
A magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztyén egyház 1898. évi október hó 19., 
20. és 21. napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 

Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és 
hivatalára nézve legidősb püspöknek, Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. 

J e l e n v o l t a k 
az egyetemes közgyűlés következő tagjai: 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : 

Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő. 

Dr. Győry Elek, az egyetemes tanügyi bizott-
ság elnöke és tiszteletbeli főjegyző. 

íMasznyik Endre, theol. akadémiai igazgató. 

[Láng Lajos 
[Dr. Schreiner Károlv J 

"Lányi Bertalan 
'Laszkáry Pál 
'Nádosy Kálmán 
IRohonyi Gyula 
[fiancsó Antal 
(Fischer Miklós 

} az egyetemes tör-
vényszék birái. 

[Dr.Zsigmondy Jenő, egyetemes világi főjegyző. 
>Gvőry István, egyetemes aljegyző. 
[Dr. Lehótzky Antal, egyetemes aljegyző. 
'Sztehlo Kornél, egyetemes ügyész. 
[Bendl Henrik, » pénztárnok. 
íDr. Röck Géza, » ellenőr. 
>Góbi Imre, » levéltárnok. 

Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve leg-
idősb püspök. 

Ritter Károly 
Kund Samu 
Török József 
Terray Gyula 
Stettner Gyula 
Korén Pál 
Csiskó János 

•V; 

az egyetemes tör-
vényszék birái. 

Poszvék Sándor, egyetemes egyházi főjegyző. 
Händel Vilmos, » » aljegyző. 
Glauf Pál, » » » 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

a dunáninneni kerület fel-1 Laszkáry Gyula, 
ügyelője. , 

í Szentiványi Árpád, a tiszai kerület felügyelője. 
^Zsilinszky Mihály, a bányai kerület felügyelője. 

Horváth Ödön, jogakadémiai dékán 

Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke-
Gyurátz Ferencz, a dunántúli » » 

Csengev Gusztáv, theol. dékán. 



C) Egyházkerületi küldöttek: 

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

Ihász Lajos. 
Barcza Géza. 
Bélák István. 
Tiringer Lajos. 
Dr. Purgly Sándor. 

Laucsek Jónás. 
Németh Pál. 
Horváth Sámuel. 
Bognár Endre. 
Varga Gyula. 
Löw Fülöp. 
Renner Henrik. 

Gombócz Miklós és Gocsányi Gusztáv tanárok. 

Marhauser Imre. 
Hrabovszky István. 
Dr. Ajkay Béla. 
Dr. Földváry Elemér. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 
Horváth Sándor (paksi). 
Sántha Károly. 
Szigethy Dániel. 

II. A dunáninneni egyházkerületből. 
a) Megbízó-levéllel: 

Báró Solymossy Ödön. 
Beniczky Árpád. 
Szontágh Pál. 
Gróf Zay Miklós. 
Farbaky István. 

Raab Károly. 
Hering Lajos. 
Ringbauer Gusztáv. 
Wladár Miksa. 
Trsztyénszky Ferencz. 
Hollerung Károly. 
Riesz Károly. 
SchleifFer Károly. 

Zorkóczy Sámuel és Jezsovics Károly tanárok. 

Pongrátz György. 
Günther M. V. 
Osztroluczky Géza. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 
Simonides János. 
Bándy Endre. 
Krupecz István. 

Fabiny Teofil. 
Dr. Králik Lajos. 
Báró Podmaniczky Géza. 
Haviár Dániel. 
Báró Radvánszky György. 
Dr. Wagner Géza. 
Vasskó Endre. 
Hász Sándor. 

III. A bányai egyházkerületből. 
a) Megbízó-levéllel: 

Belohorszky Gábor. 
Kramár Béla. 
Bachát Dániel. 
Veres József. 
Petrovics Soma. 
Klimó Vilmos. 
Svehla Gusztáv. 
Lauko Károly. 

Benka Gyula és Bukovszky János tanárok. 

Beniczky Kálmán. 
Dr. Vetsey István. 
Dr. Radvánszky György. 
Dr. Szelényi Aladár. 
Abray Lajos. 
Kaufmann Kamill. 
Osztroluczky Miklós. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 
Petri Károly. 
Famler G. Adolf. 
Horváth Sándor. 
Jezsovics Pál. 
Moravcsik Mihály. 
Bierbrunner Gusztáv. 
Szeberényi Lajos Zs. 
Hodza János. 
Szeberényi Lajos. 
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IV. A tiszai egyházkerületből. 
a) Megbízó-levéllel : 

Münnich Kálmán. 
Szontágh Pál. 
Kubinyi Géza. 
Dr. Mesko László. 
Radvány István. 
Dr, Benczúr Géza. 

Terray Gyula. 
Kmeti János. 
Strauch Béla. 
Materny Lajos, 
Turóczy Pál. 
Bocsor Endre. 
Liszkay Sándor. 

Grósz Ernő, Oravecz Mihály tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 
Majerszky Béla. 
Dr. Mikíer Károly. 
Dr. Meliorisz Béla. 
Madarász Pál. 
Groó Vilmos. 
Kubinyi Albert. 
Szentiványi Márton 
Hámos László. 

Jánoska György. 
Draskóczy Lajos. 

1. (P) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő az egyházi főjegyző által tartott 
buzgó templomi isteni tisztelet után, évi jelentésének beterjesztése mellett, következő beszéddel 
nyitotta meg a közgyűlést : 

Tisztelettel üdvözlöm és megnyitom magyarhoni evangeliumi egyházunknak a 
mai napra zsinati törvényeink értelmében egybehivott közgyűlését. 

Vannak események, melyeknek hatása az emberi lélekre olyan megrendítő, hogy a 
midőn többen összejönnek egy gyülekezetben, egy esemény hatása alatt áll mindenki és 
mindenkinek lelkületét egy és ugyanazon érzelem hatja át. Ilyenkor annak, a kinek a köte-
lessége, hogy először emeljen szót a gyűlésen, természetesen az a feladata, hogy kifejezést 
adjon a közérzületnek. Ilyen megrendítő eseménynek hatása alatt állunk mi mindnyájan. 
Magyarország szeretett királynéját gyászoljuk. Gyász borul az egész hazára. Felséges kirá-
lyunk hitvesét gyászolja, mi szeretett királynénkat, a ki a mi királynénk volt szive szerint és 
a mi szivünk szerint való királyné volt. Mintha az ő költői,lelke megvalósította volna a 
nagy magyar költő gondolatát, habár nem született is magyarnak, e néphez állott, mert e 
népet látta a legelhagyatottabbnak a föld kerekségén. 

Egyházunk külsőleg kifejezést adott ugyan már az országos gyászban való rész-
vételének, mindazonáltal kötelességemnek ismertem, hogy egyetemes gyűlésünk megnyitása-
kor és az országos gyászban való benső részvételünk, mint első tényünk, kifejezést leljen. 
A bánathoz, a gyászhoz járul még a legmélyebb megilletődés a megdöbbentő rémes tett 
fölött. Mintha századok történetének tragikuma valósulna meg ezen gyászos eseményben, 
mintha az eredendő bűnnek átok súlya fokozottabb mértékben nehezülne reánk, mintha 
egészen másnak tűnnék föl előttünk az emberiség, mint a minőnek azt századunk kedvence 
eszméje szerint képzelni szeretjük. fA gyász és megrendülés eme háborgó érzelmei közö t 
nehéz megtalálni; a megnyugvást. Ámde elmélkedjünk egy kissé, ne érjük be azzal, hogy 
habár szivünk legbensőbb érzelmei szerint, de mégis csak egy-egy rövid pillanatban adum-
kifejezést a gyásznak. Gondolkodjunk tovább. 

Korunkat gyorsaság jellemzi mindenben, ennélfogva gyorsan felejtünk is. Ne feledjük 
a gyászos esetet; gondolkozzunk rajta, nagy okunk van reá. Mintha a derült égből csak 
egy parányi felhőből sújtana a villám, olyannak tűnik fel az esemény. Talán egy közelgő 
nagy zivatarnak első jelensége ez. Nagy átalakulások küszöbén élünk. Talán mindaz, a mi 
előttünk a legszentebb, megrendül a közel jövőben. 

Ezért ismétlem: elmélkedjünk, nagy okunk van reá. 
Az emberiség történetében minden két mozgató erőre vezethető vissza. A mint 

általában bármiképen igyekezzenek egyes bölcselők egy alap okra vezetni vissza az élet tüne-
ményeit, mélyebben vizsgálva a dolgokat, mindig két okot lehet találni. A legridegebb mate-
rialista, ha elméletét tovább fűzi, az anyag mellé kénytelen oda állítani az erőt mint tényezőt 
Az úgynevezett philosophiai monismus lényegében philosophiai dualismus, a mely két alap-
elvre vezet vissza mindent. Ez a dualismus végig vezethető minden elméleten, minden böl-
csészeti rendszeren. De nem szándékozom nagyon is tág körű elmélkedésekbe bocsájtkozni 
csupán azt engedjék meg nekem, hogy eltérve attól, a mit talán sokan várnak e mai napon 
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tőlem, hogy az egyházunk közigazgatási ügyeit közelről érintő dolgokról mondjam el 
nézeteimet, ez alkalommal inkább egy általános, bár rövid elmélkedésbe bocsájtkozzam. 

Nem a mindenség törvényeit akarom kutatni, csak az emberiség fejlődésének tör -
vényeiről akarok kissé elmélkedni. E tekintetben két tényezőre vezethetünk vissza mindent. 
Két tényező végső oka annak a sok változásnak, a miről számot ad az emberiség története. 
Ez a két tényező: a közgazdasági élet és az embereket uraló hit. E kettő egymással köl-
csönhatásban áll, az egyik hat a másikra és viszont. E kölcsönhatást sem akarom most 
közelebbről elemezni, csak utalok reá és megállapítom e kölcsönös hatás létezését. A köz-
gazdasági térre nem lépek, ez messze vezetne ezen egyházi gyűlés feladatától. De ha azzal 
foglalkozunk, hogy voltaképen mi korunknak hite? — ez jelen egyházi tanácskozó testület 
hatáskörén kívül állónak nem tekinthető. 

De nem azt tekintem én a kor hitének, a mit egyes szervezett vallásfelekezetek 
tanaikban kifejeznek és hirdetnek. A vallásfelekezetek tanai között lényeges eltérések vannak. 
Egyik felekezet tanai sem tekinthetők ma uralkodó hitnek. 

Uralkodó hit alatt értem azt, a mi oly annyira uralja a lelkeket, hogy még azt 
az embert is cselekvésében ama hit vezérli, a ki annak igazsága fölött mintegy kételkedik, a 
melynek hatása alól az sem szabadul, a ki azzal elégedetlen, a ki annak érvényét vagy 
absolut igazságát elismerni nem hajlandó. Ha ilyen értelemben vesszük a kor uralkodó hité-
nek fogalmát, azon meggyőződésre jutunk, hogy korunk uralkodó hite : a haladás. Én azon 
meggyőződésre jutottam, hogy korunk uralkodó hite a haladás fogalmában rejlik. Termé-
szetesen haladás alatt nem egyszerűen a mozgást és átalakulást értve, hanem azt a fogalmat 
helyezve bele e szóba, a mit azzal tulajdonképen ki akarnak fejezni, az emberiség sorsának 
folytonos javulását, és pedig úgy, hogy ezt a javulást magában a folytonos átalakulásban 
vélik föltalálni. 

Vájjon mindig oly nagy jelentőséggel bírt e haladás eszméje? Vájjon mindig hit-
tek-e benne? Vájjon hitték-e mindig, hogy az emberiség történetében való folytonos 
átalakulás egyszersmind az emberiség állapotának a maga egészében való folytonos és vég-
telen javulását jelenti e? Korántsem. Az ó-testamentomi álláspont a kezdetben levő eszményi 
állapottal szemben a továbbfejlődésben sülyedést lát, teljes ellentétét a mai értelemben vett 
haladásnak. Az ó-testamentom álláspontja a bűnbeesés tanában nyer kifejezést. És az ó-kor 
a görög-római antik világ költői és bölcselői vájjon nem az aranykorral kezdik az emberi-
ség történetét, a mely fokozatosan ezüst- és vaskorrá válik ? Ez is épen ellentéte annak a 
fölfogásnak, a mely a folytonos átalakulásban folytonos haladást, tökéletesedést lát. Később a 
renaissance korában, a midőn a világról való fölfogás lényegesen megváltozott, nem-e az 
antik civilisatióra való visszatérés volt a czél? A renaissance egy előbb létezett állapot helyre-
állítására vagy annak utánzására törekedett. Maga a reformatio az őskereszténység helyre-
állítása akart lenni, tehát egy századokkal az előtt létezett állapothoz való visszatérés. A 
haladás eszméje, mint uralkodó hit, újabb keletű. A mult század elejével kezdődik a hitnek 
terjedése és korunkban emelkedik általános érvényre, válik uralkodó hitté, melynek hatása 
alól senki sem szabadulhat. Uralma olyan nagy, hogy még a szervezett vallásfelekezetek 
tanai mögött is ez a hit képezi a közös háttért, még a vallás tanainak hirdetése közben is 
minduntalan ezt a hitet látom felcsillámlani. Nem is az a szándékom, hogy eme hittel 
szemben a teljes tagadás álláspontjára helyezkedjem, csak absolut igazságát vonom kétségbe. 
Vizsgálom a haladás eszméjét és elmélkedem fölötte. 

Nem a mindenség törvényeit kutatom. Sokkal kisebb az ember, semhogy másra 
képes lenne, mint homályos sejtésre és gyarlóságának érzetére. Csak az emberiség története 
fölött elmélkedem és az emberiség története engem arra tanít, hogy a haladás mindenkor 
hanyatlással jár karöltve, az egyik a másikat föltételezi. Egy nemzet emelkedése egy másik 
nemzet hanyatlásából származik. A társadalmon belől egy társadalmi osztály emelkedése más 
társadalmi osztály hanyatlásával jár. Hány nemzetnek kellett elenyésznie, hogy a római biro-
dalom emelkedésére, haladására meg legyen a tér és a lehetőség. És a római birodalom 
hanyatlásával kezdődik a germán népek művelődése, haladása. A legfényesebb példáját látjuk 
a haladásnak az észak-amerikai Egyesült-Államokban, mert ott korunk értelmi fejlettsége, 
korunknak rendelkezésre álló példátlan anyagi eszközei mellett meg volt a teljesen szabad 
tér azoknak érvényesítésére és ott e tekintetben akadály alig állott fönn. De az angol-szász 
és a vele assimilált fajok ezen óriási haladásának a föltétele az éjszak-amerikai rézbőrű indiá-
noknak majdnem teljes kiirtása volt. Hanyatlás a haladásnak föltétele. Végigvihetném ezen 
példákat az egész történelmen. 

És hová jutott korunk sokat magasztalt haladásával? Mint végső fejlemények a 
socialismus és anarchismus tanai jelentkeznek fenyegetően. 

A haladás eszméjének mint korunk uralkodó hitének elemezése tehát csak kétke-
dést kelthet bennünk. E kétkedés közepette nyugvó pontot keresünk. Találunk-e egy 
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nyugvó pontot a világ történetében? Találhatunk. Ez az evangeliomi kereszténység, mely 
mint absolut tökéletesség ragyog. Ha előveszem a világ minden remek íróját, nem találok, 
nem ismerek oly szép könyvet mint Máté evangelioma, nem ismerek oly szép beszédet 
mint a hegyi beszéd. Az embernek embertársaihoz való viszonyát kifejezésre juttatni akaró 
bármennyi elmélet között nem találok szebbet annál, a mely azt mondja : «szeresd feleba-
rátodat, mint önmagadat». Annál magasztosabbat pedig még képzelni sem lehet, mint azt 
hogy szeresd még ellenségedet is. Azért a haladás eszméjének viszonylagos értékével szem-
ben a nyugvó pontot, az evangeliomi kereszténység absolut fenségében látom. Az egyedül 
értékkel bíró haladás tehát az evangeliomi kereszténység fenséges elveinek, a mennyire az 
emberi gyarlóság engedi, a megközelítése. Ha ezt a tudatot és az e fölött való elmélkedést 
tudnám csak néhány pillanatra az egybegyűltekben fölkelteni, akkor nem volt czéltalan az 
a rövid elmélkedés, a melynek fogyatékosságát és hiányosságát a mennyire érzem, épen 
annyira meg vagyok győződve alaptételeinek igazságáról. 

Mi tehát, mélyen tisztelt egyetemes gyűlés, midőn összejöttünk, hogy egyetemes egy-
házunk közigazgatási ügyeit tárgyaljuk, ne feledkezzünk meg soha arról, hogy a főfeladat, a 
főczél, a mely felé törekednünk kell, az evangeliomban lefektetett igazságok megközelítése. 

Mai tanácskozásunk megkezdésekor is ehhez adjon nekünk Isten erőt. 
A gyűlési tagok székeikből felemelkedve, megindult szívvel hallgatták 

meg az egyetemes felügyelő azon kegyeletes szavait, melyekkel a koronás királyt 
és hűséges magyar népét ért megrendítő csapásról megemlékezvén, a hazai evang. 
egyház összes hívei osztatlan mélységes bánatának méltó és találó kifejezést adott, 
feszült figyelemmel s közhelyesléssel kisérvén a kegyelet e szavaihoz fűzött, 
mély, vallásos szellemtől áthatott azon tanulságos elmélkedését is, melyben korunk 
társadalmi bajaira s az evangeliomnak, azok gyökeres s biztos orvoslását egyedül 
eszközlő hatalmára utal. 

A közgyűlés b. e. Erzsébet királyasszony dicső emlékének megörökítése 
s a megnyitó tanulságos eszméinek tágabb körben való ismertetése ezéljából, az 
egyetemes felügyelő hatásos beszédének egész terjedelmében, jegyzőkönyvbe való 
felvételét elhatározván, neki egyházunk buzgó s bölcs vezetéseért hálás köszö-
netet szavaz. 

2. (Zs.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei megbízó leve-
leiket és igazolványaikat beadván, a jelenlévők jegyzéke össze van állítva. 

Tudomásúl szolgál. 

3. (Zs.) Ezután olvastatott az egyetemes felügyelő következő évi jelentése: 
1. Midőn köztudomásúvá lett azon megrendítő esemény, mely O Felségét Erzsébet 

Királynét az élők sorából kiragadta és hazánkra mély gyászt borított nem véltem bevárandó-
nak az egyetemes gyűlést annak megállapítására, hogy egyházunk részvétele az országos gyász-
ban külsőleg is miképen nyilvánuljon, hanem az 1889-ik évben követett eljárást is figyelembe 
véve az egyházkerületi felügyelő és püspök urakkal egyetértőleg egyetemes egyházunk nevé-
ben hódolatteljes részvétiratot intéztünk Ö Felsége a Királyhoz és azt küldöttségileg adtuk 
át a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr O Nagyméltóságánál O Felségéhez való hódolat-
teljes fölterjesztés végett. — Továbbá fölkértem egyházkerületeink püspökeit, hogy intézked-
jenek; miszerint összes templomainkban gyászünnepélyek tartassanak. 

2. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve fölterjesztetett a vallás- és közoktatás-
ügyi magy. kir. Minisztériumhoz. 

3. A tiszai egyházkerület felügyelőjévé Szentirányi Árpád úr választatott meg, a kit 
ezen hivatalában való beiktatásakor egyetemes egyházunk nevében is már üdvözöltem és most 
is szerencsém van tiszteletteljesen és örömmel üdvözölhetni. 

4. Fabiny Teofil úr Ö Kegyelmessége a bányai egyházkerületben viselt felügyelői 
hivataláról lemondott; 15 éven át vezette Fabiny Teofil Úr Ö Nagyméltósága bölcs mérsék-
lettel, ritka tapintattal és rendkívüli valóban páratlan buzgósággal a bányai egyházkerület 
ügyeit. Nagy sajnálattal látjuk őt távozni ezen állásáról. Meg vagyok győződve, hogy egyetemes 
gyűlésünk közérzületét nyilvánítom, midőn egyházi ügyeink körül való buzgó fáradozásáért 
és kiváló érdemeiért elismerésünket és hálánkat, valamint azon reményünket is kifejezzük, 
hogy Ö Nagyméltóságának egyházi ügyeinkben való szives közreműködésére továbbra is 
számíthatunk. 

5. A bányai egyházkerület felügyelőjévé Zsilinszky Mihály úr választatott meg, a kit 
hivatalába való beiktatása alkalmából szerencsém van egyetemes egyházunk nevében tiszte-
lettel üdvözölni. 
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6. Az egyetemes levéltár mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 29-ik 
pontjában foglalt határozatához képest az új helyiségbe helyeztetett át. 

7. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 30-ik pontjára hivatkozva tiszte-
lettel jelentem, hogy a horvát- és szlavonországi evangelikus egyházak ügyében a Minisz-
tériumhoz tett fölterjesztésünkre ugyan most sem érkezett válasz, mindazonáltal Horvát- és 
Szlavonországokban törvény alkottatott az ágostai és helvét hitvallású evangelikus egyházak 
külső jogviszonyainak rendezéséről. Ezen törvényt, magyar fordításban tisztelettel bemutatom; 
mely törvény nemcsak a vallás szabad gyakorlatát biztosítja az evangélikusok részére, hanem 
a horvát-szlavonországi evangelikus egyház községeknek egyetemes egyházunkkal való szerves 
összefüggését és zsinati törvényeinknek Horvát-Szlavonországokban való érvényét is elismeri 
és tulajdonképen ez által biztosítja az evangélikusok részére a vallás szabad gyakorlatát. Ö r ö m -
mel és hálával fogadhatjuk tehát ezen törvény megalkotását. 

8. Az egyetemes pénztár számadásai megvizsgáltattak és rendben találtattak. 
9. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
10. A mult évi egyetemes gyűlésünk 54 pontjában foglalt felirat a vallás- és köz-

oktatásügyi Minisztérium útján fölterjesztetett. 
11. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 56 pontjában foglalt határo-

zatához képest megtartatott az egyházunkat és az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre 
nézve kiküldött bizottságnak ülése az ev. ref. testvér-egyház kiküldötteivel együtt. Azonban 
az ev. ref. egyház kiküldötteinek megbízatása nem lévén azonos jellegű a mi egyházunk 
küldöttségének megbízatásával a közös tanácskozás csak értekezlet jellegével bírt és egyházunk 
bizottsága külön járt el az 1848. évi XX-ik t.-czikk szellemében való országos segély sürge-
tésének ügyében. A bizottság elkészítette az e tárgyban elrendelt fölterjesztést, a melyben a 
lelkészi javadalmak kiegészítésére vonatkozó, akkor már az országgyűlés elé terjesztett törvény-
javaslatra nézve is tett észrevételeket. A fölterjesztés Radó Kálmán O Kegyelmességének 
vezetése alatt küldöttségileg adatott át a Miniszterelnök úr O Nagyméltóságának, valamint 
a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr O Nagyméltóságának is, a kitől a fölterjesztésre a 
mellékelve bemutatott válasz érkezett. A lelkészi javadalmak, kiegészítéséről szóló törvény 
létre jött. Mi lesz hatása egyházunk beléletére és különösen önkormányzatára, az legalább is 
igen kétséges. 

12. Az egyházunkat és az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kikül-
dött bizottságnak az ev. ref. egyház küldötteivel tartott közös tanácskozásánál mult évi egye-
temes gyűlésünk 110-ik pontjában foglalt határozatánál fogva előterjesztettem ugyan a nagy-
geresdi egyesség mintájára kötendő új egyesség ügyét is, azonban mivel a tanácskozás csak 
értekezlet jellegével bírt megállapodás nem létesült. 

13. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 99-ik pontjára hivatkozva jelen-
tem, hogy az egyházkerületek arányosításánál fogva, egyrészről a bányai egyházkerület, más-
részről a nógrádi, illetve honti és barsi egyházmegyék között bizonyos alapokra nézve föl-
merült vitás kérdés a bányai egyházkerület püspökének, a hozzá intézett kérdésemre válaszul 
adott nyilatkozata szerint remélhető, hogy békésen, egyesség útján fog rendeztetni. 

14. Az egyetemes egyházi közalap gyarapítására az 1898. évre utalványozott 50,000 forint 
országos segély a magyar földhitelintézet által egyetemes egyházunk számlájára fölvétetett. 

15. Theologiai tanári vizsgára jelentkezett Eperjesről Frenvo Lajos úr. 
16. A poroszországi evang. egyházi főtanács a német császár és porosz király O 

Felségének rendeletére meghívta egyetemes egyházunkat, hogy magát a jeruzsálemi evangelikus 
templom fölszentelési ünnepélyén egy küldött által képviseltesse. Ezen megtisztelő meghívást 
azonnal közöltem az egyházkerületi felügyelő és püspök urakkal és velők e tárgyban értekez-
letet tartva, fölkértük Zelenka Pál püspök urat, hogy egyetemes egyházunkat a vett meghívás 
értelmében a jeruzsálemi evangelikus templom fölszentelési ünnepélyén képviselje. Zelenka 
püspök úr a megbízatást elfogadva, szives volt az érdekes, de fáradságos útra vállalkozni. 
Kérem, hogy az egyházunk képviseltetése és Zelenka püspök úr megbízatása iránt tett intéz-
kedést, valamint az úti költségeknek az egyetemes pénztárból való utalványozását jóváhagyni 
méltóztassék. 

17. Az egyetemes egyházi törvényszék a következő ügyekben járt el ú. m.: 
í t é l t : 

Az abelovai papválasztás ügyében. 
Künstler Károly kis-kéri tanító ügyében. 
Garai Gerő makói tanító ügyében. 

h a t á r o z o t t : 
A túróczi esperességi elnökség választásának ügyében. 
A VIL bányavárosi esperesi választás ügyében. 
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Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést elismerés nyilvánítása mellett 
tudomásul veszi azzal, bogy annak külön határozatot igénylő pontja külön, egyébként 
pedig a mult évi jegyzőkönyv illető pontjainál fognak felvétetni. 

4. (Zs.) Felvétetett az elnöki jelentés i - ső pontja, a melyben egyetemes felügyelő 
az Ö Felsége Erzsébet királyné gyászos elhunyta alkalmából tett intézkedéseket előterjeszti. 

Az egyetemes közgyűlés a tett elnöki intézkedéseket helyeslőleg és köszö-
netének kifejezése mellett tudomásul veszi. 

5. (Zs.) A napirend felvétele előtt jelenti egyetemes felügyelő, hogy Radó Kálmán 
egyházkerületi felügyelő gyöngélkedvén, távolmaradását kimenteni kérte, Zelenka Pál tiszai 
püspök pedig az egyetemes egyház képviseletében kiküldetvén, jelen közgyűlésen nem vehet részt. 

Tudomásul szolgál. 

6. (Zs.) Egyetemes felügyelő bemutatja»1, a rőczei ev. iskola államosítása, a fekete-
lehotai ev. iskola államosítása, továbbá Majerka és Mühlenbach egyházközségeknek szavazati 
joguk ügyében beérkezett felebbezéseket. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott felebbezéseket oly felhívással adja 
ki egy Laszkáry Gyula és Sárkány Sámuel elnöklete alatt kiküldött, Farbaky István, 
Török József és Dr. Lehotzky Antal tagokból álló bizottságnak, hogy véleményes 
jelentését, még e közgyűlés tartama alatt előterjeszteni szíveskedjék. 

7. (Zs.) Egyetemes felügyelő bemutatja továbbá a túróczi egyházmegyei elnökség 
ügyében beérkezett felebbezést. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott felebbezést oly felhívással adja ki 
egy Szentiványi Árpád és Terray Gyula elnöklete alatt kiküldött, Horváth Sámuel, 
Barcza Géza és Dr. Győry István tagokból álló bizottságnak, hogy véleményes 
jelentését még e közgyűlés tartama alatt előterjeszteni szíveskedjék. 

8. (Zs.) Az elnöki jelentés 3 —ik pontja szerint Szentiványi Árpád választatott meg 
a tiszai kerület felügyelőjének. 

A gyűlés szivélvesen üdvözli az újonnan megválasztott kerületi felügyelőt. 

9. (Zs.) Ugyanazon jelentés 4-ik pontja szerint Fabiny Teofil a bányai egyházkerület 
felügyelője hivataláról lemondott. 

A közgyűlés a visszalépett felügyelőnek egyházunk körül való buzgó fára-
dozásaiért és kiváló érdemeiért elismerésének és hálájának, valamint azon reményé-
nek is kifejezést ad, hogy O Nagyméltóságának egyházi ügyeinkben való szives közre-
működésére továbbra is számíthat. 

10. (Zs.) Ugyanazon jelentés 5-ik pontja szerint Zsilinszky Mihály választatott meg 
a bányai kerület felügyelőjének. 

A gyűlés az újonnan megválasztott kerületi felügyelőt is melegen üdvözli. 

11. .(Zs.) Ugyanazon jelentés 7-ik pontja kapcsán bemutattatott és olvastatott a 
horvát- és szlavonországi evangelikus egyházak ügyében alkotott és szentesített törvény 
következő magyar fordítása : 

Törvény 
az ágostai és helvét hitvallású evangelikus egyházak külső jogviszonyainak rendezéséről Horvát-

és Szlavonországokban. 

Mi I. Ferencz József Isten kegyelméből ausztriai császár, Csehország királya stb. és 
Magyar-, Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok apostoli királya, megerősítjük a horvát-, szlavon-
és dalmát országgyűlés által tervezetben elénk terjesztett 

T ö r v é n y t 
az ágostai és helvét hitvallású evangelikus egyházak külső jogviszonyainak rendezéséről Horvát-
és Szlavonországokban. 

i . §. A horvát- és szlavonországi ágostai és helvét hitvallású evangelikus egyház-
községek a szt István korona országainak ágostai és helvét hitvallású egységes egyházak alkat-
részét képezik. 

2* 
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2. §. Ezen, az előző szakaszban megjelölt helyzetnél fogva az ágostai és helvét 
hitvallású evangelikus egyházak a vallási, egyházi, iskolai és alapítványi ügyeik vezetésénél 
azon törvényekkel fognak: élni, melyeket a svnodusok eddig alkottak és Ö csász. és kir. apostoli 
Felsége helybenhagyott, valamint azokkal, melyeket a svnodusok a jövőben fognak alkotni 
és a melyeket O csász. és kir. apostoli Felsége, Dalmát-, Horvát- és Szlavonországok bánjá-
nak alkotmányszerű befolyása mellett megerősíteni fog, — az egyik és a másik esetben Horvát-
és Szlavonországok országos törvényeinek határain belül és különösen azon közjogi helyzetnek 
teljes figyelembevétele mellett, a melyet ugyanezen országok szt István koronája országainak 
keretében elfoglalnak. 

3. §. A mind a két hitvallású evangelikus egyházak fölött O Felségét megillető legfőbb 
felügyeleti jogot Horvát- és Szlavonországok területén Dalmát-, Horvát- és Szlavonországok 
bánja fogja, ugyanezen országok országos törvényeinek intézkedései szerint gyakorolni. 

4. §. A mind a két hitvallású evangelikus egyházak horvát- és szlavonországi híveinek 
az egyenjogúság alapján az országos pénztárból vallásügyi czélokra aránylagos járulék biztosíttatik. 

5. §. Ezen törvény végrehajtásával a bán bizatik meg. 
Kelt Bécsben, ezernyolczszázkilenczvennyolczadik évi május hó 7-én. 

Josipovich Imre m. p. Ferencz József m. p. 
gróf Khuen-Héderváry Károly m. p. 

A gyűlés örömét fejezi ki a felett, hogy horvát-szlavonországi hitsorso-
sainak külső jogviszonyai a törvény által rendeztetvén, ezzel nemcsak a vallás 
szabad gyakorlata biztosíttatik részükre, hanem a horvát-szlavonországi ev. egy-
házközségeknek egyetemes egyházunkkal való szerves összefüggése és zsinati tör-
vényeinknek Horvát-Szlavonországban való érvénye is el lett ismerve. 

Ehhez képest elhatározza a közgyűlés, hogy a horvát bánnak, mint a 
ki a törvény végrehajtásával meg van bízva, zsinati törvényeink oly czélból, hogy 
ezek Horvát-Szlavonországban miheztartás végett kellő módon közhírré tétessenek, 
megküldessenek. Miután pedig a zágrábi protestáns egyházközség jellege tisztába 
hozva nincs, erre nézve is a horvát bántól felvilágosítás lesz kérendő. Végül fel-
hivatnak az érdekelt bányai és dunántúli egyházkerületek, hogy a szentesített 
törvény következtében netán szükségesnek látszó intézkedéseket saját hatáskörük-
ben tegyék meg. 

12. (Zs.) Ugyanazon jelentés 16-ik pontja szerint a jeruzsálemi evang. templom 
felszentelési ünnepélyére a német császár és porosz király rendeletéből egyetemes egyházunk 
is meghivatván, egyházunk képviseletében Zelenka Pál püspök lett kiküldve, az útiköltségek 
pedig az egyetemes pénztárból elnökileg ki lettek utalványozva. 

Az egyetemes közgyűlés ez intézkedéseket helyeslőleg tudomásul veszi. 

13. (Zs). A mult évi jegyzőkönyv 12-ik pontja kapcsán jelenti egyetemes felügyelő, 
hogy az erdélyi ág. hitv. ev. egyházkerület panasza ügyében a nm. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz benyújtott felterjesztésre ez ideig válasz nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

14. (P.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 13 —ik pontja kapcsán tár-
gyalás alá került a theol. akadémiai nagybizottságnak f. é. október hó 17-én Budapesten 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyve, illetőleg a bizottságnak 1897/8-ik tanévről szóló évi 
jelentése. Ennek 1. pontja értelmében néh. Nikodém János, kiérdemült aradi lelkész az akadémiai 
ösztöndíjalap javára 3000 koronát s a tanári nyugdíjalap javára 1000 koronát végrendeletileg 
hagyományozott. Báró Nyáry Béláné pedig édes atyja, néhai b. Radvánszky Antal volt egyetemes 
felügyelőnek olajfestésű arczképét adományozta az akadémiának. Báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő 300 frtnyi adománya azon három theol. hallgató segélyezésére fordíttatott, kik a 
Sopronban szervezett nyári tanítóképző-tanfolyamot jó sikerrel végezték. Végül Csemez Miklós 
nyug. selmeczi lyceumi tanár a Theologusok Otthona javára 2324 frt 61 krnyi alapítványt 
létesített azon ígérettel, hogy ez összeget két ingyenes alapítványi hely alaptőkéjéül 4000 frtra 
egészíti ki. A nagybizottság mindezen alapítóknak s adományozóknak hálás köszönetet fejezvén 
ki, indítványozza, hogy a Nikodém időközben perrel megtámadott végrendeletét illetőleg, az 
akadémia érdekének képviseletével az egyetemes egyházi ügyész bizassék meg. 

A közgyűlés a nagylelkű adományozók és alapítványozóknak meleg köszö-
netet szavaz, az egyetemes egyházi ügyészt pedig megbízza, hogy a perrel meg-
támadott Nikodém-féle hagyomány biztosítása végett, az akadémia érdekében szük-
séges intézkedéseket megtegye. 
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J 5. (P.) Ugyanazon jelentés 2. pontja értelmében az akadémiának 1897/98-ki jöve-
delme s kiadása 14.979 frt 50 krra rúgott, pénztárilag kezelt vagyona pedig 223 írtról 138 frt 
4 krra apadt le. A bizottság a felmentvénynek a pénztáros részére való megszavazását indít-
ványozza, egyúttal elrendeli, hogy özvegy Vasskó Gyuláné két havi nyugdíja, mely 1897198-ban 
103 frtnyi összegben az akadémiai pénztár terhére folyósíttatott, a tanári nyugdíjalap kamat-
feleslegéből visszatéríttessék. 

x\ közgyűlés az akadémiai pénztárkezelőnek az 1897 98-ik évre vonatkozólag 
a felmentvényt — a fentartandók fentartásával — megszavazván, a jelentés e pontját 
helyeslőleg veszi tudomásul. 

16. (P.) Ugyanazon jelentés 3. pontja szerint az akadémiának 1898 99-ki költségvetését 
a bizottság következőleg állapítja meg: 

I. F e d e z e t . 
1. Egyetemes theol. alapból 1717 frt. 
2. Kerületek járulékai 1350 » 
3. Pozsonyi egyház járuléka 3100 » 
4. Zelenay-alapból 500 » 
5. Zsedényi-alapból 250 » 
6. Pálfy-alapból 800 » 
7. Reischel-alapból , . . . . 1500 » 
8. Reischel-alap tartalék tőkéjének kamatja 200 » 
9. Tandíj- fa és szertári illeték 572 » 

10. A közalap javára szolgáló államsegélyből . . . . . . 5000 » 
Összeg: 14989 frt. 

II. S z ü k s é g l e t . 
1. Négy rendes tanár fizetése s lakbére 6000 írt. 
2. Egy rendkívüli » » » 1200 » 
3. Egy magántanár » » 1000 » 
4. Igazgatói tiszteletdíj . . . . . . 300 » 
3. Nagybizottsági jegyző díja 40 » 
6. Tanárkari jegyző díja 40 » 
7. Gyakorlati theol. tanár személyi pótléka . . . . . . 200 » 
8. Enektanító díja 150 » 
9. Szolga bére 450 » 

10. Könyvtári illeték 300 » 
11. Könyvtáros tiszteletdíja 50 » 
12. Fűtés és világítás 200 » 
13. Szertár 70 » 
14. Négy rendes és egy rendkívüli tanár rendes drágasági pót-

léka fizetésük arányában 3300 » 
15. Ugyanazok rendkívüli drágasági pótléka 500 » 
16. A gyakorlati theol. tanár drágasági pótléka 100 » 
17. Német s tót nyelv tanítása 400 » 
18. Vegyesek s előre nem látott kiadások 689 » 

Összeg: 14989 írt. 
A bizottságnak azon indítványát, hogy tekintettel az államsegélynek törvényben bizto-

sított állandóságára, a közalap terhére a fedezett rovatába felvett 5000 frtnyi járulék ezután 
állandó tételként vétessék be a költségvetésbe s hogy a rendes tanárok drágasági pótléka 
fizetésükbe beszámíttassék, illetőleg ez összeg erejéig felemeltessék. 

A közgyűlés elvben elfogadván, utasítja a bizottságot, hogy a jövő évi költ-
ségvetés összeállításánál erre figyelemmel legyen s ily értelemben tegyen javaslatot. 

11. (P.) Az akadémiai nagybizottság jelentésének 4-ik pontja értelmében a Theolo-
gusok Otthonának 1897/98-ik évi bevétele volt 3412 frt 03 kr., kiadása 2485 frt 31 kr. 
A pénzkészletből 700 frt a tartalékalaphoz esatoltatván, az intézet vagyonát 10.000 frtot 
meghaladó tőke, továbbá 2358 frt 51 kr. értékű felszerelés s 400 drbból álló könyvtár képezi. 
Költségvetése az 1898/99-ik évre 2500 frt bevétellel s ugyanannyi kiadással állapíttatott meg. 
A nagybizottság felhívta a kisbizottságot, hogy a Theologusok Otthona buzgó felügyelőjének, 
Kovács Sándor magántanárnak állandósítása tárgyában a jövő évi kövségvetés keretében javas-
latot tegyen. 

Tudomásul szolgál. 
3 
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18. (P.) Ugyanazon jelentés 5 —ik pontja alatt a nagybizottság pártolólag terjeszti 
a közgyűlés elé a három theol. intézet f. é. szeptember hó 26-án Sopronban tartott közös 
tanári értekezletének azon kérelmét, hogy a tanulmányi és szervezeti kérdések egyöntetű 
sikeres megoldása érdekében tervezett tanári évi értekezletek költségei az egyetemes pénz-
tárból fedeztessenek, egyúttal indítványozván, hogy a kérelmet magában foglaló emlékirat a 
pénzügyi bizottsághoz javaslattétel végett utaltassék s az értekezletek megtartására a szükséges 
költség már ez évre utalványoztassék. 

A közgyűlés a theol. tanárok közös értekezletét örömmel üdvözli s a 
költségekre vonatkozó kérelmet azon utasítással teszi át a pénzügyi bizottsághoz, 
hogy a mennyiben e czélra jövedelem áll rendelkezésre, azt folyósítsa. 

19. (P.) Ugyanazon jelentés 6. pontja szerint az akadémia igazgatójává három évre 
ismét dr. Masznyik Endre tanár választatott meg. Ritter Károly esperes, kisbizottsági elnök 
előhaladott korára való hivatkozással hivataláról lemondván, a nagybizottság buzgólkodásának 
teljes méltánylásával a lemondást elfogadván, utódjául Fürst János pozsonyi lelkészt s alespe-
rest választotta meg. 

Tudomásul szolgál. A közgyűlés Ritter Károly volt kisbizottsági elnöknek 
buzgó és sikeres fáradozásáért hálás köszönetet szavaz. 

20. (P.) A német és tót nyelvnek a theol, akadémián való tanítása czéljára költség-
vetésileg nyilvántartott összegre vonatkozólag, e nyelvek sikeres tanítása érdekében történt 
felszólalás folytán, olvastatott a nagybizottság jegyzőkönyvének 9—ik pontja, mely szerint a 
bizottság a mult évi egyetemes gyűlés 91-ki jegyzőkönyvi pontjára való hivatkozással, az ez 
ügyben két egyházkerület részéről tett felterjesztést, külön intézkedés tételének szükségét nem 
látván, a tanári kar figyelmébe ajánlja. 

Tudomásul szolgál. 

21. (Zs.) Egyetemes felügyelő bemutatja az «Ev. theologusok otthona» folyamo-
dását, a melyben intézetének évi segélylyel való támogatását kéri. 

Az egyetemes közgyűlés e folyamodást az egyetemes egyház pénzügyi 
helyzetének figyelembe vételével leendő elintézés czéljából kiadja az egyetemes pénz-
ügyi bizottságnak. 

22. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 21-ik jegyzőkönyvi pontjánál a dunán-
túli püspök s a soproni egyházkerületi tanítóképző-intézet igazgatója jelentik, hogy a folyó 
évben theol. hallgatók számára rendezett nyári tanítói póttanfolyam heti 34 órában meg-
tartatott. Részt vett e folyamon 3 pozsonyi s 2 soproni theol. hallgató, kik kitűnő, illetőleg 
jó sikerrel állották meg a tanítóképesítő vizsgálatot. A tanfolyam költségei 365 frtnyi összegben 
az e czélra 1897-ben utalványozott összegből s az időközi kamatokból fedeztettek; a-35 frt 
készpénzmaradék további rendelkezésre takarékpénztárban van gyümölcsözőleg elhelyezve. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul vévén, b. Prónay Dezső 
egyetemes felügyelőnek, a pozsonyi akadémia három hallgatójának segélyezésére 
fordított 300 frtnyi adományáért, valamint a dunántúli egyházkerületnek, a pót-
tanfolyam szervezése érdekében tett előzékeny intézkedéseért, meleg köszönetét 
fejezi ki, egyúttal felkéri nevezett egyházkerületet, hogy a póttanfolyamnak a jövő 
évben leendő életbeléptetése iránt is a szükséges intézkedést megtenni szíveskedjék. 

, 23. (Zs.) A jelen jegyzőkönyv 7—ik pontja szerint kiküldött bizottság nevében Szent-
iványi Árpád a bányai egyházkerület idei jegyzőkönyvének 17—ik pontja alatt hozott hatá-
rozatát, a melylyel a hivatalból helyettesített egyházmegyei elnökséget e tiszte alól felmentette 
és az egyházmegye kormányzatát a legközelebbi tisztújításig Dula Máté másodfelügyelőre és 
Morhác Márton alesjteresre bízta, annak indokaiból helyben hagyni javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatát magáévá tevén, a bányai 
egyházkerület jelzett határozatát helyben hagyja. 

24. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 2 5-ik pontjánál az alkotmány- és jogügyi bizottság 
jelenti, hogy az oroszvári párbérsérelem iránti ügyben, a m. kir. Curia eltérőleg a két alsó-
biróság ítéletétől az érdekelt híveket párbér megszüntetése iránti keresetükkel elutasította. 

Tekintettel azon körülményre, hogy ezen curiai ítélet hozatalánál az ország alap-
törvényei az 1790/91. évi 26; t.-cz. az 1848. évi XX. t.-^cz. és az 1868. LIII. t.-cz. világos 
rendelkezései figyelmen kívül hagyattak : 
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tekintettel továbbá arra, hogy ez által oly sérelem történt, nemcsak egyházunk, hanem 
hazánk sarkalatos törvényei ellen is, mely sérelem folytán az E. A. 150. §. aa. pontjában 
meghatározott lépések szükségessé váltak, indítványozza, 

hogy Ö Felségéhez, a kormányhoz, az országgyűléshez kérvény intéztessék az 
ítéletek másolatban való közlése mellett és egyúttal az igazságügyi miniszternek is tudomására 
hozassék a m. kir. Curiának, a törvényt figyelmen kívül hagyó ítélete. 

Az egyetemes gyűlés ezen indítványt azon módosítással, hogy az ország-
gyűléshez kérvény, a kormányhoz, vallás- és közoktatásügyi és igazságügyi minisz-
terhez az ítéletek másolatban való csatolása mellett felterjesztés intéztessék, egyhan-
gúlag elfogadja és tekintettel arra, hogv a kérvény és felterjesztések szerkesztésénél 
jogi szakértelem szükségét látja, ezek szerkesztésével az alkotmány- és jogügyi bizott-
ságot bízza meg. 

25. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 26. pontjánál olvastatott az egyetemes tanügyi bizottság 
évi jelentése, mely így szól: 

Az egyetemes tanügyi bizottságnak az 1897—98-ik év folyamán az egyetemes 
közgyűlés által véleményadás végett hozzá utasított indítványokkal, tankönyvbirálattal és az 
iskolák állapotát feltüntető kimutatással volt alkalma foglalkozni. 

1. A mult évi egyetemes gyűlés két indítványra nézve kívánt véleményt a tanügyi 
bizottságtól. Az egyik a dunáninneni egyházkerület által terjesztetett fel, s középiskoláinkban 
külön vallástanárok alkalmazását sürgeti, illetőleg az egyházalkotmány ide vágó rendelkezé-
seinek a készülőfélben levő középiskolai rendtartásba való felvételét kivánja. A tanügyi bizottság 
az indítvány utóbbi részét magáévá tévén, tisztelettel kéri az egyetemes gyűlést, hogy a tan-
rendszerre vonatkozó munkálatokat az egyházkerületeknél megsürgetni méltóztassék. Az indít-
vány első felére vonatkozó véleményét a tanügyi bizottság külön jelentésben terjeszti elő. 

A másik hozzánk utalt indítvány a népiskolai statisztikai táblák s a tanügyi jelentések 
helyesbítésére vonatkozik s a bányakerületi iskolai bizottságtól származik. Erről is külön jelen-
tésben mondunk véleményt, s itt csupán arra emlékeztetünk, hogy az iskolai bizottságok szervezé-
séről, hatásköréről és ügyrendjéről szóló szabályrendeletet már egy évvel ezelőtt elkészítettük, 
letárgyaltuk, s hogy ezen szabályrendeletben a bányakerületi indítvány lényegére vonatkozólag 
részletes határozmányok foglaltatnak. 

2. A bányai egyházkerület főt. püspöke két tankönyvet küldött megbirálás végett 
a tanügyi bizottsághoz. Az egyiknek czíme: Keresztény vallástan a népiskolák I. és II. osztályai 
számára, Budapest, 1898. ára 15 kr.; a másiké: Evangéliumi keresztény vallástan, a népiskolák 
felsőbb, s a középiskolák alsóbb osztálvai számára, úgyszintén ismétlősöknek és konfirmán-
dusoknak. Újpest, 1898. ára 40 kr. ; mind a kettőnek szerzője Geduly Lajos, újpesti evang. 
lelkész. — A tanügyi bizottság mindkét tankönyvet szakbirálóknak adta ki, s a szakbirálatok 
alapján megalkotott véleményét külön jelentésben terjeszti eló. 

3. Előterjesztjük az iskolák 1897—98. évi állapotát feltüntető jelentésünket. E szerint, 
ha a beküldött számadatok minden tekintetben pontosak, a népiskolákba járt tanköteles gyer-
mekek arányszáma eléggé megnyugtató, a mennyiben iskolába járt 91-2%, iskolába nem járt 
8'8°/0; nagyobbodott a képesített tanítók száma (képesített 88'i°/0, nem képesített i r 9 7 0 ) ; 
tetemes gyarapodást mutatnak a taneszközök, valamint a bevételek, illetőleg az évi jövedelem is. 

Az öt tanítóképző intézet közül csak kettő önálló, az eperjesi és a soproni; a többi 
három, a felső-lövői, selmeczbányai és szarvasi kapcsolatban áll a gymnasiummal, bizonyára 
nem nagy hasznára sem önmagának, sem a gymnasiumnak. Mivel a három utóbbi intézet 
helyiségei, taneszközei, tanárai többnyire közösek a gvmnasiummal, állapotukról tiszta képet 
alkotni igen bajos. Tavaly a megindult mozgalom folytán azt reméltük, hogy a szarvasi tanító-
képző önállósíttatni fog; fájdalom, reménységünk nem teljesedett be. 

Az összes középiskolák beküldték évi Értesítőiket s a végzett tananyagot feltüntető 
rovatos íveket: az utóbbiakkal mégis adós maradt a rimaszombati, rozsnyói és a selmecz-
bányai gymnasium. Programm-dolgozatot közöl tíz iskola (többnyire alkalmi beszédet, keve-
sebb számmal értekezéseket), nem közöl hét. A középiskolai tanulók száma, a beküldött statisz-
tikai kimutatások szerint, egyre növekszik, jeléül ama nem egészen egészséges irányzatnak, 
mely a tanuló ifjúságnak főképen a gymnasiumokba való tódulásában nyilatkozik. A közép-
iskolai tanítási eszközök száma a múlthoz képest feltűnő változást és ingadozást mutat, mely 
jelenségnek magyarázatára azonban a beküldött adatok kulcsot nem nyujtnak. Az évi jöve-
delem gyarapodást mutat; kár, hogy az ide vágó számadások hitelét nagvon gyengíti néhány 
középiskolánk vagyoni kimutatásának pontatlansága. 

A theologiai intézetek hallgatóinak száma kettővel apadt; ellenben szembe szökő 
mértékben szaporodnak az eperjesi jogakadémia hallgatói, köztük arányosan a protestánsok. 

3* 
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Azon tapasztalat, hogy főképen némelyik középiskolánknak a tanügyi bizottsághoz 
beterjesztett kimutatásai nem elég pontosak, arra indít bennünket, hogy tisztelettel kérjük az 
egyetemes gyűlést: méltóztassék az igazgatókat a kimutatások gondos készítésére utasítani. 

Ezen jelentést a közgyűlés tudomásul veszi s úgy a bizottságnak, valamint 
az előadónak, kifejtett működésükért elismerését fejezi ki. 

Minthogy pedig némely középiskolának a .tanügyi bizottsághoz érkezett 
kimutatása a pontosság szempontjából kifogás alá esik: felhivatnak a középiskolai 
igazgatók, hogy ebbeli feladatukat mindenkor lelkiismeretes pontossággal teljesítsék. 

26. (G.) Ugyanazon pontnál tárgyaltatott a tanügyi bizottság véleménye a dunán-
inneni egyházkerületnek a középiskolai vallástanárok alkalmazása tárgyában, a m. é. egyete-
mes jegyzőkönyv 107. sz. a. felvett indítványa lelett. 

A közgyűlés magáévá teszi a tanügyi bizottság azon véleményét, hogy 
mert középiskoláink köztudomás szerint a vallástanári állomásokat már eddig is a 
zsinati törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően szervezték és töltötték be: 
az indítványban óhajtott intézkedés szükségtelen. 

Másrészt a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a vallástanárokra vonatkozó 
törvényes rendelkezések a munkálatban levő iskolai rendtartásba felvétessenek s 
ezek eszközlésére annak idejében a tanügyi bizottság figyelmét felhívja. 

27. (G.) Ugyanazon pontnál tárgyaltatott a tanügyi bizottság véleménye kapcsán, 
a bánvai egyházkerületnek a népiskolai statisztikai táblázatok helyesbítésére s az esperesek 
által külön írandó tanügyi jelentésekre vonatkozólag, a m. é. jegyzőkönyv 115. pontjában 
felvett indítványa. 

Eltekintvén ezúttal az indítványban ajánlott azon intézkedésektől, melyek 
az iskolai bizottságok szervezetéről, hatásköréről és ügyrendéről készülő szabály-
rendelet keretébe tartoznak : a statisztikai táblázatokra vonatkozólag, a tanügyi 
bizottság véleményéhez képest, a közgyűlés elhatározza, hogy azok rovatai továbbra 
is változatlanul maradjanak. 

A mennyiben pedig a rovatok helyes és egyöntetű kitöltése magyarázó 
utasítást igényel: felhívja a közgyűlés a tanügyi bizottságot, hogy e magyarázó 
utasítást elkészítse, kinyomassa s már a jövő évben a statisztikai táblázatokhoz 
csatolva közrebocsássa. 

28. (G.) Felvétetett u. a. pontnál a bányai egyházkerületnek az évzáró osztály-
vizsgálatok megváltoztatása tárgyában, a budapesti á. h. evang. főgymnasium javaslata alap-
ján tett következő indítványa: 

Teljesen egy nézeten van a bizottság az 1886. jan. 25-én tartott tanári értekezlettel 
mindazon bajokra s határozmányokra nézve, a melyekkel az akkor fennállott s máig is 
érvényben levő vizsgarendszer jár, hogy az sem a tanár módszeréről, sem az átvett anyag-
ról felvilágosítást nem ad, a véletlennek nagy szerepet juttat; a növendékek emlékezőtehet-
ségét túlságosan megterheli, ellentétben áll az érettségi vizsgálati utasítással, mely inkább az 
általános felfogásra s a kapcsolatok ismeretére fekteti a súlyt, mintsem egyes apró részlet-
kérdésekre s hogy végre sok időbe kerül, s így a tanévet minden haszon nélkül megrövidíti. 

Mindezen kérdésekre nézve egyetértünk a 86-iki értekezlettel; ellenben a bajok 
orvoslására ajánlott eszközöket czélravezetőknek nem tartjuk sem praktikus, sem paedagogiai 
tekintetből. 

A 86-iki értekezlet a tanulók ismeretének pontosabb kipuhatolására első sorban 
szigorú írásbeli záróvizsgálatokat ajánl, a mi eltekintve attól, hogy ez újra a tanév rövidíté-
sére vezetne s sok terhes ellenőrző intézkedéseket kívánna, ma már felesleges, miután növen-
dékeink írásbeli iskolai dolgozatokat úgy is készítenek, s a tervezett vizsgálatok megbízha-
tóság tekintetében felülmúlni nem igen fogják. Még kevésbbé vezet czélra, sőt egyenesen 
káros nézetünk szerint azon rendszabály, mely szerint a szóbeli vizsga alkalmával a jeles 
osztályzatúak nem vizsgálandók, az elégtelenek kivétel nélkül vizsga alá vetendők. A jók- s 
elégségesek pedig akkor, ha vizsgára jelentkeznek, hogy osztályzatukat javítsák. Mi részünk-
ről paedagogiai szempontból nem tartjuk megengedhetőnek, hogv a tanítvány tanítójának 
hosszú megfigyelés alapján hozott ítéletét mintegy felülbírálja. Elíenmondást látunk abban, 
hogy a tanár a jeles osztályzatokért elvállalja a felelősséget, ellenben az elégteleneknél már 
a nyilvánosság jóváhagyását is kikéri, valamint abban is, hogy jólehet a szóbeli vizsgát egy 
év s egy szigorúnak tervezett írásbeli censura előzi meg, mégis minden itt szerzett tapasz-
talatnak eredményét egy felületesebben folyt vizsga megdöntheti. Mert, hogy röviden kellene 
lefolynia, ha a vizsgálatok idejét az eddiginél szűkebbre szabnók (pedig ez volna az újítás 
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egyik ezé Íja) az szerintünk kétségtelen, egyrészt azért, mert kivált az alsó osztályokban az 
elégtelenek száma meglehetősen nagy, másrészt, mert azt hiszszük, nem kevesen lennének 
olyanok sem, kik azt a fentebb emiitett felülbírálást a tanárral szemben igénybe vennék. 
Tehát vagy takarítunk meg időben, de akkor szenved a vizsgálat megbízhatósága, vagy nem 
s ekkor ismét az újításnak nincs sok értelme. Különben sem a tanárokra személyileg, sem 
az intézetnek a szülőkhöz való viszonyára nem tartjuk üdvösnek, hogy legjobb növendékeink 
nem vesznek részt a vizsgálatokban, a legrosszabbak ellenben mindnyájan. Különben is ter-
hes feladatunknak egyik legterhesebb részét tenné az ilyen vizsgáztatás, hol annyi gyönge 
növendékünkkel lenne dolgunk; az ilyen vizsgálat kedvezőtlen erkölcsi hatását sem szabad 
könnyen vennünk, miután a nyilvánossággal jórészt ezen az úton érintkezünk. 

Erős kétségeink vannak az iránt is, hogy a tervezett vizsgálat felvilágosítást nyújt-
hatna, akár az átvett anyag mennyiségéről, akár a tanár módszeréről. Nem hiszszük, hogy a 
felpanaszolt véletlent szűkebb körre szorítaná, vagy hogy a gyermek memóriájára nehezülő 
anyagtömeget kevesbítené. Meg vagyunk győződve, hogy mindaddig nem is segítünk ezen 
a bajokon, míg a tervezetben is contemplált schédákkal való elavult kérdezési módot el 
nem ejtjük. 

Áttérve már most a kérdés positiv részére, kiindulási pontul mi is a 86-iki érte-
kezlet álláspontját választjuk. A vizsgának tehát számot kell adnia az átvett anyagról, a tanár 
módszeréről, fel kell tartania az érintkezést a nyilvánossággal, miután erre más alkalmunk 
eddigelé nincsen ; de e czélok elérésére csupán annyi idő fordítandó, a mennyi elkerülhe-
tetlenül szükséges. 

Ez okból szakítanunk kell az eddigi fennállott ú. n. osztályozó-vizsgálattal. A fiúk 
érdemjegyeinek végleges megállapítását nem kell a vizsgától függővé tenni. A paedagogia 
azon sarkalatos követelményét szem előtt tartva, mely a tanárt évközben a növendékek foly-
tonos megfigyelésére utasítja, a tanítási idő megszűntével ítéletével mindenkinek készen kell 
lennie s a ki egy év alatt az ismétlések befejeztével ennyire el nem jutott, annak véle-
ménye egy nap a vizsga után bizonyára nem lesz megbízhatóbb mint annak előtte volt. S 
a ki talán azt hiszi, hogy az osztályozó vizsgálattal a tanár felelősségének egy részét magá-
ról elhárítja, a mennyiben a maga ítéletét növendékei felől a nyilvánosság és egy másik 
tiszttársának elbírálása alá bocsátja, téved; mert ha a tanár igazságérzete s ítélete iránt nincs 
meg a kellő bizalom, ott a vizsga is hiábavaló, mert az bizalmat nem fog teremteni soha. 

Nem kell tehát vizsgát-osztályozást összekeverni; az osztályozás egy külön dolog 
s a tanítás befejeztével eszközlendő; a vizsga ismét külön dolog külön feladattal, s hogy az 
miben áll, fentebb kiemeltük. Mihelyt e kettőt összekeverjük, rögtön jelentkeznek azon hát-
rányok, a melyeket a most fennálló rendszernél annyi év óta tapasztalunk s a melyeket a 
86-iki értekezlet tervével is kiemeltünk. 

A vizsgát az értekezlet következőleg tervezi : A tanár növendékeivel áttekinti 
tárgyát, ott, a hol szükségesnek látja részletkérdéseket is intézhet hozzájuk. Az ilyen áttekin-
tésből világosan kitűnik, hogy átvette-e tárgyát oly terjedelemben, a mint azt a tanterv elő-
adja, másrészt, hogy értelmesen fogták-e fel, s tudják-e szabatosan ? S ez derít fényt a 
tanár módszerére. Másrészt ily vizsga a véletlennek sem enged befolyást, mert az osztályo-
zás elmarad s a tanár a növendékek képességeihez mérten intézheti kihez-kihez kérdéseit, 
A növendékek emlékezőképességét sem terheli egyoldalúan, mert a vizsga csak áttekintés s 
nem aprólékos részletek elmondása, miként eddigelé s így összhangban van az érettségi 
vizsgálati utasítással. 

A mi pedig az időt illeti, úgy véljük, hogy egy hét alatt az összes osztályokkal 
végezhetünk. Miután ugyanis az osztályozást mellőzzük, censorokra szükség nincs, s így a 
vizsgálat gyors tempóban folyhatik le, s nem úgy mint eddigelé. A tanár megterhelésétől 
sem lehet tartani, mert ily áttekintés tárgyankint befejezhető, sőt be is fejezendő egy óra alatt 
— az körülbelül a maximális idő — úgy hogy egy-egy tanár elfoglaltsága még abban az eset-
ben sem fog két órán túl terjedni, ha egy napon két tárgyból kell vizsgát tartania s két 
óra ma is a középmérték. 

Az új vizsgálati rendszer mellett a vizsgákra szánt idő rövidítésével arányosan hosz-
szabbodik a tanítási idő, úgy hogy a tanítás s ismétlés egész június 15-ig tartana. A taní-
tás beíejezte után rögtön megállapíttatnának az érdemjegyek, ezután nyomban következné-
nek egymásután a vizsgálatok, a bizonyítvány-kiosztás és a záróünnep. A bizonyítványokat 
t. i. a vizsgálatok ideje alatt írhatnók meg s így a záróünnepet szorosabb összeköttetésbe 
hozhatnók az évvel, mint eddigelé. 

Az eddig feltüntetett számos előny mellett, a melylyel az új rendszer járna, azt 
sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ez felel meg legjobban az állami tantervnek a 
melyre előbb-utóbb úgy is rátérünk. 



A vizsgabiztosok hatáskörére nézve egy véleményen vagyunk a 86-iki értekezlettel. 
Az új rend értelmében sokkal pontosabb betekintést nyerhetnek az intézet működésébe, mint 
eddigelé s így jelentésök is több oldalú lehet. Hogy eddigi jogaik bővüljenek, nem tartjuk 
az intézet érdekében állónak. 

Ez volna a bizottság előterjesztése. Minthogy azonban a javaslatnak a censorok 
mellőzésére vonatkozó része ellentétben áll az egyetemes tanügyi bizottságtól kiadott közép-
iskolai rendtartás 47. §-ával, megfontolandónak tartjuk s a nt. Presbyterium bölcs belátására 
bízzuk, vájjon e javaslat végrehajtása előtt nem kellene-e az idézett §. megfelelő módosítására 
a szükséges lépéseket megtenni. 

A közgyűlés ezen indítványt, az egyetemes tanügyi bizottság vélemé-
nyéhez képest a többi egyházkerületekkel nyilatkozattétel végett közli. 

29. (G.) Ugyanazon pontnál a tanügyi bizottság beterjeszti bíráló véleményét Geduly 
Lajos újpesti lelkésznek engedélyezés végett bemutatott következő czímű két tankönyve felett: 
Keresztyén vallástan a népiskolák I. és II. osztályai számára, — és Evangéliumi keresztyén 
vallástan a népiskolák felsőbb s a középiskolák alsóbb osztályai számára, úgyszintén ismét-
lősöknek s confirmandusoknak. 

A bíráló vélemény alapján, az első tankönyv engedélyezését a közgyűlés 
attól teszi függővé, hogy vájjon a készülő vallásoktatási tanterv a népiskola I. és 
II. osztályának tananyagául kitüzi-e a hi t- és erkölcstant? Ebben az esetben is 
azonban a szerző már most figyelmeztetik, hogy a tankönyv jelen szerkezetében a 
kifejezés szabatosságára, a definitiók világosságára s a tanmenet logikai rendjére vonat-
kozólag a szakbirálat által részletesen kifejtett javításokat, pótlásokat és kiegészítéseket 
egy esetleges második kiadásban megtegye. 

A második tankönyvre nézve az lévén a tanügyi bizottság biráló véleménye, 
hogy e tankönyv kivonatos s vázlatos jellege miatt az elemi iskolában alig használ-
ható, hogy továbbá a középiskolák első és második osztályai számára sem alkalmas, 
mert az egyetemes tanterv ezen osztályok tananyagául bibliai történeteket ír elő, —• 
s hogy végül mindamellett e tankönyvtől gazdag tartalma s folyékony előadása 
miatt mégsem lehet minden érdemet megtagadni s különösen a városi, többnyire 
már fejlettebb ifjúságból álló confirmandusok oktatásánál használható kézikönyvnek 
ígérkezik : ennélfogva a közgyűlés azt kizárólag városi confirmandusok használa-
tára engedélyezi. 

30. (G.) Felvétetett az iskolák 1897/98. tanévi állapotáról a tanügyi bizottság által 
beterjesztett következő jelentés : 

Az egyetemes tanügyi bizottsághoz az egyes egyházkerületek részéről beküldött s 
tisztelettel mellékelt két-két táblázaton összeállított adatok szerint a népiskolai viszonyok az 
egyes egyházkerületekben az 1897/98. iskolai évben következőkép állottak. 

A) A bányai egyházkerületben volt 346.145 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
23.578, leány 22.645, összesen 46.223 tanköteles gyermek; 13 —15 éves fiú 9328, leány 8775, 
összesen 18.103 tanköteles gyermek. Volt tehát 6 —15 éves tanköteles fiú 33.006, leány 31.320, 
összesen 64.326 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 18-5 °/0-át teszik. 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 19.015, leány 18.560, összesen 37.575 gyermek; ismétlő iskolába; fiú 4735, 
leány 5101, összesen 9836 gyermek: idegen elemi iskolába.: fiú 3466, leány 3072, összesen 
6538 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 1462, leány 674, összesen 2136 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 704, leány 504, összesen 1208 gyermek; magánintézetbe: fiú i n , leány 
95, összesen 206 gyermek; középiskolába: fiú 803, leány 60, összesen 863 gyermek. Iskolába 
járt tehát: fiú 30,296, leány 28,066, összesen 58,362, vagyis a tankötelesek 9 0 7 °/0-a. Iskolába 
nem járt: fiú 2710, leány 3254, összesen 5964 tanköteles gyermek, vagyis a tankötelesek 
9'3 °/o~a- A gyermekek mulasztottak összesen 369.982 félnapot s így a mindennapi elemi iskolába 
járt gyermek mindegyike mulasztott átlag 8 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 993 szülő. 
A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 1188, leány 1120, összesen 
2308 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 525, (45-el több mint a megelőző évben), ezek 
közül képesített 476, nem képesített 49, rendes tanító 483, segédtanító 42. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 390, községi vagy állami 63. Az egyház tulaj-
donát képezte 380, bérelt volt 10. Jó karban volt 369, rossz karban 21. Az iskolák épüle-
teiben volt. tanterem 457, tanítói lak 374. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 100, 
testgyakorló 41. 
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A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 763, fali olvasótábla 5703, fali 
térkép 1182, földgömb 241, természetrajzi eszköz 3929, természettani eszköz 1022, kötet 
könyv 12.855. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 999.149 frt 49 kr., miből esik ingat-
lanokra 965.555 frt, tőkepénzekre 33.594 frt 49 kr. 

Az iskolák évi jövedelme tett: készpénzben 194.569 frt 33 krt, terményekben pénz-
értékre véve 97.333 frt 34 krt, összesen 291.902 frt 67 krt. Származott pedig ezen jövedelem: 
az ingatlan vagyonból 40.915 frt 28 kr.; tőkepénzekből 5421 frt 38 kr.; tandíjakból 42,306 frt 
44 kr., állami segélyből 3225 frt 83 kr., községi segélyből 25.423 frt 18 kr., egyházi segélyből 
169.639 frt 30 kr., egyebekből 4971 frt 26 kr. Az összes évi jövedelem volt tehát 291.902 frt 67 kr. 

Az iskolák évi összes kiadása: 290.913 frt 67 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére 234.193 frt 69 kr., segédtanítók fizetésére 10.127 frt 45 kr. Egy rendes tanító 
átlagos évi fizetése 484 frt 87 kr., egy segédtanítóé 241 frt 12 kr. Javításokra fordíttatott: 
21.360 frt 46 kr., tanszerekre 2833 frt 14 kr., egyebekre 22.398 frt 93 kr. A kiadások összege 
290.913 frt 67 kr. s így feleslegül mutatkozik 989 frt. A kiadások szerint a mindennapi iskolába 
járó gyermekek közül egy-egynek évi kiképeztetése bebekerül 6 frt 27 krajczárba. 

B) A dunáninneni kerületben volt 185.216 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
10.937, leány 10,799, összesen 21.736 tanköteles gyermek; 13 —15 éves tanköteles fiú 4278, 
leány 4270, összesen 8548 tanköteles gyermek; Volt tehát összesen 6—15 éves tanköteles 
fiú 15.215, leány 15.069, összesen 30.284 tanköteles gyermek, azaz a lélekszám 16*3 °/0-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: fiú 8983, leány 8881, összesen 17.864 gyermek; az ismétlő iskolába: fiú 2295, 
leány 2427, összesen 4722 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 903, leány 771, összesen 
1674 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 228, leány 177, összesen 405 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába: fiú 205, leány 252, összesen 457 gyermek; magánintézetbe: fiú 8, 
leány 78, összesen 86 gyermek; középtanodába: fiú 347, leány 3, összesen 350 gyermek. 
Járt tehát iskolába: fiú 12.969, leány 12.589, összesen 25.558 gyermek, vagyis a tankötele-
sek 84'3°/0-a. Iskolába nem járt: fiú 2246, leány 2480, összesen 4726 gyermek, vagyis a 
tankötelesek i5"7°/0-a. A gyermekek mulasztottak összesen 186.186 félnapot, vagyis a minden-
napiiskolába járók mindegyike 8 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 167 szülő. A kerület-
beli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 496, leány 499, összesen 995 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 318, ezek közül képesített 250, nem képesített 
68, rendes 279, segéd 39. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 268, községi vagy állami 9; a felekezetiek közül 
az egyház tulajdona 259, bérelt 9. Jó karban volt 249, rossz karban 19, új iskola épült 8, 
javíttatott 21. Az iskolák épületében van: tanterem 329, tanítólak 294. Az iskolai épületek 
mellett volt: faiskola 166, testgyakorló 52. A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 459, 
fali olvasótábla 4910, fali térkép 835, földgömb 227, természetrajzi eszköz 10,768, természet-
tani eszköz 939, kötet könyv 14.243. 

A kerületi elemi iskolák összes vagyona volt 450.437 frt, miből esik ingatlanokra 
332.315 frt, tőkepénzekre 118.122 frt. 

Az iskolák jövedelme volt: készpénzben 90.321 frt, terményekben pénzértékre nézve 
65.801 frt, összesen 156.122 frt. Ezen jövedelem származott az ingatlanok évi használatából 
25.401 frt, a tőkepénzekből 6071 frt, tandíjakból 21.938 frt, állami segélyből 4392 frt, köz-
ségi segélyből 9604 frt, egyházi segélyből 82.819 frt, egyebekből 5897 frt. Ezen jövedelmek 
összege 156.122 frt. 

Az iskolák évi kiadása volt 156.122 frt, kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 
140.692 frt (egy-egy rendes tanító átlagos évi fizetése 504 frt 27 kr.), segédtanítók fizetése 
4814 frt (egy-egy segédtanító átlagos évi fizetése 123 frt 43 kr.), javításokra 3286 frt; tan-
szerekre 1350 frt, egyebekre 5980 frt. Ezen kiadások összege 156.122 frt s e szerint a minden-
napi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiképeztetése átlag 7 frt 64 krba kerül évenként. 

C) A dunántúli egyházkerületben volt 206,188 lélek után 6—12 éves tanköteles 
fiú 13,341, leány 12,792, összesen 26,133 tanköteles gyermek; 13 —15 éves tanköteles: fiú 
5034, leány 4814, összesen 9848 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 
18,375, leány 17,606, összesen 35,981 tanköteles gyermek (azaz a lélekszám 17*4%-a0 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 12.712, leány 12.281, összesen 24.993 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 4128, 
leány 4120, összesen 8248 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 181, leány 126, összesen 
307 gyermek; idegen ismétlő iskolába : fiú 187, leány 96, összesen 283 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 52, leány 127, összesen 179 gyermek; magánintézetbe : fiú 2, leány 9, 
összesen 11 gyermek; középtanodába: fiú 237, összesen 237 gyermek. Járt tehát iskolába: 
fiú 17.499, leány 16.759, összesen 34.258 gyermek, vagyis a tankötelesek 95-2 °/0-a. Iskolába 
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nem járt; fiú 876, leány 847, összesen 1723 gyermek, vagyis a tankötelesek 4-8 °/0-a. A gyer-
mekek mulasztottak összesen 134.225 félnapot, vagyis a mindennapi iskolába járók mind-
egyike 5 félnapot, mulasztásért megbüntettetett 291 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba idegen 
illetőségű vagy vallású járt: fiú 1053, leány 898, összesen 1951 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 388. Ezek közül: képesített 372, nem képe-
sített 16, rendes 365, segédtanító 23. 

A kerületnek volt felekezeti iskolája 330. Ezek közül az egyház tulajdona volt 328, 
bérelt 2. Jó karban volt 317, rossz karban volt 13 ; új iskola épült 4, javíttatott 74. Az iskolai 
épületekben volt : tanterem 403, tanítólak 373, faiskola 136, testgyakorló 94. Taneszközök-
ben volt: fekete irótábla 639, fali olvasótábla 4888, falitérkép 1148, földgömb 283, termé-
szetrajzi eszköz 3958, természettani eszköz 1195, kötet könyv 19.114. 

Az iskolák összes vagyona volt 807.802 frt, miből esik ingatlanokra 659.688 frt, 
tőkepénzekre 148.114 frt. 

Az iskolák összes évi jövedelme volt: 239.799 frt ; még pedig készpénzben 149.325 frt, 
terményekben pénzértékre nézve 90.474 írt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlan 
vagyonból: 35461 frt, tőkepénzekből: 6832 frt, tandíjakból 22.857 frt> állami segélyből 4247 frt, 
községi segélyből 27.657 frt, egyházi segélyből 42.728 frt, egyebekből 100,017 frt. Ezen 
jövedelmek összesen tesznek 239.799 frtot. 

Az iskolák összes kiadásai voltak 239.237 frt s így 562 frt fölösleg mutatkozik. 
Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 192.410 frt, segédtanítókéra 7614 frt. Egy-egy rendes 
tanító évi fizetése átlag 527 frt 15 kr., egy-egy segédtanítóé 331 frt. Fordíttatott továbbá: 
javításokra 19.345 frt, tanszerekre 1943 frt, egyebekre 17.925 frt. A kiadások összesen tesznek 
239.237 frt s így a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiképeztetése kerül 
évenként 9 frt 29 krba. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 189,280 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
11,445, leány 11,419, összesen 22,864 tanköteles gyermek; — 1 5 éves tanköteles : fiú 4520, 
leány 4175, összesen 8695 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 15,965, 
leány 15.594, összesen 31.559 tanköteles gyermek (a lélekszám i6-6°/0-a). 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : az elemi 
iskolába: fiú 9730, leány 10.198, összesen 19.928 gyermek; az ismétlő iskolába: fiú 3108. 
leány 2846, összesen 5954 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 735, leány 723, összesen 
1458 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 616, leány 376, összesen 992 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába: fiú 365, leány 451, összesen 816 gyermek; magánintézetbe: fiú 22. 
leány 10, összesen 32 gyermek; középtanodába: fiú 566, leány 7, összesen 573 gyermek, 
Járt tehát összesen: fiú 15.142, leány 14.611, összesen 29.753 gyermek, vagyis a tanköte-
lesek 94'2°/0-a. Iskolába nem járt: fiú 823, leány 983, összesen 1806 gyermek (a tanköte-
lesek 5'80/0-a)- A gyermekek mulasztottak összesen 101.690 félnapot s így a mindennapi 
iskolába járók mindegyikére esik 4 félnap. Mulasztásokért megbüntettetett 1368 szülő. A kerü-
letbeli elemi iskolába járt idegen illetőségű vagy vallású: fiú 1408, leány 1493, összesen 
2901 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 402, ezek közül képesített 341, nem képe-
sített 61, rendes 349, segéd 53. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 317, községi vagy állami 28. A felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 313, bérelt volt 4, jó karban volt 266, rosszban 51, új 
iskola épült 10, javíttatott 31. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 369, tanítólak 314. Az 
iskolai épületek mellett volt: faiskola 163, testgyakorló 51. 

A taneszközöket tekintve volt az iskolákban: fekete írótábla 626, fali olvasótábla 
5199, falitérkép 1133, földgömb 225, természetrajzi eszköz 1091, természettani eszköz 1637, 
kötet könyv 21.253. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt: 814.3 15 miből esett ingatlanokra 570.074 frt, 
tőkepénzekre 244.241 frt. 

Az iskolák összes jövedelme volt: 208.417 frt, még pedig készpénzben 145.601 frt, 
terményekben pénzértékre nézve 62.816 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlanok-
ból 25.734 frt, a tőkepénzekből 13.145 frt, tandíjakból 39.078 frt, állami segélyből 6216 frt, 
községi segélyből 34.957 frt, egyházi segélyből 79.234 frt, egyebekből 10.053 f r t- Ezen jöve-
delmek összege 208.417 frt. 

Az iskolák évi kiadása összesen 208.417 frt. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 
170.380 frt, segédtanítókéra 11.715 frt. Egy-egy rendes tanító évi fizetés átlag 488 frt 10 kr., 
egy-egy segédtanítóé 221 frt. Fordíttatott továbbá : javításokra 6547 frt, tanszerekre 2883 frt, 
egyebekre 16.892 f r t Ezen kiadások tesznek összesen 208.417 frtot s így a mindennapi 
iskolába járó gyermekek közül egy-egynek évi kiképeztetése kerül 9 frt 13 krba. 



!7 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt ada-
tok szerint volt az ág. hitv. ev. egyházegyetemben 926.829 lélek után 6—12 éves tanköte-
les fiú 59.301, leány 57-655, összesen 116.956 tanköteles gyermek, 13 — 15 éves tanköteles 
fiú 23.160, leány 22,034, összesen 45.194 gyermek. Volt 6—15 éves tadköteles fiú : 82.561, 
leány 79.589, összesen 162.150 tanköteles gyermek, vagyis a lélekszám \ j \ ° l 0 . 

Iskolába járt az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 50.440, leány 49.920, összesen 100.360 gyermek (az összes iskolába járó 
gyermekek 6^9°l 0 -a) ; ismétlő iskolába fiú 14.266, leány 14.494, összesen 28.760 gyermek 
(azaz az iskolába járók idegen elemi iskolába: fiú 5285, leány 4692, összesen 
9977 gyermek (azaz 6'8°/0) ; idegen ismétlő iskolába: fiú 2493, leány 1323, összesen 3816 
gyermek (azaz 2'5°/0); felső vagy polgári iskolába: fiú 1326, leány 1334, összesen 2660 
gyermek (azaz r8° / 0 ) ; magánintézetbe fiú 143, leány 192, összesen 335 gyermek (azaz 
o'30/0) középtanodába: fiú 1953, leány 70, összesen 2023 (azaz r3°/0) . Járt tehát összesen 
iskolába: fiú 75.906, leány 72.025, összesen 147.931 gyermek, azaz a tankötelesek 9r2° / 0 -a . 
Iskolába nem járt: fiú 6655, leány 7654, összesen 14.219 gyermek, vagyis a tankötelesek 
8*8 °/0-a. A mindennapi iskolába járó gyermekek mulasztottak 792.083 félnapot (esik egyre 
6-8 félnap). Mulasztásokért megbüntettetett 2819 szülő (668-czal több, mint tavaly). A hely-
beli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 4145, leány 4010, összesen 
8155 gyermek. 

Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1633 tanító, kik közül képesített 
1439 (88-1 %) , nem képesített 194 (11'9°/0), rendes 1476 (90-3%), segédtanító 157 (9'7°/0)-
Felekezeti iskolája volt az egyházegyetemnek 1305, községi vagy állami 100; a felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 1280, bérelt volt 25. Jó karban volt 1201, rossz kar-
ban volt 104, új iskola épült 26, javíttatott 126. 

Az iskolai épületekben volt: tanterem 1558, tanitólak 1355 s így a mindennapi 
iskolában egy tanteremre esett 74 gyermek. Az iskolák épületei mellett volt: faiskola 565, 
testgyakorló 238. 

Az iskolák taneszközei yoltak : fekete írótábla 2487 (63-mal több mint tavaly), 
fali olvasótábla 20,700 (5-tel több), fali térkép 4298 (12-vel több), földgömb 976 (19-czel 
több), természetrajzi eszköz 19.746, természettani eszköz 4793, kötet könyv 67.465 
(4597—tel több). 

Az egyházegyetem iskoláinak összes vagyona volt 3,071.703 frt; ebből esett ingat-
lanokra 2,527.632 frt, tőkepénzekre 544,071 frt. 

Az összes iskolák évi jövedelme volt 896,240 frt 67 kr; még pedig készpénzben 
579,816 frt 33 kr., terményekben pénzértékre véve 316.424 frt 34 kr. Származott pedig 
ezen jövedelem: az ingatlanokból 127.511 frt 28 kr. (i4'3°/0), a tőkepénzekből 31.460 frt 
38 kr. (3'5°/0), tandíjakból 126.179 frt 44 kr. ( i4-i°/0) , állami segélyből 18.080 frt 83 kr., 
(2'i°/0), községi segélyből 97,641 frt 18 kr. (io'9°/0), egyházi segélyből 374.420 frt 30 kr. 
(4r6°/ 0 ) , egyebekből 120.938 frt 26 kr. (13*5°/0)-

Az összes évi kiadások tettek 894.689 frt 67 krt s így 1551 frt többlet mutat-
kozik. A kiadások közül fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 734,675 frt 69 kr. (az összes 
kiadások 8 2 - 4 ° / o _ a ) > segédtanítók fizetésére 34.270 frt 45 kr. (azaz 3 * 8 ° / 0 ) , javításra 50.538 frt 
46 kr. (5'6°/0)> tanszerekre 9009 frt 14 kr. ( r i° /0)> egyebekre 63.195 frt 93 kr. (7 ' i%)-

Ezen kiadások összege 894.689 frt 67 kr. s így a mindennapi iskolába járókat 
számítva egynek-egynek évi kiképeztetése 7 frt 75 krba kerül. 

II. Az egyházegyetemnek a tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás szerint 
öt tanítóképzöintézete van, melyek közül a selmeczbányai és szarvasi, bizonyos tekintetben a 
felsőlövői is szoros kapcsolatban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, a mennyiben a 
igazgatók, tanárok, helyiségek, tanszerek és könyvtárak a kettős intézetekkel közösek s külön 
szaktanárok csak egyes tantárgyakra alkalmaztatnak. Az eperjesi és soproni tanítóképzők a 
mellettök fennálló iskoláktól aránylag függetlenek, bár egyes tanerők s a tápintézetek is mind-
kettejükben közösek. 

i. A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Tanterme volt 6, 
természettud. kísérleti terem 1, tanszerterem 2, igazgatói és tanári szoba 1, nyári tornatér 
i, gyakorló kert 1; az intézet czéljaira szolgált ezenkívül 15 lakószoba, 5 konyha, 3 tanári 
lakás, 9 kamara és 1 házmesteri lakás. A tanárok száma összesen 7, kik közül rendes 4, 
más intézeti óraadó 3. Az intézet oktatási czéljaira szolgált ezenkívül még: a soproni kéz-
ügyességi iskola, a köztartás czéljaira a lyceumi tápintézet. A növendékek száma volt az év 
elején összesen 76, még pedig az első tanfolyamban 23 ; a Il-ik tanfolyamban 16; a III—ik 
tanfolyamban 17; a IV-ik tanfolyamban 20; az év végén összesen 73, még pedig az I-ső 
tanfolyamban 23, a II-ikban 15, a III-ikban 17, a IV-ikben 18. A növendékek közül jóté-
teményben részesült 46, ösztöndíjat kapott 32; a jótétemények és ösztöndíjak értéke össze-
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sen 2001 frt. A tanítás a képezdében és a gyakorló iskolában magyarul folyt. A képezdével 
kapcsolatban áll 4 tanfolyamú gyakorlóiskola 47 tanulóval, melyben 1 tanító tanított. 

Az intézet fentartására fordíttatott 11.411 frt s abban volt egyházi segély 3105 frt, 
saját alapítványból 4597 frt, más vegyes forrásokból 3709 frt. Az év folyamán általános 
tanítói oklevelet kapott 13, még pedig mint épen végző növendék, 13. Az intézet tan-
nyelve a magyar, a képesítés is magyar nyelven történt. 

2. Az eperjesi tanítóképző 3 tanfolyammal van szervezve. Az intézet ezéljaira szol-
gál: tanterem 3, téli torna 1 (nem saját), nyári tornatér 1 (n. s.), gyakorlókert 1, 8 szoba a 
bentlakó tanulók számára, négy szoba a felügyelő számára és egy konyha. A tanárok 
száma összesen 6, kik közül rendes 3, segéd 1, más intézeti óraadó 2. A növendékek 
összes száma volt: az év elején 38, még pedig az 1. tanfolyamban 10, a II. tanfolyamban 
13, a harmadik tanfolyamban 15. Az év végén volt összesen 37, még pedig az I. tan-
folyamban 10, a II. tanfolyamban 12, a harmadik tanfolyamban 15. A növendékek közül 
jótéteményben részesült 35, ösztöndíjban 6, mik együttvéve kitesznek 1600 frtot. A tanítás 
a képezdében és gyakorló-iskolában magyar nyelven folyt. A képezdével kapcsolatban áll 4 
tanfolyamú gyakorló-iskola 30 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott 
összesen 7934 frt s abban volt: saját alapítvány 7934 frt. Az év folyamán általános tanítói 
oklevelet kapott 28. Ezek között volt épen végző vövendék 12; olyan ki tanulmányait 
magánúton végezte 11. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is magyar nyelven történt. 

j. A felsőlövői tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Czéljaira szol-
gál: saját tanterem 4, természettud. kísérleti terem 1 (n. s.), rajzterem 1 (n. s.) téli torna 
i (11. s.), tanszerterem 3 (n. s.), igazgatói iroda 1 (n. s.), tanári szoba 1 (n. s.), nyári 
tornatér 1 (n. s.) gyakorló-kert 1 ; bennlakásul a tanulók részére van 6 hálószoba, közte 5 
(n. s.). 2 mosdó (n. s.), 4 nappali (n. s.), 1 ebédlő (n. s.), 1 felügyelői szoba (n. s.), 2 
betegszoba (n. s.), 1 fürdőszoba (n. s.), 1 konyha (n. s.). A tanárok száma összesen 14, 
ezek között rendes 2, más intézeti óraadó 11, hitoktató 1. A rendes növendékek száma 
volt az év elején 44, még pedig az I-ső tanfolyambzn 9, a II—ik tanfolyamban 14, a III—ik 
tanfolyamban 10, a IV-ik tanfolyamban 11; az év végén összesen 44, ugyanazon növen-
dékszámmal az egyes tanfolyamokban. A növendékek közül jótéteményben részesült 30, ösz-
töndíjat kapott 4, összesen 919 frt értékben. A tanítás a képezdében és a gyakorló-iskolá-
ban magyar-német nyelven folyt. A képezdével közvetlen kapcsolatban volt a gyakorló-iskola, 
mely 7 tanfolyamban 206 növendeket számlált 3 tanítóval. Az intézet fentartására fordítta-
tott 8440 frt, s abban volt egyházi segély 350 frt, saját alapítványból 249 frt, más vegyes 
forrásból 7841 frt. Altalános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 10, nem magyar ajkú 
tanító képesíttetett az 1879. évi XVIII. t.-cz. értelmében 10, mind intézeti. Az intézet tan-
nyelve volt a magyar, a képesítés magyar-német nyelven történt. 

A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyamra van szervezve. 2 külön tantermen kívül 
a többi helyiségek mind a szarvasi főgymnasiummal közösek voltak. A tanárok összes száma 
volt 9, kik között rendes 2, segéd 1, más intézeti óraadó 5, hitoktató 1. Az intézet oktatási 
vagy gazdasági czéljaira szolgált Szarvas városának közelben fekvő népkertje, gyümölcsöse, 
háztartási kertje, vagy fanemesítésre vagy szőlőoltásra berendezett helyisége. A növendékek 
összes száma volt az év elején 21, még pedig az I-ső tanfolyamban 5, a II—ik tan-
folyamban 5, a III—ik tanfolyamban 4, a IV-ik tanfolyamban 7 ; az év végén 21. Jótéte-
ményben részesült 10, ösztöndíjat kapott 4, összesen 473 frt értékben. A tanítási nyelv a 
képezdében és gyakorló-iskolában a magyar volt. A kepezdével kapcsolatban levő gyakorló-
iskola 4 tanfolyamra van berendezve, 63 tanulót számlált 1 tanítóval. Az intézet fentartására 
fordíttatott összesen 3768 frt, melyben volt egyházi segély 2000 frt, saját alapítványból 
1573 frt, más vegyes forrásokból 195 frt. Altalános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 
7, ezek közül mint épen végző növendék 7. Az intézet tanítási nyelve a magyar, a képe-
sítés is ezen a nyelven történt. 

5. A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. intézet czéljaira 
szolgáló termek és helyiségek mind közösek a főgymnasiummal. A tanárok közösek a 
főgymnasium tanáraival. A növendékek száma volt: az év elején összesen 12, még pedig 
az I-ső tanfolyamban 4, a II—ik tanfolyamban —, a III. tanfolyamban 3, a IV-ik tanfolyam-
ban 5, az év végén 13; még pedig az I-ső tanfolyamban 4, a II—ik tanfolyamban —, a 
III—ik tanfolyamban 4, a IV-ik tanfolyamban 5. Jótéteményben részesült 13, ösztöndíjban 2, 
összesen 353 frt értékben, külön gyakorló-iskolája nincs; a tanítóképzőben a tanítási nyelv 
a magyar volt. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 1200, frt, ebben volt egyházi 
segély 1000 frt, más vegyes forrásból származó jövedelem 200 frt. Altalános tanítói oklevelet 
kapott az év folyamán 5. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is ezen a nyelven történt. 

6. Összegezés. A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, volt az egy-
házegyetemnek 5 tanítóképzője, még pedig 4 négytanfolyamú, 1 háromtanfolvamú. Ezek 
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közül 3 szoros kapcsolatban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, miért is a tanárok, 
helyiségek és felszerelések nagyrészt közösek. A tanítóképzők ezéljaira szolgált tanterem 15, 
természettud. kísérleti 3, tanszerterem 6, igazgatói szoba 3, nyári tornatér 3, gyakorlókert 3. 
Szolgált ezen felül a tanítóképzők ezéljaira: hálóterem 23, konyha 7, zongoraterem 3, 
orgonaterem 1 s több igazgatói és tanári lakás. A tanárok összes száma volt 36, még 
pedig: rendes 11, segéd 2, más intézeti óraadó 21, hitoktató 2. Növendék volt a tanév elején 
összesen 191, még pedig az I-ső tanfolyamban 51, a II—ik tanfolyamban 48, a III—ik 
tanfolyamban 49, a IV-ik tanfolyamban 43; az év végén volt 188 növendék, még pedig 
az I-ső tanfolyamban 51, a II—ik tanfolyamban 46, a III—ik tanfolyamban 50, a IV-ik tan-
folyamban 41 növendék. Jótéteményben részesült 134, ösztöndíjat kapott 48 növendék 
5346 frt értékben. A tannyelv a képezdékben magyar, a gyakorló iskolák közül^ négyben 
magyar, egyben magyar és német. Külön gyakorló-iskola volt 4, még pedig 19 tanfolyam-
mal, 6 tanítóval és 346 tanulóval; az egyik képezde a közeli ág. hitv. ev. elemi iskolát 
használta gyakorlóul. Az intézetek fentartására fordíttatott összesen 32.753 frt, miben volt 
egyházi segély 6455 frt, saját alapítványból 14.553 frt, más vegyes forrásokból származó 
jövedelem 11.745 frt. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 63, még pedig mint 
épen végző növendék 37, egy vagy két évi gyakorlat után 38, magánúton végezte képezdei 
tanulmányait 13, nem magyar ajkú tanító képesíttetett az 1879. évi XVIII. t.-cz. értel-
mében 10. Az intézetek közül a képesítés 4-ben magyar nyelven, i -ben magyar-német 
nyelven történt. 

III. A tisztelettel mellékelt 17 táblázatos kimutatás szerint a magyarhoni ágostai h. 
ev. egyházegyetemnek az 1897/98—ik iskolai évben összesen 17 középiskolája volt, még 
pedig 11 nyolezosztályú főgymnasium, 1 hatosztályú gymnasium, 4 négyosztályú algymna-
sium s egy négyosztályú alreáliskola Felső-Lövőn, Ezen tanintézetek közül a tannyelv tisztán 
magyar 1 i -ben, magyar mellett a német használtatik segédtannyelvül 5-ben és a tót 1 
intézetben. Ezen tanintézetek közül csak az egyházi hatóságok által tartatik fenn 7, szerző-
désszerű állami segélyben részesült 10. Párhuzamos osztályt az I-ső mellett a budapesti, 
pozsonyi és soproni főgymnasiumok rendeztek be. 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5059 (96-tal több mint a meg-
előző évben), kik közül vizsgát tett az év végén 4868 (91-gyel több mint tavaly), még pedig 
az I-ső osztályba felvétetett az év folyamán 933, vizsgát tett 885: a II-ikba felvétetett 85 1, 
vizsgát tett 830; a III-ikba felvétetett 750, vizsgát tett 731; a IV-ikbe felvétetett 644, vizsgát 
tett 629; az V-ikbe felvétetett 583, vizsgát tett 550; a VI-ikba felvétetett 441, vizsgát 
tett 425; a Vll-ikbe felvétetett 425, vizsgát tett 403; a VlII-ikba felvétetett 432, vizsgát 
tett 415. A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 4756, magántanuló 112; ismétlő 
volt az év végén összesen 225. A vizsgát tett tanulók közül a tandíjat egészen megfizette 
4334, felmentetett egészen 248, felmentetett részben 286. A tandíj 13 frt és 60 frt között 
ingadozik s átlag véve 25 frt 63 krt tesz ki, mihez felvételi díj fejében átlag 2 frt 54 kr. 
járul, melyet csak Budapesten és Sopronban nem szednek. A görögpótló tanfolyamot hall-
gatta 9 középiskolánál az illető V., VI., VII., VIII. osztályok tanulói közül/5 66, vagyis a 
tanulók A vizsgát tett 4868 tanuló közül vallásra nézve volt: ág. h. ev. 2264 
(azaz 46-5%), ev. ref. 599 (i2-3°/0), unitárius 4, róm. kath. 911 (i8-8°/ö), gör. kath. 31 
( 0 . 7 Y 0 ) , gör. kel. 22 (o'4°/0), izraelita 1037 (2i'3°/0). Anyanyelvre nézve pedig volt: magyer 
3676 (75-5%), német 833 (17-i°/0), román 8, olasz 3, tót 337 (6-9%), szerb-horvát 9, más 
nemzetiségű 2. Csakis magyarul beszélt 1892 (38-8%), csakis németül 16. Magyarul 
tudott 4864. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 136 (27%) , 
kisbirtokos és bérlő 810 (i6.6°/0), alkalmazott 92 (r8°/0), nagyiparos 70 (i'5°/0), kisiparos 
715 (i4-6°/0), alkalmazott 44 (o-8°/0), nagykereskedő 50 ( r i ° / 0 ) , kiskereskedő 603 (i2'40/o), 
alkalmazott 36 (o'8°/0); köztisztviselő 603 (i2-4°/0), magánhivatalnok 260 (5"40/0), katona 33 

mas értelmiségi (ügyvéd, orvos stb.) 102y (2 i '2%)j személyes szolgálatból elő 150 
(3'2°/0), magánzó 239 (4-9%). 

A tanulók életkorát tekintve volt az év végén: 9 éves 2, 10 éves 149 (3* 1%), n 
éves 496 (io-3°/o), 12 éves 662 (13-6%), 13 éves 707 (14-6%), 14 éves 721 (14-9%), 15 
éves 563 ( i r 6 0 / o ) , 16 éves 485 (9'9°/0), 17 éves 437 (8*9°/0), 18 éves 325 (6'6°/0) 19 éves 
198 (4'2°/0), 20 éves 86 (17°/,), 21 éves 28 (o-6°/0), idősebb 9. Az egészségi állapotot 
tekintve volt; nem járványos eset könnyű 4988, súlyos 305, járványos 66, meghalt 6. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 1941 (39"9°/0), megyebeli 1113 
(22'9°/0), más megyebeli 1776 (36-5%), horvát-szlavonországbeli 9, más állambeli 29 (o'fl0). 

Az erkölcsi magaviseletből a 4756 rendes tanuló közül kapott jó jegyet 3849 
(80-5%). szabályszerűt 884 (187°/0), kevésbbé szabályszerűt 23 (o'8°/0). Az igazgató által 
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megrovatott 193 (4°/0), a tanári kar által 91 (r8°/0), tanács folytán eltávozott 18 (0*4%), 
kizáratott 3 tanuló. 

A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 92.998 igazolt és 790 nem igazolt 
órát. Ebből esik az I-ső osztályra 16.781 igazolt és 190 nem igazolt ó ra ; a II—ik osztályra 
15.507 igazolt és 101 nem igazolt óra; a III—ik osztályra 12.782 igazolt és 107 nem igazolt 
óra, a IV-ik osztályra 10.523 igazolt és 41 nem igazolt óra, az V-ik osztályra 10.349 
igazolt és 135 nem igazolt óra, a Vl-ik osztályra 9420 igazolt és 143 nem igazolt óra, a 
VII—ik osztályra 7575 igazolt és 177 nem igazolt óra; a VIII. osztályra 10.061 igazolt és 
96 nem igazolt óra. Nem mulasztott egy órát sem 1063 (22^3 °/0), igazolatlanul mulasztott 
386 (8 ' i%) tanuló A nyilvános 4756 tanulóból a nem mulasztó 1063-mat levonva, esik a 
hátramaradt tanulók mindegyikére az összes mulasztásokból 25*4 mulasztott óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve a vizsgát tett 4868 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 393 (8-2%), jól 1046 (21*4%), elégségesen 2402 (49-3%), egy 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 473 (97°/0), kettőbői 283 (5'8%), több tantárgyból 
271 (5-6%). Sikerrel végezte tehát tanulmányait 3841 (78-9%), megbukott 1027 (2i ' i0 /o) . 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta a franczia nyelvet 128 (a nyilvános tanulók 
2-69°/0-a), a tót nyelvet 63 (1-32%)» az angol nyelvet —, a rendkívül rajzot 722,(15-18%), 
a műéneket 1685 (35-4%), a gyorsírást 384 (8-07%), a zenét 219 (4"670), az egészségtant 
97 (2-3%), a vívást 39 (o*870), festést 14 (0-3%). 

Az egyesületi életet tekintve volt a középiskoláknál 11 magyar ifjúsági önképző, 
2 német önképző összesen 1297 taggal, 2 ifjúsági segélyző egyesület 716 taggal, 7 dal és 
zeneegyesület 538 taggal, 5 gyorsírókör 300 taggal, 1 gyámegyesület 242 taggal, 3 vívó-
kor 87 taggal, 4 tornakör 209 taggal, 1 bibliai egyesülel 244 taggal és egy mathematikai 
kör 68 taggal. Összesen 35 egylet 3701 taggal. 

x\z érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 416 
tanuló, kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 
355, elégtelen írásbeli dolgozat alapján ismétlő vizsgára utasíttatott 14. A szóbeli vizsgához 
bocsáttatott 389. Ezek közül a vizsgát megállotta: jelesen 47 ( i2 ' i 7 0 ) , jól 110 (28*3ö/o)> 
egyszerűen 178 (45 8%)» összesen 335 tanuló (a vizsgázók 86'2°/0-a). Megbukott 54 (a vizs-
gázók 13-8%-a), még pedig javítóra utasíttatott 47 (12%), ismétlő vizsgálatra utasíttatott 7 
(i"8%)- Javító vizsgálatra jelentkezett 30, megállotta 25, latinból pótolt 6. Ismétlő vizsgá-
latra jelentkezett 22, letette 13. Az összes vizsgáltak közül, kik a vizsgát sikerrel megállották 
( 3 3 5 + 2 5 + 13 + 6 - = 379), pályát választott: theologiait 24 (6*3%), philologiait 37 (9'8°/0), 
jogit 97 (2 5'67o)> orvosit 23 (6'i70), mérnökit 37 (9"870), építészit 5 (1-3%), katonait 25 
(6'670), gazdászit 25 (6'670), erdészit és bányászit 16 (4'2°/0), kereskedőit 9 (2*47«,), alsóbb 
hivatalnokit 47 (i2'470), bizonytalanul távozott 34 (8'970). Az első ízben az érettségihez 
bocsátottak közül a VIII. osztályt ez iskolai évben végezte 367, egy megelőző évben 15, 
magántanuló volt 7. 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 260 tanár. Ezek közül 
volt: rendes 142 (54'670), helyettes tanár 23 (8'870)> csakis vallástant tanító, az intézetnél 
alkalmazott 12 (4*670), bejáró vallástanító 39 (15°/0)» m á s rendes tárgyat tanító bejáró óra-
adó 15 (5'87o), csalás tornát tanító 13 (5°/0), csakis rendkívüli tárgyat tanító 16 (6*2°/0). 
A rendes tárgyat (a vallástantól eltekintve) tanítók közül a magyar nyelvet beszélte: tökélete-
sen 192, félig i. A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes tanárok közül állami oklevele 
79-nek, felekezeti oklevele 39-nek. A középiskolai törvény 29. §-a értelmében el volt 
ismerve 20, sem oklevéllel, sem elismeréssel nem bírt 4. A helyettesek közül volt: okleveles 
3, nem okleveles 20, a rendes tárgyat tanító bejáró óraadók és tornatanítók közül volt: 
okleveles 48, nem okleveles 8, a bejáró óraadók közül: okleveles 10, nem okleveles 1. 
Volt ennélfogva a rendes tárgyat (a vallástantól eltekintve) tanítók közül okleveles 157 
(81'3°/0), nem okieves 36 (I8'7%). A tanári fizetés iskolák szerint 1100—1600 frt között 
ingadozik, a helyettes tanároké 650—1000 frt között. Az igazgatóknak és a rendes taná-
roknak tényleg kifizetett összegnek átlagát véve volt a rendes tanár fizetése 1463 frt 35 
kr. A helyettes tanárok fizetése átlag 792 frt volt. Ötödéves pótlékot 6 iskolának a tanárai 
élveztek. Próbatanárjelölt volt 3. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 519 helyiség. Ezek közül volt, osztály 
vagy tanterem 126, természetrajzi terem 25, vegyészeti terem 5, természettani terem 24, 
rajzterem 17, téli torna 14, könyvtári terem 31, tanári 17, igazgatói 16, díszterem 3, kísérleti 
i, történelmi szertár 1. A 12 tápintézetnek czéljaira szolgált 57, 2 internátusnak 24 helyiség. 
Egyéb helyiségek száma 158. 

A tanítási eszközöket tekintve volt az állattanhoz fali ábrákban 1108 (44-gyel keve-
sebb mint a megelőző évben), állatokban 54461 (6842-vel több); a növénytanhoz fali képek-
ben J023 (4-gyel kevesebb), szárított növényekben 62.830 (53-mal több), az ásványtanhoz 
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minta és fali kép 3247 (13-mal kevesebb), ásvány 29.228 (134-gyel kevesebb), a természet-
tanhoz fali kép 236 (27-tel kevesebb), eszköz 4890 (21-gyel kevesebb), a vegytanhoz vegy-
s z e r 2 9 8 4 (106-tal több), eszköz 1887 (303-mal kevesebb), a földrajzhoz térkép i i 2 5 (94-gyel 
több), földgömb 72 (3-mal több) egyéb 464; a 15 éremgyűjteményben volt 39^964 drb 
(5029-ezel több); a 16 történelmi és phiíologiai gyűjteményben 3056 drb (59-czel több); egy 
pecsétgyűjteményben 240 darab, 2 geologiai gyűjteményben 327 drb. Van továbbá a szabad-
kézi rajzhoz: rajzminta 11.719 (1675-tel kevesebb), gypsminta 789 (121-gyel kevesebb), a 
mértani rajzhoz: minta 2630 (127-tel több), modell 647 (78-czal kevesebb), eszköz 585 
(40-nel kevesebb), a testgyakorlathoz a teremben 2591 (224-gyel több), a szabadban 838 
(99-czel több) eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
96.663 mű (160.946 kötet); tudományos folyóirat 1277 (9846 kötet); vegyes 12.170 mű 
(44.718 kötet). Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönyv 5090, ifj. olvasmány 43,310 drb. 

A tanulók segélyezését illetőleg 13 tápintézet ellátott 1369 tanulót, évi átlagos 45 írt 
30 krajczárért (tehát a nyilvános tanulók 28'8°/0-át.) Az internátusban volt 76 tanuló. Fizetett 
a teljes ellátásért 300 frtot évenként. Intézeti ösztöndíjas volt 430, külső ösztöndíjas volt 86, 
jutalmazott 517, segélyezett 588 tanuló. 

A középiskolák vagyonának teljes összege 3.566,843 frt (a tavalyihoz képest 85.608 írt 
gyarapodás). Ezen vagyont képezi: az intézeti saját házak becsértéke 1.007.618 frt, a közép-
iskolák tulajdonát képező egyéb ingatlanok 536,695 frt becsértékben; a tőkepénzek, alapít-
ványok, értékpapírok becsértéke 1.219,730 frt; ingatlan ösztöndíjalap 16.230 írt; ösztöndíj-
alap tőkéi 191.123 frt. A segélyalap ingatlanainak a becsértéke 8473 frt, továbbá tőkepénzeinek 
a becsértéke 159,906 frt, intézeti felszerelések 249.883 frt, egyéb vagyon: névszerint gazda-
sági felszerelések 11.700 frt. A fentartóság segélyének megfelelő alap 118.973 frt, készpénz 
43.512 írt, egyéb alapok 3000 frt. 

A középiskolák ez évi jövedelme 590.996 frt (9297 frttal több, mint a megelőző 
évben). Származott pedig ezen jövedelem: az intézetek saját házának béregyenértéke 50.080 frt 
(8-4%), az ingatlanok jövedelme 17.767 frt(3-i°/0)- Továbbá a tőkepénzekből befolyt 63.821 írt 
(io-8°/0), az állampénztárból 130.990 frt (22'3°/0), a vallási országos alapokból 250 frt, a tanul-
mányi alapból 150 frt; városi segély 87.14 frt (1-4°/0), egyházi segély 54 385 frt (9'3°í0), 
hitoktatók intézeti jövedelme 2982 frt (o'5°/0), rendkívüli tanárok intézeti jövedelme 12.500 írt 
(2*i°/0), felvételi díjakból befolyt 21.029 frt (3"6°/0), tandíjakból 115.860 frt (i9'60/0)5 vásár-
jogból 600 frt (o'2°/0), adományokból 12.368 írt (2'i°/0), takarékpénztárból kivett kamatok-
ból 2000 írt (o'3°/0), az alumneumi és internátusi befizetések, supplicatiókból 40,716 írt 
(6'8°/0), egyebekből 28.779 frt (4"8°/0), ingatlan ösztöndíjalapokból 1704 frt (0-3%), az 
ösztöndíjalapok tőkéiből 5954 frt (i°/0)> ingatlan segélyalapokból 480 frt. A segélyalapok tőkéiből 
13.396 frt (2-3°/0), másnemű idegen ösztöndíjakból 2399 frt (o'5°/0)> másnemű esetleges segély-
ből 4072 frt (o'67o)- Ezen jövedelmek összesen 590.996 frtot tesznek. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 590.996 frt. És pedig kiadatott 
személyi illetmények czímén: igazgatóknak és rendes tanároknak a fizetésére 255.015 frt 
(a kiadások 43-i0/o~a), segédtanárokra 24.524 frt (4-1%); rendes tárgyat tanító bejáró óraadó 
tanárokra 4995 ( ° ' 8 0 / o ) , tornatanítókra 11.143 frt ( r 9 % ) , rendes hitoktatókra 7896 frt 
(1-3%), bejáró hitoktatókra 4153 frt (0 7%), csakis rendkívüli tárgyat tanítókra 4085 frt (o-6°|0}, 
szolgákra 7091 frt (i'2°/0), intézeti egyéb tisztviselőkre 4340 frt (o'770), orvosra 866 frt (o'i0

0), 
gyámintézetbe 984 frt (o'2°/0). Kiadatott továbbá: dologi szükségletekre éspedig: fűtés, vilá-
gítás, tisztogatásra 11.257 ( i '9%), kisebb javításokra 7217 frt ( i ' 3 ° | ) , taneszközökre és 
szertárakra 8545 frt (14%), könyvtárakra 6318 frt (r2°/0), irodai és apróbb dolgokra (érte-
sítők, nyomtatványok) 5291 frt (o-9%)- házbérre és adóra 6997 frt (V2°/0), házbéregyenérték 
czímén kiadatott 50.880 írt (87°/0). Tandíjakból beszállíttatott az illető pénztárba 26.219 frt (4-4%). 

Átmenetiekre és pedig nagyobb átalakításokra fordíttatott 4182 frt (o'970), új épít-
kezésre 3897 frt (o-6°/o), másnemű befektetés, tőkésítésre 27.084 frt (4-6%), rendkívüli kiadá-
sokra 4552 frt (07%), vegyesekre 62.586 frt (jo-6°/0). 

Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott a saját ösztöndíjalapokból 7216 frt (r3%)> 
másnemű idegen ösztöndíjalapokból 2419 frt (04%), saját segélyalapokból 12.689 frt (2-1%), 
másnemű segélyekből 17.367 frt (2*9%), vegyes jutalom czímén kiosztatott 1188 frt (o-2%)-

Az összes kiadások összege pedig 590.996 írt. 
IV. A mellékelt három táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében három 

hittani intézet állott fenn, úgymint az egyetemes egyház theologiai akadémiája Pozsonyban 
és az eperjesi és soproni hittani intézetek. 

i. A pozsonyi theologiai akadémia négy tanfolyamra oszlik s az egyetemes egyház 
theol. akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 26, valamennyien 
ág. hitv. evangélikusak. Anyanyelvét tekintve volt ezek közül: magyar 8, német 6, tót 12; 
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nyelvismeretet tekintve magyarul és németül beszélt 4, magyarul és tótul 8, hazai más három 
nyelvet értett 11. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 12, más egyházkerületbeli 14, 
általában magyarországi volt 26. A működő tanárok összes száma volt 10; ezek közül: igaz-
gató i , rendes tanár 6, kisegítő tanár 3 ; egyházi volt 6, világi 4. Anyanyelvre nézve a tanárok 
közül volt: magyar 8, német 2; nyelvismeretre nézve: magyarul és németül beszélt 10, 
magyarul és tótul 3, hazai más 2—3 nyelvet 3, más európai nyelvet 6. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik s a tiszai ág. hit. ev. egyház-
kerület pénztárából tartatik fenn; különben az eperjesi evang. collegiumnak egyik kiegészítő 
részét képezi. Hallgatóinak száma volt összesen 20, valamennyien ág. hit. evangélikusok. 
Anyanyelvet tekintve volt a tanulók közül: magvar 13, német 3, tót 4 ; nyelvismeretet tekintve 
beszélt magyarul és németül 3, magyarul és tótul 17. Honosságra nézve volt. egyházkerület-
beli 8, más egyházkerületbeli 12, általában magyarországi 20. Előmenetelre nézve: jelesen 
végzett 2, egyszerűen végzett 7, javításra utasíttatott 2, vizsgálat nélkül maradt 9, kik vala-
mennyien lelkészi pályára készültek. A működő tanárok összes száma volt 8, még pedig: 
igazgató i, rendes tanár 2, helyettes tanár 1, kisegítő tanár 4 ; egyházi volt közülök 4, világi 4. 
Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt 8 magyar anyanyelvű. 

3. A soproni hittani intézet három tanfolyamra oszlik s a dunántúli ág. hit. ev. 
egyházkerület pénztárából tartatik fenn. A negyedik kötelező tanfolyamot hallgatói vagy más 
hazai theologiai intézetben vagy külföldi theol. fakultáson végzik. Az intézet tanulóinak száma 
volt 17, mindannyian ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 9, 
német 5, tót 3; nyelvismeretre nézve: beszélt magyarul és németül 7, magyarul és tótul 4, 
más európai nyelvet 1. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 12, más egyházkerületbeli 5, 
általában magyarországi 17.. Előmenetelre nézve: jelesen végzett 7, egyszerűen végzett 3, 
ismétlésre utasíttatott 5, kik mind a lelkészi pályára készültek A működő tanárok száma 
volt 6, még pedig: igazgató 1, rendes tanár 2, kisegítő tanár 3, egyházi volt 5, világi 1. 
Anyanyelvre nézve a tanárok _ mind magyar anyanyelvűek ; nyelvismeretet tekintve beszélt 
magyarul és németül 6, más európai nyelven 3 tanár. 

Az adatokat összegezve állott a hittani intézetek közül 1 az egyházegyetem, 2 az 
illető egyházkerületek gondozása alatt s 2 négy, 1 három tanfolyamra oszlik. A tanulók 
összes száma volt 63 (2-vel kevesebb mint a megelőző évben), valamennyien ág. hitv. evan-
gélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 30, német 14, tót 19; nyelvismeretet 
tekintve beszélt: magyarul és németül 14, magyarul és tótul 30, hazai más 3 nyelvet 11, 
más európai nyelvet 1. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 31, más egyházkerületbeli 32, 
általában magyarországi volt 63. Előmenetelre nézve: jelesen végzett 14, egyszerűen 24, ismét-
lésre utasíttatott 10, vizsgálatlan maradt 15. Lelkészi pályára készült 63. Ä működő tanárok 
összes száma volt 24; még pedig: igazgató 3, rendes tanár 9, helyettes tanár 2, kisegítő 
tanár 10; egyházi volt 15, világi 9. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt: magyar 22, 
német 2. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul és németül 24, magyarul és tótul 9, hazai 
2—3 más nyelven 9, más európai nyelvet 12 tanár. 

V. Az eperjesi ág. hitv. ev. kerületi collegium jogakadémiájában az 1897/98. iskolai 
évben volt 14 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 11, magántanár 3. A nyilvános rendes 
tanárok átlagos 14 heti óra után 1000 frt fizetésben, 200 frt lakáspénzben, tandíjosztalékban 
s a megfelelő vizsgadíjakban részesülnek. A tandíjosztalékra nézve megjegyeztetik, hogy a 
befolyó tandíj 50%-a a tanárok között az előadások száma szerint osztatik meg. Dékáni 
tiszteletdíj 100 frt. A nyilvános rendkívüli és magántanárok az átlagos heti órák után 70 frtot 
kapnak óránként s a megfelelő tandíjosztalékban részesülnek; egy magántanár, ki a 2-ik fél-
évben a közegészségtant tanította, a ministerium által fizetett 100 frt díjazást húzott. Val ásra 
nézve volt a tanárok közül: ág. hitv. ev. 8, ev. ref. 1, r. kath. 2, izr. 3. Mint tanár működik: 
huszonnégy év óta 1, huszonegy év óta 1, tizenöt év óta 1, tizennégy év óta 1, tizenhárom 
év óta 2, hét év óta 2, hat év óta 1, egy év óta 5. Az előadás nyelve a magyar. Előadás 
volt a téli félévben: kötelezett tantárgyakból 14, special collegium 6; a nyári félévben: köte-
lezett tantárgyakból 9, special collegium 16. 

A hallgatók száma volt az első félévben 173, (23-mai több mint tavaly), a második 
félévben 161 (19-czel több, mint a megelőző évben). Még pedig az első félévben volt: az I-ső 
tanfolyamban rendes 51, rendkívüli 5, összesen 56 hallgató; a II. tanfolyamban 60 rendes 
hallgató; a III. tanfolyamban 25 rendes hallgató; a IV. tanfolyamban 24 rendes hallgató; 
tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 8 tanuló. A második félévben volt: az I-ső tanfolyam-
ban rendes 51, rendkívüli 3, összesen 54 hallgató; a II—ik tanfolyamban volt 61 rendes 
hall gató; a III—ik tanfolyamban volt 21 rendes hallgató; a IV-ik tanfolyamban volt 17 rendes 
hallgató; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 8. 

Származásra nézve volt az I-ső félévben: magyar 171, osztrák 2; a II—ik félévben: 
magyar 159, osztrák 2. Anyanyelvre nézve volt az I-ső félévben: magyar 130. német 25, 
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román 3, tót 13, ruthén 1, szerb 1; a II—ik félévben: magyar 123, német 21, román 9, tót 12, 
ruthén 1. Vallásra nézve volt az I-ső félévben: róm. kath. 43, gör. kath. 20, gör. kel. 4, 
ág. hitv. ev. 61, helvét hitv. ev. 5, izraelita 40; a II—ik félévben: róm. kath. 41, gör. kath. 18, 
gör. kel. 9, ág. hitv. ev. 53, helvét hitv. ev. 6, izraelita 39. Tanpénzét megfizette az I-ső 
"félévben 158, egészen mentes 2, részben mentes volt 13; a II—ik félévben 134, egészen 
mentes 2, részben mentes volt 25. Ösztöndíjas volt az I-ső félévben 3 és pedig 320 frt erejéig; 
a II—ik félévben 44, 1438 frt 40 kr. erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett: az első félévben 161-nek, fölfüggesztetett 11-nél, 
megtagadtatott i -nél ; a második félévben 156-nak, felfüggesztetett 4-nél, megtagadtatott i-nél. 
Akadémiai viseletet tanúsított az I-ső félévben: a törvényekkel teljesen megegyezőt 161, 
kevésbbé megegyezőt 12; a második félévben teljesen megegyezőt 156, kevésbbé megegye-
zőt 5 hallgató. Absolutoriumot (tanulmány befejezési záradékot) kapott: az I-ső félévben 7, 
a II—ik félévben 11 hallgató. Tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott : az I-ső félévben 8, a 
II—ik félévben 8 hallgató. Fegyelmi büntetés alatt volt: az I-ső félévben 12, a II-ik félévben 
5 hallgató. Évközben kimaradt az I-ső félévben 2 hallgató, a II—ik félévben 3 hallgató. 

Az I-ső alapvizsgára jelentkezett 98, kik közül képesíttetett: kitűnően 4, egyszerűen 63, 
együtt 67; felfüggesztetett 24, vissza vettetett 7, összesen 31. A megvizsgáltak közt volt: rendes 
joghallgató 95, miniszteri engedély alapján vizsgázott 3. A vizsgálati díjat lefizette egészen 90, 
kétszeresen 6, háromszorosan 2. 

A II—ik alapvizsgára jelentkezett 43, kik közül képesíttetett: kitűnően 5, egyszerűen 28, 
összesen 33; felfüggesztetett 8, visszavettetett 2, összesen 10. A megvizsgáltak közt volt: 
rendes joghallgató 38, miniszteri engedély alapján vizsgázott 5. A vizsgálati díjat lefizette egészen 
36, kétszeresen 3, háromszorosan 4. Az államtudományi állam vizsgálatra jelentkezett 7, kik 
közül képesíttetett egyszerűen 3; felfüggesztetett 3, visszavettetett 1, összesen 4. A megvizs-
gáltak mind rendes joghallgatók voltak. A vizsgálati díjat mind a 7 egészen lefizette. A jog-
tudományi államvizsgálatra jelentkezett 14, kik közül képesíttetett : kitűnően 1, egyszerűen 10, 
összesen 11, felfüggesztetett 2, visszavettetett 1, összesen 3. A megvizsgáltak közt volt: rendes 
joghallgató 10, miniszteri engedély alapján vizsgázott 4. A vizsgálati díjat lefizette: egészen 10, 
kétszeresen 1, háromszorosan 3. Jelentkezett eszerint vizsgálatra összesen 162, kik közül 
képesíttetett: kitűnően 10, egyszerűen 104, összesen 114; felfüggesztetett 37, visszavettetett 11, 
összesen 48. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 150, miniszteri engedélylyel vizs-
gázott 12. A vizsgálati díjat lefizette egészen 143, kétszeresen 10, háromszorosan 9. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 750 kötet, jelen évi gyarapodás 46 kötet. A könyv-
tárt használta 120 joghallgató. A joghallgatók segélyegyletének alaptőkéje volt a tanév elején 
4855 frt 24 kr., a tanév végén 5183 frt 54 kr. Segélyül kapott 29 tanuló 257 forintot. 
A jogakadémiai beadványok és kiadványok száma az iktatókönyv szerint a tanév végével 2510, 
miniszteri szabályrendelet érkezett e tanév folyamában 2, tanári értekezlet tartatott 10. A jog-
akadémiára vonatkozó részletes adatok a collegium közös évi értesítőjében közöltetnek. 

Tudomásul szolgál. 

31. (Zs.) A jelen jegyzőkönyv 6-ik pontja szerint kiküldött bizottság nevében 
Laszkáry Gyula a tiszai egyházkerület idei jegyzőkönyvének 60-ik pontja alatt hozott hatá-
rozatát, a melylyel a fekete-lehotai ev. iskola államosítását nem engedélyezte, annak indokaiból 
helybenhagyni javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatát magáévá tevén, a tiszai 
egyházkerület jelzett határozatát helybenhagyja. 

32. (Zs.) Ugyanazon bizottság a tiszai egyházkerület mult évi jegyzőkönyvének 
97-ik pontja alatt hozott határozatát, a melylyel kimondta, hogy Majerka és Mühlenbach 
egyházközségeknek mindaddig szavazásra jogosultságuk nincsen, a míg lelkészi állomásaikat 
be nem töltik, annak indokaiból helybenhagyni javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatát magáévá tevén, a tiszai 
egyházkerület jelzett határozatát helybenhagyja. 

33. (Zs.) Ugyanazon bizottság a tiszai egyházkerület idei jegyzőkönyvének 59-ik 
pontja alatt hozott határozatát, a melylyel a nagy-rőczei ev. iskola államosítását engedélyező 
egyházmegyei határozatot, az ez utóbbi határozatban foglalt kikötéssel, hogy t. i. az egyháznak 
addig is járt városi segélyösszeg biztosíttatik, helybenhagyta, indokainál fogva helyben-
hagyni javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatát magáévá tevén, az egyház-
kerület jelzett határozatát jóváhagyja. 

10* 
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34. (Zs.) Jelenti egyetemes felügyelő, hogy Laszkáry Gyula ker. felügyelő és Händel 
Vilmos aljegyző kénytelenek voltak a honti egyházmegye felügyelőjének elhalálozása miatt 
elutazni, egyúttal kiemeli Zsemberv Imrének, mint az egyházmegyei felügyelők" nesztorának 
egyházunk körül szerzett kiváló érdemeit. 

Az egyetemes közgyűlés e bejelentést részvétteljes sajnálattal tudomásul 
veszi és egyetemes felügyelő indítványára néhai Zsembery Imre emlékét, az egyház 
körül szerzett nagy érdemei elismeréséül jegyzőkönyvileg megörökíti. 

35. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 28. s 29-ik pontjánál fel-
vétetett az elnöki jelentés 6—ik pontja és olvastatott Góbi Imre egyetemes könyv- és levél-
táros jelentése. E szerint a mult évi közgyűlés 29-ik jegyzőkönyvi pontja alatt foglalt hatá-
rozat értelmében, az egyetemes könyv- és levéltár a budapesti főgymnasiumi épület földszintjén 
levő új helyiségbe, melyet a budapesti magyar-német egyházközség költséget nem kiméivé, 
rendeltetésének teljesen megfelelő karba állított, átszállíttatott s a felülvizsgálatnál kiderült, 
hogy a könyvek és iratok közül semmi sem veszett el. Jelenti továbbá, hogy a mult évben 
átvett zsinati jegyzőkönyveket s egyéb zsinati irományokat, valamint az 1893 —1896. években 
tartott egyetemes gyűlések ügyiratait rendezte, lajstromozta s elhelyezte. Az 1897/98—ik évben 
a levéltár a következő iratokkal gyarapodott. 

Beküldték: dr. Zsigmondy Jenő egyetemes főjegyző az 1897-ik évi egyetemes 
közgyűlés ügyiratait, összesen 166 darabot, valamint az iskolák részéről a gróf Róth-Teleki-
féle ösztöndíj tárgyában felterjesztett kérvényeket, dolgozatokat s kimutatásokat. Az egyetemes 
felügyelő: az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által a brassói magyar evang. egyház 
részére megszavazott segélyre vonatkozó határozatoknak két rendbeli hiteles másolatát. Dr. 
Sztehlo Kornél egyetemes ügyész: az egyházegyetemnek a m. k. miniszterelnök úrhoz az 
államsegély tárgyában benyújtott kérvényének bizottságilag megállapított szövegét. A négv 
egyházkerület: 1897—ki közgyűlés jegyzőkönyveit. A békési egyházmegye 1897- s 1898-ban 
s a budapesti egyházmegye 1898-ban két ízben tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét. Mind-
ezen iratok rendezve és lajstromozva vannak. 

A könyvtár is számos füzettel s könyvvel gyarapodott, névszerint jelentések iskolai 
értesítőkkel s kimutatásokkal, a Luther-Társaság s a magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
kiadványaival, Luther Márton művei 7. s 19-ik kötetével, Zsilinszky «Tájékoztató a külföldi 
alapítványi ösztöndíjakról» s Hörk «Az eperjesi collegium története» cz. munkával, illetőleg 
ez utóbbinak 3 —ik füzetével, valamint több lappal s folyóirattal. 

Végül jelenti a levéltáros, hogy a levéltár átszállítása folytán szükségessé vált rendezés 
munkájával lévén elfoglalva, az iskolai értesítők jegyzékének elkészítésére vonatkozó mult évi 
gyűlési utasításnak eddig meg nem felelhetett, de annak a legközelebbi jövőben fog eleget tenni. 

A közgyűlés, a jelentés tudomásul vételével megújítja az 1895-iki jegyző-
könyv 34. pontja alatt foglalt határozatát s felhívja az iskolák igazgatóit, hogy tan-
ügyünk története érdekében az iskolák nyomtatásban megjelent történetét, valamint 
értesítőiket a könyvtár részére, közvetlen a könyvtáros kezeihez küldjék be, esetleg 
egészítsék ki. 

36. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 31. pontjánál bemutattatott a pénzügyi bizottság-
jelentése, mely szerint a gróf Teleki-Róth Johanna-féle ösztöndíjak, számszerint hatvan, az 
1897/98. tanévre 35 írtjával kiosztattak. 

Tudomásul szolgál. 

37. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 3 2. pontjánál olvastatott Tornyos Pál lelkész jelentése 
arról, hogy a váczi országos siketnémák intézetében a lefolyt 1897/98-dik tanév alatt 10 
á. h. evang. növendéknek tanította a vallást. 

Tudomásul szolgál. 

38. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 33. pontjánál olvastatott pénzügyi bizottság 
1898. évi május hó 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint jelenti a bizottság, 
hogy Bendl Henrik pénztáros által 1897. évi január i - től deczember 31-ig vezetett szám-
adást átvizsgálta és rendben találta. Ezen számadás szerint: 

a) az egyetemes egyház folyó számláján, a melyen az egyetemes 
egyházi alap és a Bauhoffer-féle alapítvány jövedelmei is elszámoltattak, 
volt az összes bevétel 6724 frt 26 kr. 
az összes kiadás ' 6377 » 73 » 
a pénztári maradvány 346 frt 53 kr. 
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b) A gróf Teleky-Roth Johanna-alapítványnál a bevétel . . 2382 frt 92 kr. 
ellenben a kiadás 60 ösztöndíjra • • • 2100 » — » 
pénztári maradvány 282 frt 92 kr. 

c) A theologiai akadémia alaphoz tartozó prot. theologiai intézeti 
tőkék után bevétel . 1706 frt 65 kr. 
a kiadás pedig • • • • • 1727 » — » 
lévén, a theologiai akadémia tartaléklapjából . 20 frt 35 kr. 
volt pótlandó. 

d) A Zelenay Gedeon-féle alapítvány bevétele volt . . . . 615 frt 30 kr. 
ebből tőkésíttetett 100 frt, theol. akad. járulékra fordíttatott 500 frt, úgy 
hogy az összes kiadás - • • • 600 » — » 
volt, pénztári maradványként mutatkozik 15 frt 30 kr. 

e) A Lissovényi alap bevétele 74 frt 29 kr. 
kiadása ösztöndíjra . . • 5° » ~~ » 
új számlára vitetett 24 frt 29 kr. 

f ) A Szinovitz-féle alapítvány folyó számláján a bevétel volt . 2159 frt 96 kr. 
a kiadás *. • . . 1 343 » 9° » 
pénztári maradvány . 816 frt 06 kr. 
a mely szabályszerűen tőkésíttetett. 

g) Az egyetemes egyház közalapjának bevétele volt a mult 
évi áthozatal 97258 frt 55 kr. 
kiadása ^ . . . 57825 » 85 » 
pénztári maradvány 39432 7° kr. 

h) Az egyetemes egyház tartalékalapjának tőkéje 3805 frt 30 kr. 
változatlanul maradt. 

i) A zsinati költségek számláján a bevétel volt 5 frt 52 kr. 
a mult évi túlkiadás . . . 96 » 47 » 
úgy hogy a túlkiadás 90 frt 9 5 krra 
csökkent. 

k) A gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány tartalékalapja 1344 frt 
12 kr. változatlanul maradt. 

I) A theologiai akadémia tartalékalapjából 2891 frt 62 kr. 
a kiadás az akadémiai hiány fedezésére . . . 20 frt 35 kr. 
fordíttatott, maradt tőke 2871 » 27 kr. 

m) Az ezredéves pályaműre befolyt adományok számláján a 
bevétel volt 80 frt 36 kr., a mely a tőkéhez csatoltatott. 

n) Az egyetemes nyugdíjintézet bevétele volt 1158 frt 32 kr. 
a kiadás napidíjakra . . . 66 » — » 
pénztári maradvány 1092 frt 32 kr. 

A vagyonállás 1897. deczember 31-én következő volt: 
I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján: 

1. Az egyetemes egyház tőkéje . . . . 44651 frt 79 kr. 
2. Bauhoffer György-féle. alapítvány. . . 151 » 31 » 44803 frt 10 kr. 
Ebből elhelyezve volt kötvényekben . . . 4470 frt — kr. 
Magy. jelzáloghitelbank záloglevelekben 5% 1100 » — » 
Magy. jelzáloghitelbank záloglevelekben 47a % 4100 » — » 
Kisbirt. orsz. földh. záloglevelek 5% • • 17600 » — » 
Kisbirt. orsz. földh. » 4-5 % . . 3000 » — » 
Egyesült főv. takrékpénztári » 4*5% • • 9300 » —- » 
Magy. orsz. közp. takptári záloglevelek 4*5°/0 1200 » — » 
Magy. földhitelintézeti záloglevelek 4 % • • 4000 » — » 

44803 írt 10 kr. 
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II. Gr. Teleky-Roth Johanna-alapítványi tőkéje 45096 frt 5o kr. 
és pedig magy. földtehermentési köt-

vényekben 4°/0 i l 7 0 0 frt — kr. 
Magy. jelzáloghitelbank záloglevelekben 4-5% 
Kisbirt. orsz. földh. záloglevelekben j0/0 
Kisbirt. orsz. földh. záloglevelekben 4,5°/0 • 
Egyesült főv. takarékpénztári » 4" 5% • 
Magyar orsz. közp. tkptári záloglevelekben 4' 5% 
Magy. földhitelintézeti záloglevelekben 4% • 
Takarékpénztárban 

3300 
11000 

5000 
12300 

700 
1000 

96 50 
45096 frt 50 kr. 

III. Protestáns theologiai intézet tőkéje . . 
és pedig magy. jelzáloghitelbank zálog-

levélben 4*5% 
Kisbirt. orsz. földh. záloglevelekben 5% 
Kisbirt. orsz. földh. záloglevelekben 4*5% 
Egyes. főv. takptári záloglevelekben 4'5% 
Magyar orsz. közp. takptári » 4*5% 
Magy. földhitelintézeti záloglevelekben 4% 
Takarékpénztárban 

31968 frt 78 kr. 

3000 frt — kr. 
15600 
6100 
5200 
1000 
1000 

68 7* 
31968 frt 78 kr. 

IV. Zelenav Gedeon-féle alapítvány tőkéje 
és pedig kisbirt. földhitelintézeti zálog-

levelekben 5% 8600 frt 
Kisbirt. földhitelintézeti záloglevelekben 4-5% 1000 » 
Egyes. főv. takptári záloglevelekben 4'5°/0 . 1000 » 
Orsz. közp. takptári záloglevelekben 4'5°/° • 300 » 
Magy. földhitelintézeti záloglevelekben 4% • 1000 » 
Takarékpénztárban . . . . • . . . . 1 1 5 » 

12015 frt 50 kr. 

50 

Kr. » 

» 
» 
» 

12015 fr* 5° kr. 

V. A Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje . 
és pedig kisb. földhitelintézeti záloglevél 5% 
Takarékpénztárban 
Készpénzben 

1000 frt — kr. 
164 » 58 » 

59 » 71 » 

1224 frt 29 kr. 

1224 frt 29 kr. 

VI. A Szinovitz Lajos-féle alapítvány tőkeszám-
láján nyilvántartásban van 52100 frt 60 kr., 
a melyből a Prikkel Mária halála után 
befolyandó és hagyományokra fordítandó 
6000 frt levonatván, a tőke tulajdonkép . 

és pedig Jurenák Józsefnél vételárhátralékként 
Kisb. földhitelintézeti záloglevelekben 5% • 
Kisb. földhitelintézeti záloglevelekben 4"5% 
Magy. jelzáloghitelbank záloglevelekben 4-5% 
Egyes. főv. takptári záloglevelekben 4'5°/0 . 
Magyar orsz. közp. takptári » 4'5% • 
Magy. földhitelintézeti záloglevelekben 4% • 
Takarékpénztárban 

46100 frt 60 kr. 
17000 frt 

5500 
9000 
4000 
3000 
6000 
1000 

600 

- kr. 

60 » 
46100 frt 60 kr. 

VII. Az egyetemes egyházi közalap tőkéje 114239 frt 52 kr. 
és pedig magy földhitelintézeti záloglevél 4% 
Kisbirt. földhitelintézeti záloglevél 4'5°/0 • • 
Egyesült főv. takptári záloglevél 4-5% • • 
Magyar orsz. közp. takptári záloglevél 4'5°/0 
Takarékpénztárban 

33000 frt — kr. 
51000 » — » 

3000 » — » 
27000 » — » 

239 » 52 kr. 
114239 frt 52 kr. 
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VIII. Adományi tőke a brassói magyar egyház javára, . . . . . . 300 frt — kr. 
mely a takarékpénztárban van elhelyezve . 

IX. Az egyetemes egyház tartalékalapja . . . . . . . . . 3805 frt 30 kr. 
és pedig a bányai egyházkerületnek adott 

kamatozatlan kölcsönben 3000 frt — kr. 
Kisbirt orsz. földhitelintézeti záloglevél 5% 200 » — » 
Magyar orsz. közp. takptári záloglevél 4-5% 500 » — » 
Takarékpénztárban . . . . • . . 105 » 30 » 

3803 frt 30 kr. 

X. A theologiai akadémia tartalékalapja - . . . 2871 frt 27 kr. 
és pedig magy. orsz. közp. takptári záloglevél 500 írt — kr. 
Kisbirt. orsz. földhitelintézeti záloglevél 3% 1200 » — » 
Kisbirt. orsz. földhitelintézeti záloglevél 4-5 % 100 » — » 
Egyes. főv. takptári záloglevél 4*5% • • • 1000 » -— » 
Takarékpénztárban • . . 71 » 27 » 

2871 frt 27 kr. 
XI. A gróf Roth-Teleky Johanna alapítvány 

tartalékalapja 1344 frt 12 kr. 
és pedig kisbirt. orsz. földh. záloglevél 5°/0 800 frt — kr. 
Magyar orsz. közp. takptári záloglevél 4-5°/0 500 » — » 
Takarékpénztárban 44 » 12 » 

1344 frt 12 kr. 
XII. Az egyetemes egyház folyó számláján 346 frt 53 kr. 

el van helyezve: Zsinati költségek utáni 
követelésben 90 frt 95 kr. 

Készpénzben 255 » 58 » 
3 4 6 frt 53 kr. 

XIII. Gróf Teleky-Roth Johanna folyó számláján . 282 frt 92 kr. 
készpénzben van. 

XIV. Zelenai Gedeon-féle alapítvány folyó számláján 15 frt 30 kr. 
készpénzben van. 

XV. Egyetemes egyházi közalap folyó számláján . . . . . . 39432 frt 70 kr. 
takarékpénztárban van. 

XVI. Az ezredéves pályamű tőkéje 1695 frt 61 kr. 
takarékpénztárban van. 

XVII. Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje . 1092 frt 32 kr. 
takarékpénztárban van. 
A összes tőkék főösszege volt tehát az 1897. év végén . . 346634 frt 36 kr. 

Az egyetemes közgyűlés Bendl Henrik pénztárost a pénzügyi bizottság 
előterjesztése alapján az 1897. január i - től deczember 3 i - ig terjedő szabályszerűen 
megvizsgált számadására nézve a szokott óvások fentartása mellett a további felelősség 
alól felmenti. 

39. (Gy.) A mult évi közgyűlés 34. pontjánál bemutattatik a zsinati törvények 
értelmében az egyetemes pénztárnok által, az egyetemes egyház 1898. évi költségelőirányzata. 

A pénzügyi bizottság ezen előirányzatot azzal ajánlja elfogadásra, hogy a költség-
előirányzat az 1898. és 1899. évekre állapíttassák meg és a jövőben az egyetemes közgyűlés 
a költségelőirányzatot mindig már a következő évre állapítsa meg. 

A közgyűlés ezen indítványt magáévá tevén az 1898. és 1899. évi költség-
előirányzatot következőleg állapítja meg: 

S z ü k s é g l e t . 
Tiszti díjak 1200 frt. 
Napidíjak és útiköltségek a biz. tagok részére 630 
Rendes évi segélyek 370 
Nyomtatványok 600 
Házbér a levéltári helyiségért 200 
Y7egyesek 130 
A héber nyelvtan kiadására a Luther-társa-

ságnak II. részlet (illetve III. részlet) 200 » 
Összesen . . 3 3 50 frt. 

10* 
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A f e d e z e t p e d i g . 
Kamatok 2100 frt. 
A négy kerület évi járulékai 1000 » 
A Hrabovszky-alapítvány kezelési járuléka . 250 » 

Összesen . . 3350 frt. 

40. (Gy). Tárgyaltatott Szentiványi Árpád és Terray iskolai elnökök kérvénye, mely 
szerint az egyetemes pénztárból a rozsnyói leánynevelő-intézet részére néhány évre kamat-
nélküli 3000 frtos kölcsön adását kérik. A pénzügyi bizottság tekintettel arra, hogy a kivánt 
összeg nem áll rendelkezésre, tekintettel továbbá arra, hogy az egyetemes törvényszék és bizott-
ságok tagjai napidíjának magára vállalása nagyobb mérvben igénybe veszi az egyetemes pénztárt, 
a kérelem teljesítését sajnálattal nem javasolhatja. 

Az 
egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatát elfogadván, a kérelmet sajná-

lattal nem teljesítheti. 
41. (Gy.) Olvastatott a pénzügyi bizottság jegyzőkönyve, mely szerint a bizottság 

elnöke és a számvevőszék elnöke között felmerült nézeteltérés az iránt, hogy melyik bizott-
ságnak hatásköréhez tartozik az évi számadások felülvizsgálása, érdemleges határozathozatal 
végett a közgyűlés elé terjesztetik. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az évi számadások átvizsgálása 
a számvevőszék hatáskörébe tartozik és egyúttal felhívja a pénzügyi bizottságot és 
számvevőszéket, hogy az E. A. 302. §-a értelmében az egyetemes egyház háztar-
tásáról egy szabályrendeletet alkosson. 

42. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 38. pontjánál a pénzügyi bizottság bemutatja, az 
egyetemes közgyűlés és egyetemes bizottságok azon tagjainak, kiknek útiköltségei és napi-
díjai az egyetemes pénztár által viselendők, járandóságaik megállapításáról és kiutalásáról szóló 
szabályzati javaslatot. 

Az egyetemes gyűlés a napidíjakról és útiköltségekről szóló szabályzatot 
következőleg állapítja meg: 

1. A püspökök napidíjai és útiköltségei a kerületek által fizetendők. Kivételt 
képez, ha a püspökök valamelyike az egyetemes törvényszék elnöklésében vesz részt, 
a mely esetben a napidíjak és útiköltségek perköltséget képeznek és az egyetemes 
törvényszék által esetről-esetre megállapíttatnak. 

2. Napidíjakra a helyben lakók igényt nem tarthatnak. A helyben nem lakó 
lelkészek és tanárok, valamint az egyetemes közgyűlés egyházi jegyzőinek napidíja 
5 frtban állapíttatik. meg. 

3. A napidíj a rendes lakhelytől való távollét minden napja után számít-
ható 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 úti-
költségei az egyetemes egyház pénztárából fizetendők, az egyetemes közgyűlés 
befejeztével elnöki utalvány alapján fizettetnek ki. 

8. Az egyetemes bizottság. ülésein résztvevő, napidíj és útiköltség meg-
térítésére 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 láttamozásával ellátva, az egyetemes pénztárnoknak átadja. E jegyzékek 
szolgálnak a pénztár részére utalványul. 

9. Napidíjakra és útiköltség megtérítésére a következő egyetemes bizott-
ságoknak 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 
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tanügyi bizottság, a theologiai akadémiai kis- és nagybizottság, az alkotmány és 
jogügyi bizottság, és a számvővészék tagjai; 

b) A közalap terhére : a közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság tagjai ; 
c) Az egyetemes nyugdíjintézeti alap terhére : az egyetemes nyugdíjintézeti 

bizottság tagjai. 

43. (Gy.) Az ügyrend értelmében nyilvántartandó lévén a theologiai akadémiai 
nagybizottság, ennek tagjai a következők: 

báró Prónay Dezső, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Fabiny Teofil, Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, Zsilinszky Mihály, Szent-
iványi Árpád, Ritter Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, 
Bachát Dániel, Terray Gyula, Glauf Pál, kikhez járul a pozsonyi egyház kebeléből 
választott nyolcz tag, a theol. akadémia igazgatója és a theol. akadémia tanári 
karából választott egy tag. 

44: (Gy.) Az egyházunkat s az ev. ref. egyházat közösen erdeklő ügyekre kiküldött 
bizottságba 

az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással megválasztja a következőket : 
elnök báró Prónay Dezső, tagok: Fabiny Teofil, Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, 
Szentiványi Árpád, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz. 
Zsilinszky Mihály, Bánó József, Győry Elek, báró Podmaniczky Géza, Horváth 
Sándor, Sztehló Kornél. 

45. (Gy.) Az egyetemes tanügyi bizottság tagjai, az elnök, alelnök és jegyző kivé-
telével az ügyrend értelmében újra választandók lévén: 

az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással újólag a következőket választja 
meg: Bachát Dániel, Bognár Endre, Benka Gyula, Batizfalvy István, Falvai Antal, 
Fischer Miklós, Horváth Sándor, Jezsovits Károly, Jeszenszky Danó, Kapi Gyula, 
Ludmann Ottó, Händel Vilmos, dr. Petz Gedeon, Raab Károly, Rácz László, 
Scholtz Gusztáv, Péterfy Sándor, dr. Wagner Géza, dr. Vetsey István, Zorkóczy 
Sámuel, dr. Schneller István, Böhm Károly. 

46. (Gy.) Az ügyrend értelmében megválasztandó lévén az egyetemes lelkész-
vizsgáló bizottság. 

Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással újra: 
1. a dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Samarjai Emil, dr. 

Dobrovits Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Fürst János, Michaelisz Vilmos, dr. 
Masznyik Endre, póttagjaivá : Hörk József, Hollerung Károly, Richter Ede, Hakker Károly; 

2. a dunántúli egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Schreiner Károly, 
Haubner Rezső, Kund Samu, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal, 
póttagjaivá: Laucsek Jónás, Horvát Sámuel, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső; 

3. a bányai egyházkerületi osztály tagjaivá: Zsilinszky Mihály, Fabiny 
Gyula, Bachát Dániel, Horváth Sándor, Batizfalvy István, Góbi Imre, pótttagjaivá : 
Laukó Károly, Scholcz Gusztáv, Weber Rudolf, Bereczky Sándor. 

4. a tiszai egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr 
Géza, Glauf Pál, Csiskó János, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv, póttagjaivá : 
Czékus László, Lemán János, Kubinyi Albert, Mayer Endrét választotta meg. 

47. (Gy.) Az ügyrend értelmében választás alá kerülvén az alkotmány és jogügyi 
bizottság tagjai. 

Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással elnökké az egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelőt, tagjaivá a négy egyházkerületi felügyelőt, vagy ezen állások 
egyikének üresedésben léte esetén hivatalában a legidősebb egyházmegyei felügyelőt, 
a négy egyházkerületi püspököt: Fabiny Teofil, Beniczky Árpád, gróf Zay Miklós, 
Schreiner Károly, Nádosy Kálmán, báró Podmaniczky Géza, Győry EÎek, Szontagh Pál 
(gömöri), Händel Vilmos, Hering Lajos, Kund Sámuel, Horváth Sámuel, (téthi) Laukó 
Károly, Horváth Sándor (budapesti), Terray Gyula és Dianiska Andort válasz-
totta meg. 

48. (Gy.) Az ügyrend értelmében a pénzügyi bizottság választandó lévén: 
az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással az egyetemes felügyelő elnöklete 

alatt a bizottság tagjaivá megválasztotta: Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szent-
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iványi Árpád, báró Podmaniczky Géza, Szontagh Pál (nógrádi), Bánó József, báró 
Radvánszky János, Sztehló Kornél, dr. Rock Géza, dr. Győry Elek, Matuska 
Péter, Földváry Miklós, Horváth Sándor, Schranz János, dr. Zsigmondy Jenő, 
dr. Vetsey István, Scholtz Gusztáv, Góbi Imre, Láng Lajos, Perlaky Elek és 
Bendl Henriket. 

49. (Gy.) Az ügyrend értelmében megválasztandók lévén a számvevőszék tagjai: 
Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással elnökké, dr. Győry Eleket, tagjaivá 

Farbaky István, Günther M. Vilmos, Poszvék Sándor, dr. Schreiner Károly, dr. 
Králik Lajos, Bachát Dániel, Radványi István, Materny Lajos, Scholtz Gyula (min. 
tan.), Kubinyi Gézát választja meg. 

50. (Gy.) A dunáninneni kerület püspöke tekintettel azon körülményre, hogy a 
püspököknek, mint előadóknak a közalap-bizottságnál, melyet a pénzügyi bizottság és szám-
vevőszék együtt alkot, rendesen meg kell jelenniök, indítványozza, hogy a bizottság tagjai 
hivataluknál fogva az egyházkerületi felügyelők és püspökök legyenek. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt elfogadja. 

51. (Gy.) Szentiványi Árpád, a tiszai egyházkerület felügyelőjévé választatván, az 
egyetemes törvényszéki birói hivataláról való leköszönését bejelenti. 

Az egyetemes közgyűlés a lemondást tudomásul vévén, helyére egy évi 
időtartamra az egyetemes törvényszék birájává közfelkiáltással Kubinyi AÍadárt 
választja meg. 

Egyúttal nyilvántartás czéljából elhatározza, hogy a tagok nevei mellett 
azon évszám kitétessék, a mely évben kilépnek. 

5*2. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 50-ik pontja kapcsán olvastatott a közalap ügyeinek 
ellátásával megbízott bizottság 1898. évi február hó 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve, a 
mely szerint a mult évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 120-ik pontjában nyert megbízás 
folytán a közalapnak kiosztás alá eső 1897. évi 61.726 frt 97 krból álló jövedelmeit a követ-
kező módon osztotta fel: 

1. A selmeczi lyceum részére 2500 frt — kr. 
2. Az egyetemes theologiai akadémiának . . . . 4500 » — » 
3. A dunántúli egyházkerületnek a fehérkomáromi 

egyházmegyének kikeblezése folytán beállott 
hiány pótlására 650 » — » 

4. A püspökök mellett egyenként 800 frt díjazással és 
400 frt úti átalánynyal alkalmazott négy missio-
nárius lelkész 1200 frtnyi javadalmazásának fede-
zésére 4800 » — » 

5. Az egyetemes nyugdíjintézet javára 24000 » — » 
6. A soproni tanítóképző-intézet javára . . . . 900 » — » 
7. A selmeczi tanítóképző-intézet javára . . . . 900 » — » 
8. A szarvasi tanítóképző-intézet javára . . . . 900 » — » 
9. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi tanítóképző-

intézet és főiskola fentartására 2520 » — » 
10. A soproni theologiai intézetnek 1080 » — » 
11. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő-intézet javára 1080 » — » 
12. -A bányai kerület aszódi leánynevelő-intézet javára 1350 » — » 
13. 100 legcsekélyebb javadalmazással bíró lelkésznek 

segélyezésére egyenként 100 frt 10000 » — » 
14. A vallásoktatók segélyezésére 3915 — » 
15. Szegény egyházak és missiók segélyezésére . . 2631 » 97 » 

Összesen: 61726 frt 97 kr. 
. A szegény egyházak és missiók segélyezésére utalványozott 2631 frt 97 krnyi 

összegnek részletes kiosztásával az e. e. e. gyámintézet bízatott meg. 
A legcsekélyebb javadalmazással bíró lelkészek segélyezésére a 13. sz. a. nyilván-

tartott 10000 frtnyi összegből utalványoztattak : 
a) a bányai kerület kötelékében álló lelkészeknek . . . . 2000 frt. 
b) a dunáninneni » » » 2400 » 
c) a dunántúli kerület » » » . . . . . 2700 » 
a) a tiszai kerület » » » 2900 » 



3 i 

A vallásoktatók segélyezésére a 14. sz. alatt nyilvántartott 3915 frtnyi összegből 
utalványoztattak : 

a) a bányai kerület részére 877 frt 50 kr. 
b) a dunáninneni kerület részére 1012 » 50 » 
c) a dunántúli kerület részére 1147 » 50 » 
d) a tiszai kerület részére 877 » 50 » 
A 13. és 14. sz. alatt nyilvántartott és az egyházkerületek közt felosztott össze-

geknek részletes felosztására a segélykérvények kiadása mellett az egyházkerületek elnökségei 
kérettek fel azzal, hogy arról, mely legcsekélyebb javadalmazási! lelkészek részesültek a segé-
lyekben és mely egyházak részére osztatott ki a hitoktatás czéljaira utalványozott összeg, 
közvetlenül az egyetemes közgyűlésnek szíveskedjenek jelentést tenni. 

Tudomásul szolgál. 

53. (Zs.) Ugyanazon bizottság bemutatja a bányai egyházkerület azon kimutatását, 
a mely szerint a közalapból nyert 877 frt 50 krnyi hitoktatási segélyt kiosztotta. 

Tudomásul szolgál. 

54. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 5 i- ik pontja kapcsán jelenti ugyanazon bizottság, 
hogy a közalap jövedelmeinek felosztására vonatkozólag elejtendőnek véli, miszerint a jöve-
delemből előre megállapított hányadok szerint részesíttessenek a segélyezendő czélok, mert 
ez esetben netán időközben keletkező új intézmények segélyezhetők nem volnának. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság véleményéhez hozzájárulva, a közalap 
jövedelmei felosztásának hányadok szerinti felosztását mellőzi. 

55. (Zs.) Ugyanazon bizottság javasolja, hogy a közalap jövedelmeiből első sorban 
évenként és állandó segélyként a következő összegek fordíttassanak a következő czélokraés pedig: 

1. A selmeczi lyceum részére 2500 frt. 
2. Az egyetemes theologiai akadémiának 5000 » 
3. A dunántúli egyházkerületnek a fehérkomáromi egyház-

megyének kikeblezése folytán beállott jövedelmi hiány 
pótlására 650 » 

4. A püspökök mellett egyenként 800 frt díjazással és 400 frt 
úti átalánynyal alkalmazott négy missiónárius lelkész összesen 
1200 frtnyi javadalmazásának fedezésére 4800 » 

5. Az egyetemes nyugdíjintézet javára 24000 » 
Összesen: 36950 frt. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatát elfogadja és a javasolt össze-
geket, mint állandó évi segélyt a megjelölt czélokra ezennel megszavazza. 

56. (Zs.) Ugyanazon bizottság a közalap 1898. évi 61.523 frtból álló jövedel-
meinek felosztására nézve javaslatát előterjesztvén 

a közgyűlés elhatározza, hogy első sorban fedezendő az előző pontban 
megállapított 36.950 frt, az ezután fenmaradó 24.573 frtból a mult évi jövedelemből 
részesültek az ott megállapított összegekkel és az ott megállapított kiosztási módo-
zatok szerint lesznek, egyedüli kivételével a legszegényebb lelkészek segélyezésére 
fordított 10.000 frtnak, segélyezendők, vagyis e czélokra összesen 15.276 frt 97 
kr. lesz fordítandó, míg az ezután fenmaradó 9296 frt 03 kr. tekintetében a hatá-
rozat egyelőre függőben tartatik addig, a míg konstatálható lesz, vájjon a kongrua-
törvény alapján lelkészeink fizetésének kiegészítése a 800 frtnyi minimumra már a 
jövő évben teljesíttetni fog-e vagy sem. Utóbbi esetben a fenmaradt 9296 frt 
03 krnyi összeg legszegényebb lelkészeink segélyezésére lesz fordítandó, elleneset-
ben ez összeg hovafordítása és mindkét esetben ennek mikénti felosztása iránti 
határozathozatalra a közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság felhatalmaztatik. 
A fentebb megállapított segélyösszegek 1899. évi január i - én lesznek kifizetendők. 
A beérkezett segélykérvények közül az egyházak segélykérvényei az e. e. e. gyám-
intézetnek, a lelkészek és hitoktatási segélykérvények az illetékes püspököknek 
kiadandók. 

57. (Zs.) Ugyanazon bizottság jelentvén, hogy Bräuer Paula lelkészözvegy kérel-
mének a közalapból való segélyezés iránt hely adható nem volt, miután a közalap rendel-
kezésre álló jövedelmei teljesen ki vannak merítve, 
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az egyetemes közgyűlés a kérvényt a dunántúli egyházkerülethez átteszi, 
hogy folyamodó esetleg a Baldácsy-alapból nyerjen segélyt. 

58. (Zs.) Ugyanazon bizottság javaslatához képest az egyetemes közgyűlés a sop-
roni theologiai akadémiának abbeli kérelmét, hogy az egyetemes közalapból eddig csak 
évről-évre megszavazott segélyösszeg állandósíttassék, tekintettel arra, hogy a közalap jöve-
delmeinek állandósága ez idő szerint biztosítva nincs, nem teljesítheti. 

59. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 52-ik pontjánál fel-
vétetett az alkotmány és jogügyi bizottság f. é. október hó 15-én tartott ülése jegyzőköny-
vének 2-ik pontja. E szerint a tiszai egyházkerület részéről előterjesztetvén a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek a püspökökhöz intézett azon leirata, melyben a lelkészi jövedelem 
kiegészítéséről szóló törvény végrehajtása érdekében folyó évi szeptember hó 30-ikáig nyi-
latkozatra hivatnak fel, vájjon a lelkészi jövedelmek összeírására vonatkozólag van-e kifogása 
az ellen, hogy az e részben hivatalosan összeállított és velük közölt rovatos minta használ-
tassák ? Mire nézve a bizottság annyival inkább javasolja a lelkészi jövedelmeknek a bemu-
tatott rovatos mintának a kihagyandó rovatok kihagyásával való újabb összeírását, mert a 
miniszter által kitűzött határidő már is lejárt s a püspökök nyilatkozata szerint is a közölt 
rovatos minta teljesen megfelelő. 

A közgyűlés a bizottság javaslatát határozati erőre emeli. 

60. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 56-ik pontjánál bemutatja egyetemes felügyelő 
a késmárki ev. gymnasium államsegélyére vonatkozólag előleges jóváhagyás végett felterjesztett 
szerződési tervezetet. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott szerződés-tervezetet oly felhívással 
adja ki a tanügyi bizottságnak, hogy véleményes javaslatát, tekintettel különösen 
a Jony Tivadar-féle alapítvány határozmányaira is, a jövő évi közgyűlésig előter-
jeszteni szíveskedjék. 

61. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 56-ik pontjánál felvé-
tetett az egyetemes felügyelő jelentésének 11. s 12-ik pontja. E szerint a protestáns egyházak-
nak az 1848-ik évi XX. törvényczikk szellemében való állami segélyezése tárgyában az ág. 
hitv. evang. egyház megbízottai az ev. ref. testvéregyház képviselőivel tartott közös tanácskoz-
mányának azért nem volt eredménye, minthogy az ev. ref. konvent megbízottai, a mi küldöt-
teinkkel nem lévén azonos megbízatásuk, e kérdésben eltérő álláspontot foglaltak el. Ezért 
a mi egyházunk bizottsága a mult évi jegyzőkönyvi utasításnak megíelelőleg Szentmártoni 
Radó Kálmán vezetése alatt külön járult a m. k. miniszterelnökhöz, átnyújtván neki a Sztehlo 
Kornél ügyész által ez ügyben szerkesztett kérvényt, másolatát küldöttségileg a vallás- s köz-
oktatásügyi miniszternek is rendelkezésére bocsátván. Az egyetemes felügyelő beterjeszti az 
államsegély felemelésének sürgetése ügyében a Bányakerület részéről is utólagosan beérkezett 
időközben tárgytalanná vált indítványt, valamint a m. k. vallás- s közoktatási miniszternek 
a küldöttség vezetőjéhez ez ügyben 3060. ein. sz. alatt leérkezett következő válaszleiratát: 

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikus egyház egyetemének íolyó 1898. évi márczius 
havában a miniszterelnök úrhoz intézett, de a nálam megjelent küldöttség által másolatban 
nekem is átadott előterjesztésére, melyben a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló törvény-
javaslatra vonatkozólag felhozott aggályainak figyelembe vételét és az egyháznak az állam 
részéről nyújtott segély felemelését kéri, van szerencsém tisztelettel a következőkben válaszolni: 

Minthogy a congrua törvényjavaslat nem a lelkészek állásának és fizetésének rende-
zéséről szól, hanem csupán azon akar segíteni, hogy egy meghatározott létminimumig kiegé-
szítse a lelkészek jövedelmét: annál fogva e törvényjavaslattal csak az azonnali szükségen kivánt 
a kormány segítem; e segítség által azonban az állami dotatio, mely az államköltségvetésbe 
évenként felvétetni szokott, nem fog csökkenni, sőt — a mint azt a küldöttség előtt már szóval 
is kijelentettem — ha az állam pénzügyi viszonyai meg fogják engedni, még fokozatos t ámo-
gatásban is részesítendi az állam az egyházakat; de arra nem vállalkozik a kormány, hogy a 
íelekezetek összes egyházi és iskolai szükségleteit az állam fedezze, mert e za szekulárizáczió 
és a többi egyházi alapok konfiskálására vezetne; már pedig ez az egyházi autonomiák töké-
letes megsemmisítése volna, a mit a kormány feltétlenül kizártnak tekint. 

Határozott félreértése a törvényjavaslatnak az, mintha ezzel a költségvetésből a külön-
böző czímeknél nyújtott egyházi segélyezés megszűnnék. ígéretemhez képest, megnyugtatásul 
oly intézkedést vétettem fel a törvényhozási tárgyalások során a törvényjavaslatba, 21. §., mely 
e tekintetben minden kétséget kizár. 
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Ugyancsak a törvényhozási tárgyalások alkalmával a törvényjavaslatba pótlólag felvett 
intézkedéssel (20. §.). gondoskodva van arról, hogy a jövedelem kiegészítés fokozatos végre-
hajtása meg ne akadályozza azt, hogy azon lelkészek jövőre is azonnal 1600 koronáig kiegé-
szített jövedelemmel bírjanak, a kiknek jövedelme a vallásfelekezeteknek jutott rendkívüli segély-
összegből 1897. év végéig 1600 koronáig már kiegészíttetett. 

A törvényjavaslaton tett egyéb érdemleges módosítások is igazolják — jelesül az az 
intézkedés (3. §.), hogy a lelkészi jövedelmek kimutatása végett már eddig beszolgáltatott 
adatok az illetékes felekezeti hatóság által a 11. §. értelmében kiigazíthatók — miszerint azok 
az aggodalmak, melyek némi alappal bírtak, figyelembe vétettek és reménylem, hogy a törvény-
javaslaton tett összes módosítások közmegnyugvást fognak kelteni s a fenforgott aggodalmak 
eloszlatására szolgálandnak. 

Végezetül megjegyezni kívánom, hogy a törvényjavaslat a kormány részére bizonyos 
diszkreczionárius hatalmat biztosít ugyan, de e miatt az autonomia megsértéséről szó sem 
lehet, mert hazafias egyházak — és' ezek közé kell sorolnom mindenek előtt a protestáns 
egyházakat — sohasem jöhetnek abba a helyzetbe, hogy autonómiájukon csorba ejtessék. 
Nem sérti, sőt érintetlenül hagyja a'törvényjavaslat a vallásfelekezetek autonom jogkörét és 
az állam részére a felügyeleti jognak csakis azt a mértékét biztosítja, mely a jogok adójának, 
az állami támogatás intézményszerű biztosításának természetes folyománya s a melyről az 
állam nagy érdekek sérelme nélkül le nem mondhat. 

Budapest, 1898. július hó 5-én. Wlassics Gyula, s. k. 
Tudomásul szolgál. 

62. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 60. pontjánál olvastatott a Hrabovszky Zsigmond 
alapítványi bizottság jelentése, mely szerint: a) az alapítványi gondnoknak m. é. számadását, 
mely 2704 frt évi szaporulattal az 1897. év végén '76.549 frt 14 kr. vagyonállást mutat, 
megvizsgálta s teljesen rendben levőnek találta ; minélfogva fentartva az értékeknek az egye-
temes pénzügyi bizottság részéről való megvizsgálását, számadó gondnoknak a felmentvényt 
az 1897. évre megadta; — b) Az 1897/98-dik tanévre Remete Aladár főgymnasiumi tanuló-
nak, bizonyítványa a szabályoknak megfelelvén, a 250 frtnyi ösztöndíjat kiutalványozta. 

Tudomásul szolgál. 

63. (G.) Ugyanazon jegyzőkönyv 61. pontjánál a püspökök, mint az egyetemes lelkész-
vizsgáló bizottságok elnökei jelentik, hogy a lefolyt közigazgatási évben a következők tettek 
lelkészi vizsgálatot: a) a dunáninn&ni egyházkerületben Tirtsch Gergely, Ferenczy Sámuel, 
Hajdú Lajos, Smid István; — b) a dunántúli egyházkerületben Bayer Theophil, Fischl Tóbiás, 
Mendöl Lajos, Mohácsi Lajos ; — c) a bányai egyházkerületben Algőver Andor, Csupkai János, 
Valasek Sámuel.; — d) a tiszai egyházkerületben Okályi Viktor, Stefanik Igor, Schindler Márton. 

Tudomásul szolgál. 

64. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 62-ik pontjánál olvastatott az e. e. e. gyámintézet 
évi jelentése, mely szerint az intézet a Luther-társasággal egyidejűleg Sopronban tartott köz-
gyűlésén dr. Baltik Frigyes püspök, a kerületi gyámintézetek osztatlan bizalmából, egyházi 
elnöknek választatott. A német Gusztáv Adolf-egylet ismét a megelőző évinél 5606 frt 42 krral 
nagyobb, t. i. 21.066 frt 89 krnyi összeggel segélyezte az e. e. e. gyámintézet szegényeit, 
mely önerejéből következő adományokkal támogatta ev. egyházunk gyülekezeteit s intézeteit. 
A 2144 frt 58 krnyi nagy szeretetadományt a bácskai missió központja, Szabadka kapta 
templomépítésre. 400 frtos szeretetadományban részesült: Lúgos, Puszta-Födémes, Kapeta-
novopolje és Várgede. Az alapítványok s más tőkék kamataiból 31 egyházközség 50—50 frt, 
a Leopoldianum kamataiból a négy kerületi leányiskola egyenként 125 frt, a községi leány-
iskola még külön 200 frt, az eperjesi és pozsonyi Theologusok Otthona 100—10,0 frt, Ger-
licze 400 frt, a kis-szebeni magyar-német egyház 300 frt, ugyanott a tót egyház 200 frttal 
segélyeztetett. A női és ifjúsági egyesületek adománya, 434 frt 41 krnyi összegben, meg-
osztatott a rozsnyói árvaház s a Pozsonyban és Sopronban fennálló két diakonissa-intézet 
között, míg a dr. Palló-féle 400 frtos szeretetadomány Tápió-Szelének bocsáttatott rendel-
kezésére. A gyámintézeti «serleg» útján gyűjtött 67 frt 65 krnyi összeggel megvetette a 
gyámintézett egy «Erzsébet királyné emlékére» létesített s évről-évre nevelendő alapítványnak 
alapját, melynek jövedelme a kőszegi leányiskola lelkészgyermek-növendékei javára fog for-
díttatni. Kiosztotta a gyámintézet a szegény egyházak közt azon 2632 frtnyi összeget is, 
melyet a köZalapi bizottság e czélból rendelkezésére bocsátott, mely összegből 24 egyház 
100—100 frtot, 4 egyház pedig egyenként 58 frtnyi segélyt nyert. 

A gyámintézet jóit evői közül kiemeli a jelentés özv. Káldy Gyulán ét, ki korán 
elhunyt egyetlen fia emlékét 500 frtos alapítványnyal örökítette meg; továbbá Zelenka Pált, 
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Szentiványi Árpádot, báró Radvánszky Jánost, dr. Láng Lajost, gróf Zay Miklóst, Ihász Lajost 
s néhai Bene János leibitzi timármestert, ki halálos ágyán 50 frtnyi adománynyal emlékezett 
meg a gyámintézetről. 

Az e. e. e. gyámintézet tőkevagyona 1897 végén 108.194 frt 05 krnyi összegben 
van nyilvántartva. 

A közgyűlés mindezt örvendetes tudomásul vévén, dr. Baltik Frigyes új 
elnököt örömmel üdvözli s meleg elismerését fejezi ki mindazoknak, kik az áldá-
sosán működő intézet fejlesztése érdekében buzgólkodtak, egyúttal a szeretetben 
munkás hit szolgálatában álló gyámintézetet az egyházi testületek s az összes 
hívek buzgó pártfogásába ajánlja. 

65. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 63-ik pontjánál felvétetett a közalap ügyeinek 
ellátására kiküldött bizottság jelentése, a mely szerint a közalap jövedelmei különösen az 
egyetemes nyugdíjintézet felállítása által annyira igénybe vannak véve, hogy ez idő szerint a 
Luther-társaság czéljaira mitsem lehet fordítani. 

Tudomásul szolgál. 

66. (G.) A m. é. jegyzőkönyv u. a. pontjánál olvastatott a Luther-társaság követ-
kező jelentése : 

Mindenekelőtt kiemeljük, hogy Társaságunknak egy régi vágya, hogy évi köz-
gyűlését a magyarhoni e. e. e. gyámintézettel együttesen évről-évre az ország különböző 
vidékein felváltva tarthassa, ez évben vagyis folyó 1898. évi szept. 24. és 25-én Sopronban 
teljesült. Örömmel jelenthetjük, hogy mindjárt az első kirándulás szép sikerrel végződött. 
Különösen lélekemelő volt az a « vallásos estélyi, melyet a nagymultú soproni egyház-
község a Luther-társaság bevonásával a templomban rendezett. Zsúfolásig megtelt a tágas 
nagy templom hallgatósággal s feladatukat jelesen oldották meg a közreműködők. Elisme-
résünket nyilvánítjuk e helyen is a szép egyházi ének, annak vezetője Altdörfer Viktor hír-
neves karmester és a soproni énekkar iránt. 

Ugyanott és ugyanakkor a Luther-társaság tisztikara újabb öt évre Zsilinszky 
Mihály és Bachát Dániel elnöklete mellett egyhangúlag újból megválasztatott. 

Hivatkozással a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 102. pontjára, mely 
szerint a « Tranovszkyy)-egy\e\ kérvénye a Luther-társasághoz véleményes javaslattétel végett 
átutaltatott, van szerencsénk jelenteni, hogy a kérvény, tartalma időközben tárgytalanná 
vált, a mennyiben tudomásunk szerint nevezett egyesület tervbe vett czéljának megvalósítá-
sát egy hasonnevű részvénytársaságra bízta. 

Társaságunk közgyűlési határozattal kimondotta, hogy «symbolikus könyveinket» 
magyar fordításban egymásután kiadja, és hogy Kapy Gyula képezdei igazgatót abbeli törek-
vésében, hogy egyházi énekeink dallamait olcsó füzetkében iskolai és templomi használatra 
kiadhassa, anyagilag segélyezi. Ugvszinte kimondotta, hogy támogatni kész dr. Masznyik 
Endre th. akadémiai igazgatót, hogy « Pál Apostol élete és leveleid czímű terjedelmes mun-
káját befejezhesse. Segélyt nyújt a békés-csabai « colportage »-nak, gyámolítja az «Evang. 
Népiskoláv-t és a Pozsonyban megjelenő «Ev . Glockev-t. 

Tervbe vette az egyházmegyei lelkészegyletek remélhető segítségével egyház-
megyénként Luther-társasági bizottmányok alakítását, azzal a feladattal, hogy közreműkö-
désekkel a Luther-társaság kiadványai nagyobb kelendőségnek örvendjenek, az «Evangelikus 
családi lapy) jobban elterjedjen, s időről-időre az egyházmegye területén «felolvasó üléseké 
rendeztessenek. 

Még egy másik nagy czél is lebeg a Társaság előtt. «Ezért pendítette meg a Tár-
saság az egyetemes egyház részéről kérendő segélyt, mely eddig általános helyesléssel találkozott?). 

És ez abból áll, hogy a Luther-társaság kiadványainak árát, úgyszinte a tagsági 
díjat lehetőleg legkisebbre szállíthassa, és az egyházi irodalom fejlesztésére és emelésére ter-
mékenyítőleg és ápolólag befolyhasson. De mindezt tekintélyes segély nélkül az egyetemes 
egyház részéről nem teheti. Miért is társaságunk hivatkozva a mult évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 51. pont alatti utasítására, mely szerint « a pénzügyi bizottság az irodalmi 
czélokra, különösen a Luther-társaság támogatására fordítandó hányad megállapítható s a czél-
lából már most felkéri a Luther-társaság elnökségét annak kimutatására, hogy mily összegre 
volna szüksége, hogy az egyetemes közgyűlés határozatával kilátásba vett czélok megvalósít-
hatók legyenek», a föntebbiek alapján szükségletét a következőkben állapította meg: 

1. Kiadványokra mult évben 2511 frt 20 krt fordított. Az esetben, ha 
a bolti árt felére leszállítja, kiadványaira 1255 frt 60 kr. segély szükségeltetik. 

2. Tagsági díjakból befolyt /570 frt. Az esetben, ha a tagsági díj csak 
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felévei is kevesebbre lesz leszállítva, pedig emelkedtek hangok, hogy a tagsági díj 
4 írttól i koronára szállíttassák, akkor a jövedelmi hiány 785 frt. 

3. A tervbe vett Egyetemes Egyházi Lap megindííhatása legkevesebb 
1000 frtnyi egyetemes segélyt igényel. Vagyis a Luther-társaság összes évi szük-
séglete, mit az egyetemes egyháztól, annak közalapi jövedelméből irodalmi czélokra 
immár harmadízben tiszteletteljesen kér: évi 304:0 f r t 00 hr. 

A Társaság tagjainak száma újabban 3 alapító és 16 rendes taggal sza-
porodott. Pénzbeli vagyona 1897. év végével 11.042 frt 98 kr. 

Eddigi kiadványainak száma a 30-at meghaladja. 
A közgyűlés lelkes örömmel üdvözli a Luther-társaság újból megválasztott 

elnökségétws működéséhez meleg rokonszenvvel sikert és áldást kiván. 
Őszinte óhajtása lévén pedig, hogv ezen fontos belmissiót teljesítő tár-

sulat mindinkább felvirágozzék: e végből azt az egyházi testületek és egyes hívek 
erkölcsi és anyagi támogatásába a legmelegebben ajánlja. 

A közalapból való segélyezés iránti kérelmet a közgyűlés a közalap 
ügyeinek ellátására kiküldött bizottsághoz teszi át lehető figyelembevétel végett. 

Egyebekben a jelentés tudomásul szolgál. 

67. (P.) A mult évi közgyűlési jegyzőkönyv 65-ik pontjánál olvastatott dr. Ballik 
Frigyes püspöknek, mint a «Zpevnik»-bizottság elnökének évi jelentése. E szerint a «Zpevnik» 
énekes könyv alapítványi vagyona 1897-ben 342 írt 85 krral szaporodván, a felülvizsgálat 
útján helyesnek talált és a három felügyelő püspökkel közölt számadásban, a jelzett év 
végén 11.236 frt 84 krnyi összegben van nyilvántartva. Az-énekes könyv 51 példánya a 
luczatői, pancina-lehotai, garamszegi egyházak, az új bányai szórvány, a dunáninneni missio-
nárius s a felügyelő püspökök közt osztatott szét. Luther Márton életrajzát a bizottság kiadta, 
a symbolikus könvvek kiadását pedig ez évi 200 frtnyi segélyével lehetősítette s több val-
lásos tartalmú kisebb könyvek terjesztésével kitűzött czélját megvalósítani igyekezett. 

Tudomásul szolgál. 
v -

68. (Zs.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 67-ik pontjánál föl -
vétettek a közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság 1898. február 15-én és október 
17-én tartott üléseinek jegyzőkönyveiben foglalt előterjesztések, a közalapi járulékok módo-
sítása, illetve leszállítása iránt egyes egyházak részéről beérkezett kérvények tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottsági javaslatokat elfogadván, a következő 
határozatokat hozta: 

1. A révkomáromi egyház kérvényét elutasítja, mert az előterjesztett adatok 
az egyházmegyei számvevőszék által nem hitelesítvék, de különben sem lévén pon-
tosak és teljesek, a közalapi járulék helyesbítésére alapul nem szolgálhatnak ; 

2. a nemes-kosztolányi egyházközség közalapjárulékát 5 frt 97 krral az 
adóalap kimutatott apadása folytán leszállítja és ez összeget a dunáninneni kerület 
járulékából levonásba veszi; 

3. a f.-rakonczai egyház kérvényét elutasítja, mert a kérvény mellékletét 
képező bizonyítványból kiderül, hogy az általános jövedelmi pótadó az adókimuta-
tásban figyelembe nem vétetett; 

4. a kis-csalomai egyház kérvényét elutasítja, mert az állítólagos behajt-
hatlanság a közalapi járulék leszállítására indokul nem szolgálhat; 

5. a turicskai egyházközség kérvényét elutasítja, mert az általános jöve-
delmi pótadó helyesen lett az egyenes állami adóba számítva; 

6. a nvitra-krajnai egyházközség kérvényét elutasítja, mert a kérvény 
mellékletei szerint az általános jövedelmi pótadó számításba nem vétetett; 

7. a szobotisti egyházközség kérvényét ugyanazon indokból elutasítja; 
8. a salgói egyházközség kérvényét elutasítja, mert a bemutatott adó-

bizonyítványokból ki nem tűnik, vájjon az összes adónemek, különösen az általános 
jövedelmi pótadó a kimutatásban benfoglaltatnak-e ? 

9. a vágujhelyi egyházközség kérvényét elutasítja, mert hiteles adóbizo-
nyítványokkal felszerelve nem lett; 

10. a felső-szelei egyházközség kérvényét elutasítja, mert csupán a föld-
adó lett a számítás alapjául véve és még ennél is figyelmen kívül hagyatott az 
általános jövedelmi pótadó; 

11. a felső-ozori egyházközség kérvényét ugyanazon indokból elutasítja; 
12. a kondorosi egyházközség közalapjáruléka saját bevallása alapján 43 frt 

18 krral felemeltetvén, a Bányakerület járulékát ugyanez összeggel felemeli; 
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13. a kuczurai egyházközség járulékát kétszeres kivetés czimén 13 frt 
48 krral és ehhezképest a Bányakerület járulékát ugyanez összeggel leszállítja; 

14. az árvái egyházmegye, illetve a tiszai egyházkerület közalapjárulékát a 
tiszai kerület előterjesztése folytán .3 frt 83 krral leszállítja; és végül 

15. a tiszai egyházkerület kérelmét, hogy a szórványokra eső 221 frt 
18 kr. leírassék, elutasítja,- mert a behajthatlanság a közalap járulékának leszállítására 
indokul nem szolgálhat. 

69. (Zs.) Ugyanazon bizottság javasolja, hogy a dunáninneni egyházkerület e részben 
tett indítványától eltérőleg, újabb adóösszeírás a közalapjárulék megszabása végett necsak ne 
rendeltessék el, sőt ellenkezőleg állapíttassék meg a közalapjárulék úgy a folyó évre, mint 
az 1899., 1900. és 1901. évekre is az eddigi átalányösszegeiddel, figyelembe véve mindamel-
lett az előző pontban foglalt módosításokat. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a közalapjárulékot 
úgy a folyó évre, mint az 1899., 1900. és 1901. évekre a következő összegekben 
állapítja meg, és pedig: 

a dunáninneni kerület terhére (kevesebb 5 frt 97 krral) 3380 frt 63 kr. 
a dunántúli » » 4253 » 63 » 
a bányai » » (több 29 frt 70 krral) 7689 » 64 » 
a tiszai » » (kevesebb 3 frt 83 krral) 3222 » 97 » 

Összesen 18546 frt 87 kr. 
egyúttal felhívja az egyházkerületek figyelmét arra, hogy a közalap javára kivetett 
e járulékok a folyó év végéig az egyetemes pénztárba való befizetése iránt intéz-
kedjenek. . 

70. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 70. pontjánál olvastatott az egyetemes nyugdíj-
intézeti bizottság első jelentése, mely így szól: 

Az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet 23. §. f ) pontja alapján első ízben 
teljesítjük kötelességünket, midőn az igazgatásunkra bizott egyetemes nyugdíjintézet körül 
kifejtett működésünk s eljárásunkról tisztelettel a következő jelentést teszszük: 

1. A nyugdíjintézetnek ez évi január i-jével történt életbelépését előkészítőleg, mult 
évi deczember 16-dikán tartott bizottsági ülésünkben megállapítottuk a kezelés ügyrendjét s 
ezt az egyetemes nyugdíjintézetről alkotott zsinati törvénynyel s az ennek alapján a mult évi 
közgyűlés által megállapított nyugdíjintézeti szabályrendelettel egy füzetben kiadtuk. Ezen 
füzetnek s az ezt kisérő felhívásunknak szétküldése által hoztuk aztán köztudomásra az örven-
detes tényt, hogy az egyetemes nyugdíjintézet január i-jén életbe lépett. 

Egyidejűleg gondoskodtunk arról, hogy a nyugdíjintézethez jogosultságot nyert állo-
mások és tisztviselők egyházmegyénként hiteles kimutatásképen összeírassanak. 

Ezen hivatalos kimutatásokat a f. é. július 21-dikén tartott bizottsági ülésünkben 
vettük a nyugdíjintézeti szabályrendelet határozmányainak megfelelő bírálat alá; minek ered-
ményeképen megállapítottuk, hogy egyetemes egyházunk kebelében a jogosult és járulék-
köteles állomások száma: 703. Tagul pedig felvettünk: 631 rendes lelkészt, 3 püspöki mis-
sionárius lelkészt, 2 püspöki irodavezető lelkészt, 12 theol. tanárt, 13 hitoktatót, 9 kántort, 
összesen: 670 tényleges tagot. A belépési kötelezettség alóli kivétel jogával élt: 18 lelkész. 
Üresedésben találtatott: 14 rendes lelkészi és 1 püspöki missionáriusi állomás. 

Ugyanezen alkalommal utasítottuk az ügyvivőt, hogy a járulék-számlákat az ügy-
rend értelmében állítsa ki és szétküldje, a mi szeptember hó második felében tényleg meg-
történt. Előiratott pedig: az egyetemes közalap terhére, a szabályrendelet 10. §-a szerint, 
alaptőkéül 25.000 frt, melyet a közalap vagyonából a kisbirtokosok országos földhitelintézete 
472°/0 15.000 frt, és a Magyar földhitelintézet 4 % 10.000 frt névértékű zálogleveleiben 
átvéve, a nyugdíjintézet tőkeszámlájára átírni rendeltünk. Előiratott továbbá : ugyancsak a köz-
alap terhére, szintúgy a szabályrendelet 10. §-a alapján, f. é. járulékul 24.000 frt és a 4 püs-
pöki missionáriusi állomás után, a szabályrendelet 11. §—ából kifolyólag 48 frt; majd pedig 
az egyetemes theol. akadémia'terhére 312 frt ; a dunáninneni egyházkerületre 12.072 frt; a 
dunántúli egyházkerületre 10.264 fr t ; a bányai egyházkerületre 10.032 frt; a tiszai egyház-
kerületre 12.240 frt, összesen 93.968 frt. 

2. Az egyetemes nyugdíjintézet megkezdte immár hivatásszerű jótékonyságának 
gyakorlását is. Első volt, a ki áldott jótékonyságára szorult a f. é. január 3-dikán elhunyt 
bártfai lelkésznek, néhai Kelló Györgynek özvegye, kinek részére egy árvájával 240 frt, majd 
a vas-dobsai lelkésznek, néhai Schneider Vilmosnak özvegye, kinek szintúgy egy árvájával 
240 frt, és a turóczmegyei háji lelkésznek, néhai Brózik Titusnak özvegye, kinek négy árvá-
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jávai 360 frt utalványoztunk évi ellátási díjául, a szabályrendeletben meghatározott ideiglenes 
levonásokkal. Elintézésre vár két újabb özvegynek bejelentett igénye. 

3. Örömmel hozzuk nyilvánosságra azok nevét, a kik áldozatkészségükkel mindjárt 
az első évben az egyetemes nyugdíjintézet jóltevőinek sorát nyitották meg. Báró Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő ezredévünnepi legelső, alapvető 1000 frt adománya után követ-
kezett: Győry Elek tiszteletbeli főjegyző 612 frt 10 krral; Fábry János nyugalm. tanár a 
kishonti egyházmegye gyűlésén gyűjtött 15 frt 22 krral; Justh S. István főesperes 31 frttal; 
a békési egyházmegye gyűjtése 18 frt 10 krral; Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari 
könyvnyomdatulajdonosok 500 frttal; Földváry Miklós, Zsigmondy Jenő, Scholtz Gusztáv, 
Ulbricht Sándor bányakerületi törvényszéki bírák 10—10 frttal; Győry István ugyanazon 
törvényszék jegyzője 10 frttal; a hegyaljai egyházmegye a zemplén-csanálosi egyházközség 
részéről az időközi lelkészi jövedelem negyedévi járulékául befizetett 83 frt 64 krral; a 
budapesti kerepesi-úti egyházközség 4 frttal, összesen: 2314 frt 06 kr. 

4. Tisztelettel javasoljuk, hogy miután a mult évi közgyűlés 70. pontjának 3 —ik 
alpontja szerint, ideiglenesen egy évre választott ügyvivő megbízatása lejárt: méltóztassék az 
ügyvivői állást állandóan betölteni. 

E jelentést a közgyűlés tudomásul veszi s a nyugdíjintézet első jóltevőiül 
feltüntetett adományozóknak köszönetét fejezi ki. 

A nyugdíjintézet ügyvivőjéül a közgyűlés, az ügyvitellel eddig ideiglenesen 
megbízott Glauf Pált választja meg. 

A mennyiben pedig a megválasztott ügyvivő lakhelye nem felel meg a 
nyugdíjintézeti szabályrendelet 25. §-ában kifejezett kívánalomnak : felhívja a közgyűlés 
a nyugdíjintézeti bizottságot, hogy ezen szakasznak a most megejtett választással 
összhangzásba hozó módosítása iránt a jövő évi közgyűlés elé javaslatot tegyen. 

71. (G.) Ugyanazon pontnál tárgy altatott a budapesti Deák-téri két egyházközség 
folyamodványa az iránt, hogy a bemutatott alapszabályok szerint közösen létesített saját 
egyházközségi nyugdíjintézetükre való tekintettel, lelkészeik, hitoktatóik és kántoruk az egye-
temes nyugdíjintézetbe való belépés kötelezettsége, maga a két egyházközség pedig a járulékok 
fizetése alól felmentessék. 

A közgyűlés elfogadván e folyamodványra vonatkozólag az egyetemes 
nyugdíjintézeti bizottság véleményes javaslatát: a mennyiben e kérelem teljesítése 
az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet 7., 8., 11., és 13., §-aiba ütköznék s olyan 
előzményül szolgálna, mely a nyugdíjintézetnek, mint az országos egyház köz intéz-
ményének egyetemesen kötelező szervezetét meglazítaná s meg is bonthatná; s a 
mennyiben az egyetemes nyugdíjintézet a legutóbbi zsinat által alkotott törvényen 
alapszik, mely törvény pedig az ilyen kiválásra, nemcsak nem ad támpontot, hanem 
annak lehetőségét határozottan kizárja: ennélfogva a közgyűlés a folyamodványt 
elutasítja s felhívja a folyamodó két egyházközséget, hogy közösen létesíteni szán-
dékolt nyugdíjintézetük alapszabályait olyképen módosítsák, hogy ezen egyházköz-
ségi nyugdíjintézet, az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet 34. §-ábán említett 
más hasonló nyugdíjintézetek példájára, az egyetemes nyugdíjintézettel összhang-
zatosan, vele karöltve s ezt feladatában támogatva szolgáljon rendeltetésének. 

72. (G.) Ugyanazon pontnál olvastatott a révkomáromi egyházközség felebbezése 
az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság azon határozata ellen, melynél fogva nevezett egyház-
község kántora a nyugdíjintézet tagjai közé nem vétetett fel azért, mert állomása, a bemutatott 
hivány tanúsága szerint, az egyházközség által fentartott kisdedóvó-intézet vezetésével van 
összekötve s így az 1891. évi XLIII. t.-cz. 1. §-a alapján az országos tanítói nyugdíjintézethez 
bír jogosultsággal. 

Miután az egyházközség igazolta, hogy kisdedóvó-intézetét már régebben 
megszüntette s kántora jelenleg kizárólag mint kántor és hitoktató működik : a köz-
gyűlés a felebbezésnek helyt ád s feloldva a nyugdíjintézeti bizottság nehézményezett 
határozatát, a révkomáromi kántort az egyetemes nyugdíjintézet tagjai sorába fel-
venni rendeli. 

78. (G.) Ugyanazon pontnál olvastatott Horváth László barcza-ujfalui lelkész feleb-
bezése az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság azon határozata ellen, melylyel nevezettet a 
nyugdíjintézetbe való belépési kötelezettség alóli felmentésért intézett kérelmével elutasította 
s a szabályrendelet 7. §-a alapján az egyetemes nyugdíjintézet tagjává felvette. 

E felebbezést a közgyűlés elutasítja s az egyetemes nyugdíjintézeti bizott-
ságnak panaszolt határozatát indokainál fogva helybenhagyja. 

10 
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74. (G.) Ugyanazon pontnál olvastatott a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, 
melyben utasítani kéri az egyetemes nyugdíjintézeti bizottságot, illetőleg az ügyvivőt, hogy a 
nyugdíjintézet állásáról éven kint értesítse az egyházkerületi elnökséget s általában az egyház-
megyei elnökségeket. 

Minthogy a nyugdíjintézeti szabályrendelet 23. §. f ) pontja arra kötelezi 
az egyetemes nyugdíjintézeti bizottságot, hogy évenkint közvetlenül az egyetemes 
közgyűlésnek tegyen jelentést s e kötelességének a bizottság a folvó, vagyis műkö-
dése első évében tényleg megfelelt: a közgyűlés egyelőre nem látja szükségét, a 
szabályrendelet idézett rendelkezése mellett, valamely újabb intézkedésnek. 

75. (G.) Ugyanazon pontnál olvastatott a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, 
melyben úgy a testvér-egyházkerületeknek, mint az egyetemes közgyűlésnek figyelmébe 
ajánlja azon indítványt, hogy mindazon lelkészekért, theologiai tanárokért, hitoktatókért és 
énekvezérekért, kik az 1897-dik évben életük 60-dik évét betöltötték egészen a legmagasabb 
életkorig, az egyetemes nyugdíjintézeti évi járulékokat, a lelkészek segélyezésére rendelt jöve-
delmekből, az egyházkerület fizesse. 

Ámbár ez indítvány némi rokonságban áll a m. é. közgyűlés jegyzőkönyve 
70. pontjának 1. alpontja alatt határozott azon felhívásával, hogy az egyházkerületek 
a nyugdíjintézeti szabályrendelet által az egyházközségekre és a lelkészekre rótt évi 
járulékok terhét, az e czélra fordítható jövedelmi forrásaikból, különösen a Baldácsy-
alap növekvő évi jutalékából, a saját hatáskörükben meghatározandó segélyezési 
módozat szerint könnyíteni igyekezzenek ; minthogy azonban ily irányú határozatot 
hozni s azt végrehajtani az egyházkerületek saját hatáskörébe tartozik: a közgyűlés 
ennélfogva az indítvány felett napirendre tér. 

76. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 72-ik pontjánál bemutattatott a selmeczbányai 
ág. hitv. ev. lyceum kormányzásával megbízott iskolai tanács jegyzőkönyve az 1897/98. 
tanévre vonatkozólag. 

Tudomásul szolgál. 

77. (L.) Az előző ponttal kapcsolatban olvastatott a selmeczbányai lyceum 1897/98. évi 
számadása az arra vonatkozó jegyzőkönyvvel, melyből kitűnik, hogy a bevétel 31796 frt 90 kr., 
az összes kiadás 29061 frt 92 kr., a maradvány tehát 2734 frt 98 kr. volt. 

Áttétetik jelentéstétel végett a pénzügyi bizottsághoz. 

78. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 76-ik pontjánál olvas-
tatott az egyetemes alkotmány és jogügyi bizottság f. é. október hó 15-én tartott üléséről 
felvett jegyzőkönyv 1. pontja, mely szerint a bizottság indítványozza, hogy a tiszai egyház-
kerületnek a lelkészválasztásra vonatkozó szabályrendelete, tekintettel arra, hogy e szabály-
rendelet, különösen a kijelölés tekintetében, a mult évi közgyűlés által lehető alkalmazkodás 
végett az egyházkerületekkel közölt lelkész választási szabályrendelet-tervezettől, valamint a 
bizottság által már elfogadásra ajánlott dunántúli lelkészválasztási szabályrendelettől lényegesen 
eltér, újabb tárgyalás czéljából a felterjesztő egyházkerületnek visszabocsáttassék. 

A közgyűlés a bizottság indokolt javaslatához hozzájárulván, azt határozati 
erőre emeli. 

79. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 76. pontjánál olvastatott az alkotmány és jogügyi 
bizottság véleménye a dunántúli egyházkerületnek a rendbüntetésről és az egyházkerületi 
közgyűlésre kiküldendő két népiskolai tanítónak választása tárgyában alkotott szabályrendeletéről. 

Az egyetemes közgyűlés, minthogy a törvénynyel megegyeznek, ezen sza-
bályrendeleteket jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

80. (Gy.) Olvastatott ugyanezen bizottság véleménye a dunántúli egyházkerületnek 
a kerület háztartásáról való szabályrendeletéről. 

Az egyetemes közgyűlés a szabályrendeletet jóváhagyja, tekintettel azonban 
azon körülményre, hogy a bemutatott szabályrendeleten több törlés, javítás van, fel-
hatalmazza az elnökséget, hogy a bemutatott szabályrendelettel teljesen megegyező, 
a jegyzői hivatal által összeegyeztetett két példányra, a jóváhagyási záradékot vezesse rá. 

81. (Gy.) Ezzel kapcsolatosan indítványozza az alkotmány és jogügyi bizottság, hogy 
hivassék fel mind a négy egyházkerület, miszerint külön szabályrendeletben állapítsa meg, mi 
módon helyezendő el a tőkevagyon és különösen az egyházkerületi közgyűlésnek tartassék 
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fenn időről-időre megállapítani ama értékpapírokat, a melyekben a tőkevagyon gyümöl-
csözőleg elhelyezhető. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt elfogadja. 

82. (Gy.) Olvastatott ugyanezen bizottság véleménye, a dunáninneni egyházkerület-
nek, a kerületi pénztárról, kerületi levéltárról és az eskümintákról szóló szabályrendeleteiről. 

Az egyetemes gyűlés ezen szabályrendeleteket jóváhagyja, és a jóváhagyási 
záradékkal ellátni rendeli. 

83. (Gy.) Ugyanezen bizottság véleményt mond a dunáninneni egyházkerületnek a 
rendbüntetésről szóló szabályrendeletéről. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság véleményét elfogadja és a szabály-
rendeletet visszaadja nemcsak azért, mert alakilag meg nem felelvén a jóváhagyási 
záradékkal nem volna ellátható, hanem azért is, mert a zsinati törvény 326. szakasza 
a pénzbüntetéseket a közalaphoz csatolandónak rendeli, nem pedig a kerületi 
gvámoldai alaphoz, és már ezen elv nyert kifejezést a tiszai és dunántúli egyház-
kerületeknek hason tárgyú szabályrendeleteiben. 

84. (L.) Olvastatott ugyanezen bizottságnak véleménye a bányai egyházkerülethez 
tartozó összes politikai községeknek anyaegyházakhoz való beosztása tárgyában. 

A közgyűlés a bizottság javaslatához képest elhatározza, miszerint tekin-
tettel arra, hogy a munkálat nincs oly alakban fölterjesztve, melynél fogva szabály^ 
rendeletként jóváhagyási záradékkal ellátható lenne, ennek eszközlése végett a mun-
kálat a bányai egyházkerületnek visszaadatik oly felhívással, hogy ezt a szomszédos 
kerületekkel netáni észrevételük megtehetése ezéljából közölje. 

85. (L.) Olvastatott ugyanazon bizottság jelentése a dunántúli egyházkerületnek a 
kerülethez tartozó politikai községeknek anyaegyházakhoz való beosztására vonatkozó szabály-
rendelete tárgyában. 

A közgyűlés a bizottság javaslatához képest a szabályrendeletet jóváhagyja, 
miután azonban a bemutatott nyomtatott szabályrendelet javításokkal van tele és 
ily alakban jóváhagyási záradékkal el nem látható, felhatalmazza az elnökséget, hogy 
a jóváhagyási záradékot a bemutatott szabályrendelettel teljesen megegyező két 
példányban felterjesztendő és az egyetemes jegyzői hivatal által összeegyeztetendő 
kifogástalan alakú szabályrendeletre vezesse rá. 

86. (L.) Fölvétetett ugyanazon bizottság jelentése a bányai egyházkerületnek a 
püspök javadalmazásáról és a püspöki segédhivatalokról szóló szabályrendelete tárgyában. 

A közgyűlés a bemutatott szabályrendeletet, tekintettel arra, hogy jelen 
jegyzőkönyv 53-ik pontja szerint a püspökök mellett alkalmazott missionárius lel-
készek javadalmazását a közalap jövedelmeiből állandósította, jóváhagyja és azt a 
jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

87. (L.) Olvastatott ugyanazon bizottság jelentése a dunántúli egyházkerületnek 
a lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendelete tárgyában. 

A közgyűlés a bizottság javaslatához képest a bemutatott szabályrende-
letet jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal leendő ellátását elrendeli. 

88. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 84-ik pontjánál olvastatott a bányai ág. hitv. 
ev. egyházkerület f. évi közgyűlésének jegyzőkönyve, mely szerint a kerületi közgyűlés a 
mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 84-ik pontja alatt közölt szabályrendelet ter-
vezetet a lelkészválasztásról nyilatkozat végett az egyházmegyékhez szállította le. 

Tudomásul vétetik. 

89. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv 85-ik pontjánál jelenti a tiszakerületi püspök 
helyettese, hogy a politikai községek beosztására vonatkozó szabályrendeletet kellő számú 
nyomatott példányokban megküldte a szomszédos egyházkerületeknek. 

Tudomásul szolgál. 

90. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv 86-ik pontjánál jelenti a tiszai egyházkerületi 
püspök helyettese, hogy a szomszédos dunáninneni egyházkerületnek a politikai községek 
beosztására vonatkozó szabályrendelete ellen nincs észrevétele. 

Tudomásul vétetik. 
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91. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 89-ik pontjánál olvastatott a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium következő leirata, a melyet az egyetemes közgyűlés egész terjedel-
mében a jegyzőkönyvbe vétetni rendeli: 

3052. ein. sz. Méltóságos Báró, Felügyelő Úr! 

A magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyház 1896. évi október hó 21., 22. és 
23-ik napján Budapesten tartott egyetemes közgyűléséből 1897. évi szeptember havában 
54. sz. a. az iránt méltóztatott hozzám felterjesztést tenni, hogy a különböző vallásfelekeze-
tekhez tartozó házasulandók közt születendő gyermekeik vallására nézve az 1894. évi XXXII. 
t.-cz. i . §-ában felsorolt hatóságok előtt kötött egyezések hiteles másolatban a házasulandók 
illetékes lelkészeivel is közöltessenek. 

Van szerencsém Méltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy az előterjesztett kérelmet 
nem tartom teljesíthetőnek sem abban az alakban, hogy az 1894. évi XXXII. t.-cz. 1. §-ában 
felsorolt hatóságok küldjék meg az illetékes lelkészeknek az előttük létrejött megegyezések 
hiteles másolatait, sem abban az alakban, hogy a közlést a házasságkötésnél közreműködő 
állami anyakönyvvezető eszközölje. 

A születendő gyermekek vallására nézve létrejött megegyezések ily módon való 
közlésének czélja az lenne, hogy az illető lelkészek ellenőrizhessék, hogy a különböző vallás-
felekezethez tartozó, illetőleg felekezeten kívül álló házasulok valóban abban a vallásban nevel-
tetik-e gyermekeiket, melyet a megegyezésben ezek számára kijelöltek. Ennek az ellenőrzésnek 
hatályosabbá tétele egyházi feladat s az állami közegeknek ilven teendőkkel való megbíza-
tását annyival kevésbbé rendelhetem el, mert az 1894. évi XXXII. t.-cz. 1. §-a csak a meg-
egyezés anyakönyvi t. i. állami anyakönyv nyilvántartása körül követendő eljárás rendeleti 
szabályozására hatalmazza fel az illető minisztereket. 

Egyébiránt a javasolt eljárás egyáltalán nem fogna czélravezető lenni. 
Ama javaslat, hogy a születendő gyermekek vallására vonatkozó megegyezéseket 

felvevő hatóságok : kir. közjegyző, kir. járásbiró, polgármester, főszolgabíró küldjék meg az 
előttük létrejött megegyezések hiteles másolatait az illetékes lelkészeknek, nem vezet czélra, 
mert a míg a házasság megkötve nincs, addig a megegyezésnek sincs joghatálya; azonfelül 
ez a megegyezés a házasság megkötése előtt annyiszor-mennyiszer meg is változtatható, ha 
pedig a házasság nem jön létre, egyáltalán minden jelentőség nélkül van. 

Sőt a szóban forgó megegyezések az 1894. évi XXXII. t.-cz. 3. §-ában tárgyalt 
esetben meg is változtathatók, a közjegyző valamely hiteles kiadványnak az egyházi ható-
ságokhoz való küldésére csakis felszámítható díjainak kielégítése esetén kötelezhető. 

Egyébiránt az egyes felekezetbeli lelkészek a cura pastoralis-ból eredő kötelessé-
güknek e téren az állami közegek igénybe vétele nélkül is megfelelhetnek. 

Ugyanis az 1894. évi XXXIII. t.-cz. 87. §-a, a 60.000/95. sz. belügyminiszteri 
anyakönyvi utasítás 57. §-a, továbbá az 1895. évi XLIII. t.-cz. 26. §-a és az 1896. évi 56. 
V. K. M. sz. vallás- és közoktatásügyi, belügyi- és igazságügyi rendelet 19. §-a értelmében 
az állami születési anyakönyvekbe magyar állampolgárok gyermekeinek vallása a fennálló 
jogszabályoknak megfelelőleg bejegyzendő. A most idézett és 1894. évi XXXII. t.-cz. végre-
hajtása tárgyában kiadott miniszteri utasítás és rendeletek előírják, hogy ha az 1894. évi 
XXXII. t.-cz i. §-ának megfelelően létrejött megegyezés létezik, az az anyakönyvvezetőnek 
a gyermek születésének anyakönyvezésekor felmutatandó. Az 1895. évi június hó 29-én, 
27.243. sz. a. kelt igazságügyminiszteri házassági utasítás pedig azt írja elő 70. §-ban, hogy ha 
a házasulok gyermekeik vallására nézve a házasságuk megkötése előtt az 1894. évi XXXII. 
t.-cz. i . §-a értelmében az ott említett hatóságok előtt létrejött megegyezésüket a házasság 
megkötése előtt vagv a házasság megkötése alkalmával felmutatják; ezt a megegyezést a 
házassági anyakönyv «Megegyezés» rovatba be kell jegyezni. 

Mivel pedig az 1894. évi XXXIII. t.-cz. 33. §-a értelmében az anyakönyvbe az 
anyakönyvvezető felügyelete mellett bárki díjtalanul betekinthet, a lelkészeknek is módjukban 
van meggyőződni arról, hogy a különböző vallásfelekezetűek vagy felekezeten kívül állók 
házasságából született gyermekek a fennálló jognak megfelelően, mely vallásfelekezethez tartoznak. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1898. szeptember hó 7-én. Wlassics, s. k. 

92. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv 90-ik pontjánál olvastatott az alkotmány és jogügyi 
bizottság véleményes jelentése a felekezeti tanító-egyletek tárgyában kibocsájtott miniszteri 
körrendelet tárgyában. 

A közgyűlés a bizottság véleményét magáévá tevén, miután a miniszteri 
körrendeletben alapszabályilag alkotott tanító-egyletekről van szó s ezek tekinte-
tében a kormány felügyeleti joga kétségbe nem vonható, a miniszteri rendeletet 
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sérelmesnek nem tartja és további intézkedések szükségességének fenforgását nem 
látja; annál kevésbbé látja azt sérelmesnek, mert az nem érintheti az egyháznak a 
zsinati törvény 85. szakaszában gyökeredző ama jogát, hogy a tanító-értekezletekről, 
mint egyházi intézményekről, szabályrendeletet alkothassanak, a mire az egyház-
kerületek figyelme felhivatik. 

93. (Gy.) Ugyanazon bizottság, a dunáninneni egyházkerület felterjesztése folytán, 
mely szerint a politisai hatóságok részére a tanítókhoz az intézkedések közvetlenül küldetnek, 
és ezáltal az egyház autonómiáján esik csorba, indítványozza, hogy az egyetemes gyűlés 
intézzen a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztést, hogy az illető közegeket 
utasítsa, miszerint elvi jelentőségű iskolai határozatok és intézkedések, csakis az egyházi 
főhatóság útján intéztessenek a tanítókhoz. 

Az egyetemes gyűlés ezen indítványt elfogadja és a vallás- és közoktatási 
miniszterhez ily értelmű felterjesztést intéz. 

94. (Gy.) A dunáninneni egyházkerület felhívja az egyetemes gyűlés figyelmét, 
hogy több folyamodó egyháztól a tanítói 5-öd éves korpótlék megadása megtagadtatott, 
az egyházak anyagi állapota pedig lehtetlenné teszi az 1893. XXVI. t.-cz. végrehajtását. 

Az egyetemes gyűlés hosszas és beható tanácskozás után elhatározza, 
hogy e bajok orvoslása végett a vallás- és közoktatási miniszterhez felterjesztést 
intéz és a felterjesztés szerkesztésével Zsigmondy Jenő főjegyzőt bízza meg, felhíván 
egyúttal a püspököket, hogy a felterjesztéshez concrét adatokat szolgáltassanak a 
főjegyző kezeihez. 

A négy egyházkerületet pedig felhívja, hogy azon egyházakat, melyeknek 
a kérelme megtagadtatott utasítsa, miszerint kérvényeiket kellően felszerelve újra 
nyújtsák be. 

95. (L.) A m. évi jegyzőkönyv 92-ik pontjánál bemutattattak a nyíregyházai, rima-
szombati, rozsnyói, iglói és budapesti ág. hitv. evang. főgymnasiumoknak, továbbá az eperjesi 
ág. hitv. ev. collegiumnak, a selmeczbányai lyceumnak és a békéscsabai algymnasiumnak az 
illetékes egyházkerületi közgyűlés által már helybenhagyott államsegélyszerződései. 

A közgyűlés a bemutatott szerződéseket levéltárba rendeli helyeztetni. 

96. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 96. pontjánál tárgyaltatott a bányai egyházkerületnek 
a vallásoktatásról való gondoskodás kötelezettsége s az ezzel járó költségek viselése tárgyában 
tett s a mult évi közgyűlés által a tiszai egyházkerület hiányzó nyilatkozatának beérkeztéig 
függőben hagyott indítványa. 

Minthogy az ezen indítványban felvetett kérdésre nézve a zsinati törvény 
s ennek különösen 200. §-a kellő útbaigazítást ád; s minthogy a vallásoktatás 
terheinek viselésében a támogatásra szorultak a közalapból, ennek erejéhez képest 
évenkint máris tényleg segélyeztetnek : a közgyűlés ez idő szerint nem látja szük-
ségét ez irányban a további intézkedésnek. 

97. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 98-ik pontjánál fölvétetett az alkotmány és jog-
ügyi bizottságnak javaslata, a mely szerint az egyetmes számvevőszék volna felhívandó, hogv 
tegyen javaslatot az egyházi háztartáshoz, a zsinati törvények 315—ik szakasza alapján szükséges 
nyomtatványok mintájára nézve. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatát elfogadván, az egyetemes 
számvevőszéket a szóban forgó nyomtatványok mintája iránti javaslattételre felhívja. 

98. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 98. pontjánál olvastatott az alkotmány és jogügyi 
bizottság véleménye Újhelyi Attilának a turáni papválasztás ügyében beadott felebbezése tárgyában. 

Az egyetemes gyűlés a bizottság javaslatát elfogadja és a felebbezést eluta-
sítja, miután a Zs. T. 329. §. e) pontja szerint a választás csakis keresettel támadható 
meg, még pedig a Zs. T. 331. §. szerint a választás napjától számított 15 nap alatt. 

Tekintettel azonban azon körülményre, miszerint a tanácskozás folyamán 
oly látszat merült fel, mintha a zsinati törv. 23. §. sérelmet szenvedett volna, a 
közgyűlés felhívja a bányai egyházkerület püspökét, hogy tegyen erre nézve a jövő 
évi közgyűlésnek jelentést. 

99. (Gy.) Olvastatott ugyanazon bizottság véleménye Elischer Mihálynak felebbezése 
tárgyában, a melyben a tiszai egyházkerületi közgyűlésnek, a Zimmermann gölniczi lelkész elleni 
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fegyelmi eljárást megszüntető egyházmegyei közgyűlési határozatot helybenhagyó határozatát 
megváltoztatni kéri. 

Az egyetemes gyűlés tekintettel arra, hogy ez ügyben már az egyetemes 
törvényszék is határozatot hozott, mihezképest ez ügy a törvényszéki eljárásra 
tartozik és a fegyelmi vizsgálat megejtése után a Zs. T. határozmánvai értelmében 
az egyházmegyei törvényszék, nem pedig az egyházmegyei elnökség lett volna 
hivatva a fegyelmi eljárást megszüntetni illetve a panaszt elutasítani, a közigazgatási 
hatóságok ez ügyben hozott határozatait feloldja, és ítélethozatal végett az egyház-
megyei törvényszékhez utasítja. 

100. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 99. pontjánál fölvétetett az elnöki jelentés 
13 —ik pontja, a melynek kapcsán egyetemes felügyelő bemutatja a nógrádi egyházmegye 
elnökségének jelentését, mely szerint a bányakerületi közgyűlés a nógrádi, honti és barsi 
egyházmegyéknek a Bányakerület kezelte alapok némelyikére támasztott részesedési igényével 
szemben nem kívánta a kerületek arányosításáról szóló zsinati törvényben megállapított egv 
évi elévülési időt érvényesíteni, hanem ettől eltekintve a nevezett egyházmegyék által tüzetesen 
kijelölt igények tanulmányozása és véleményes jelentéstétel végett az ügyiratokat kiadta a 
jogügyi bizottságnak és e bizottság javaslatának beérkezte után fog ez ügyben érdemleges 
határozatot hozni. 

Tudomásul szolgál. 

101. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 100. pontjánál olvastatott egyrészről a dunáninneni, 
másrészről a tiszai egyházkerület nyilatkozata a Reischl-alapítványból való részesedés iránt a 
liptói és az árvái egyházmegyék által támasztott jogigény kérdésében. 

A közgyűlés a két egyházkerület nyilatkozatát, az egyetemes ügyésznek 
a m. é. jegyzőkönyv 100. pontjában felvett véleménye kapcsán, átteszi a Reischl-
alapítvánvt kezelő bizottsághoz. 

102. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 108-ik pontjánál fölvétetett az alkotmány és 
jogügyi bizottságnak véleménye a dunáninneni egyházkerületnek a zsinati törvény 198-ik 
szakaszának magyarázata iránt tett kérelme tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslata értelmében a kerület kérelmét 
nem teljesítheti, mert az egyetemes közgyűlés mint legfelsőbb közigazgatási egyházi 
hatóság épen úgy, mint az alsóbb hatóságok a törvényt esetről-esetre alkalmazni 
tartozik és annak alkalmazásakor és alkalmazásában talál helyet a törvénymagyarázat. 
103. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv n o - i k pontjánál fölvétetett az elnöki jelentés 

112-ik pontja, a mely szerint a nagv-gerezdi egyesség mintájára kötendő új egyezség ügyében 
megállapodás nem létesült. 

Tudomásul szolgál. 

104. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 116-ik pontjánál fölvétetett az alkotmány és 
jogügyi bizottság jelentése a bányai egyházkerületnek a vasárnapi munkaszünetnek törvény-
hozási úton a szellemi munkával foglalkozókra leendő kiterjesztése iránt tett indítványa tár-
gyában és ezzel kapcsolatban tárgyaltatott a bányai egyházkerületnek indítványa, hogy a vásá-
roknak vasárnapról valamely hétköznapra leendő áttétele tárgyában történjenek az egyetemes 
közgyűlés által kezdeményező lépések. 

Az egyetemes közgyűlés a kormányhoz oly értelmű felterjesztés intézését 
határozza el, miszerint gondoskodás történjék az iránt, hogy a vasárnapi munka-
szünetről szóló törvény keretében hathatósabban tétessék lehetővé úgy az ipari, mint 
a szellemi munkával foglalkozóknak, különösen a tisztviselőknek is vallási köteles-
ségeiknek teljesítése és különösen az isteni tiszteletek látogatása. 

105. (L.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 117. pontjánál jelenti a tiszai 
kerület, hogy a Jeszenszky Pál-féle kérvénynek elég tétetvén, az egyházkerületi nyugdíjintézet 
részéről Jeszenszky Pál részére a szabályszerű nyugdíj folyósíttatott. 

Tudomásul szolgál. 

106. (Gy.) Ugyanazon pontnál olvastatott az alkotmány és jogügyi bizottság véle-
ménye Jeszenszky Pál volt iglói tanár perújítást kérő kérvénye tárgyában. 

Az egyetemes gyűlés tekintettel a Zs. T. határozmányaira, a melyek a 
perújítás eseteit és azok módját tüzetesen előírják, a kérvényt elutasítja. 
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107. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 119. pontjánál a püspökök előterjesztik az egyház-
politikai törvények hatásaként felmerült aggasztó tünetekről tájékoztató jelentéseiket, melyek 
egyetemes egyházunk beléletét ismertető, éber gondossággal megszerkesztett tükör gyanánt 
s a feltárt adatok és mozzanatokkal egyszersmind tanulságos intésül szolgálnak arra nézve, 
hogy az egyház őrállói minden helyen fokozott buzgalommal és körültekintéssel teljesítsék 
tisztüket ; igyekezzenek a cura pastoralis minden módjával és eszközével arra, hogy az egyháztól 
való elhidegülés vagy épen elszakadás kísértéseit ártalmatlanná tegyék ; a híveket evangeliomi 
egyházias érzületük és öntudatukban erősítsék s az evangéliomi egyház üdvintézményeinek 
megbecsülése és használatában megtartsák. 

A közgyűlés érdeklődéssel és köszönettel fogadta és vette tudomásul ez 
előterjesztéseket s fentartva a mult évben arra vonatkozólag hozott határozatát, újból 
felkérte a püspököket, hogy főpásztori figyelmüket ez irányban továbbra is kiter-
jeszszék s tapasztalataikról a közgyűlést jövőben is tájékoztassák. 

108. (Zs.) Olvastatott a dunáninneni égyházkerület idei rendes közgyűlése jegyző-
könyvének 3 —ik pontja, a mely szerint O Felsége a király neve és születése napjának, vala-
mint a koronázás és az 1848. évi törvények szentesítése emléknapjának iskolai megünneplése 
tárgyában egyetemes intézkedést kér. 

Az egyetemes közgyűlés az iskolai ünnepélyek mikénti megtartását az 
illető egyházkerületek, illetve az iskolafentartó testületek saját hatáskörébe tartozónak 
jelenti ki, felhívja az egyházkerületeket, hogy ez ügyben a helyi viszonyok tekin-
tetbevételével intézkedjenek. 

109. (Zs.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerület indítványa egy új névtár közre-
bocsátása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy a politikai községeknek 
anyaegyházakhoz való beosztása sincsen még teljesen megállapítva, de a Horvát-
Szlavonországra vonatkozó törvény végrehajtása által előálló új viszonyok is figye-
lembe veendők, az indítványt ez idő szerint mellőzi. 

110. (Zs.) Olvastatott a dunántúli és a bányai egyházkerületeknek abbeli indítványa, 
hogy az egyetemes közgyűlés rendelje el az egyháztagok mindennemű egyházi és iskolai 
évi járulékainak összeírását, valamint a bányai egyházkerületnek azon további indítványa, hogy 
a tanítói és kántori fizetések elkülönítése tekintetében az egyöntetű eljárás szempontjából álla-
píttassanak meg általános irányelvek. 

Ez indítványok az általános irányelvek megállapítása és megfelelő javaslat 
tétele czéljából áttétetnek az egyetemes pénzügyi bizottsághoz. 

111. (Zs.) Olvastatott a dunántúli egyházkerület indítványa a confirmatiói oktatás 
egyöntetűvé tétele iránt. 

Ez indítvány vélemény, illetve javaslattétel czéljából áttétetik a tanügyi 
bizottsághoz. 

112. (Zs.) Olvastatott a dunántúli egyházkerület indítványa, hogy rendeltessék el, 
miszerint a lelkészek a más egyházközségek kötelékébe tartozó felek részére teljesített egy-
házi cselekményekről az illetékes lelkészt hivatalosan értesítsék. 

Miután e részben kötelező szabályok léteznek, a melyek a lelkészek által 
megtartandók, az egyetemes közgyűlés újabb intézkedést szükségesnek nem tart. 

113. (Zs.) Olvastatott a bányai egyházkerület indítványa, hogy az állami közép-
iskolákba járó evang. tanulók vallásoktatása czéljából tanintézeteink részére rendszeresítendő évi 
átalány kieszközlése iránt a magyar kir. kormányhoz felterjesztés intéztessék. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt mellőzi, miután a fölirattól ez idő 
szerint eredmény nem várható. 

114. (Zs.) Olvastatott 15 háji ev. egyháztagnak panasza Palicz János lelkész ellen 
a háji egyházbeli felügyelői választás alkalmából állítólag elkövetett visszaélések miatt és ezek 
megtorlásán kívül egyben a jelzett felügyelő választás megsemmisítését és ezen ügynek elbí-
rálására egy más egyházmegyebeli törvényszék kiküldetését kéri. 

Miután a Zs. T. szerint a választás hatálytalanítása csak keresetileg tör-
vénykezési úton érvényesíthető, és így közigazgatási úton meg nem semmisíthető, 
továbbá a biróküldés joga sem illeti meg az egyetemes közgyűlést (Zs. T. 346. 

11* 



44 

szakasza), az egyetemes közgyűlés panaszosokat ez irányban tett kérelmükkel eluta-
sítja, egyúttal azonban a panaszt átteszi a bányakerület püspökéhez, hogy a lelkész 
ellen felhozott panasz alapossága esetében, annak megtorlása iránt a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

115. (Zs.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes gyűlés elnökségének elnöklete alatti 
hitelesítésére kiküldettek: 

Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Fabiny Teofil, Láng Lajos, Góbi 
Imre, Farbaky István, gróf Zay Miklós, báró Radvánszky János, Sárkány Sámuel, 
Bachát Dániel, Veres József, Horváth Sándor (budapesti), Raab Károly, Laukó 
Károly és Terray Gyula. 

116. (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén, az egyetemes felügyelő a 
gyűlés tagjainak, Baltik Frigyes püspök pedig az egyetemes felügyelőnek 

mondott köszönetet, mire a gyűlés Baltik Frigyes püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 115. pont szerint kiküldött bizottság álal hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső s. k., 
egyetemes felügyelő, világi elnök. 

Dr. Baltik Frigyes s. k., 
püspök, egyházi elnök. 

Dr. Györy István s. k., 
egyet. vil. aljegyző. 

Dr. Lehotzky Antal s. k., 
egyet. vil. aljegyző. 

Händel Vilmos s. k., 
egyet. egyh. aljegyző. 

Jegyzették : 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k., 
egyet. vil. főjegyző. 

Poszvék Sándor s. k., 
egvet. egyh. főjegyző. 

Glauf Pál s. k., 
egyet. egyh. aljegyző. 



F Ü G G E L É K . 
AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK 

N É V S O R A . 

I. Az egyházunkat s az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság. 
Báró Bánffy Dezső, gróf Degenfeld József, Kiss Áron, Kiss Gábor, Kún Bertalan, 

Papp Gábor, Szabó János, Szász Domokos, Szász Károly, Széli Kálmán, Tisza Kálmán, gróf 
Tisza Lajos, Tóth Sámuel, báró Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, 
Szentiványi Árpád, dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Gyurátz Ferencz, Zelenka Pál, Zsi-
linszky Mihály, Bánó József, Győry Elek, báró Podmaniczky Géza, Horváth Sándor (buda-
pesti), Sztehló Kornél. 

II. A közoktatási bizottság. 
1. a) Elnök és jegyző; 

b) a kerületek püspökei és felügyelői; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai; 
d) a nyolcz osztályú közép- és a felsőbb iskolák tanári karainak küldöttei. 

2. Elnöke az egyetemes főfelügyelő, 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 nyolcz osztályú gymnasium és minden felsőbb iskola tanári testülete 

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

III. A tanügyi bizottság. 
Dr. Győry Elek elnök, Zsilinszky Mihály alelnök, Góbi Imre jegyző, Bachát Dániel, 

Bognár Endre, Benka Gyula, Batizfalvy István, Falvay Antal, Fischer Miidós, Horváth Sándor 
(budapesti), Jezsovics Károly, Jeszenszky Danó, Kapi Gyula, Ludmann Ottó, Händel Vilmos, 
dr. Petz Gedeon, Raab Károly, Rácz László, Scholtz Gusztáv, Péterfi Sándor, dr. Wágner 
Géza, dr. Vetsey István, Zorkóczy Sámuel, dr. Schneller István, Böhm Károly. 

IV. A theologiai akadémiai nagybizottság. 
Báró Prónay Dezső, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, 

Fabiny Teofil, szentmártoni Radó Kálmán, Laszkáry Cyula, Zsilinszky Mihály, Szentiványi 
Árpád, Ritter Károly. Hollerung Károly, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Bachát Dániel, 
Terray Gyula, Glauf Pál, a theologiai akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből válasz-
tandó nyolcz és a theologiai akadémia tanári karából választandó egy tag. 

V. A lelkész-vizsgáló bizottság. 
1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai: dr. Samarjai Emil, dr. Dobrovits 

Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Fürst János, Michaelisz Vilmos, dr. Masznyik Endre ; póttagjai: 
Hörk József, Hollerung Károly, Richter Ede, Hakker Károly. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai: dr. Schreiner Károly, Haubner Rezső, 
Kund Samu, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal; póttagjai: Laucsek Jónás, Horváth 
Sámuel, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső. 
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3- A bányai egyházkerületi osztály tagjai: Zsilinszky Mihály, Fabiny Gyula, Bachát 
Dániel, Horváth Sándor, Batizfalvy István, Góbi Imre; — póttagjai: Laukó Károly, Scholtz 
Gusztáv, Weber Rudolf, Bereczky Sándor. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai: dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr Géza, Glauf 
Pál, Csiskó János, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; — póttagjai: Czékus László, Zemán 
János, Kubinyi Albert, Mayer Endre. 

VI. Az alkotmány- és jogügyi bizottság. 
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő, vagy ezen állások 

egyikének üresedésben létele esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, a négy 
egyházkerületi püspök, Fabiny Teofil, Beniczky Árpád, gróf Zay Miklós, Schreiner Károly, 
Nádossy Kálmán, báró Podmaniczky Géza, Győry Elek, Szontagh Pál (gömöri), Händel Vil-
mos, tiering Lajos, Kund Sámuel, Horváth Sándor (téthi), Laukó Károly, Horváth Sándor 
(budapesti), Terray Gyula és Dianiska Andor. 

VII. A pénzügyi bizottság. 
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt: Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi 

Árpád, báró Podmaniczky Géza, Szontagh Pál (nógrádi), Bánó József, báró Radvánszky János, 
dr. Sztehló Kornél, dr. Röck Géza, dr. Győry Elek, Matuska Péter, Földváry Miklós, Horváth 
Sándor (budapesti), Schranz János, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Vetsey István, Scholtz Gusztáv, 
Góbi Imre, Láng Lajos, Perlaky Elek és Bendl Henrik. 

VIII. A számvevőszék. 
Dr. Győry Elek elnöklete alatt : Farbaky István, Günther M. Vilmos, Poszvék Sán-

dor, dr. Schreiner Károly, dr. Králik Lajos, Bachát Dániel, Radványi István, Materny Lajos, 
Scholtz Gyula (min. tan.) és Kubinyi Géza. 

IX. A közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság. 
Az egyetemes pénzügyi bizottság és a számvevőszék tagjai együttesen, valamint 

hivatalból az egyházkerületi felügyelők és püspökök. 

X. A Hrabovszky-alapítványi bizottság. 
Dr. Győry Elek elnöklete alatt: ifj. Bánó József, Perlaky Elek, Scholtz Gusztáv, 

Horváth Sándor (budapesti) és Góbi Imre. 

XI. Egyetemes nyugdíjintézeti bizottság. 
Báró Prónay Dezső és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt: Trsztyénszky Ferencz, 

Laszkáry Gyula, Poszvék Sándor, Perlaky Elek, Laukó Károly, dr. Vetsey István, Szentiványi 
Árpád és Glauf Pál, utóbbi úgy is mint ügyvivő. 

XII. A selmeczi lyceum iskolai kormányzó tanácsa. 
Farbaky István elnöklete alatt: Bernhardt Adolf, Gretzmacher Gyula, Heinz Hugó, 

Hlavatsek András, Kachelmann Farkas, Kostenszky Adolf. Moesz Géza, Schelle Róbert, Scholtz 
Vilmos, Dobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovics Lajos, Beniczky Árpád, Csömöz Miklós, Zvanka 
István, Kachelmann Károly, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Kosztolányi Sándor, gróf Steinlein 
Ottó, Vajda Pál, gróf Zay Miklós, Semberv Imre és Raab Károly. 

XIII. Egyetemes törvényszék. 
Világiak: dr. Láng Lajos (1899.), dr. Schreiner Károly (1899.), Lányi Bertalan 

(1899.), Kubinyi Aladár (1899.), Laszkáry Pál (1902.), Nádossy Kálmán (1899.), Rohonyi 
Gyula (1902.) és Bánó József (1902.). 

Egyháziak: Ritter Károly (1899,), Kund Samu (1902.), Török József (1899.), 
Terray Gyula (1899.), Svehla János (1902 ), Stettner Gyula (1902 ), Korén Pál (1902.), Csiskó 
János (1902), Masznyik Endre (1899.), Bancsó Antal (1899.), Góbi Imre (1902.) és Fischer 
Miklós (1902.) tanárok. 



T A R T A L O M . 
Lap 

1. Elnöki megnyitó beszéd 3 
2. Gyűlés megalakulása 5 
3. Egyetemes felügyelő évi jelentése 5 
4. Ő Felsége Erzsébet királyné halála alkalmából tett intézkedések 7 
5. Radó Kálmán és Zelenka Pál távollétének kimentése 7 
6. Felebbezések bizottsághoz utasítása . 7 
7. Turóczi egyházmegyei elnökség ügyében felebbezés bizottsághoz utasítása 7 
8. Szentiványi Árpád üdvözlése 7 
9. Fabiny Teofilnak elismerés és köszönet 7 

10. Zsilinszky Mihály üdvözlése 7 
11. A horvát - és szlavonországi evang. egyházak ügyében alkotott törvény 7 
12. Zelenka Pál kiküldése a jeruzsálemi evang. templom felszenteléséhez 8 
13. Jelentés az erdélyi egyházkerület panaszának el nem intézéséről 8 
14. Theologiai akadémiai nagybizottság jelentése 8 
15. » » számadás 9 
16. » » költségelőirányzat 9 
17. Theologusok otthonáról jelentés 9 
18. Theologiai intézetek közös tanári értekezletének költségei 10 
19. Ritter Károly theol. kisbizottsági elnök lemondása, Fürst János választása 10 
20. Német és tót nyelv tanításáról jelentés 10 
21. Theologusok otthonának folyamodása évi segély iránt . 10 
22. Jelentés tanítói póttanfolyamról ' 10 
23. A turócz egyházmegyei elnökség ügyében beadott felebbezés elintézése 10 
24. Jelentés az oroszvári párbérsérelmi ügy kedvezőtlen birói elintézéséről 10 
25. Tanügyi bizottság jelentése 11 
26. Jelentés a középiskolai vallástanárok alkalmazása tárgyában 12 
27. A népiskolai statisztikai táblázatok változatlan fentartása~. 12 
28. Az évzáró osztály vizsgálatok megváltoztatása iránti indítvány 12 
29. Tankönyv-birálat ". 14 
30. Jelentés az iskolák állapotáról 14 
31. A Fekete-Lehotai evang. iskola államosításának megtagadása 23 
32. Majerka és Mühlenbach felebbezésének elintézése 23 
33. A nagy-rőczei evang. iskola államosításának engedélyezése 23 
34. Zsembery Imre emléke . . . 24 
35. Könyv- és levéltárosi jelentés 24 
36. Jelentés a gróf Teleky Roth Johanna-féle ösztöndíjak kiosztásáról 24 
37. Tornyos Pál jelentése a váczi országos siketnéma intézetről 24 
38. Jelentés az egyetemes pénztár számadás-vizsgálatáról 24 
39. Egyetemes egyház költségelőirányzata 1898. és 1899. évre 27 
40. Rozsnyói leánynevelő-intézet kölcsönkérvénye 28 
41. Az évi számadások megvizsgálásának az egyetemes számvevőszék hatáskörébe való utasítása . . 28 
42. Szabályzat az útiköltségek és napidíjakról 28 
43. Theologiai nagybizottság tagjainak névsora 29 
44. Az evang. egyházakat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság választása 29 
45. Egyetemes tanügyi bizottság választása 29 
46. Lelkészvizsgáló-bizottság választása 29 
47. Az alkotmány és jogügyi bizottság választása . 29 
48. A pénzügyi bizottság választása 29 
49. Számvevőség választása 30 
50. Az egyházkerületi felügyelők és püspökök kiküldése a közalap bizottságba hivataluknál fogva . . 30 
51. Kubinyi Aladár választása egyetemes törvényszéki biróvá 30 
52. Jelentés a közalap 1897. évi jövedelmeinek kiosztásáról 30 
53 A bányai egyházkerület jelentése a hitoktatási segély kiosztásáról 31 
54. A közalap jövedelmei hányadok szerinti felosztásának elejtése 31 
55. Állandó segélyek megállapítása a közalap jövedelmeiből 31 
56. A közalap 1898. évi jövedelmeinek felosztása 31 
57. Bräuer Paula lelkész-özvegy segélykérvénye 31 
58. Soproni theologiai akadémia kérelme a közalapból nyert segélyösszeg állandósítása iránt . . . 32 
59. A lelkészi jövedelmek összeírása 32 
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60. Késmárki evang. gymnasium államsegély kérvénye 32 
61. Az 1848. évi XX. t.-cz. végrehajtása ügyében érkezett miniszteri leirat 32 
62. Jelentés a Hrabovszky-alapítványról 33 
63. Jelentés a lelkészi vizsgálatok letételéről 33 
64. Az e. e. e. gyámintézet jelentése 33 
65. A Luther-társaság ez idő szerinti segélyezésének mellőzése 34 
66. Luther-társaság jelentése 34 
67. A Zpevnik-bizottság jelentése 35 
68. Közalapi járulékok módosítása iránti kérvények e l i n t é z é s e . . . . 35 
69. A közalap-járulékok megállapítása 36 
70. Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság jelentése 36 
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