezéseket megteszem, örök-
ségeket és hagyományokat meghatározok, szükségesnek tartom kinyilatkoztatni, 
hogy szüleim szüleiktől kaptak-e valamit, mint ági vagyont és mennyit, azért, hogy 
végrendeletem végrehajtásánál, az én vagy feleségem halála után, azután igazodni 
lehessen. Édesanyám Glosius Karolina sz. Küttel édesapjától Küttel György Sá-
mueltől tudtommal négyezer forintot örökölt; amennyiben gyermektelenül elhalá-
loznék, úgy ez az összeg feleségem halála után, mint anyám ági vagyona ismét leg-
közelebbi rokonainknak Staniszlaidesz Zsuzsánna és Gamauf Sarolta mostohanővé-
reinek, mindkettő született Küttel, visszajár, ha magukat, mint házasságból szár-
mazó utódok igazolhatják. Miután egész vagyonom a reductio és a scala miatt nem-
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csak nagyon kisebbedett, hanem egészében papírpénzzé vált, úgy a rokonok az ági 
vagyont conventiós pénzben követelhetnék, itt kimondottan rendelkezem, hogy azok-
nak ezen ági vagyon papírpénzben, bécsi valutában fizettessék ki. Anyám még 
édesanyjától, született d' Helvetius Anna Reginától, d' Helvetius János György egy-
kori pénzváltó leányától — ha nem tévedek — hatezer forintot örökölt, mely ösz-
szeg azután, ha gyermektelenül elhaláloznék, feleségem halála után, mint ági va-
gyon a d' Helvetius-féle családra — ha valaki még ezen ágból létezne — visszaes-
nék. Miután anyámnak d' Helvetius Anna Regina édesanyjától csak egy nővére 
maradt, ki mint hajadon elhalt és d' Helvetius Anna Regina egyik fiútestvére — 
édesanyám nagybátyja, Dr. Helvetius János Kristóf, ki a Portugall herceg vértes 
ezredben, mint kapitány császári szolgálatban volt, gyermektelenül meghalt, azért 
még az az eset lehetséges, hogy d'Helvetius Anna Regina másik testvérétől, d' Hel-
vetius Miksa Rezső után, ki a sziléziai Schweidnitzban élt, még vannak utódok, kik 
a fent említett ági igényt tarthatnának, úgy elrendelem, hogy azon esetben, ha 
d' Helvetius Rezsőnek jogszerinti utódai jelentkeznének és igényüket igazolhatnák, 
ezeknek a fenti Hatezer forint papírpénz bécsi valutában, úgy ahogyan édesanyám 
ági vagyonára vonatkozólag, amelyet édesapjától örökölt, rendelkeztem, feleségem 
halála után kifizettessék. De miután azon örökségnél, amelyet édesanyám dr. Hel-
vetius Anna Regina anyjától kapott, szintén hagyomány vagy hagyományok foglal-
tattak, amelyek rokonoktól származtak és nem tartoznak az ági vagyonhoz, így 
d' Helvetius Miksa Rezső utódainak azt kell kimutatniok, hogy mi jár nekik de 
jure successiónis és amennyiben ezen összeget nem adhatnák meg, úgy akarom, 
hogy minden esetre hatezer o. é. forintot kapjanak, mert úgy tudom, hogy az ági 
vagyon tulajdonképpen annyit tett ki, amit édesanyám egyenesen d' Helvetius Anna 
Regina anyjától örökölt. Mindenesetre az én és feleségem halála után, ezek után 
vagyonomból hatezer forint, elkülöníttessék és törvényes kamatokra addig kölcsön 
adandó, amíg eldőlt, hogy maradtak-e d' Helvetius Miksa Rudolf után leszárma-
zottak vagy sem; ha ennek leszármazottjai jelentkeznek és magukat, mint ilyenek 
igazolhatják, úgy a fent említett hatezer forint ezeknek kifizetendő; azon esetre, 
ha a többször említett d' Helvetius Miksa Rezső leszármazottjai nem jelentkezné-
nek, vagy ha magukat nem képesek igazolni, úgy a fent említett hatezer forintos 
összeget alapítványnak rendelem, melynek kamataiból evangélikus lutheránus lel-
készek szegény özvegyei évenként támogatást vagy nyugdíjat kapjanak; a kamatok 
fele pedig olyan özvegyeknek ítéltessék oda, kiknek férjei Pest vármegyében, fele 
pedig özvegyeknek, kiknek férjei Sopron megyében voltak lelkészek, ugyanazon 
célra az említett tőke fele a soproni evangélikus-lutheránus konventnek, fele pe-
dig a pesti evangélikus-lutheránus konventnek adassék át. Glosius Sámuel, jó, 
örökké felejthetetlen édesapám szüleitől semmit sem örökölt; mert azt a keveset, 
ami reá esett volna, Babett nővérének, férjezett Mathesius-nének ajándékozta, 
még azt az egynéhány könyvet is, amit magához vett, neki kifizette és őt továbbra 
is állandóan támogatta. Apai részről tehát nincsen ági vagyonom, amelyre rokonai 
még a legcsekélyebb igényt emelhetnék; mindene, amije volt, sok szorgalommal és 
fáradsággal szerzett tulajdona volt, amelyből a szeretetteljes jó apa már életében, 
bizalommal jellememre egy tekintélyes részt és pedig szentmártoni birtokot nekem 
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ajándékozta és átadta és minden vagyona halála után nekem, mint egyedüli fiúnak 
és örökösnek maradt tulajdonul, mely felett úgy, mint a még életében nekem aján-
dékozott és átadott Tápiószentmárton-i birtokról szabadon rendelkezhetek. A seala 
és leszállítás folytán és anélkül, hogy a konvenciós pénz papírpénzben fizettetett, 
nagyon sokat vesztettem, de az ipari gazdálkodással, szorgalmammal és takarékos-
ságommal egyet-mást szereztem; nem kell azonban azt meghatároznom, hogy meny-
nyit vesztettem és mennyit szereztem, mert gyermektelen vagyok és anyám jele-
zett ági örökségén kívül, amelyről már rendelkeztem, hogy hogyan állíttassék visz-
sza, nincsen senkinek még a legkisebb joga vagyonomra. Én, annak levonása után, 
amit édesanyám ági vagyont örökölt, nemcsak arról, amit én mindenesetre magam 
szereztem, hanem arról is, amit nekem kedves édesatyám életében ajándékozott és 
átadott és arról is, amit én mint egyedüli ifjú tőle örököltem és így tehát összes va-
gyonom felett teljesen szabadon, úgy ahogyan akarom disponálhatok, végrendelkez-
hetek és rendelkezhetek, úgy ahogyan egész vagyonom felett ezen végrendeletben 
rendelkezem és végrendelkezem. 

3-szor összes bútoraimat, ezüst tárgyaimat, arany- és más dohányszelencék 
(dobozok), órák, gyűrűk és mindennemű értéktárgyaimat, úgy mint a fegyvereket, 
kardokat, ruhákat, fehérneműt és ehhez hasonlót, amelyekről ezen végrendeletben 
nem kifejezetten rendelkezem, vagy amelyekről egy függelékben fogok valamit ren-
delkezni Sarolta feleségemnek szül. Artnernek hagyományozom szabad rendelke-
zésre, úgy, hogy azokról végrendeletben halálom után tetszése szerint rendelkez-
hessék. Arra az esetre azonban, ha ezekről nem végrendelkezne, vagy ha végren-
delet nélkül halna meg, úgy akarom, hogy azok halála után eladassanak és a be-
folyó pénz, mint vagyonom egy része tekintessék és vagyonom többi összegéhez 
csatoltassék és ahhoz hozzáadassék, amiről ezen végrendeletemben rendelkezni és 
disponálni fogok. 

4-szer. Összes vagyonom, amelyről disponálni és végrendelkezni akarok, to-
vábbá még a következőkből áll éspedig: Tápiószentmárton-i birtokomból az ott 
levő épületekkel és haszonvételeivel és ha az kiváltatik, azon összegből, amely 
ezért lefizetendő; ezen birtok gazdasági felszereléséből, szarvasmarhák, juhok, iga-
vonó ökrök, lovak mindenféle gazdasági eszközök, stb. vagy azon pénzből, ami értük 
befolyik, ha minden el lesz adva. Áll azonkívül egy pesti majorból és kertből, ka-
matozásra kikölcsönzött és az otthon található pénzből. Mindez és amit Isten 
segítségével még szerezni fogok, összes vagyonomhoz tartozik, amely felett ezen 
végrendeletben végrendelkezni és rendelkezni akarok; miután azonban az 
összegek visszafizetése és a kiváltandó javak fizetése dolgában, hogy azok pénzben 
vagy papírban és milyen viszonyban történjenek, törvényileg még nincsen meg-
határozva; az italoknak úgy a falun, mint a városban, ugyanúgy a gazdasági fel-
szerelésnek értéke a körülményektől és viszonyoktól függnek, nem is tudom, hogy 
vagyonom mennyit tesz ki pénzben; azonkívül még lehetséges, hogy előnyös viszo-
nyok miatt még nagyobbodik; miután vagyonomból eddigelé már sokat veszítet-
tem és ezen világban minden lehetséges (?), úgy, hogy vagyonom ismételt pénzügyi 
operációk, leszállítások, vagy szerencsétlenségek és rendkívüli események miatt 
még tetemesen kisebbedhetik. Miután nem is tudom, hogy vagyonom mennyit tesz 
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ki és még kevésbbé tudhatom, mennyit fog kitenni egykor halálom vagy feleségem 
halála után, úgy nehezemre esne végrendelkezéseimet és hagyományaimat bizo-
nyos pénzösszegben meghatározni, mert megtörténhetik, hogy azok pénzben többet 
vagy kevesebbet tennének ki saját vagy feleségem halála után, mint amennyi a 
vagyonom állaga. Helyzetemben és a viszonyok szerint akaratomat legkönnyebben 
és legérthetőbben úgy nyilváníthatom és kijelenthetem, hogy rendelkezéseimet és 
hagyományaimat nem bizonyos pénzösszegekben rendelem és határozom meg, ha-
nem egész vagyonom bizonyos részei szerint. Ügy rendelkezem tehát, hogy összes 
vagyonom 20 teljesen egyenlő részre osztassék. 

5-ször. Miután minden vagyonomat és annak módját meghatároztam, hogy 
afelett mimódon kívánok rendelkezni, rendelkezem továbbá, hogy saját és felesé-
gem halála után összes vagyonom két nagynéném Gamauf Sarolta és Sztanislaides 
Zsuzsanna, mindketten szül. Küttel és unokabátyáim Gamauf Gottlieb soproni ev. 
lelkész, vagy meghatalmazottjuk és azon esetben, ha már nem élnének, gyermekeik 
és a pesti esperesség evangélikus-lutheránus vallású atyafiainak konventi kiküldöt-
teinek jelenlétében, a tek. Pest vármegye egyik szolgabírájának esküdtje által lel-
tároztassék és összeírassék; azonkívül, édesanyám ági vagyona, amit édesapjától és 
édesanyjától örökölt, összes vagyonomtól elkülöníttessék és történjen vele az, amit 
édesanyám ági vagyonára vonatkozólag végrendeletem 2-ik pontjában elrendeltem. 
Édesanyám előbb említett ági vagyonának levonása vagy elkülönítése után összes 
vagyonom 20 teljesen egyforma részre osztassék, ami annyit jelent, hogy 20 teljesen 
egyenlő húszadra osztassék. 

6-szor. Feleségemnek szül. Artner Saroltának összes vagyonom 2 huszadát 
hagyom szabad rendelkezésére, úgy, hogy erről végrendelkezhet; arra az esetre 
azonban, ha nem alkotott volna végrendeletet, ezt az örökrészt a soproni 
evangélikus-lutheránus iskolának hagyom azzal a rendeltetéssel, hogy annak 
kamatjai olyan evangélikus-lutheránus teológiai hallgatók ösztöndíjára fordíttassék, 
kik tanulmányaik bevégzése és tudományos kiképzésük céljaira külföldi egyete-
mekre mennek Németországba. Hogy ezen alapítvány ösztöndíjai minő feltételek 
mellett ítélendők oda, azt a továbbiakban ezen végrendeletben, amelyben még 
hasonló ösztöndíjakat akarok elrendelni, körülményesen fogom meghatározni és 
megállapítani. 

7-szer. Gamauf Vilmos, Frigyes és Henrik nevű három unokaöcsémnek Ga-
mauf Sarolta szül. Küttel nagynéném fiainak a következő hagyományokat rendelem, 
ú. m.: Gamauf Vilmosnak összes vagyonom Vao-ad részét hagyományozom, Gamauf 
Frigyesnek is összes vagyonom V ^ o - a d részét hagyományozom és a legfiatalabbnak 
közülük Gamauf Henriknek összes vagyonom Vao-ad részét hagyományozom és to-
vábbá rendelem, ha unokaöcséim egyike Gamauf Vilmos, Frigyes és Henrik utódok 
nélkül elhal, úgy részét testvérei vagy azok örökösei örököljék; ha az egyik testvér 
utódai kihalnak, úgy testvérei vagy ezek örökösei örököljék a hagyományt, azon 
esetre, ha mind a három Gamauf testvér utód nélkül maradna, vagy ha utódai 
mind kihaltak, úgy akarom, hogy ezen hagyományomat Sztanislaides Zsuzsanna 
nagynéném két leánya vagy utódaik örököljék. Azon eset bekövetkeztére, hogy az 
vagy feleségem halála után még mind a kettő vagy egy az én itt említett 3 unoka-
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öcsém Gamauf Vilmos, Frigyes és Henrik szülei életben vannak, úgy elrendelem, 
hogy ezek szülői az örökség haszonélvezetében maradjanak, addig, amíg élnek és 
fiaik ezen hagyományt csak mindkét szüleik elhalálozása után kapják. 

8-szor. Özv. Sztanislaides szül. Kütel Zsuzsanna nagynéném két leányának, 
Sztanislaides Sarolta és Lujzának a következő hagyományt rendelem, nevezetesen 
Sztanislaides Sarolta férjezett Rojkó-nak és utódainak összes vagyonom V2»-át ha-
gyományozom és nővérének Sztanislaides Lujza férjezett Limberger és utódainak 
ugyancsak összes vagyonom 7»o-át, tehát a két Sztanislaides Sarolta és Lujzának és 
utódainak összes vagyonom 2 / o o - á t , ha azonban anyjuk az én vagy feleségem halála 
után még élne úgy ezen hagyomány haszonélvezetében haláláig megmaradjon. Az 
örökösödési sorrend szempontjából elrendelem, hogy ha a nővér utódok nélkül elhal, 
úgy a másik nővér és azon esetre, ha már nem élne, utódai örököljenek, ugyan-
úgy, ha az egyik nővér utódai kihalnának, úgy a másik nővér utódai örököljenek. 
Arra az esetre azonban, ha a Sztanislaides Sarolta és Lujza nővérének utódai ki-
halnának, úgy akarom, hogy ezen hagyományom Gamauf Vilmos, Frigyes és Hen-
rik nevű unokaöcséim vagy utódainak hagyományoztassék és nekik juttassék. 

9-szer. Édesapám után nincsen olyan közeli rokonom, mint édesanyám után 
és nem élek velük olyan baráti viszonyok között, úgyhogy azok közül többet nem 
is ismerek; részükre nem is szándékozom tetemes hagyományt tenni, amelyek által 
csak igényeik növekednének és azon körből, amelyben most élnek és a megszokott 
foglalkozástól és munkától elvonatnának. Célom csak az, nekik kisegítésül és támo-
gatásul, valami keveset jelenlegi helyzetük megjavítására rendeljek. Ezen rokonok 
elszórva élnek, alig ismerek közülük valakit; hogy azok, kik valóban rokonaim, akik-
nek az én és feleségem halála után hagyományt rendelek, magukat igazolhassák, 
ezért azok leszármazásának megállapításakor szükséges adatokat itt közlöm. Ezen 
rokonaim boldogult édesapám Babette nevű nővérének utódaiból és Glosius János 
nagyapám fivéréből állanak, ahogyan azt a továbbiakban magyarázom. Mindezen 
összrokonaimnak 7»o-ot és egy fél huszadot hagyományozok, ami annyit jelent, hogy 
mint összes vagyonom háromnegyvenedét. 

Hogy ezen örökség vagy tulajdonképpen hagyományom ezen fent említett 
rokonaim között hogyan osztassék fel, azt itt a leszármazás levezetésénél egyidejű-
leg következőkben határozom meg: Glosius Sámuel édesapámnak Mihály nevű test-
vére volt, ki házasság nélkül halt meg és volt Babette nevű nővére, ki valami 
Mathesiushoz ment feleségül és Mária nevű leányát hagyta hátra; ez a Mathesius 
Mária nevű leánya egyideig édesapám házában volt, ruhákat, fehérneműt, valami 
ezüstöt és egynéhány száz forintot pénzben kapott ajándékul és egy Vándlik nevű 
ügyvédhez ment feleségül; ettől maradt Karolina leánya és ez a Vandlik Karolina 
először egy bizonyos Triepka-hoz ment férjhez és ettől volt Anna nevű leánya, ki 
egy kiskőrösi orvoshoz, Makorinyi Mártonhoz ment férjhez; fent nevezett Vándlik 
Karolina özvegységre jutván, újból megházasodott, s mint hallom, most már 
harmadik ura van, kit állítólag Bohusnak hívnak s Kiskőrösön tartózko-
dik, hogy neki, a fentnevezett Vendlik Karolinának második vagy har-
madik férjétől van-e gyermeke, azt nem tudom; említett Vándlik Karoliná-
nak és gyermekeinek mindenesetre ezen hagyományom harmadrészét, azaz ösz-
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szes vagyonom másfél huszadának harmadrészét rendelem azon feltétellel azon-
ban, hogy Vándlik Karolina, kinek már harmadik férje van, ameddig él,, 
ezen hagyományomnak csak a kamatjait kapja, maga a hagyomány azonban halála 
után gyermekeinek fizettessék ki. Édesapámnak azon kívül nem volt testvére, akik 
után utódok maradtak volna: de édesapjának, az én nagyapámnak, Glosius Dániel-
nek Glosius János nevű testvére volt, ki Csőváron evangélikus lelkész volt, ki két 
leányt, Katalint és Zsuzsannát és János nevű fiát, ki azután ügyvéd lett, hagyott 
hátra. Az egyik, Katalin leánya után, amint hallottam, két fiú maradt életben és a 
másik leány, a fent említett Zsuzsanna férjhez ment egy bizonyos Záhony-hoz és 
ezen Záhony után maradt Anna leánya, ki most is Aszódon él; az egykori csővári 
lelkész, Glosius János fentnevezett két leányának összes utódainak, t. i. Katalin és 
Zsuzsannának összes vagyonom másfél huszadának egyharmad részét hagyományo-
zom, ami annyit jelent, mint összes vagyonom egynegyvenedét, úgyhogy ez a hagyo-
mány két egyenlő részre osztassék és az egyik felét, vagyis összes vagyonom fél-
negyvenedét a született Glosius Katalin gyermekei vagy utódai (hogy ki volt a 
férje, azt nem tudom), a másik felét azonban összes vagyonom félnegyvenedét Zá-
hony Zsuzsanna szül. Glosius utódainak és ezáltal Anna leánya, szül. Záhony Aszó-
don és halála után gyermekei vagy utódai kapják. Én már megemlítettem, hogy 
az egykori csővári lelkésznek, Glosius Jánosnak fia volt, kinek a neve ugyancsak 
János volt: ezen fiú ügyvéd és a tekintetes Nógrád vármegyének ülnöke volt, több-
nyire Balassagyarmaton lakott, felesége nemes Szudy volt, kitől két leánya, Teréz 
és Karolina maradt és Antal nevű fiú is, akit neveltettem és akire sokat költöt-
tem, katona lett, majd tiszt és meghalt és így mégcsak Glosius János két leánya, 
Teréz és Karolina maradt életben. Fentnevezett unokaöcsém tekintetes Nógrád vár-
megye ügyvédjének és ülnökének egyik leánya, Glosius Teréz előbb egy bizonyos 
Szabó Györgyhöz ment feleségül, özvegy lett és azután férjhez ment egy bizonyos 
Nijkos Mihályhoz, a biharmegyei Esztáron; első férjétől Zsuzsánna nevű leánya 
született legyen; hogy második férjétől is van-e gyermeke, azt nem tudom. Glosius 
János unokaöcsém itt említett leányának, Glosius Teréznek és ha meghal, gyerme-
keinek, vagy utódainak ugyancsak összes vagyonom másfél huszadának egyharmad 
részét hagyományozom, vagy amit annyit jelent, összes vagyonom negyvened részét; 
fentemlített Glosius János unokaöcsémnek, amint már kijelentettem, még Karolin 
nevű leánya volt, kit mint árvát magamhoz vettem, azután egy rokonhoz kosztba 
adtam és helyette fizettem a kosztpénzt. Onnan szó nélkül eltávozott és semmit 
sem hallatott magáról, míg balsorsa, amit saját magának okozott, késői megbánásra 
hozta; én megbocsátottam neki és többször küldtem és autam támogatást, hagyo-
mányt nem kap, azonban elrendelem, hogy feleségem halálom után, évente 100.— 
o. é. forintot adjon neki és feleségem halála után életfogytiglan 200.—, azaz Kettő-
száz o. é. forint járadékot (vitalitium) határozok meg, amelyet hagyományom ka-
matjaiból, amit ösztöndíjnak hagyományozok, amire vonatkozólag a pesti magyar-
német evangélikus-lutheránus egyházi közgyűlésnek felügyeleti joga lesz és min-
den évben pontosan kifizettessék. 

10-szer. Összes kézirataim, okmányaim, családi irataim, levelek vagy köny-
vek, bekötött kéziratok és számoló könyvek az én és feleségem halála után unoka-
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öcsémnek, Gamauf Gottlieb soproni evangélikus lelkésznek és azon esetre, ha már 
nem élne, fiának, Gamauf Henriknek adassanak át. 

11-szer. Könyveim közül többeket, amelyek inkább államférfiak, mint taná-
raink és tanuló ifjúságunkra nézve alkalmasak, egynéhány barátomnak ajándéko-
zási okmánnyal, anélkül, hogy emiatt külön záradékot csinálnék — akarom rendelni 
és elrendelem ezért, hogy ilyen ajándékozási okmányok, amelyeket könyvekre vo-
natkozólag hátrahagyok, anélkül, hogy ezekről itt a végrendeletemben is megemlé-
kezem, teljesen jogérvényesnek tartassanak és az azokban általam megnevezett köny-
vek az én vagy feleségem halála után azoknak, akiknek ezen okmányokban meghatá-
roztam, át is adassanak. Azon könyvek kivételével, amelyeket, amint mondtam, aján-
dékozási okmányokkal egyes barátaimnak meghatározok, összes többi könyvtáramat 
(Bibliothek) a könyszekrényekkel, amelyekben most megóvom és a rajta álló halálfejet 
a soproni evangélikus-lutheránus iskolának hagyományozom olyan feltétellel, hogy 
gyűjteményem könyvei el ne választassanak és az iskola többi könyvei közé ne osztas-
sanak be azokkal összekeverve, hanem mindig elválasztva, azon szekrényekben, ame-
lyekben most is megőrzöm, Sopronban is megőriztessenek és ezen kis könyvgyűjte-
mény mindig az örökhagyó neve után, Glosius-féle könyvgyűjteménynek neveztessék; 
a felügyeletet mindig a filozófia tanára gyakorolja; és miután a legtöbb könyv inkább 
a tanár urak magasabb kiképzésére, mint a tanuló ifjúság olvasására alkalmasak, 
úgy csak azokat adják ki olvasásra, amelyek felfogó képességük és jövőbeli rendel-
tetésüknek megfelelnek. Azon esetre, ha egyes könyvekre vonatkozólag nem hagy-
nék hátra ajándékozási okmányt, úgy egész könyvgyűjteményem (bibliotheka), mint 
hagyományom a soproni evangélikus-lutheránus iskolának itt már megállapított ren-
delkezésem és feltételem szerint adassék át. 

12-szer. A soproni evangélikus-lutheránus iskolának összes vagyonom egy-
huszadát hagyományozom és ennek kamatjait, mult évi pótlékot a mindenkori filo-
zófiai tanár jobb dotálására rendelem, mert meg vagyok győződve, hogy a filozófia 
az emberi szellem magasabb kiképzésére nélkülözhetetlen tudomány; ezen hagyo-
mányhoz egyszersmind azt a feltételt határozom meg, hogy a logika, metaphisika 
és erkölcsfilozófia alaposan taníttassék és hogy a filozófia történetéből, amely ne-
künk a tévedéseket és az emberi szellem fokozatos fejlődését oly bizalmasan fel-
tárja, felolvosások tartassanak; és hogy ez a filozófiai tanárnak meghatározott évi 
pótlék mindig a hagyományozó nevéről neveztessék el. 

13-szor. A soproni evangélikus-lutheránus iskolának még összes vagyonom 
egy-huszadát hagyományozom, melynek kamatjait egy oly theológiai hallgatónak 
rendelem ösztöndíjnak, ki tanulmányai folytatására és további kiképzésére külföldre 
utazik. Ez az ösztöndíj is csak olyan feltétel alatt ítélendő oda, amelyeket ezen vég-
rendeletben teológiai hallgatókra vonatkozó más ösztöndíjakra meghatározni és meg-
állapítani fogok; és ezen ösztöndíj mindig a hagyományozó nevéről neveztessék el 
és ezen elnevezéssel ítélendő oda. 

14-szer. Én mindig egy nagyobb ösztöndíjalapítványt akartam evangélikus-
lutheránus tanulók részére alapítani, akik szegények, de magasabb kiképzésre két-
ségtelenül alkalmasak és erre a célra összes vagyonom hat huszadát hagyományo-
zom, olyan kikötéssel azonban, hogy ezen hagyományom kamatjai előbb csak azon 
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életjáradékok (vitalitiák) kifizetésére használtassanak fel, amelyeket ezen végrende-
letben meghatározok vagy netán még egy függelékben meg fogok határozni és csak 
akkor használhatók fel ösztöndíjakra, ha mindazok, akiknek életjáradékot határo-
zok meg, kihaltak, vagy ha netán az életjáradékok kifizetése után évente még va-
lami fennmarad, akkor ezen felesleg ösztöndíjakra használható fel. Elrendelem 
ezért, hogy az én és feleségem halála után ezen hagyományom kamatjaiból elő-
ször mindazon életjáradékok (vitalitiák), amelyeket ezen végrendeletemben megha-
tározok és megállapítok vagy egy függelékben még esetleg meg fogok határozni, 
minden évben azoknak pontosan kifizetendők, akiknek ezen végrendeletben vagy 
függelékben életjáradékot határozok meg: ami az életjáradékok kifizetése után 
évente visszamarad a kamatokból, csak azt lehet és szabad alapítványon felhasz-
nálni, ameddig azok, akiknek életjáradékot meghatározok, életben vannak. Az élet-
járadékok (vitalitiák), amelyeket ezen végrendeletben meghatározok, a következők: 
Először kedves anyósomnak, Rozina özvegy Artnernénak, amennyiben tovább élne, 
mint én és feleségem, évente 5.000.— o. é. forint életjáradékot (vitalitium), amely 
neki minden évben, amíg él, ezen hagyományom kamatjaiból, pontosan kifizettes-
sék és Sopronba elküldendő. Meghatározok továbbá elhalt Glosius János unokabá-
tyám egykori ügyvéd és a tekintetes Nógrád vármegye ülőnkének leánya, Glosius 
Carolina részére, kinek egyéb hagyományt nem hagyok, 200.— o. é. forint életjára-
dékot (vitalitium), amely neki ugyancsak ezen hagyományom kamatjaiból minden 
évben, ameddig él, pontosan kifizetendő. Amennyiben egy függelékben még néhány 
életjáradékot rendelnék el és határoznék meg, úgy azok szintén ezen hagyomá-
nyom kamatjaiból mindenkor pontosan megfizetendők és csak akkor, ha mindazok, 
akiknek életjáradékot rendeltem, kihaltak, ezen hagyományom kamatjai pontos 
figyelembevételével mindannak, amit ezekre vonatkozólag elrendelek, kizárólag 
ösztöndíjakra használhatók fel, amire nézve további rendelkezéseim a következők: 

A) Ezen hagyományom a pesti evangélikus-lutheránus magyar-német egy-
ház tisztelt helyi conventjének felügyelete alatt áll és kedves édesapám emlékére 
egyszersmind, minden időre Glosius Sámuel és Dániel alapítványnak neveztessék 
és az ösztöndíjak ebből ugyancsak ilyen elnevezés alatt ítélendők oda. 

B) Annak ellenére, hogy a juttatásommal leginkább az volt a szándékom, 
hogy szegény teológiai hallgatók, kik külföldi egyetemekre (Wien nem tartozik 
hozzá) mennek, ösztöndíjakkal támogattassanak, úgy azt is akarom, hogy felváltva 
egy jogász vagy egy orvostanhallgató is kapjon ösztöndíjat és erre elrendelem, 
hogy ezen hagyományom kamatjaiból évente 200.— o. é. forint felhasználtassák. 
Ezen évi 200.— o. é. forint ösztöndíjat 2 éven át jogász és azután 2 éven át orvos-
tanhallgató és így tovább mindenkor felváltva, két évre jogász és két évre orvos-
tanhallgató kapja a továbbiakban elrendelt kikötések és intézkedések szerint. Ezen 
hagyományom további összes kamatjai azonban egyes-egyedül szegény evangélikus-
lutheránus teológiai hallgatók ösztöndíjaira fordítandók és miután nem tudom, hogy 
mennyi lesz a vagyonom az én és feleségem halála után és ennek folytán nem is 
tudom, hogy mennyit tesz ki évente hagyományom és ennek kamatjai, úgy azt a 
számot, hogy évente hány teológiai hallgató kapjon ösztöndíjat, csak azon módon 
és azáltal határozhatom meg, ha kimondottan meghatározom, hogy mennyit te-
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gyen ki egy teológus minden évi ösztöndíja; és így ennek folytán rendelem és aka-
rom, hogy minden teológiai hallgató ösztöndíja évi kettőszázötven o. é. forint legyen. 
Miután azonban nincsen meghatározva, hogy évente hány ösztöndíj osztassék ki 
teológusoknak, az összeg azonban meg van állapítva, hogy minden ösztöndíj egy 
teológus részére 250.— o. é. forint legyen és ez mindég pontosan szem előtt tar-
tandó, úgy semmiesetre sem lehetséges, hogy ebből az elosztásra előírt 250.— o. é. 
forintos ösztöndíjból valami fennmaradjon és erre való tekintettel elrendelem, hogy 
amennyiben a fennmaradó összeg nem telies Egyszáz o. é. forintot tenne ki, ez a 
teológusok ösztöndíjához csatoltassék és az ösztöndíjaknak mindegyike ezáltal arány-
lagosan nagyobbíttassék. Amennyiben azonban az ösztöndíjak szétosztása után a ka-
matokból fennmaradó összeg vagy kettőszáz vagy pedig kettőszáznegyven o. é. forin-
tot eredményezne, azonban még sem volna elegendő egy teológus teljes ösztöndíjá-
hoz, amelynek legalább 250.— o. é. forintnak kell lennie, úgy a kamatokból ezáltal 
fennmaradó összeg minden évben és ismételten addig csatoltassék a tőkéhez, míg 
az összes kamatok olyan összegre szaporodnak, mely elegendő arra, hogy egy teoló-
gus részére évente még egy 250.— o. é. forintos ösztöndíj kiadassék. 

C) Aki ezen alapítványomból ösztöndíjat kíván elnyerni, ha teológus, jogász 
vagy orvosnövendék, evangélikus-lutheránus vallásúnak kell lennie és elsőrendű 
tehetségű, erkölcsös jellemének kiválóságairól és szorgalmáról kell bizonyítványokat 
felmutatnia és miután a tehetségek nem örökölhetők, hanem Istennek ajándékai és 
az erkölcsös jellem sem örökölhető, hanem csak a szenvedélyek felett való uralko-
dással és az erkölcshöz való benső ragaszkodással szerezhető meg, úgy az ösztön-
díjak odaítélésénél nem az ösztöndíjat kérvényezők nemessége, születése vagy szü-
lei, hanem a személyes szellemi kiválóságai és az egyének erkölcsi értéke veendő 
tekintetbe. 

D) Ösztöndíjaim elnyerésére elengedhetetlen követelmény a magyar nyelv 
tudása; nem szabad valakinek ösztöndíjat odaítélni, ki nem birja teljesen a magyar 
nyelvet és a magyar nyelv tudásáról a tekintetes Pest vármegye alispánjának bizo-
nyítványát fel nem mutatja, mert én alapítványomat nem külföldieknek határo-
zom meg, még kevésbbé olyan magyaroknak, akik nem beszélnek magyarul; aki 
abban a szerencsében részesült, hogy Magyarországon született és hazája nyelvét, 
a magyar nyelvet nem tudja; nem érdemel tőlem támogatást, soha nem igényelhet 
ösztöndíjat és nem részesíthető abban. 

E) Azon teológiai hallgatóknak, kik ösztöndíjra igényt tartanak, ki kell mu-
tatniok, hogy a filozófiában kitűnően tanultak és kötelezik magukat arra, hogy kül-
földön a teológia mellett még a filozófiát is hallgatják. A teológusok ösztöndíját, — 
amely évente nem lehet kevesebb, mint 250.— o. é. forint, teológiai hallgató csak 
akkor kapja, ha tanulmányai folytatására és további kiképzése céljából külföldre, 
német egyetemre utazik ezen esetben azt egy, másfél vagy két évig élvezheti, ha 
annyi ideig külföldön egyetemeken tanul és azon esetben, ha visszatérésekor bizo-
nyítványokat hoz, hogy külföldön filozófiai tudományokat szorgalommal hallgatta, 
úgy még félévi ösztöndíjban részesítendő, amely félévben azonban köteleztessék, 
hogy a pesti evangélikus-lutheránus magyar-német iskolának mint kisegítő (collabo-
rator) működjön. 
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F) A 200.— o. é. forintos ösztöndíjra vonatkozólag, amelyet jogásznak és fel-
váltva orvostanhallgató részére rendeltem, még a következőképpen rendelkezem: Az. 
a jogász, aki az általam fentebbiekben általánosságban megállapított feltételek mel-
lett az ösztöndíj elnyerésére alkalmas lesz, csak akkor kapjon egy éves ösztön-
díjat, ha már egy évig, mint ügyvédjelölt működött és az ügyvédi vizsgára előkészül 
és csak akkor kapjon még egy évi ösztöndíjat, ha a letett ügyvédi vizsga után az 
ügyvédi esküt letette, mert ilyen ügyvédnek, amíg ismerős lesz, vagy állást kap, 
leginkább van szüksége támogatásra. Miután egy jogász így 2 évig élvezte az ösz-
töndíjat, kerüljön sorra egy orvostanhallgató, aki ennek elnyerésére méltónak fog 
találtatni; az orvostanhallgató a 200.— o.é. forintos ösztöndíjat is csak tanulmányai 
utolsó évében kapja, ha a szigorlatokra előkészül; ha ezt a vizsgát jól leteszi és a 
doktori fokot elnyeri. Azon kiadások fedezésére, amelyek a doktori fok elnyerésével 
vannak összekötve, még egy évi ösztöndíj adható. Ilyen módon ezt az ösztöndíjat 
mindig 1 jogász két éven át és felváltva megint egy orvostanhallgató 2 évre élvezze. 

G) Annak megítélését, hogy ösztöndíjat kérő egyének közül kik a legalkal-
masabbak az általam elrendelt feltételek és rendelkezések szerint ösztöndíjat el-
nyerni és megkapni, a tisztelt pesti magyar-német evangélikus-lutheránus egyház 
helyi conventjére bízom, akinek felügyeletére bízom ezen alapítványomat és az 
odaítélésre összehívott ülés mindig a városban, Pesten tartassék és ahhoz mindig 
a tekintetes pesti vármegye legalább 2 evangélikus ülnöke kérettessék és hívassék 
meg, akik a közjó iránt igaz szeretettel vannak eltelve; továbbá felkérem a tisz-
telt conventet ezen odaítéléshez és döntésre (amelyet becsületbeli dolognak tartok, 
miután a legtöbb attól függ, hogy milyen emberek kapják az ösztöndíjakat) méltó 
tagjai közül olyan férfiakat választani, kik koruk szellemében továbbhaladnak, az 
irodalomban, itt elsősorban a teológiait értem, pontosan jártasak, a szellem magasabb 
kiképzésének értékét teljes szívvel, lélekkel érzik és képesek arra, azon teológiai 
hallgatókat, kik ösztöndíjat kapnak, tanáccsal ellátni és őket kitanítani, mert miután 
fiatal teológiai hallgatóknak ritkán van alkalmuk, az új idők irodalmával megismer-
kedni, külföldi egyetemeket, alig névszerint és azok tanárait, akiknek tudásáról, 
szelleméről és tanítási módjáról elsősorban függ fiatal emberek további kiképzése, 
névszerint nem ismerik és többnyire olyan egyetemekre mennek, amelyekről visz-
szatérők által hallják, hogy ott legolcsóbb az élet; úgy leghőbb kívánságom, hogy 
azon méltó férfiak, akiknek ösztöndíjaim odaítéléséről határozni fognak, előbb 
azon teológusok figyelmét hívják fel alapítványom céljára, kik majd ösztöndíjat 
kapnak, nekik tanácsot adjanak, hogy melyik egyetemre menjenek, melyik tanárt 
hallgassák és mit tanuljanak, nehogy hiába elpazarolt pénz és idő után emberi téte-
lek csalhatatlanságában hivő vaskalapos dogmatikus vagy mint idealistikusan csaló 
mystikusok és távolbalátók térjenek vissza. Én azt akarom, hogy az ösztöndíjat kérő 
teológusok helyes gondolkozás és ítélőképesség elnyerésére külföldön még filozófiát 
is hallgassanak és minden szorgalommal morálfilozófiát tanuljanak; mert én azt 
hiszem, hogy csak olyanok legyenek az evangélium tanítói és hirdetői, akik az er-
kölcsösség törvényeit ismerik és tisztelik és az erény magas értékét érzik; azt kívá-
nom, hogy olyan egyetemen hallgassanak teológiát, ahol azt a protestantizmus 
szellemében, az igazság vizsgálása és kutatása szellemében tanítják; ahol még Lu-
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ther szelleme és az iránta való megemlékezés tovább él, ahol olyan teológiát taní-
tanak, amely az emberi szellemet magasabb kiképzés iránti igyekezet, az igazság 
utáni igyekezetben nem gátolja és zavarja, hanem inkább vezeti, támogatja és erő-
síti és a keresztyénség által az evangélium szellemében tanít és erkölcsös érzései-
nek nemesítését, Istenben való hittel erényt és halhatatlanságot bennünk tántorít-
hatatlanul megalapoz és megtart; mert csak olyan férfiak, kik magasabb kiképzés-
sel és a protestantizmus igazi szelleme ismeretében és abban való otthonosságával 
térnek vissza, lehetnek iskoláinkban, mint tanárok vagy képzettebb egyházainkban, 
mint lelkészek jóltevő hatással hazánkban, alapítványom igazi céljának felelhetnek 
meg és kívánságom szerint teljesítik hivatásuk szent kötelességeit. 

15-ször. A pesti evangélikus-lutheránus egyháznak egy félhuszadot, vagy 
ami annyit jelent, hogy összes vagyonom negyvened részét és úgy rendelkezem, 
hogy annak évi kamatai a német-magyar egyház segédlelkészének jobb dotálására 
használtassék azon feltétellel, hogy évente a templomban 2 egyházi beszéd tartandó, 
melynek tárgyai a következők: az egyik beszéd az urak és úrnők kötelességei a 
cselédük iránt; a másik beszéd pedig az emberek kötelességei az állatok iránt: mert 
szükségesnek tartom és az összes lelkészek kötelességének az embereket arra taní-
tani, hogy az állatok, bár használatunkra és élvezetünkre, de azért bizonyára nem 
azért teremtettek, hogy kegyetlenül bánjanak velük és kínozzák. 

A szülők gyermekeik érzéseinek fejlődésére való tekintettel sokszor olyan 
gondtalanok és aggálytalanok, hogy maguk nevetnek azon, ha gyermekeik az álla-
tokat kínozzák és kínjukban gyönyörködnek és nem gondolják meg, hogy gyerme-
keik éppen emiatt keményszívű emberekké felnőnek, kiknek maguknak már semmi 
érzésük sincs a legszebb kötelességek iránt, mert elvitathatatlan igazság, hogy az 
állatokkal való kegyetlenség által más emberekkel, bajaival való veleérzés el lesz 
tompítva és lépcsőzetesen egészen kiirtva; és mi volna az emberi társadalom együtt-
érzés nélkül, az embertársak sorsain való benső részvét nélkül? Az a tanítás, hogy 
mindnyájukat testvérekként szeressük, az a szent örök törvény, amely államokat és 
az emberiséget fenntartja. 

16-szor. Ezen pontig ezen végrendeletemet írnok által letisztáztattam, mert 
nehezemre esett volna, azt teljes egészében magam írnom; innentől azonban saját 
kézírásom következik, mert nem akarom, hogy az az én és feleségem halála előtt 
és a további rendelkezéseket, amelyeket itt elrendelni kívánok és amit a végren-
deleti végrehajtóknak rendelek, még több ember is tudja. 

17-szer. Immár 40 éve, hogy Szentkirályi László udvari tanácsossal és a 
nagytekintetű hétszemélyes tábla ülnökével megismerkedtem és azóta vele mindig 
baráti viszonyok között éltem, kívánságom tehát, hogy barátságunk emléke örökre, 
utódainál felejthetetlen maradjon és ezért legidősebb fiának Szentkirályi Móricnak 
összes vagyonom egy huszadát hagyományozom, mint hitbizományt azon feltétellel, 
hogy az sohasem osztassék fel, hanem Szentkirályi Móric elhalálozása után annak 
legidősebb fia és így mindig tovább a mindenkori legidősebb fiára hagyományoztas-
sék; és amennyiben Szentkirályi Móricnak nem volna fiú utóda és annak fiú utódai 
kihalnának, úgy ezen hagyományom fiatalabb testvérére, Szentkirályi Lászlóra és 
ennek halála után annak legidősebb fiára szálljon át, ugyanolyan feltétellel és az 
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örökösödési-rend szerint, mint amelyet Szentkirályi Móric utódaira vonatkozólag 
meghatároztam; és ha úgy Szentkirályi Móric, mint László fiú utódai kihalnának, 
úgy akkor sem a női utódok között osztassék fel, hanem hogy az továbbra is min-
dig csak a két Szentkirályi, Móric és László testvér női utódainak legidősebbike, 
mint oszthatatlan hitbizományt kapjon haszonélvezetre. 

18-szor. Ezen végrendeletemben eddig csak vagyonom 19 huszadáról ren-
delkeztem és végrendelkeztem és fenntartom magamnak, hogy fiókvégrendeletben 
vagyonomnak huszadik huszadáról is rendelkezzem vagy arról ajándékozási okmá-
nyokat vagy utalványokat kiállítsak és hátrahagyjak; azon esetre azonban, ha sem 
fiókvégrendeletben vagy más valamilyen okmányokkal vagy utalványokkal arról 
nem rendelkeznék, úgy ezennel elrendelem és akarom, hogy ezen fent említett egy-
huszada összes vagyonomnak az én feleségem halála után három egyenlő részre 
osztassék és ennek egyharmada, azaz összes vagyonom huszadának harmadrészét 
három unokaöcsém, Gamauf Vilmos, Frigyes és Henrik és utódai, egyharmadát ösz-
szes vagyonom huszadának azonban, Sztanislaides nagynéném két leánya, vagyis 
Sarolta és Lujza utódaik kapják és hogy örökösödési rendre közöttük ezen vagyo-
nomnál is az veendő tekintetbe, amit azon hagyományoknál, amelyeket két nagy-
néném itt említett gyermekei és utódaikra vonatkozólag ezen végrendeletem 
7-ik és 8-ik pontjában az örökösödési rendre vonatkozólag, már kifejezetten 
meghatároztam. Most marad még egyharmada összes vagyonom ezen huszadának, 
ezt a soproni evangélikus-lutheránus iskolának hagyományozom és elrendelem, hogy 
ezen hagyományom kamatai egyes-egyedül új vagy régibb hasznos könyvekre is for-
díttassák, hogy könyvgyűjteményem, amelyet már ezen végrendeletem 11. pontjá-
ban olyan feltétellel, hogy az mindig nevem után neveztessék, a fent említett sop-
roni evangélikus-lutheránus iskolának hagyományoztam, jó könyvek mindig folyta-
tólagos vételével évről-évre nagyobbítva és tovább, mindig hasznosabban rendelte-
tésének megfelelőbb legyen; és ezen könyvek a katalógusban a nevem után meg-
nevezendő könyvtárban bevezettessék. 

19-szer. Ezen végrendeletem végrehajtásával, amelynek mint már elrendel-
tem, csak feleségem halála után történhet és kell megtörténnie, a már erre meg-
keresett és felkért urakat, Dubraviczky Simont a tekintetes Pest vármegye alispán-
ját és Schedius Lajos, a pesti kir. "egyetem tanárát és több vármegye ülnökét és 
mindegyikének ezen végrendeleti végrehajtó uraknak az én és feleségem halála 
után, ezen végrendeletem végrehajtása után egy arany ismétlő órát és 25 dukát ara-
nyat készpénzben kifizetni rendelek. 

20-szor. Miután már voltak esetek, hogy végrendeletek némelykor elvesztek, 
én azonban ilyen bajnak elejét akarom venni, úgy kijelentem, hogy ezen végren-
deletemet három teljes egybehangzó példányban akarom kiállítani és egy példányt 
a tekintetes Pest vármegye irattárában, egy példányt a tekintetes Sopron vármegye 
vagy a soproni evangélikus konvent irattárának akarom átadni és megőrzésre le-
tétbe helyezni, egy példányt azonban magamnál akarom tartani és hogy teljes jog-
érvényesség érdekében mind a három teljesen egybehangzó és általam sajátkezűleg 
aláírt és pecséttel megerősített végrendeletemet egyenlő és ugyanazon időben és 
összes megnevezett tanúk jelenlétében utolsó akaratomnak, végrendeletemnek ki-
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jelentem és nekik mind a három egybenangzó példányt, mint végrendeletemet iga-
zolásra és nevük aláírására és pecsétjükkel való megerősítésre elő fogom terjeszteni. 

És így befejeztem végrendelkezésemet azon fenntartással, hogy ha akarom, 
még fiókvégrendeletet fogok hozzá alkotni, a mindenható Istennek ajánlva magamat 
és jövőmet, megerősítem ezen utolsó akaratomat tartalmazó ezen végrendeletemet 
sajátkezű aláírásommal és pecsétemmel. 

Pesten, 1830 május 23-án. 
Glosius Dániel s. k. 

(p. h.) 

A fenti két végrendelet a Budapesti Deáktéri Ág. Hitv. Ev. Testvéregyhá-
zak irattárában elfekvő, 1853. évben közrebocsátott német nyelvű végrendeletek-
nek hű fordítása. Fordította Füzesy István, a pesti német egyház e. i. II. felügyelője. 

Budapest, 1941 február hó 27-én. 

Dr. Bendl Alajos s. k. 
a testvéregyházak főjegyzője. 
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II. melléklet. 

Jegyzőkönyv 
jelvétetett a Budapesti Deáktéri Ágostai Hitvallású Evangélikus Testvér egyházak 
Glosius-Artner Karolina-féle alapítványi bizottságnak 1940. évi október hó 18-án 

délután fél 6 órakor tartott üléséről. 

Jelen vannak: Becht Albert közös egyházi gondnok, bizottsági elnök, 
Broschkó G. Adolf, Majba Vilmos, Kemény Lajos, dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Kon-
koly Elemér, Füzesy István, dr. Hittrich Ödön, dr. Renk Ernő, Szalágyi Egyed, dr. 
Scholtz Géza, Kesztler László bizottsági tagok és dr. Bendl Alajos főjegyző, jegy-
zőkönyvvezető. 

Becht Albert elnök megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket és felkéri 
dr. Bendl Alajos főjegyzőt, hogy az alapító végrendelet értelmében az alapítvány 
céljának megváltoztatása tárgyában tegyen előterjesztést. 

Dr. Bendl Alajos főjegyző hivatkozva az 1940. évi március hó 5-én tartott 
bizottsági ülés jegyzőkönyvében foglalt utasításra, bejelenti, hogy a szükséges 
intézkedések megtétettek; mielőtt azonban indítványát előterjesztené, röviden is-
merteti a Glosius Sámuel és Dániel, valamint a Glosius-Artner Karolina-féle ala-
pítványok történetét és sorsát. 

Történelmi előzmények. 

Az 1838-ban elhunyt Glosius Dániel, aki a Pesti Evangélikus Egyház első 
felügyelőjének fia volt, végrendeletében a vagyonának V20 részét a pesti magyar-
német evangélikus egyház helyi konventjének felügyelete alatt létesítendő „Glosius 
Sámuel és Dániel alapítvány"-ra hagyta azzal a rendeltetéssel, hogy annak jöve-
delmeiből olyan szegénysorsú evangélikus tanulók, főleg teológusok támogattassa-
nak két-két éven át évi 105 o. é. forintnyi ösztöndíjjal, akik külföldi főiskolá-
kon folytatják tanulmányaikat, ott filozófiát is tanulnak és a magyar nyelvet is 
bírják. 

Vagyonának V40 részét ugyancsak a pesti evangélikus egyházra hagyta egy 
segédlelkész segélyezésére azzal a feltétellel, hogy évenként két prédikációt tartson, 
az egyiket az uraknak a cselédekkel szembeni, a másikat az embereknek az állatok-
kal szembeni kötelességeiről. 

Az örökhagyó vagyona azonban a végrendelet rendelkezése értelmében fe-
leségének, Glosius-Artner Karolinának birtokában maradt egészen ennek haláláig-
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Ez a nemes és fennkölt gondolkozású nő elhalt férje vagyonát 1852-ben 
bekövetkezett haláláig tetemesen gyarapította és arról, valamint saját vagyonáról 
1850-ben kelt végrendeletében rendelkezett. 

Rendelkezése az volt, hogy a végrendeletében felsorolt hagyományok ki-
adása után minden fennmaradó vagyon örökségképpen a pesti evangélikus egy-
házra száll, az „Glosius-Artner Karolina Alapítvány" néven kezeltessék. Jövedel-
mei munkaképtelen lelkészek és tanárok, ezek özvegyeinek támogatására, két 
tanárjelölt és tanulók ösztöndíjára fordíttassék, és a fennmaradó jövedelem pedig 
tőkésíttessék mindaddig, amíg annak kamatai elégségesek lesznek ahhoz, hogy abból 
a pesti gimnáziumban három, a soproniban és a pozsonyiban két-két tanszék fenn-
tartható lesz. 

Az alapítvány vagyona. 

A Glosius-Artner Karolina-féle 1850-ben kelt végrendelet 15. pontja szerint 
az alapítvány a következő értékekből áll: 

a) a bálványutcai ház, ennek értéke 75.433 forint 20 kr., 
b) a klauzálutcai ingatlan (major), értéke 10.000 forint. 
Ez a vagyon a két alapítvány között úgy oszlik meg, hogy a Glosius Dániel 

és Sámuel alapítványra ebből 74.504 forint 40.2 krajcár, a Glosius-Artner Karolina 
alapítványra 10.928 forint 39.8 krajcár. 

Az utóbbi alapítványhoz hozzájárul még az örökhagyó halálakor meglévő 
vagyontárgyak értéke is. 

Az alapítványi vagyont 1861-ben vette át az egyház kezelésébe és akkor az 
ingatlanvagyon értéke 112.522 forint 45 kr.-ban állapíttatott meg, időközi szapo-
rulata 13.110 forint volt, úgyhogy az átvételkor 125.632 forint 45 krajcárt 
képviselt. 

Az alapítvány jövedelmeinek felhasználása. ' 

A Glosius Sámuel és Dániel alapítvány vagyona a pesti evangélikus egyház 
vagyonának részévé vált és annak jövedelmeit a pesti evangélikus egyház éven-
ként a végrendelet rendelkezése értelmében egészen 1920-ig 500 koronás (250 forin-
tos) ösztöndíjakra osztva adta ki teológusoknak, orvosoknak és jogászoknak, és a 
pesti egyház segédlelkészének járó segélyt is kifizette. 

A Glosius-Artner Karolina alapítvány vagyona a bálványutcai és klauzál-
utcai ingatlanok voltak, s annak jövedelmei szintén a végrendelet rendelkezései 
értelmében használtattak fel és 1920. évig pontosan kifizettetett elaggott lelkészek, 
tanárok, ezeknek özvegyei részére a megállapított 200 korona (100 forint), illetve 
120 korona (60 forint) segély, a tanárjelöltek és gimnáziumi tanulók ösztöndíja; a 
fennmaradó rész pedig a három kedvezményezett iskola tanszék-alapjainak gya-
rapítására fordíttatott. 

A három kedvezményezett iskolafenntartó egyház 1863-ban és 1873-ban e 
tekintetben megállapodásokat létesített és megállapodtak abban, hogy tanszéken-
ként 80.000 forintnak kell összegyűlni, hogy annak jövedelmeiből egy tanszék fenn-
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tartható legyen, és addig, amíg ezek az alapok ilyen mértékben össze nem gyűl-
nek, a jövedelem V7 rész a pesti, 2—2 heted rész a soproni és pozsonyi iskolának 
juttattatik. E megállapodás szerint a jövedelemfelesleg egészen 1938. évig fizette-
tett ki, és pedig olymódon, hogy abból 2h rész a soproni iskolának, 5/7 rész (a po-
zsonyi 2/7-del együtt) a pesti iskolának jutott a tanszékalap gyarapítására. 

Az alapítványok vagyonának elértéktelenedése. 

A Glosius Sámeul és Dániel alapítvány vagyona az alapítvány megszerzésé-
től kezdve teljesen egybeolvadt a pesti evangélikus egyház vagyonával, az nem 
kezeltetett külön vagyonként, hanem csupán, mint az egyháznak az alapítvánnyal 
szemben fennálló tartozása folyószámlán tartatott nyilván, amely után az egyház az 
alapívány részére kamatot tartozott téríteni. 

Az 1926. évben az alapítványnak követelése az egyházzal szemben 114.741 
korona volt, amely összeg a pengőértékre áttérés alkalmával 11.58 pengő értékre 
számíttatott át. 

A Glosius-Artner Karolina alapítvány vagyonához tartozó V. ker., Bálvány-
utca 8. számú ház 1916. év folyamán 600.000 K névértékű Egyesült Budapest Fő-
városi Takarékpénztári záloglevélért eladatott. 

A világháborút követő pénzügyi katasztrófa következtében a záloglevelek tel-
jesen elértéktelenedtek. 

A VII., Klauzál-utca 21. számú ház maradt meg, mint egyedül jövedelmező 
objektum az alapítvány birtokában. 

Ez az ingatlan eredetileg kis földszintes házból állott és azt 1898-ban egy 
vállalkozó bérbevette évi 5400 korona bérért azzal a feltétellel, hogy arra 2 emele-
tes bérházat építtet és a haszonélvezeti jog őt 1941. évi február hó l-ig illeti meg. 

A háború utáni pénzértékcsökkei:és idejében, amikor a lakásbérek emelése 
tiltva volt, a befolyó jövedelem is mindig csökkent és csupán a lakbérek emelésé-
nek megengedése után vált ez a bérház ismét jövedelmezővé olymódon, hogy a bér-
lővel, illetőleg annak jogutódaival olyan megállapodás létesíttetett, hogy az eredeti 
szerződésben megállapított 5400 K helyett 4500 P évi bért fog fizetni. 

Minthogy mind a két alapítványnak együttesen csupán ebből az ingatlanból 
befolyó bérjövedelem állott rendelkezésére, a végrendelet egyéb rendelkezéseit mel-
lőzve csupán a Glosius-Artner Karolina végrendeletében foglalt tanszékalap-létesí-
tési rendelkezések tartattak meg és ennek értelmében fizettetett 1938-ig a pesti és 
soproni gimnáziumok részére az eddigi részesedés. 

A végrendelet utasításai az alapítványi vagyon 
értékcsökkenése esetében. 

A Glosius-Artner Karolina-féle végrendelet, amikor megállapította, hogy a 
vagyon milyen arányban oszlik meg a két alapítvány között, úgy rendelkezik, hog} 
ha idővel bármiféle szerencsétlenség folytán az ingatlanok értékében csökkenés 
állna elő, mindkét alapítvány értéke megfelelően leszállíttassék (15. pont, 3. bek.) 
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A végrendelet intézkedéseinek megváltoztatása. 

A Glosius-Artner Karolina-féle végrendelet az alapítvány jövedelmeinek fel-
használása tekintetében olyan rendelkezést tartalmaz, hogy abban az esetben, ha a 
kedvezményezett iskolákon a tanszékek már mind felállíttattak, a lelkészek és taná-
rok országos alapból kapnák fizetésüket, az alapítványok maguktól megszűnnek és 
az alapítványi bizottság kiegészítve az egyetemes egyház kiküldötteivel való tanács-
kozás után tartozik Magyarország akkori helyzetének tekintetbevételével megálla-
pítani azt, hogy az alapítvány jövedelme milyen jótékony-gazdasági, műszaki célra 
használtassák fel. 

* * * 

Az alapítvány vagyonállagának fent ismertetett csökkenése és az alapító 
végrendeletében foglalt rendelkezések indították az alapítványi bizottságot arra. 
hogy az alapítványok helyzetének és jövedelmük felhasználásának tekintetében a 
végrendelet értelmében a szükséges intézkedések megtételére a bizottság elnökét és 
a testvéregyházak elnökségét felkérje. 

A testvéregyházak elnöksége 1940. évi április hó 30-án 44/1940. főj. sz. alatt 
kelt levelében felkéri a magyarországi evangélikus egyház egyetemes felügyelő-
jét, hogy jelölje ki azt a három világi és két egyházi elöljárót, aki hivatva lesz az 
alapítvány újabb céljának megállapítása felett az alapítványi bizottsággal tanács-
kozást folytatni. 

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 1940 május hó 29-én kelt ad. 
654/1940. számú átiratában arról értesítette a testvéregyházak elnökségét, hogy az 
egyházegyetem részéről a tanácskozáson D. Kapi Béla, D. Kovács Sándor püspök, 
dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző, dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész és dr. 
Hittrich Ödön főigazgató fog részt venni. 

Dr. Bendl Alajos főjegyző előterjeszti a bizottságnak az egyetemes egyház 
kiküldötteivel lefolytatandó tanácskozása elé terjesztendő következő 

javaslatot: 

1. állapítsa meg a bizottság, hogy a Glosius Sámuel és Dániel, valamint a 
Glosius-Artner Karolina alapítvány vagyona a Budapest, VII. ker., Klauzál-u. 21, 
sz. alatti kétemeletes bérházingatlan. 

2. mondja ki a bizottság, hogy a Budapesti Deáktéri Ág. Hitv. Evangélikus 
Testvéregyházak számadásaiban a Glosius Sámuel és Dániel alapítványi vagyonként 
nyilvántartott 11 P 58 fillér törlendő. 

3. mondja ki a bizottság, hogy a Glosius-Artner Karolina alapítvány tanszék-
alapja címén a Budapesti Deáktéri Ág. Hitv. Ev. Testvéregyházaknál 39.655 P 74 
fillér, a soproni egyháznál 14.127 P 60 fillérben nyilvántartott s az egyházak által 
iskolák fenntartására felhasznált összegek a nyilvántartásból törlendők. 

4. mondja ki a bizottság, hogy a Glosius-Artner Karolina alapítvány 1938. 
évi számadás óta visszatartott jövedelmei a törzsvagyonhoz csatolandók. 

5. mondja ki a bizottság, hogy mind a Glosius Sámuel és Dániel, mind a 
Glosius-Artner Karolina alapítvány néven nyilvántartott minden vagyon és követe-
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lés egy egységes vagyontömegbe egyesíttessék és az, mint a „Glosius Sámuel és 
Dániel és Glosius-Artner Karolina egyesített alapítványok" vagyon tartas-
sék nyilván. 

Ennek az alapítványnak kezelője továbbra is Budapesti Deáktéri Ág. Hitv. 
Evangélikus Testvéregyházak, a testvéregyházak elválása esetén a Pesti evangélikus 
egyház. Az alapítvány külön kezelendő és az ingatlanvagyon sem meg nem terhel-
hető, sem el nem idegeníthető. 

6. határozza el a bizottság, hogy a két alapítványi végrendeletben foglalt 
rendelkezések félretételével a jövőben az alapítvány jövedelmei (amennyiben az 
1940. évi zárószámadás már jövedelmet mutat ki ettől kezdve), a következőképpen 
használtassanak fel: 

a) a befolyt bérjövedelemből levonandó a házkezeléssel járó költségek, kiadá-
sok, adók, az alapítvány kezeléséért járó díjak és költségek. 

b) az a) pont szerint levont költségek levonása után fennmaradó összeg há-
rom egyenlő részre osztandó és abból 

V3 rész az alapítvány törzsvagyonának gyarapítására tartalékolandó; 
1/s rész a Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítólevél rendelkezéseinek a 

lehetőség szerint való betartásával evangélikus magyar főiskolai hallgatók részére 
külföldi tanulmányi ösztöndíjakra kiosztandó; 

V3 rész felerészében evangélikus magyar iparosok részére adandó külföldi 
tanulmányi ösztöndíjak céljára, másik felerészében evangélikus magyar népfőisko-
lák támogatására fordítandó. 

A bizottság az előterjesztett javaslatot teljes egészében elfogadja s azt 
az egyetemes egyház kiküldötteivel való tanácskozások elé terjeszteni 
rendeli. 

Amennyiben az egyetemes egyház kiküldötteivel folytatott tanácsko-
zás során a javaslat helyesnek találtatik és elfogadtatik, utasítja a főjegy-
zőt, hogy az alapítók végrendeleteiben foglalt rendelkezéseinek és szándé-
kainak lehető figyelembevételével a fenti alapítványi céloknak megfelelő, 
új alapító oklevelet szerkesszen s azt az alapítványi hatósághoz való fel-
terjesztés végett a bizottságnak mutassa be. — Egyúttal készítse el az ösz-
töndíjak kiosztásának módozatait tartalmazó szabályzatot is. 

Kelt, mint fent. 

P. H. 

Becht Albert s. k. 
közös gondnok, bizottsági elnök. 

Dr. Bendl Alajos s. k. 
főjegyző. 
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