
A magyarhoni 
ágost. hitv. evang. keresztjéén egyház 1899. évi október hó 18., 19. és 20. 

napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének 

/ / • • 

JEGYZÖKÖNYVE. 
Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és 

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

Jelen voltak 
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. 

Masznyik Endre, theol. akadémiai igazgató. 

Láng Lajos 
Dr. Schreiner Károly 
Lányi Bertalan 
Laszkáry Pál 
Nádosy Kálmán 
Rohonyi Gyula 
Bancsó Antal 
Fischer Miklós 

az egyetemes tör-
vényszék birái. 

Dr.Zsigmondy Jenő, egyetemes világi főjegyző. 
Győry István, 
Dr. Lehótzky Antal, 
Sztehlo Kornél, 
Bendl Henrik, 
Dr. Röck Géza, 
Góbi Imre, 

» aljegyző. » » 

ügyész, 
pénztárnok, 
ellenőr, 
levéltárnok. 

Dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve leg-
idősb püspök. 

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

az egyetemes tör-
vényszék birái. 

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

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel-
ügyelője. , 

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

Horváth Ödön, jogakadémiai dékán. 
Csengey Gusztáv, theol. dékán. 

Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. 
Zelenka Pál, a tiszai kerület püspöke. 
Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke. 



I. A 

Ihász Lajos 
Nagy János 
Barcza Géza 
Perlaky Elek 
Dr. Berzsenyi Jenő 
Bélák István 
Dr. PursJv Sándor 

C) Egyházkerületi küldöttek: 
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 . 

aj Megbízó levéllel: 
Renner Henrik 
Laucsek Jónás 
Horváth Sámuel 
Bognár Endre 
Becht Henrik 
Varga Gyula 
Löw Fülöp 

Gombócz Miklós és Vojtkó Pál tanárok. 

Kapi Gyula 
Kiss Jenő 
Dr. Ajkay Béla 
Dr. Földváry Elemér 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 
Horváth Sándor (paksi) 
Czuppon Sándor 
Sántha Károly 
Wágner Sámuel 
Nagy Sándor. 

Kosztolányi Sándor 
Báró Solymosy Ödön 
Laszkáry Pál 
Beniczky Árpád 
Szontágh Pál 
Gróf Zay Miklós 
Dr. Dobrovits Mátyás 

II. A dunáninneni egyházkerületből. 
a) Megbízó levéllel: 

Raab Károly 
Hering Lajos 
Ringbauer Gusztáv 
Wladár Miksa 
Fürst János 
Hollerung Károly 
Riesz Károly 
Szekerka Pál. 

Jezsovics Károly és Markusovszky Sándor tanárok. 

Günther M. Vilmos 
Dr. Pulszky Ágost 
Szontágh Antal 
Osztroluczky Géza 
Sziklay Ottó 
Szilvay Gusztáv 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 
Stromp László 
Biszkup Béla 
Schleiffer Károly 
Bándy Endre 
Gaal Mihálv. 

Fabiny Teofil 
Báró Podmaniczky Géza 
Dr. Králik Lajos 
Haviár Dániel 
Hász Antal 
Csipkay Károly 
Zsilinszky Endre 

III. A bányai egyházkerületből: 
a) Megbízó levéllel: 

Belohorszky Gábor 
Kramár Béla 
Bachát Dániel 
Veres József 
Petrovics Soma 
Svehla Gusztáv 
Morhács Márton 
Laukó Károly. 

Benka Gyula és Bukovszky János tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi 
Dr. Wágner Géza 
Báró Podmaniczky Gyula 
Dr. Vetsey István 
Vasskó Endre 
Dr. Szailer Vilmos 
Dr. Szelényi Aladár 
Földváry Elemér 
Kaufmann Kamill 
Osztroluczky Miklós 
Zsigmondy Géza 
Ivánka Pál 

kivonattal : 
Famler G. Adolf 
Horváth Sándor (buda-

pesti) 
Schranz János 
Scholtz Gusztáv 
Jezsovics Pál 
Moravcsik Mihály 
Szeberényi Lajos 
Frint Lajos 
Kruttschnitt Lajos. 
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IV. A tiszai egyházkerületből. 
a) Megbízó levéllel: 

Szontagh Pál 
Szentiványi Józseí 
Radvány István 
Meskó László 
Kubinyi Géza 
Münnich Kálmán 
Benczúr Géza 

Strauch Béla 
Materny Lajos 
Mraucn bela 
Materny Lajos 
Dianiska Endre 
Chotvách Endre 
Justh S. István 
Bartholomeidesz László 
Nemes László 
Simkovics János. 

Martinyi József és Zachár Gusztáv tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 
Majerszkv Béla 
Szentiványi Márton 
Körtvélyessy Béla 
Kubinyi Albert 
Szentiványi Gyula 
Dr. Zelenka Lajos 
Gresch Ágost 
Hevessy Bertalan 
Madarász Pál 
Miki er Károly 
Groó Vilmos 

Draskóczy Lajos 
Bortnyik György 
Hrobon János 
Hronyecz József. 

1. (P.) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő az egyházi főjegyző által végzett 
buzgó istenitisztelet után, a nagy számmal egybegyűlt gyűlési tagokat melegen üdvözölvén, 
következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: 

Midőn egyházi alkotmányunk és a több mint százados gyakorlathoz képest éven-
ként összejövünk, hogy az egyházunkat egyetemesen érdeklő közigazgatási ügyeket elintézzük 
— ez az évenként való összejövetel önkénytelenül arra ösztönöz és késztet, hogy vissza-
pillantást intézzünk a múltba. Hiszen részben ez a visszapillantás — a mennyiben a lefolyt 
év tevékenységéről való számadásként jelentkezik — egyik feladata gyűléseinknek. Ez a fel-
adat pedig mintegy ösztönszerűleg arra késztet, hogy necsak a közeimultra, a lefolyt évre 
tekintsünk vissza, hanem kissé tágabb térre és valamivel hosszabb időre terjesztvén ki a 
visszapillantást, ezzel kapcsolatban mérlegeljük jelen helyzetünket és elmélkedjünk fel-
adatainkról. 

A lefolyt évben egyházunk beléletében nincsenek föltűnően kimagasló nagyobb 
jelentőségű események, t. i. olyanok, a melyeknek hatása hosszabb időre terjed ki. De ha 
valamivel hosszabb időszakra tekintünk vissza, a végéhez közeledő évtized olyannak tűnik 
föl, mely egyházunkra nézve igen nagy jelentőségű eseményekkel bővelkedik. 

Ez évtized elején megtartott zsinatunk egy százados törekvésnek, munkának, fára-
dozásnak volt végpontja. Végső, de nem nyugvópontja, mert a zsinaton bejezett mű újabb 
és még több munkát kivánt. Be kellett tölteni az egyházi alkotmány által megszabott keretet. 
A zsinati törvények kiegészítésére szükségesnek vélt szabályrendeletek alkotása szerfölött nagy 
mértékben veszi még mindig igénybe egyházunk tevékenységét. Talán nagyobb mértékben 
veszi igénybe és köti le a munkaerőt, mint a mennyire azt az egyház belélete kívá-
natossá teszi. 

A szabályok halmaza között marad-e elég tér a szabad mozgásra? az egyéni tevé-
kenységnek megfelelő érvényesülésére? a buzgóságtól ösztönzött szeretetteljes munkára ? nem 
tenyeget-e az a veszély, hogy egyházunknak önkormányzati szervezete fölött is uralomra 
jut a divatos, irodaszerű hivatalnoki, talán alakilag kifogástalan, de mégis lelket ölő és ezért 
könnyen lelketlen közigazgatás? 

Nagy óvatosságra és az önkormányzat lényegéhez való SZÍVÓS ragaszkodásra van 
szükségünk, hogy elkerüljük ezt a fenyegető veszedelmet. 

Egyházunk zsinati szervezkedése mellett ez évtizednek második, nem kevésbbé fontos 
eseménye, az úgynevezett egyházpolitikai törvények megalkotása. Ezen törvényeknek hatá-
sáról egyházunk életére igen különfélék és eltérők a nézetek. Némely részről olyan vélemé-
nyeket hallunk, sőt olyan hivatalos jelentések is tétetnek, hogy az úgynevezett egyházpolitikai 
törvényeknek káros hatása egyházunkra nézve nem igen tapasztalható, — másrészről ennek 
éppen az ellenkezőjét vallják és állítják hivatalosan is. Nincsen okunk arra, hogy ezen ellen-
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tétes vélemények és nyilatkozatok valódiságában kételkedjünk. Az ellentétes vélemények 
mindenike igaz azon körre nézve, a melyből származik. De mivel számos oldalról történik 
utalás arra, hogy az egyházpolitikai törvényeknél fogva az egyházi viszonyok rosszabbra 
fordultak és ezzel szemben a legkedvezőbb nyilatkozatok sem terjednek túl azon, hogy az 
egyházpolitikai törvények valami különös kárt nem okoztak, a legkedvezőbb nyilatkozatok 
sem képesek ellensúlyozni a kedvezőtleneket vagy aggodalomra keltőket. Kétségtelen tehát, 
hogy az úgynevezett egyházpolitikai törvények az államra nézve tetemesen megkönnyítették 
az egyházakat közelről érintő, gyakran nehéz kérdések elintézését, növelték az állam hatalmát, 
illetőleg az azt képviselő kormány befolyását, de nem mozdították elő a vallási türelmet, a 
felekezetek közötti békességet. Mindezeknél fogva ezen sokat emlegetett törvényeknek ha-
tását egyházunkra nézve üdvösnek nem mondhatjuk. De a külső hatást nagyon aggasztónak 
még sem találom, mert nagyobb veszedelmeket állott már ki egyházunk, hevesebb támadá-
sokkal is meg tudott küzdeni. De valóban aggodalmat kelthetne az, ha a türelmetlenségnek 
támadólag fellépő szelleme egyházunkban is nyilvánulna, mert ez ellentétben áll egyházunk 
lényegével, az evangéliumi szeretet szellemével, a melynél fogva a szeretet, türelem és bé-
kesség hirdetése és tanítása az egyház feladata; a szeretet hirdetése még azokkal szemben is, 
kik azt nem viszonozzák; a türelemnek gyakorlása a türelmetlenekkel szemben is, a békes-
ségnek hirdetése a haborgókkal szemben is, a bocsánat a tévelygőkkel szemben is, az áldásnak 
meg nem tagadása még az átkozódókkal szemben sem, mert meg vagyon írva: «Áldjátok 
azokat, kik titeket átkoznak!» 

A közgyűlés a feszült figyelemmel hallgatott megnyitó beszédben, melyben 
az egyetemes felügyelő századunk utolsó évtizedének hazai egyházi viszonyaink 
fejlődésére iránvítólag ható történetét lélektani alapon s evangéliumi egyházunk örök 
érvényű igazságai világában tüntette fel a történeti valóság tanulságos képét és saját 
felfogásának s érzelmeinek hű kifejezését osztatlan helyesléssel üdvözölvén, annak 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe való felvételét egyhangúlag elhatározza. 

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

Tudomásul szolgál. 

3. (Zs.) Olvastatott az egyetemes felügyelő következő évi jelentése : 
1. Mult évi egyetemes közgyűlésünk jegyzőkönyve fölterjesztetett a vallás- és közok-

tatásügyi magyar kir. ministeriumhoz. 
2. Mult évi egyetemes közgyűlésünk jegyzőkönyvének 7. pontjában foglalt hatá-

rozatához képest zsinati törvényeinket Horvát- és Szlavonországok bánjának megküldtem és 
az ezzel kapcsolatos fölterjesztés Horvát- és Szlavonországok bánjához is megtörtént. 

3. Horvát- és Szlavonországok bánja 4161/1899. számú leiratával, melyet ezennel 
az egyetemes közgyűlés elé terjesztek, értesített, miszerint az ágostai és helvét hitvallású 
evangélikus egyházak külső jogviszonyainak rendezéséről Horvát- Szlavonországokban szóló 
törvény életbe lépett, egyszersmind közli a törvény életbe léptetésére vonatkozó rendeletet 
és megküldi zsinati törvényeinknek horvát nyelvű fordítását. — Horvát-Szlavonországok 
bánjának ezen leiratát mellékleteivel együtt fontosságánál fogva közöltem az egyházkerüle-
tekkel és a bányai, valamint a dunántúli egyházkerületeket fölhívtam, hogy a szükségesnek 
mutatkozó intézkedéseket saját hatáskörükben tegyék meg. 

Horvát- és Szlavonországok bánjával közöltem egyházunk főbb hatóságainak és 
tisztviselőinek czím- és névjegyzékét. 

4. Az alkotmány és jogügyi bizottság mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőköny-
vének 24. pontjában foglalt határozatához képest elkészíté a kérvényt az országgyűléshez és 
a fölterjesztéseket a kormányhoz. 

5. Tisztelettel bemutatom az ev. ref. egyház konventjének átiratát a nagy-geres-
dihez hasonló új egyesség létesítésére és e végett az egyházunkat és az ev. ref. egyházat 
közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottságnak közös tanácskozásra való összehívására is 
történik utalás. 

6. Az egyetemes pénztár számadásainak megvizsgálása a számvevőszékhez levén 
utalva, a számadások megvizsgálásáról az egyetemes egyházi számvevőszék fog külön jelen-
tést tenni. 

7. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
8. Az 1899-ik évre az egyházi közalap gyarapítására utalványozott országos segélyt 

az egyetemes pénztárossal az egyház részére fölvettem. 
9. A jeruzsálemi evang. templom fölszentelési ünnepén egyetemes egyházunkat a 

mult évben nyert megbízatáshoz képest Zelenka Pál püspök úr képviselte. 



5 

ío. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 90-ik pontjában foglalt hatá-
rozatával elrendelt fölirat iskolai ügyekre vonatkozó elvi jelentőségű határozatoknak az illetékes 
egyházi hatóságok útján való közlése tárgyában fölterjesztetett a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumhoz. A válaszul érkezett leiratot tisztelettel bemutatom. 

11. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 94-ik pontjára hivatkozva 
jelentem, hogy a tanítói korpótlékok megtagadására vonatkozólag a kivánt adatok az egy-
házkerületek részéről Zsigmondy Jenő főjegyzőhöz nem küldettek meg. Sőt a dunáninneni 
egyházkerület püspöke azt jelenté, hogy a korpótlékok a tanítók részére akadálytalanul folyó-
síttatnak. — Ennélfogva az e tárgyban elrendelt fölirat nem volt fölterjeszthető. 

12. Mult évi egyetemes gyülésünk jegyzőkönyvének 100-ik pontjára hivatkozva, 
sajnálattal jelentem, hogy a nógrádi, honti és barsi esperességek és a bányai egyházkerület 
között az egyházkerületek arányosításánál fogva bizonyos alapokra nézve fönforgó vitás kérdés 
ez ideig egyesség útján nem lett elintézve, sőt az illető esperességek a választott bíróság 
megalakítását kívánván, ez iránt előterjesztést is tettek. 

13. A vasárnapi munkaszünet tárgyában mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőköny-
vének 104-ik pontjában foglalt határozatával elrendelt fölirat is fölterjesztetett, a melyre azonban 
ez ideig válasz nem érkezett. 

14. Ez évben meglátogattam a «Theologusok Otthon»-át Pozsonyban és meggyő-
ződtem, hogy annak berendezése megfelelő és czélszerű. 

15. Tanári vizsgára Raffay Sándor jelentkezett. A tanári vizsgálat az 1888-ik évi 
egyetemes gyűlés által alkotott szabályok értelmében ezen egyetemes gyűlésünk folyama alatt 
f. é. október hó 20. napján délután 4 órakor lesz megtartva. 

16. Az egyetemes egyházi törvényszékhez ez évben csak egy ügy felebbeztetett, 
melynek elintézésére az egyetemes törvényszék f. é. október 19-re hivatott össze. 

Végre mély megilletődéssel kell megemlékeznem azon veszteségekről, melyek ez 
évben egyházunkat érték. 

Nmlt. Szentmártoni Radó Kálmán úrnak, a dunántúli egyházkerület érdemekben 
gazdag felügyelőjének váratlan halála nemcsak a dunántúli egyházkerületet, a melynek élén 
állott, sújtotta és borította mély gyászba, hanem a buzgó, tevékeny és erélyes egyházkerületi 
felügyelőnek, egyházunk egyik jeles tagjának korai és váratlan elhunytát méltán gyászolja az 
egyházegyetem. 

A bányai egyházkerületi gyámintézet buzgó és áldozatkész elnökének, báró Rad-
vánszky János úrnak megdöbbentő és gyászos elhunytával is nagy veszteség érte egyházunkat. 
Báró Radvánszky János ritka lelkiismeretességgel és áldozatkészségben nyilvánuló szeretettel 
töltötte be egyházi tisztségét és az egyház által reá ruházott megbízásokat, miként azt zsi-
natunk alatt is, mint annak tevékeny tagja és mint több egyetemes bizottságunknak is tagja, 
mindenkor tanúsította. 

Egyházunk jeleseinek, kiket az isteni végzés kiszólított az élők sorából, emlékezetét 
őrizzük meg kegyelettel jegyzőkönyvünk lapjain is. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést elismerés nyilvánítása mellett 
tudomásul veszi azzal, hogy annak külön határozatot igénylő pontjai külön, egyéb-
ként pedig a mult évi jegyzőkönyv illető pontjainál fognak felvétetni. 

4. (Zs.) Az elnöki jelentés 9-ik és a mult évi jegyzőkönyv 12-ik pontja kapcsán 
Zelenka Pál püspök kimerítő jelentést tesz a jeruzsálemi evang. templom felszentelési ünne-
pélyére az egyetemes egyház képviseletében történt kiküldetéséről. Érdekfeszítően írja le az 
ép oly impozáns, mint lélekemelő ünnepélyek lefolyását és különösen kiemeli, hogy ő Fel-
ségeik a német császár és császárné őt, mint a magyarhoni egyetemes egyház kiküldöttjét, 
hosszabb megszólítással tüntették ki, a mely alkalommal ő Felsége a császár örömének és 
köszönetének adott kifejezést, hogy egyetemes egyházunk ezúttal másodszor is a protestan-
tismus iránti meleg érdeldődését tanúsító meghívásának eleget tett és személyesen adta át neki 
azt a bronz emléklapot, a melyet ez ünnepély alkalmából veretett. Jelentést tevő püspök ez 
emléklapot, habár az neki személyesen adatott, a kiküldő egyetemes egyháznak adottnak 
tekinti és ezért azt a gyűlés asztalára letévén, az egyetemes egyháznak felajánlja. — Előadja 
továbbá, hogy a bécsi német követség útján a poroszországi egyháztanács elnöke, Barkhausen, 
ő Felsége a német császár rendeletéből, megküldte neki amaz okmány díszkiadását, a mely 
a jeruzsálemi templom felavatásakor ki lőn állítva, és a melyet szintén a nagykövetség és az 
egyháztanács elnökének hozzá intézett leveleivel, valamint a saját arra adott válaszával együtt 
a gyűlés asztalára letesz. Ezek után köszönetét fejezve ki, hogy az egyetemes közgyűlés bizal-
mából ő képviselhette egyetemes egyházunkat a szép ünnepélyen, indítványozza, hogy a 
német császár ő Felségének a poroszországi egyháztanács elnökségéhez intézendő átiratban 
adassék kifejezés az egyetemes egyház köszönetének, a küldött nagybecsű ajándékért, továbbá 

2 
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szavazzon jegyzőkönyvileg hálás köszönetet az egyetemes közgyűlés egvetemes felügyelőnknek, 
kinek nagylelkű áldozatkészsége lehetővé tette, hogy az e kiküldetéssel járó tetemes költ-
ségek az egyetemes egyház tőkevagyonának igénybevétele nélkül fedezhetők voltak, végül 
pedig rendelje el az egyetemes közgyűlés, hogy úgy az emléklap, mint a felavatási okmány 
díszpéldánya és a bemutatott levelek az egyetemes levéltárban helyeztessenek el és őriztes-
senek meg. 

Az egyetemes közgyűlés Zelenka Pál püspöknek köszönetét fejezi ki sok 
fáradsággal és anyagi áldozatokkal is járó képviselete szives ellátásáért és a kikül-
detéséről beszámoló kimerítő jelentéseért, a mely Zsilinszky Mihály egyházkerületi 
felügyelő indítványára egész kiterjedésben külön füzetben az egyetemes pénztár 
terhére kellő számú példányban kinyomatandó és összes magyarhoni egyházainkkal 
közlendő lesz; elfogadja továbbá a kiküldött püspök indítványait és azok értelmében 
a német császár ő Felségének a poroszországi egyháztanács elnökségéhez intézendő 
átiratban köszönetét fejezendi ki az egyetemes egyház számára küldött nagybecsű 
ajándékáért, hálás köszönetét fejezi ki az egyetemes felügyelőnek tetemes nagy-
lelkű adományáért, a melylyel a kiküldetés költségei fedeztettek és elrendeli végül, 
hogy úgy az emléklap, mint a felavatási okmány díszkiadása, a német nagykövetség 
és a poroszországi egyháztanács elnökének leveleivel, valamint az arra adott püspöki 
válaszszal együtt az egyetemes levéltárban helyeztessenek el és őriztessenek meg. 

5. (Zs.) Felvétetett az elnöki jelentésnek Szentmártoni Radó Kálmán dunántúli egy-
házkerületi felügyelő és báró Radvánszky János bányakerületi gyámintézeti elnök gyászos 
elhunytáról megemlékező része. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházunk terén oly buzgón működött két 
kiváló férfiú elhunytát részvéttel és sajnálattal tudomásul vévén, nevezetteknek 
emlékét, az egyházunk körül szerzett kiváló érdemeik elismerésével, kegyelettel 
jegyzőkönyvileg megörökíti. 

(>. (Zs.) Egyetemes felügyelő bemutatja a ráhói egyháznak egyházadózási kulcs 
megállapítása, a csanálosi egyháznak a közalapjárulékok, az ó-pazuai egyháznak adózási és 
Molnár szemlaki tanítónak áthelyezési ügyében beérkezett felebbezéseket, valamint Jeszenszky 
Pál volt iglói tanárnak kérvényét, kegydíjának felemelése ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott felebbezéseket és Jeszenszky Pál 
kérvényét oly felhívással adja ki egy Láng Lajos és Gyurátz Ferencz elnöklete alatt 
kiküldött, Schreiner Károly, Händel Vilmos és dr. Lehotzky Antal tagokból álló 
bizottságnak, hogy véleményes jelentését még e közgyűlés tartama alatt előterjesz-
teni szíveskedjék. 

7. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv n - i k pontjánál bemutattatott Horvát- és Szlavon-
ország bánjának az egyetemes felügyelőhöz intézett következő leirata: 
4161/1899. szám. 
Méltóságos Prónay Dezső báró úrnak, a Szent István koronája országainak területén szer-
vezett ágostai hitvallású evangélikus egyház egyházi és iskolai egyetemes felügyelője, a fő-

rendiház tagja stb. stb. Ácsán. 
Méltóságos Báró úr! 

A horvát-szlavon-dalmát országos kir. kormánynak van szerencséje Méltóságoddal 
tisztelettel közölni, hogy a horvát-szlavon-dalmát országgyűlés által alkotott, O cs. és ap. kir. 
Felsége 1898. évi május hó y-én kelt legfelsőbb elhatározásával szentesített törvénynyel 
(Horvát- és Szlavonországban érvényes Törvények és Rendeletek Tára, 1898. évfolyam, 
V. darab, 30. sz.) a horvát- és szlavonországi ágostai és helvét hitvallású evangélikus egy-
házak külső jogi viszonyai rendezve vannak és hogy e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
1899. évi márczius hó 17-én kelt 4072. számú rendelettel (Törvény- és Rendeletek Tára, 
1899. évfolyam, VIII. darab. 36. sz.) a zsinat által alkotott ágostai hitvallású evangélikus egyház-
szervezeti 1893/94. évi törvények Horvát-Szlavonországok területére nézve is jogérvénye-
seknek nyilváníttattak. 

Az említett törvény, az annak végrehajtása tárgyában kiadott rendelettel együtt, 
•/. alatt hiteles fordításban mellékeltetik. 

Az említett zsinati egyházi törvények hatályának Horvát-Szlavonországok területére 
való kiterjesztése által elég lett téve a magyarországi főbb egyházi hatóságok és testületek 
részéről ismételten hangoztatott szükségnek és óhajnak; ezután pedig ugyanezen hatóságok 
és testületek gondjaira van bízva, hogy a fentemlített zsinati, valamint a jövőben alkotandó 
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azon törvényeket, melyek az egyetemes egyházra vonatkoznak, önkormányzati joguknál fogva, 
Horvát-Szlavonországok területén is életbe léptessék. 

Aminthogy ezen kir. kormány egyrészt az evangélikus egyházi hatóságokat és tes-
tületeket ebbeli működésükben készséggel támogatni hajlandó — mely irányban az alantas 
hatóságokat már kellőleg utasította is, — úgy másrészt kötelességének tartja Méltóságod 
figyelmét teljes tisztelettel felhívni az említett 1898. évi május hó 7—iki törvény 2. §-ának 
azon rendelkezésére, mely szerint a jövendőbeli zsinati törvények alkotásánál, nemkülönben 
ezeknek, valamint a már méglevő zsinati törvények alkalmazásánál is, Horvát-Szlavonországok 
területén teljes figyelembe veendő azon közjogi helyzet, a melyet ugyanezen országok Szt 
István koronája országainak keretében elfoglalnak és ugyancsak figyelembe veendők a horvát-
szlavonországi önkormányzati országos törvények. 

Minthogy pedig az illető zsinati törvények több oly intézkedést tartalmaznak, melyek 
a horvát-szlavon országos törvényekkel és Horvát-Szlavonországok közjogi helyzetével ellen-
tétben vannak, ennélfogva ezen kir. kormány teljes tisztelettel felhívja Méltóságod különös 
figyelmét arra, hogy ilyen intézkedések alkalmazásánál első sorban az országos törvények 
tartandók szem előtt és hogy ezen országok közjogi helyzete csorbát ne szenvedjen. 

A mi Ö cs. és kir. apostoli Felségét megillető legfőbb felügyeleti jog gyakorlását 
illeti, a mely jogot az 1898. évi május hó 7—iki törvény 3. §-a Horvát- és Szlavonországok 
területén Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánjára ruházta át, megjegyeztetik, hogy ezen kir. 
kormány vallás- és közoktatásügyi osztálya ezt a felügyeletet a Horvát- és Szlavonországok 
területén levő egyes evangélikus egyházi és iskolai intézeteknek összes alapjai és alapítványai 
fölött olyképen fogja gyakorolni, hogy minden év elteltével az ilyen alapok és alapítványok 
vagyoni állapotáról évi kimutatásokat fog magának előterjesztetni, mely kimutatásokból az 
alapítványok jövedelmeinek hováfordításáról, illetőleg az 1790: XXVI. t.-cz. 10. pontja értel-
mében arról kiván meggyőződést szerezni, vájjon az alapító akarata érvényesül-e? 

Ennek kapcsán teljes tisztelettel figyelmeztetik Méltóságod, az ágostai hitvallású 
evangélikus egyházszervezeti törvény 30. és 80., 141. és 162., 154., 126. és 128. §-ainak, 
az egyes egyházközségek területi viszonyai megváltoztatásának, új egyházközségek alakításának, 
valamint a főbb egyházi elöljárók és méltóságok személyzetében stb. történt változásoknak 
bejelentéséről szóló intézkedéseire — magától érthetőleg, a mennyiben mindezek Horvát- és 
Szlavonországok területére vonatkoznak. 

Hogy pedig ezen kir. kormány a jelenlegi állapotról teljesen tájékozva legyen, tisz-
telettel megkerestetik Méltóságod, hogy vagy az egyetemes egyházra, vagy pedig az illető 
egyházkerületekre vonatkozó tiszti czím- és névtárt ide megküldeni méltóztassék, illetőleg, 
ha ilyen, a jelenlegi állapotnak teljesen megfelelő tiszti czím- és névtár nem léteznék, úgy 
mindazon fokozatos egyházi testületek, hatóságok, méltóságok és tisztviselők czímeinek, ne-
veinek és székhelyeinek szives közlése kéretik, melyeknek, illetőleg kiknek hatásköre a horvát-
szlavonországi ágostai hitvallású evangélikus egyházra kiterjed, annyival inkább, mert ezen 
kir. kormány, különösen kezdetben, gyakran fog ama helyzetbe jutni, hogy az említett ható-
ságokkal és tisztviselőkkel levelezni lesz kénytelen, minélfogva pontosan tudnia kell, hogy 
kihez forduljon. 

A jövőben pedig méltóztassék elrendelni, hogy az illető tiszti czím- és névtárak 
mindjárt megjelenésükkor ide megküldessenek. 

Tisztelettel megkerestetik továbbá Méltóságod, hogy jövőben a Horvát-Szlavon-
országokra vonatkozó minden oly evangélikus egyházi ügyben, melyben a legfőbb közigaz-
gatási hatóság közbenjárására szükséges lesz, mindenkor közvetlenül ezen kir. országos kormány 
vallás- és közoktatásügyi osztályához méltóztassék fordulni, minthogy Horvát- és Szlavon-
országok az 1868. évi kiegyezési törvény (a magyar országgyűlés 1868: XXX. t.-cz.) 48. §-a 
értelmében vallás- és közoktatási ügyeikben mind törvényhozási, mind kormányzati tekin-
tetben teljes önkormányzati joggal bírnak. Ez irányban méltóztassék az alantas egyházi tes-
tületeket és hatóságokat is utasítani. 

Végül megjegyeztetik, hogy a zágrábi egyesült ágostai és helvét hitvallású evangé-
likus egyházközség és az eszéki ág. hitv, ev. egyházközség, melyek eddigelé egyik magyar-
országi főbb egyházi testülethez sem csatlakoztak, felhivattak, hogy az új egyházszervezeti 
törvények alapján szervezkedjenek; továbbá, hogy a zágrábi ág. és helv. hitv. ev. egyház-
község helyi alapszabálya, mely szerint eddig szervezve volt, hatályon kívül helyeztetett. 

Erről Méltóságod tudomás és szives további intézkedés végett tisztelettel értesíttetik, 
egyúttal pedig az említett 1898. évi május hó 7—iki törvény és ennek végrehajtása tárgyában 
kiadott 1899. évi márczius hó 17-én kelt 4072. számú rendelet 50—50 példánya mind saját, 
mind az illető egyházi hatóságok és községek hivatalos használatára mellékeltetik. 

Kelt Zágrábban, 1899. évi május hó 27-én. 
Gróf Khuen Hédervdry, s. k. 
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Úgyszintén bemutattatott a leirathoz mellékelt, a horvát- és szlavonországi evan-
gélikus egyházak ügyében alkotott és szentesített törvénynek, a mult évi jegyzőkönyvben 
foglalt egyszerű fordításnak megfelelő hiteles fordítása. Ezek kapcsán előterjesztetett jóvá-
hagyás végett a bányai egyházkerületnek ama határozata, a melylyel hozzájárult ahhoz, högy 
a bács-szerémi egyházmegyéhez tartozó szlavonországi evang. egyházközségek — ebből az 
egyházmegyéből kiválva — a bányai egyházkerület főhatósága alatt külön egyházmegyévé 
alakuljanak. 

Az egyetemes közgyűlés Horvát-Szlavonország bánjának leiratát, a mely 
szerint a horvát- és szlavonországi evangélikus egyházak ügyében alkotott és szen-
tesített törvények ki lettek hirdetve, tudomásul vévén, a bács-szerémi egyházme-
gyéhez tartozó szlavonországi evang. egyházközségeknek az egyházmegyéből való 
kiválását és a bányai egyházkerület főhatósága alatt külön egyházmegyévé leendő 
alakulását jóváhagyja és a bányai egyházkerületet fölhívja, hogy e határozatnak 
végrehajtása iránt saját hatáskörében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

8. (P.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 14. pontja kapcsán olvas-
tatott a theol. akadémiai nagybizottságnak a f. é. október hó 17-én tartott ülésén tárgyalás 
alá került ügyekre kiterjedő jelentése, melynek értelmében az 1899/900-ik tanévben a hall-
gatók száma 5-tel szaporodván, 35-re emelkedett, s az iskolai jótétemények kiosztása és a 
pályakérdések és szak vizsgálati írásbeli dolgozatok tételeinek kitűzése szabályszerűen meg-
történt, — a megelőző 1898/99. tanévben pedig az alap- és szakvizsgálatok megtartattak s 
a kisbizottság az igazgatónak, könyvtárosnak és az otthon felügyelő tanárnak a felmentést 
megadta, tudomásul vévén a pozsonyi gyülekezetnek azon intézkedését, hogy pénzügyi bizott-
ságának az akadémia igazgatója hivatalánál fogva állandó tagja. 

Tudomásul szolgál. 

9 Ugyanazon jelentésben tudomására hozza a nagybizottság az egyetemes köz-
gyűlésnek, hogy a tudományos egyetem bölcsészeti facultásáról a theologiára átlépő ifjak 
egyetemi éveinek a theol. akadémián való beszámítása ügyében, a tanári kar erre vonatkozó 
javaslatának megfelelően, végzésileg kimondotta, hogy a beszámítás mértéke csak a theol. 
akadémián eltöltött legalább egy félév után állapítható meg, az esetről-esetre való intézkedést 
a kisbizottság hatáskörébe utalván. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

10. Ugyanazon jelentésében a nagybizottság az egyetemes közgyűlés jóváhagyását 
kéri a különféle akadémiai alapoknak a theol. akadémiai pénztárban való kezelése s itt külön 
lapokon való nyilvántartása érdekében tett intézkedésére vonatkozólag. 

A közgyűlés az intézkedést jóváhagyólag veszi tudomásul. 

11. (P.) Ugyanazon jelentés II. 1. pontja értelmében az 1898/99-ik tanévről vezetett 
számadás szerint volt a theol. akadémiai pénztári bevétel 16.449 34 kr., a kiadás 15.765 frt 
61 kr., pénztári készlet tehát 1899. aug. 31-én 683 frt 73 kr. Ugyanakkor rúgott a mult 
években megtakarított összeg 138 frt 04 krra, mely jelenleg 117 frt 60 krra olvadt le. A 
pozsonyi egyház kezelése alatt levő akadémiai theol. tanári nyugdíjalap 1898-ik évi 706 frtnyi 
kamatjövedelméből az 559 frt 92 krnyi szükséglet fedezésén felül 146 frt 08 kr. a tőke 
gyarapítására fordíttatván, a vagyonállás 1899. január hó i -én 17.819 frt 32 krnyi összegben 
van nyilvántartva. A nagybizottság arra való utalással, hogy a számadások rendben találtattak, 
a pénztárosnak az 1898/99-ik tanévre vonatkozólag a felmentvény megszavazását javas-
latba hozza. 

A közgyűlés Kesztler Tivadar pénztárosnak az 1898/99-ik évi számadá-
sára vonatkozólag a felmentvényt, a fentartandók fentartásával, megszavazván, a 
jelentés e pontjait tudomásul veszi. 

12. (P.) Ugyanazon jelentés II. 2. pontja alatt a nagybizottság a mult évi egyete-
mes közgyűlés 16. jk. pontjában foglalt utasításnak megfelelően, a közalapból az akadémia 
számára állandósított 5000 frtnyi évi járulék tekintetbe vételével s a drágasági pótléknak a 

„ rendes díjazásba való beszámításával, a tanári fizetéseknek oly módon való rendszeresítését 
hozza javaslatba, a mint azok az általa következőleg összeállított 1899 — 1900-ik tanévi költség-
előirányzatba vannak beállítva: 

F e d e z e t . 
1. Egyetemes theol. alapból 1727 frt. 
2. Kerületek járuléka 1350 » 
3. Pozsonyi egyház . . 3100 » 

Oldal . . 6177 frt. 
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Átvitel . . 6177 frt. 
4. Zelenay-alapból 500 » 
5. Zsedényi » 250 » 
6. Gr. Pálffy » 800 » 
7. Reischel » 1500 » 
8. Reischel-alap tartaléktőkéjének kamatja 200 » 
9. Tandíj, fa és szertári illetékből 700 » 

10. A közalap gyarapítására szolgáló államsegélyből . 5000 » 
Összesen . .15,127 frt. 

S z ü k s é g l e t : 
1. Négy rendes tanár fizetése à 1800 frt 7200 frt. 
2. » » » lakbére à 600 frt 2400 » 
3. Egy rendkívüli tanár fizetése s lakbére 1 5 0 0 + 3 5 0 frt . 1850 » 
4. Ötödik rendes tanár küszöbön álló rendszeresítésére . . 430 » 
5. Egy magántanár fizetése s lakbére 1000 » 
6. Igazgató tiszteletdíja 200 » 
7. Nagybizottsági jegyző tiszteletdíja 30 » 
8. Tanárkari » » 30 » 
9 Gyakori, theol. tanár személyi pótléka . 300 » 

10. Énektanító díja 150 » 
11. Szolga bére 300 » 
12. Könyvtári illeték 200 » 
13' Könyvtáros tiszteletdíja 50 » 
14. Fűtés, világítás 200 » 
15. Szertár 70 » 
ié . Német és tót nyelvtan tanítására 400 » 
17. Vegyes kiadásokra . . 317 » 

Összesen . . 15127 frt. 
A nagybizottság előre felhívja az egyetemes közgyűlés figyelmét arra, hogy a jövő 

évben az ötödik rendes tanári székkel járó teljes fizetésnek a költségvetésbe való beállítása 
esetén, 120 frtnyi hiány fog mutatkozni, melynek pótlásáról gondoskodni keilend. 

Az egyetemes közgyűlés a tanári fizetéseknek a nagybizottság által java-
solt módon való rendszeresítését s az ennek tekintetbevételével összeállított 1899/900. 
évi költségvetési előirányzatot elfogadván, a jövő évben esetleg mutatkozó 120 frtnyi 
hiány pótlása végett szükséges intézkedésnek jegyzőkönyvi nyilvántartása mellett, 
határozati erőre emeli. 
13. (P.) Ugyanazon pont alatt nyomatékkal emeli ki a nagybizottság, hogy az 

akadémiai tanárok fizetésének az 1899/900-ik évi költségvetés keretében való rendezése 
nyugdíjügyük folyamatban levő szabályozásának nem praejudicál. 

Helyeslőleg tudomásul szolgál. 
14. (P.) Ugyanazon jelentés II. 3. pontja értelmében elfogadásra ajánlja a nagybi-

zottság a theol. akadémiai tanárok nyugdíjügyének rendezése végett az egyetemes egyházi 
nyugdíjintézeti ügyvivő által készített javaslatot. 

A nagybizottság továbbá tekintettel arra, hogy a tanárok nyugdíjigénye már az 
akadémia felállításakor a pozsonyi egyházzal kötött szerződés értelmében biztosíttatott, java-
solja, mondja kí az egyetemes közgyűlés, hogy a jelenleg működő tanároknak nyugdíjigényük 
megállapításánál az 189^-ik évet megelőző szolgálati évei is, az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően, méltányossági okokból tekintetbe veendők. 

Az egyetemes közgyűlés az akadémiai tanárok nyugdíjügyének rendezése 
tárgyában beterjesztett javaslatot elfogadván, azt a következőkben állapítja meg: 

«1. §. Az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet 6. §. a) pontja szerint 
jogosult theologiai tanárok nyugdíjigénye, az egyetemes nyugdíjintézet keretében, az 
alábbi szakaszok értelmében állapíttatik meg. 

2. A theologiai tanár nyugdíja, az egyetemes nyugdíjintézeti szabály-
rendelet 15. §.-ában megállapított 400 frt beszámításával, az első tíz tagsági év 
betöltése után évi 800 frt, husztagsági év betöltése után évi 1200 frt, és harmincz 
tagsági év betöltése után évi 1600 frt. 

3. §. A theologiai tanár özvegyének ellátási díja az egyetemes nyugdíj-
intézeti szabályrendelet 17. §-ában megállapított 200 frt beszámításával, férjének első 
husz tagsági évén belül évi 400 frt, a férj által betöltött husz tagsági év után 
pedig évi 600 frt. 
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4. §. A theologiai tanár árvájának neveltetési díja, az egyetemes nyugdíj-
intézeti szabályrendelet 19. §-ában megállapított 40 frt beszámításával évi 80 frt; 
a teljesen árváé pedig az ugyanazon §-ban megállapított 80 frt beszámításával, 
évi 120 frt. 

5. §. Fentartási járulékul az illető hittanintézet a magasabb nyugdíjra jogo-
sult minden egyes tanszék után, az e. ny. szabályrendelet 11. §.-ában megállapított 
évi 12 frton felül évenkint még 125 frtot köteles az egyetemes nyugdíjintézet 
pénztárába fizetni. 

6. §. A magasabb nyugdíjra jogosult theol. tanár belépési járuléka az e. 
ny. szabályrendelet 12. §.-ában megállapított 60 frton felül még egyszersminden-
korra 140 frt; évenkénti járuléka pedig, az ugyanazon §-ban megállapított 28 
frton felül még 22 frt. 

7. §. Ha theologiai tanár utóbb lelkészi állomásra lép át : a magasabb nyugdíjhoz 
szerzett jogosultságát megtarthatja : de ez esetben az előbbi 6. § -ban megállapított 
tagsági járulékon felül az 5. §.-ban kivánt fentartási járulékot is kell fizetnie. 

Ha viszont az egyetemes nyugdíjintézetben rendes tagsági joggal bíró 
lelkész vagy pedig helyettes theol. tanár utóbb rendes theol. tanárrá lesz: a maga-
sebb nyugdíjhoz feltételezett tagsági évei csak azon évtől kezdve számítattatnak, a 
melyben rendes theol. tanárrá lett, illetőleg a magasabb nyugdíjra jogosító járulékok 
befizetése megkezdődött. 

A jelenleg működő s a magasabb nyugdíjra való jogosultságot igénybe 
vett theol. tanárok tagsági évei 1898 január i-jétől számíttatnak. 

8. §. Az előző szakaszokban meghatározott kivételek mellett az egyetemes 
nyugdíjintézeti szabályrendelet minden többi határozmánya a theol. tanárokra s ezek 
özvegyeire és árváira nézve, az egyetemes nyugdíjintézet többi tagjaival egyenlően 
érvényben marad.» 

Egyúttal elrendeli, hogy a fentebbi szabályzattal az egyetemes egyházi 
nyugdíjintézeti szabályrendelet kiegészíttessék — végzésileg kimondván azt is hogy 
a jelenleg működő akadémiai tanárok nyugdíjigénye 1898 előtti szolgálati éveik 
beszámításával fog esetről esetre, méltányossági tekintetből s az eddigi gyakorlat-
nak megfelelően megállapíttatni. 

15. (P.) A megelőző pontban foglalt theol. tanári nyugdíj-szabályok végrehajtása 
tárgyában az akadémiai nagybizottság által beterjesztett indítvány elfogadásával 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a theologiai akadémia jelenlegi 
tanárai után a belépési járulék-többlet (6. §.) fejenkint 140 frtnyi összegben, az 
akadémia tulajdonában levő nyudíjintézeti czélra rendelt alaptőkéből fizettessék be, 
jövőben pedig a még rendelkezésre álló alaptőke, illetőleg ennek kamatjövedelme 
a fentebbi szabályrendelet 5. §-ában megállapított fentartási járulékok fedezésére 
szolgáljon. 

16. (P.) Minthogy a theol. akadémia tanárai érdekében megállapított, a 14. pont 
alatt foglalt nyugdíjintézeti szabályok értelmében a többi theol. intézetek tanárai is ugyan-
azon kötelezettség mellett ugyanazon nyugdíjkedvezményben részesülhetnek, 

felhívja az egyetemes közgyűlés a dunántúli és tiszai egyházkerületeket, 
hogy — a mennyiben theologiai tanáraik részére a fentebb megállapított kivételes 
kedvezményt igénybe venni óhajtanák — az erre vonatkozólag hozott közgyűlési 
határozataikat az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz jelentsék be. 

17. (P.) A theol. akadémiai nagybizottság jelentésének II. 4. pontja alatt beterjeszti 
a theologusok Otthonának 1899/900-ik tanévre megállapított következő költség-előirányzatát: 

F e d e z e t : 
1. Maradék 1898/99-ről 139 frt 79 kr. 
2. Kamatjövedelem 565 » — » 
3. Szálláspénz 1100 » — » 
4. Évi járulékok 780 » — » 
5. Adományok 205 » — » 
6. Vegyes bevétel 10 » 21 » 

Összeg 2800 frt — kr. 



S z ü k s é g l e t : 
1. Otthon felügyelő tanár tiszteletdíja . 200 frt — kr. 
2. Orvos tiszteletdíja 50 » — « 
3. Szolga bére 300 » — » 
4. Házbér 1300 » — » 
5. Fűtés 120 » — '» 
6. Világítás 125 » — » 
7. Mosás 350 » — » 
8. Könyvtár 40 » — » 
9. Jutalomdíjak . . . . . . . . 15 » — » 

10. Évi értesítő 85 » — » 
11. Vegyes s előre nem látott kiadás . 215 » — » 

Összeg: 2800 frt — kr. 

A nagybizottság arra való tekintettel, hogy az Otthon felügyelőjének állandósítása, 
illetőleg fizetésének rendszeresítése fedezet hiányában ez idő szerint még nem lehetséges, fel-
kéri az egyetemes közgyűlést, hogy jövőre ennek foganatosítására szükséges 309 forintnyi 
fedezetről gondoskodjék. 

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a Theologusok Otthonának 
1899/900. évi költségvetését, a felügyelő tanár fizetésének rendszeresítése végett a 
jövő évtől fogva szükségelt 300 forintnyi összegnek mi módon való fedezése tár-
gyában felhívja a pénzügyi bizottságot, hogy erre vonatkozó véleményes javaslatát 
a jövő évi közgyűlés elé terjeszsze. 

18. (P.) Ugyanazon jelentés II. 5. pontja szerint az Otthon mai készpénzvagyona 
15,096 frt 22 kr. A lefolyt évben Csömöz Miklós nyug. selmeczi lyceumi tanár alapítványát 
5182 frt 07 krnyi újabb adománynyal 7616 frt 14 krra, báró Prónay Dezső egyetemes fel-
ügyelő pedig régebbi alapítványát 100 frttal növelte. Gróf Pálffy János 12 öl tűzifát aján-
dékozott az Otthon ezéljaira és Hunfalvy Pálné úrnő b. e. férjének, az akadémia volt nagy-
bizottsági alelnökének s nagy jóltevőjének arczképét ajándékozta az intézetnek. 

Az egyetemes közgyűlés mindezeket örvendetes tudomásul véve az aka-
démia jóltevőinek hálás köszönetet szavaz. 

19. (P.) Ugyanazon jelentés II. 6. pontja alatt beterjeszti az akadémiai nagybizottság 
a theol. intézetek tanárai közös értekezletén, a theol. főiskolák összhangzatos működésének 
s a theol. oktatás s nevelésügy egyöntetű kezelésének biztosítása végett megállapított szer-
vezet következő javaslatát: 

A magyarhoni ág. hitv. ev. ker. theologiai főiskolák szervezete. 
I. Irányelvek. 

1. ». A magyarhoni ág. hitv. ev. ker. theol. főiskolák szervezése az 1891—93. évi 
zsinaton törvényhozásilag megállapított elvek (E. A. 216—220. §.) és meghatalmazás (E. A. 
221. §.) alapján az egyetemes egyház kizárólagos jogát alkotván, e theol. főiskolák egyete-
mes jellegénél fogva (E. A. 215. §.), az alább következő szabályzat az összes hazai ág. hitv. 
ev. theol. főiskolákra egyformán kötelező, fenhagyatván mindegyik theol. főiskolának a jog, 
hogy magának az említett zsinati törvények s ezen egyetemes szervezet által megszabott 
határon belül, külön helyi szabályzatot készíthessen. 

2. Ezen egyetemes szervezet alapján készített külön helyi főiskolai szabályok 
azonban csakis miután a fentartó hatóság útján az erre hivatott egyetemes iskolai bizott-
ságnak (E. A. 188. és 189. §-a.) bemutattattak s ettől jóváhagyattak, bírnak jogérvénynyel, 
de egyszersmind kötelező erővel is. 

3. §. Az ilyen, az erre hivatott egyetemes iskolai bizottság által elfogadott s jóvá-
hagyott szervezeten bármely theol. főiskola újból csakis e bizottság hozzájárulásával vál-
toztathat. 

4. §. A már létező jogi viszony, a melyben az egyes fentartó hatóságok s az általuk 
fentartott theol. főiskolák állanak, továbbra is érintetlenül fenmarad. 

II. A theol. főiskolák kormányzása. 
5. §. A theol. főiskoláknak igazgatása tekintetében az intézkedés joga a fentartó 

testületeket illeti meg, miért is annak közelebbi meghatározása az egyes főiskolák külön helyi 
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szervezetébe tartozik. Itt határozandók meg a theol. küligazgatási, tanulmányi s fegyelmi 
egység szemmeltartása mellett az egyes theol. főiskolák igazgatósági fórumainak hatáskörei 
is; jelen egyetemes szervezetbe csakis a tanári karoknak s valamennyi theol. főiskola főkor-
mányzó hatóságát képező egyetemes iskolai bizottság jog- és kötelességkörének megállapí-
tása tartozván. 

a) A tanári kar. 
6. §. A tanári karnak elnöke az igazgató (dekán), a kit, a helyi viszonyok által 

megszabott módon és időtartamra, a fentartó testület, a tanári kar meghallgatásával, a rendes 
tanárok közül választ; tagjai a rendes és rendkívüli tanárok, jegyzője a tanári kar által időről-
időre választott egy tanár. 

7. §. Igazgatási tekintetben a tanári karnak jog- és munkaköre a következő: 
«) Rendszerint havonként gyűlést tart a theol. főiskolát s hallgatóit illető ügyekben; 
ß) végrehajtja fenhatóságának a tanításra s fegyelemre vonatkozólag ezen szervezet 

alapján időnként hozott határozatait; 
t) úgy dologi, mint személyi ügyekben indokolt felterjesztéseket tesz, felhívásra vagy 

saját kezdeményezéséből ; 
8) a főiskola beléletéről fenhatóságának felterjesztéseket tesz, s az igazgató évi jelen-

tését előzetesen tudomásul veszi; 
e) indokolt véleményt ad tanárválasztásoknál; 
C) megvizsgálja az igazgató számadásait; 
r\) a főiskolai hallgatók fegyelmi ügyeiben, még pedig kisebb vétségek fölött vég-

érvényesen, nagyobb vétségek fölött elsőfokúlag ítél; 
jótéteményeket oszt, illetőleg azoknak kiosztására nézve ajánlatot tesz; 

0 a felettes hatóságokba saját kebeléből képviselőket választ; 
*) általában a főiskolai ügyrend és fegyelmi szabályzatok értelmében eljár, illetőleg 

azoknak megtartása fölött őrködik. 
8. §. Az igazgató: 
«) képviseli a főiskolát; 
ß) a tanári kar gyűléseinek elnöke s mint ilyen, ezeknek tanácskozásait előkészíti; 
y) végrehajtja a hatóságok törvényes rendelkezéseit s a tanári gyűlések határozatait; 
8) mint a főiskola ügyeinek vezetője, kormányzati, tanügyi s fegyelmi tekintetben 

közvetlenül gyakorolja a felügyeletet úgy a hallgatók, mint a különben vele egyenjogú ta-
nárok fölött; 

e) egyáltalán úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben a theol. főiskolának vezetője, 
kinek jog- és munkakörét bővebben az egyes helyi szervezeti szabályok írják körül (2. §.) ; 

0 az új igazgató hivatalba lépéséig az ügyeket vezeti. 
9. §. A jegyző vezeti a gyűlések jegyzőkönyveit s végzi mindazon teendőket, me-

lyeket reá, hivatása szempontjából, a helyi szervezési szabályzatok rónak. 

b) Az egyetemes theologiai tanügyi bizottság. 
10. §. (Lásd az egyetemes iskolai bizottság ide vonatkozó javaslatát.) 

III. A theol. főiskolák tanügye. 

11. §. A theol. főiskolák azon czélt, a melyet eléjük az E. A. 216. és 218. §§-ai 
tűztek ki, a bölcseimi és theologiai szaktudományok előadására s seminariumok vezetésére 
választott tanerőkkel négy évfolyam tartamán a következőleg érik el: 

a) Tananyag. 
12. §. A theol. főiskolákon kötelezőleg művelendők: 
a) a következő hat tudományszak (E. A. 218. §.): philosophiai szak (és pedig 

legalább bölcsészettörténet, vallástörténet, neveléstörténet s neveléstan) és theol. encyclopaedia; 
ó-szöv. nyelvészet és exegesis, legalább bevezetés és bibliai theologiával; új-szöv. nyelvészet 
és exegesis, hasonlóan; egyetemes egyháztörténet s hazai prot. egyháztörténet és legalább 
dogmatörténet symbolikával kapcsolatban; rendszeres theologia; gyakorlati theologia; 

ß) ezen most felsorolt tudományszakokból vett, velők párhuzamosan kezelt és az 
illető szaktanárok vezetése alatt álló seminariumok, oly czélból, hogy a hallgatók az önálló 
tud. munkálkodás becsével és helyes módszerével megismerkedhessenek s a hivatásuk által 
kívánt ügyességre is szert tehessenek. 

13. §. A helyi viszonyok szerint kötelezően tanítandók még. 
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a) a lelkészi gyakorlatra való előkészülés szempontjából, a gyakorlati seminariu-
mokkal kapcsolatban, a német és a bibliai tót nyelv, a melyek közül a hallgatók tetszés 
szerint kötelezik magukat valamelyiknek megtanulására; 

fi) a latin nyelv, kapcsolatban a történeti vagy rendszeres seminariumokkal ; 
t) az ének, és pedig az énekelmélet, kar és liturgikus ének. 
14. Előadás s hallgatás szempontjából teljes szabad tárgyak a bölcsészeinek és a 

theologiának bármely szakába vágó egyéb, a fent (12. §.) elősoroltak között nem foglalt 
tárgyai. 

b) A tananyag beosztása. 

15. §. A 12—14- §§-ban közölt tananyag közelebbi beosztása, illetőleg a részletes 
tantervnek megállapítása az egyes főiskolák házi ügye s korlátait csakis a tanczél által köve-
telt helyes tanítási rendszer és az alább megállapítandó vizsgák (19. és 21. §.) képezik. 

ié . §. Az előző 15. §-ból folyólag: 
a) okvetlen beillesztendők az első évfolyam keretébe a theol. encyclopaedia, az 

ó-szöv. nyelvészet s az új-szövetségi írásmagyarázattal kapcsolatban az újszöv. nyelvészet; 
ß) okvetlen beillesztendők az első és második évfolyam keretébe a bölcsészeti és 

neveléstudományi tantárgyak s az egyetemes és magyar prot. egyháztörténet; 
7) okvetlen beillesztendő a harmadik év keretébe a ker. hittan ; 
8) a negyedikbe pedig a ker. erkölcstan; 
e) okvetlen beillesztendők a harmadik és negyedik évfolyam keretébe a gyakorlati 

theol. tudományok; 
C) mind a négy évfolyamon át előadandók az ó - és új-szövetségi exegetikai tudo-

mányok ; 
"l) hasonlóan okvetlenül beillesztendők az első és második évfolyam keretébe a böl-

csészeti és történelmi, a harmadik és negyedik évfolyam keretébe az exegetikai és systema-
tikai, valamennyi évfolyam keretébe pedig a gyakorlati theologiai seminariumok. 

Megjegyeztetik, hogy azon theol. főiskolákban, a melyekben ez idő szerint a IV-ik 
tanfolyam szervezve nincs, illetőleg a megfelelő számú tanerők hiányoznak, a tantárgyak be-
osztása átmenetileg, combinatióval eszközölhető. 

17. §. A kötelezett tantárgyaknak tanfolyam és idő szerint meghatározott soro-
zatban való előadására köteleztetnek ugyan a tanárok; azonban, hogyha a főiskola tanrendje 
megengedi és a tanári kar javaslatára a fentartó hatóság által elfogadtatik, kicserélve, sőt a 
szakukhoz szorosan nem tartozó tantárgyakból is tarthatnak időnként előadásokat. 

18. §. A főiskolák előadási és tannyelve kizárólag a magyar, illetőleg a gyakorlati 
seminariumokban az egyházban használatos más nyelvek is. 

c) Vizsgálatok. 

19. §. Minden theol. hallgató az első két évfolyam szabályszerű bevégzésével és 
pedig mindig a második évfolyam végével, alapvizsgálatra bocsáttatik, a melynek tárgyai : 

«) theol. encyclopaedia; 
ß) a bölcsészettörténet s a neveléstan történeti alapon; 
7) az egyetemes és magyar prot. egyháztörténet. 
20. §. A theol. főiskolák harmadik évfolyamába csak azok vehetők fel, a kik az 

alapvizsgálatot sikerrel letették. Feltételes felvételnek alapvizsgálati bizonyítvány nélkül helye nincs. 
21. §. A felső két évfolyam szabályszerű elvégeztével, tehát a negyedik évfolyam 

végén szakvizsga tartatik, melynek feladata, hogy az illető theol. főiskola tanári kara meg-
győződést szerezzen arról, vájjon a vizsgázó a lelkészi hivatáshoz a kellő tud. előképzettséget 
megszerezte-e. 

E szakvizsga tárgyai: 
a) ó - és új-szöv. exegesis nyelvészeti-történeti alapon, bibi. theologiai feldolgozással; 
ß) rendszeres theologia; 
7) a gyakorlati theologia (általános elvi szempontból). 
22. §. Ezen szakvizsgát megelőzőleg tartozik minden hallgató : 
«) kimutatni, hogy mind a négy tanfolyamot szabályszerűen elvégezte (33. §.); 
ß) az exegetikai és rendszeres theol. tudományok köréből egy-egy házi dolgozatul 

nyert feladatot sikerrel megoldani. 
23. §. Mindkét vizsgálat azon hazai főiskolán teendő le, a melyen a hallgató a 

vizsgát megelőző utolsó semestert töltötte. 
24. §. Mindkét vizsgálat elnöke az illető theol. főiskola igazgatója, s tagjai a szak-

tanárok és azokra az illető intézetnek az ellenőrzésre hivatott felettes hatóságai meghívandók. 
25. §. A vizsgálatokról jegyzőkönyv s anyakönyv vezetendő. 

10 
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26. §. A vizsgálat eredményét, a szaktanár véleménye alapján, a vizsgáló-bizottság 
állapítja meg. Jegyei, tantárgyak szerint: «jeles», «jó», «elégséges», «elégtelen»; s ezek alapján 
kifejezendő, hogy a vizsgázó a vizsgát «megállotta» vagy «meg nem állotta». 

Az erkölcsi viseletre nézve mindkét vizsgánál a jegyek: «jó» vagy «törvényszerű». 
27. §. A ki valamely vizsgát a rendes határidőn elmulaszt, de azt később íe akarja 

tenni, köteles a közbeeső idő miként való eltöltését igazolni. 
28. §. A vizsgálatnál az egy tárgyból bukott, vagy e /vizsgálatról igazolt ok miatt 

elmaradt hallgató tehet a tanári kar által kitűzött határidőben javító, illetőleg pótló vizsgá-
latot ; két vagy több tárgyból elégtelen osztályzatot nyert, valamint, a bár csak egy tárgyból 
is a javító vizsgát meg nem állott vagy a rendes vizsgát igazolatlanul elmulasztott hallgató 
azonban az egész vizsgálatnak rendes határidőn való ismétlésére utasíttatik. 

Úgy az alap-, mint a szakvizsgálat csakis egyszer ismételhető. Az ismételve bukott 
hallgató, mint e pályára képtelen, végkép elutasíttatik. 

29. §. Mindkét vizsgálatról külön az illető főiskola pecsétjével ellátott bizonyítvány 
állítandó ki, melyet a bizottság összes tagjai aláírnak. 

d) Colloquiumok. 
30. §. A theol. főiskolák rendes hallgatói kötelesek az egyes félévek végével, ki-

véve azon féléveket, a melyeknek végén alap-, illetőleg szakvizsgálatot tesznek, az összes 
kötelezett tantárgyakból colloquálni. E colloquiumok eredményét, valamint a látogatási jegyeket 
a leczkekönyvbe az illető szaktanár bejegyzi. 

A colloquiumok jegyei: «jeles», «jó», «elégséges», «elégtelen». 
A látogatások jegyei : «szorgalmas», «rendes», «változó», «hanyag». 

e) Tanítási és szünidő. 

31. §. Az előadások időszerint való beosztását az egyes főiskolai tanári karok álla-
pítják meg. 

32. §. A tanév minden theol. főiskolán a szept. i-től június végéig terjedő tíz hó -
napból áll és két félévre oszlik, melyeknek választója január 31. 

33. A július és augusztus havi nagy szüneteken kívül évközi szünetek: karácsony 
és húsvét idején 14—14 nap s a két félév között (febr. 1 —10.) 10 nap. 

f j Tanárok; értekezletek. 
34. §. A theol. főiskolák tanárai: rendes, rendkívüli és magántanárok. Legutóbbiak 

az intézet kormányzásában részt nem vesznek (6. §.), de didaktikai és fegyelmi ügyekben 
tanácskozási s szavazati joggal bírnak. • 

35. §. Rendes tanárok azok, a kik az egyetemes egyház által (1888. évi jkv. 18. p.) 
megkívánt vizsgát sikerrel megállották, ennek alapján a tanári esküt letették s az összes illet-
ményekkel hiványszerűen, véglegesen alkalmaztattak valamely főiskolai tanszéknek szakszerű 
betöltésére. 

36. §. Rendkívüli tanárok azok, a kik vagy a rendes tanárokéval egyenlő tudomá-
nyos qualificatió alapján, de nem véglegesen vannak valamely főiskolán alkalmazva, — vagy 
pedig rendes tanszékre hiványszerűen választattak meg, de még az előző §-ban megkívánt 
tudományos qualificatiót meg nem szerezték. 

37. § Magántanárok, a kik a theologia szabályszerű elvégzése után bármely theol. 
főiskola fenhatóságától engedélyt nyertek vagy alkalmaztattak arra, hogy az illető főiskolán 
bizonyos szakból előadásokat tarthassanak. 

38. §. A rendes tanerők fizetés- és nyugdíjügyét az E. A. 195. és 196. §§-ai 
szabályozzák, 

39. §. A tanárokat s a gyakorlati ügyességek tanítására szükséges melléktanerőket 
az illető főiskolák fentartó testületei választják, a felsőbb hatóságok jóváhagyása, illetőleg 
tudomásul vétele mellett. (E. A. 198. §.) 

40. §. A tanári karnak feladata, didaktikai és paedagogiai szempontból, az egyén 
tudományos meggyőződésének tiszteletben tartásával (E. A. 220. §.) lehetőleg egyöntetű 
módszeres eljárást követni, s ennek elérhetése szempontjából a szükség szerint didaktikai érte-
kezleteket tartani, a melyekről az igazgatónál előre bejelentendő ok nélkül egy tanár sem 
maradhat el. 

Szorosabb értelemben vett oktatás szempontjából tartoznak a tanárok az előadá-
sokat a megszabott időben pontosan megtartani s oda törekedni, hogy a hallgatók tudo-
mányszomja kielégíttetést találván, azok munkakedve fokoztassék s a megszakítás nélkül való 
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tanítás és tanulmányozás vágya a tanár jó példájában s útmutató készségében biztos táp-
erőt nyerjen. 

Jellemképzés szempontjából a tanárok legyenek maguk is teljes, önálló keresztyén 
jellemek, egyház és haza iránti szeretetben a nevelésükre bízott ifjúságnak méltó mesterei. 

g) Főiskolai hallgatók. 

41. §. A theol. főiskolák hallgatói kétfélék, t. i. rendesek és rendkívüliek. 
«) Rendes hallgatókul bármely theol. főiskolán minden év, illetőleg egyik theol. 

főiskolából a másikba minden félév elején azon ifjak veendők fel, a kik 
1. valamely hazai középiskolát szabályszerűen befejezték s érettségi vizsgálatot 

tettek. A latin és görög nyelvből való érettségi jegyek a felvétel elengedhetlen kellékei; 
2. kik más theol. főiskolából érvényes bizonyítványt (leczkekönyv) s egyéb 

igazoló okiratokat (érettségi, alapvizsgálati bizonyítványokat s esetleg elbocsátó-levelet) m u -
tatnak fel ; 

3. a kik tanfolyamuk ideiglenes megszakítása esetében, még a közbeeső idő-
nek hol és miként történt eltöltését is elfogadható módon igazolják. 

ß) Rendkívüli hallgatóul felvehető minden tisztességes és a theologiával való fog-
lalkozásra kellő előismeretekkel bíró egyén, a kit a tárgy iránt való érdeklődés vonz a theo-
logiának vagy a theologia egyik-másik szakának hallgatására. 

Azon rendkívüli hallgatók, a kik a latin vagy görög nyelvből az érettségi jegyet 
deczember hó végéig megszerzik, a rendes hallgatók közé számíttatnak. 

r) A tud. egyetem philosophiai (nyelv és történettudományi) facultásán két semes-
ternél többet végzett jelentkezők, legfeljebb csak a második évfolyamba vehetők fel. Ez esetről 
azonban a fenhatóságnak mindig jelentés teendő. 

A ki a tud. egyetem bármely szakáról az első félév folyamán jelentkezik, az a theo-
logiának második semesterébe felvehető, azonban utólagosan az első félév tárgyaiból lecol-
loquálni köteles. 

42. §. A rendes hallgatókra az illető theol. főiskola házi szabályzatában foglalt 
összes hallgatói jogok és kötelességek vonatkoznak, a rendkívüliek a hallgatáson kívül semmi 
jogban nem részesülnek, kötelesek azonban magukat az illető főiskola reájuk vonatkozó ren-
delkezéseinek alávetni. 

43. §. A theologiák négy tanfolyamából legalább három, bármely hazai hasonló 
évfolyammal bíró theol. főiskolán elvégezhető, a negyedik pedig külföldön is. Kívánatos 
azonban, hogy a külföldi egyetemekre a hallgatók csakis a teljesen elvégzett négy évfolyam 
után menjenek ki. 4 

44. Valamely theol. főiskola kötelékeiből kiválnak a hallgatók : a) szabályszerű el-
távozás útján bármely semester végén, vagy tanulmányaiknak egészben való elvégeztével ; és 
b) eltávolítás által. Az eltávolítás ismét lehet «) vagy egyszerű eltanácsolás (consilium abeundi) 
a tanári kar által, ß) vagy kizáratás. A kizáratás ismét vagy egy biz. theol. főiskolából lehető, 
a mely esetben az illető főiskola fentartó hatóságát illeti meg a végérvényes ítélet, — vagy 
valamennyi bazai theol. főiskolából, mely esetben a végdöntés jogát az egyetemes theol. 
tanügyi bizottság gyakorolja. 

h) Könyvtár, taneszközök. 

45. §. Minden theol. főiskolának egy, a theol. szaktudomány czéljainak megfelelő, 
a tanárok és hallgatók által mindig használható, rendes könyvtáros által kezelt, jól rendezett 
s lehetőleg olvasóteremmel ellátott szakkönyvtárral kell felszerelve lennie, s egyáltalán mind-
azon taneszközökkel, a melyek a theol. szakoktatás ezéljából okvetlen szükségesek. 

i) Tandíjösztöndíjak, jótétemények. 
46. §. Mindez ügyek az egyes theol. főiskolák külön házi belügyét képezik, s házi 

szabályzat alá esnek. (2. §.) 

k) Index, elbocsátó, bizonyítványok. 
47. §. Valamennyi theol. intézeten egyezően rovatolt leczkekönyv, vizsgálati anya-

könyv-, bizonyítvány- és elbocsátó-ürlapok létesítendők. 

I) Társulati élet; fegyelmi szabályok. 
^ 48. §. Fenhatósági engedély s tanári ellenőrzés mellett a hallgatóságnak minden 

theol. főiskolában, az intézet czéljaival megegyező szabad társulatalakítási jog engedtetik meg, 
kivéve a nemzetiségi vagy politikai irányú egyleteket. 

4.* 
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49. §. Fegyelmi ügyekben: 
«) tanárok felett irányadók az E. A. 345., 347., 349. §§-ai; 
ß) a hallgatókra nézve pedig az egyes theol. főiskolák által külön házilag készített 

s az egyetemes iskolai bizottság által jóváhagyott helyi fegyelmi szabályok irányadók. 
Kivánatos, hogy főleg erkölcsi szempontból az ifjúság autonom belélete minél sza-

badabban s önállóbban fejlesztessék. 
50. §. Minden fegyelmi s más egyéb ügyben hozott oly határozatok, melyek más 

főiskolákat is érdekelnek, ezekkel tudomásulvétel s miheztartás végett közlendők. — A theol. 
főiskolák egymás határozatait tiszteletben tartani tartoznak. 

IV. A theol. főiskolák anyagi ügyei. 

51. §. Minden theol. főiskola anyagi ügyei a történeti fejlődésnek megfelelő házi 
szabályzat útján szervezve lévén, ezen szervezet továbbra is érintetlen marad, épségben tar-
tatván azonban az egyetemes iskolai bizottságnak, illetőleg az egyetemes gyűlésnek legfőbb 
ellenőrző joga. 

V. A theol. főiskolák nemei. 

52. §. A theol. főiskolák, ha a szakrendszer alapján (12. §. «) teljesen szervezve 
vannak, theologiai fakultások; ha pedig ilyen szervezetük nincsen, theologiai intézetek. 
(E. A. 218. §.) 

Letárgyaltatott és megállapíttatott a három ágost. hitv. ev. testvér theol. intézet tanárainak 
Sopronban 7898. okt. 17. és 18-án és Pozsonyban 1899. jún. 2 6-án tartott közös értekezletein. 

Poszvék Sándor, Stromp László, 
értekezleti elnök. értekezleti jegyző. 

A közgyűlés a javaslatot véleményadás végett az egyházkerületekhez utalja. 

20. (P.) Ugyanazon jelentés kapcsán az egyetemes felügyelő tudomására hozza a 
közgyűlésnek, hogy Ritter Károly, tekintettel meggyengült egészségére, az akadémiai nagy-
bizottsági tagságról lemondott. 

A közgyűlés a lemondást, Ritter Károly esperes buzgó működésének mél-
tánylása mellett, tudomásul veszi. 

21. (P.) Ugyanazon jelentés kapcsán s a mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 14. 
pontjára való hivatkozással jelenti a pozsonyi gyülekezet felügyelője, hogy néh. Nikodém 
János, volt aradi lelkész, végrendeletileg tett alapítványát nem a theol. akadémia, hanem a 
pozsonyi lyceum javára rendelte. 

A közgyűlés felhívja az egyetemes ügyészt, hogy a pozsonyi gyülekezettel 
érintkezésbe lépve, a végrendeletet szerezze meg, s a mennyiben az egyetemes 
egyház érdekelve volna, érdekét képviselve, az ügyről tegyen jelentést 

22. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 18—ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
jelentése, mely szerint, tekintettel arra, hogy a mult évről pénztári felesleg maradt, a theo-
logiai tanárok közös értekezletének költségei részbeni fedezésére, az 1899-ik évre 100 frtot 
szavazott meg s az egyetemes pénztárnokot ezen összegnek a jelzett czélra a theologiai aka-
démia pénztárába való küldésére utasította. 

Tudomásul szolgál. 

23. (Gy.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 21-ik pontjánál olvas-
tatott a pénzügyi bizottság jelentése, mely szerint a bizottság, tekintettel a mult évről ma-
radt pénztári feleslegre, az «Ev. theologusok Otthona» részére az 1899. évre 100 forintot 
szavazott meg, s az egyetemes pénztárost utasította, hogy ezen összeget a jelzett czélra a 
theologiai akadémia pénztárának küldje meg 

Tudomásul szolgál. 

24. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 24-ik pontjánál felvé-
tetett az elnöki jelentés 4-ik pontja, a mely szerint a jog- és alkotmányügyi bizottság az 
oroszvári párbérügyben a felterjesztéseket és kérvényeket elkészítette és a képviselőházhoz 
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intézett kérvény beadására Szentiványi Árpád egyházi kerületi felügyelő urat kérte fel, ki a 
kérvényt már be is nyújtotta. 

Tudomásul szolgál. 

25. (G.) Napirendre vétetett az egyetemes tanügyi bizottság évi jelentése, mely 
bevezető részében kegyeletesen emlékezik meg a tanügyi bizottság érdemes tagjának, néhai 
Batizfalvy István nyugalmazott tanárnak elhunytáról. 

A közgyűlés a maga részéről is hálás kegyelettel foglalja jegyzőkönyvébe 
az elhunyt veterán tanár, az egyetemes tanügyi bizottság egykori jegyzője emlékét 
és érdemeit: mint a ki közhasznú és sikeres működésével nemcsak a tanszéken, 
hanem az irodalom terén is az evangélikus iskolák régi jó hírnevének fentartói 
között kiváló tényező volt, s lelkes egyházszeretettel párosult tudományát és gazdag 
tapasztalatait egyetemes tanügyeink szolgálatában mindvégig teljes ügybuzgósággal 
érvényesítette s gyümölcsöztette. 

26. (G.) Ugyanazon jelentés i. pontjában a tanügyi bizottság jelenti, hogy a nép-
iskolai statisztikai táblák helyesebb kitöltését czélzó utasítást, a m. é. egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 27. pontja szerint kimondott határozatnak megfelelően elkészítette s kinyo-
matva a folyó év elején az egyházkerületeknek megküldötte, 

Tudomásul szolgál. 

27. (G.) Ugyanazon jeleutés 2. pontja szerint, a késmárki főgymnasiumnak az 
államsegély igénybevételéhez előzetesen szükséges egyházhatósági engedélyért felterjesztett 
folyamodványára vonatkozólag a tanügyi bizottság, ámbár a maga részéről a folyamodványt 
teljesen indokoltnak találja, s az engedély megadása ellen semmiféle akadályt nem lát fen-
forogni: tekintettel mégis a Jóny Tivadar-féle, ezen főgymnasium felekezeti jellegének ép-
ségben való fentartásához kötött alapítványra, azt javasolja, hogy a folyamodvány kiadassék 
szakvéleményezés végett a jogügyi bizottságnak. 

A közgyűlés ehhez képest a tárgyalás alatt levő folyamodványt átteszi 
véleményadás végett a jogügyi bizottsághoz, s egyszersmind kijelenti, hogy ha e 
bizottság az államsegély igénybevételét nem találná ellentétben állónak a főgymna-
sium felekezeti jellegének fentartását czélzó Jóny Tivadar-féle végrendelettel: abban 
az esetben a kért előzetes engedélyt a közgyűlés már a jelen határozatával megadja. 

28. (G.) Ugyanazon jelentés 3. pontja alatt, a confirmatiói oktatás ellenőrzése és 
egyöntetűvé tétele tárgyában, a m. é. közgyűlés jegyzőkönyvének i n . pontja alatt, a dunán-
túli egyházkerület által tett indítványra vonatkozalóg a tanügyi bizottság a következő javas-
latát terjeszti elő: 

a) mondja ki az egyetemes gyűlés, hogy a confirmatiói oktatásnál kéziratos könyvek-
vágy füzetek használata tiltva van s a nyomtatott könyvek közül is csupán az egyetemes 
gyűlés által engedélyezettek használandók; 

b) hívja fel az egyházkerületeket, hogy a kebelükben már engedélyezett vagy enge-
délyezésre érdemesnek tartott káték és vallástani könyvek jegyzékét az egyetemes gyűléshez 
terjeszszék fel oly czélból, hogy ezek alapján az egyetemes érvénynyel engedélyezendő ilyféle 
könyvek jegyzéke elkészíthető legyen ; 

c) addig is, míg az előző pontban javasolt egyetemes intézkedés létrejöhetne, a 
confirmatiói oktatásnál használandó kátékat a kerületek magok jelöljék ki s a kijelölt káték 
jegyzékét miheztartás végett az esperesek útján közöljék az egyes lelkészekkel; 

d) a confirmatiói oktatást az esperesek útján a püspökök ellenőrizzék; ehhez képest 
a lelkészek az általok végzett confirmatiói oktatás idejéről, tartamáról és a használt tanköny-
vekről évenként jelentést tartoznak az esperesekhez felterjeszteni; 

e) tekintettel a confirmatiói oktatásnak egyfelől nagy fontosságára, másfelől azon 
tapasztalatra, hogy ezen oktatásnak hat heti tartama nem bizonyult elégségesnek : mondja ki 
az egyetemes gyűlés, hogy a confirmatiói oktatás legalább két hónapig tartson; a lelké-
szeknek gondjuk legyen rá, hogy egy gyermek se maradjon confirmálatlanul ; s maga a con-
firmatió az alkalomhoz illő ünnepélyességgel menjen végbe. 

Ezen javaslatot a közgyűlés az egyházkerületekkel közli, arra vonatkozó 
nyilatkozataik elvárása mellett. 

29. (G.) Ugyanazon jelentés 4. pontjában a tanügyi bizottság előterjeszti, hogy a 
dunáninneni egyházkerület püspöke abból az alkalomból, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
ministernek 1899. évi 1513. sz. a. a középiskolai tanulók házi feladatainak korlátozása tár-

5 
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gyában kibocsátott rendelete a tudomásvétel és esetleges intézkedés végette püspökeinknek is 
megküldetett, — felhívta a tanügyi bizottságot, hogy a kérdést érdemlegesen tárgyalja, tekin-
tettel arra is, hogy ha a tanulók vasárnapi pihenőt nyernek, az istentisztelet rendesebb láto-
gatására volnának kötelezendők. 

A tanügyi bizottság az idézett ministeri rendelet intentióját, hogy a középiskolai 
tanulók házi feladatokkal túl ne terheltessenek, vasárnapon pedig lehetőleg egészen mentek 
maradjanak a házi feladatoktól és leczkék tanulásától, — paedagogiai szempontból helyesli és 
javasolja, hogy a házi feladatok a mi középiskoláinkban is ily értelemben korlátoztassanak. 

E kérdéssel azonban a tanulók templombajárását a bizottság nem tartja összefüg-
gésbe hozhatónak; és tekintettel arra, hogy az egyetemes gyűlésnek az istentisztelet látoga-
tására vonatkozólag van már egyetemes érvényű határozata (Középisk. Rendtartás 51. §.) 
s hogy ez a határozat, a mint az iskolai igazgatók külön jelentései igazolják, végre is van 
hajtva, illetőleg hogy az istentisztelet látogatásáról a helyi viszonyokhoz képest valamennyi 
középiskolánkban kellően gondoskodva van : a bizottság a tanulók templomba járásának kér-
désében külön határozatot vagy intézkedést ez idő szerint nem tart szükségesnek. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elfogadván: határozatilag ki-
mondja, hogy középiskoláinkban a házi feladatok a vasárnapra való tekintettel kor-
látoztassanak ; a templombajárásra vonatkozó bizottsági előterjesztést pedig a köz-
gyűlés tudomásul veszi. 

30. (G.) Ugyanazon jelentés 5. pontjában a tanügyi bizottság, Fischer/Miklós biz. 
tagnak s a tiszai egyházkerületi tanárok értekezlete elnökének indítványa következtében, arra 
kéri az egyetemes közgyűlést, hogy az állami tanárok által élvezett vasúti kedvezménynek 
egyszersmind a felekezetünkbeli tanárok részére való megadása czéljából illetékes helyre fel-
terjesztést tegyen. 

A közgyűlés ennélfogva felkérni határozza a vallás- és közoktatásügyi 
ministert, hogy megszüntetve az államilag kinevezett és a felekezet által választott 
tanárok között e tekintetben fennálló különbséget, a vasúti kedvezményt a feleke-
zetünkbeli tanárok részére is kieszközölni szíveskedjék. 

31. (G.) Ugyanazon jelentés 6. pontja így szól: Bírálatra, engedélyezés czéljából, a 
következő 11 tankönyv terjesztetett be a tanügyi bizottsághoz : 

d) Bibliaismertetés, Palesztina földrajzával ; középiskolák, polgári és felsőbb leány-
iskolák használatára írta Thomay József ág. hitv. ev. lelkész. Szeged, 1900. 

b) Evangéliumi Káté. Népiskoláknak tankönyvül, konfirmandusoknak vezérkönyvül 
és ismétlősöknek kézikönyvül írta Geduly Lajos újpesti ev. lelkész. Újpest, 1899. 

c) Dr. Luther Márton Kis Kátéja. Az eredeti latin és német szövegből fordította 
Adorján Ferencz nyíregyházi főgymn tanár. Kézirat. 

d) Slovenskf Abecedár a Prvá Cítanka, sostavil Ján Bella. Budapest, 1896. 
e) II—há Cítanka, sostavil Ján Bella. B.-Csaba, 1893. 

/ ) Ucebnica a Cítanka, sostavil Ján Bella. Budapest, 1894. 
g) Wybor biblickych histórií, sostavil Ján Bella. B.-Csaba, 1896. 
Ii) Olvasókönyv az ág. hitv. ev. népiskolák alsóbb osztályai számára. Szerkesztette 

Németh Lajos. B.-Csaba, 1897. 
1) Számvetési Példatár, az elemi népiskolák II—ik osztálya számára. Szerkesztette 

Németh Lajos, B.-Csaba, 1897. 
k) Bibliai Történetek, a czeglédi ág. h. ev. elemi iskola III—ik osztálya számára; 

szerkesztette Alexy Lajos. Czegléd, 1896. 
/ ) Czegléd város és Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye Földrajza, a czeglédi ág. h. ev. 

elemi iskola III—ik osztálya számára; szerkesztette Alexy Lajos, Czegléd, 1896. 
A tanügyi bizottság a szakbirálók véleménye alapján javasolja, hogy a felsorolt tan-

könyvek közül Alexy Lajos Bibliai Történetek czimű könyve egyrészt azért, mert a bányai 
egyházkerület által 1893-ban elfogadott s máig érvényben lévő vallásoktatási tervnek nem 
felel meg ; másrészt tárgyi tévedései és módszerének fogyatkozásai miatt ne engedélyeztessék ; 
a többi tíz könyv engedélyezhető, a következő feltételek alatt: 

aa) az engedély csupán azon iskolákra, illetőleg azon osztályokra szóljon, melyek 
az egyes könyvek czímlapján nyomtatásban tel vannak tüntetve; Thomay József Bibliaismer-
tetés czimű könyvének engedélyezése pedig a középiskolák V-ik osztályára s egyéb taninté-
zetek hasonló fokú osztályaira szoríttassék ; 

bb) továbbá az engedély a könyveknek csupán mostani kiadására legyen érvényes; 
a szerzők köteleztessenek arra, hogy egy esetleges új kiadásban a szakbirálók által kifogásolt 
hibákat kijavítsák, mi végből a bírálatok velők közöltessenek; 
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ce) végül pedig, mivel kéziratok tankönyvül nem engedélyezhetők, Adorján Ferencz 
a dr. Luther Márton Kis Kátéjá-wdk fordítását, melyet kéziratban adott be, kinyomatni 
tartozzék. 

A tanügyi bizottság ezen javaslata egész terjedelmében elfogadtatván, a 
közgyűlés azt határozati erőre emeli. 

32. (G.) Ugyanazon jelentés 7. pontja szerint, a tanügyi bizottság, az iskolák 
1898/9. tanévi állapotáról szerkesztett kimutatását terjeszti be, mely a következő: 

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 1898/9. iskolai évben következőkép állottak: 

A) A bányai egyházkerületben volt 347.353 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
23.320, leány 22.217, összesen 45.537 tanköteles gyermek ; 13 — 15 éves fiú 9464, leány 
9187, összesen 18.651 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 32.784, 
leány 31,404, összesen 64.188 tanköteles gyermek; a tanköteles gyermekek a lélekszám 
i8'5°/0-át teszik. 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 18.847, leány 17.735, összesen 36.582 gyermek; ismétlő iskolába: fiú: 5137, 
leány 5242, összezen 10.379 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 3596, leány 3188, összesen 
6784 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 1881, leány 1716, összesen 3597 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 501, leány 808, összesen 1309 gyermek; magánintézetbe fiú 131, leány 
180, összesen 311 gyermek; középiskolába fiú: 1010, leány 50, összesen 1060 gyermek. 
Iskolába járt tehát; fiú 31.103, leány 28.919, összesen 60.022 gyermek, vagyis a tankötele-
sek 93.5°/0-a. Iskolába nem járt: fiú 1681, leány 2485, összesen 4166 tanköteles gyermek, 
vagyis a tankötelesek 6'5°/0-a. A gyermekek mulasztottak összesen 315.578 félnapot, s így 
a mindennapi elemi iskolába járt gyermek mindegyike mulasztott átlag 7 félnapot. Mulasz-
tásokért megbüntettetett 728 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású 
járt: fiú 913, leány 913, összesen 1826 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 445 (80-al kevesebb, mint a megelőző évben), 
ezek közül képesített 390, nem képesített 55, rendes tanító 398, segédtanító 47. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 392, községi vagy állami 67. Az egyház tulaj-
donát képezte 380, bérelt volt 12. Jó karban volt 370, rossz karban 22. Az iskolák épüle-
teiben volt: tanterem 430, tanítói lak 353. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 77, 
testgyakorló 51. 

A népiskolák taneszközei közül volt : fekete írótábla 696, fali olvasótábla 5246, 
fali térkép 1155, földgömb 224, természetrajzi eszköz 4499, természettani eszköz 774, kötet 
könyv 11.815. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 914.807 frt, miből esik ingatlanokra 
814.295, tőkepénzekre 100.512 frt. 

Az iskolák évi jövedelme tett: készpénzben 211.541 frtot, terményekben pénzér-
tékre véve 105.671 frtot, összesen 317.212 frtot. Származott pedig ezen jövedelem: az ingat-
lan vagyonból 39.091 frt, tőkepénzekből 5113 frt ; tandíjakból 42.540 frt, állami segélyből 
4574 frt, községi segélyből 24.386 frt, egyházi segélyből 196.415 frt, egyebekből 5093 frt. 
xAz összes évi jövedelem volt tehát 317 212 frt. 

Az iskolák évi összes kiadása: 316.246 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fize-
tésére 251.768 frt, segédtanítók fizetésére 10.312 frt. Egy rendes tanító átlagos évi fizetése 
632.58 frt, egy segédtanítóé 219.40 frt. Javításokra fordíttatott 22.248 frt, tanszerekre 3662 
frt, egyebekre 28.256 frt. A kiadások összege 316.246 frt, s így feleslegül mutatkozik 966 
frt. A kiadások szerint a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek évi kiké-
peztetése belekerül 7.29 frtba. 

B) A dunáninneni kerületben volt 186.643 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
10-967, leány 11.097, összesen 22.064 tanköteles gyermek; 13 — 15 éves tanköteles fiú : 
4374, leány 4317, összesen 8691 tanköteles gyermek. Volt tehát összesen 6—15 éves tan-
köteles fiú: 15.341, leány 15.414, összesen 30.755 tanköteles gyermek, azaz a lélekszám 
i6-5°/0-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével az elemi 
iskolába: fiú 9205, leány 9311, összesen 18.516 gyermek; az ismétlő iskolába: fiú 2315, 
leány 2352, összesen 4667 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 984, leány 950, összesen 
1934 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 442, leány 371, összesen 813 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 117, leány 210, összesen 327 gyermek; magánintézetbe: fiú 5, leány 
38, összesen 43 gyermek; középtanodába: fiú 362, leány 5, összesen 367 gyermek. Járt 
tehát iskolába: fiú 13.430, leány 13.237, összesen 26.667 gyermek, vagyis a tankötelesek 
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86'7%-a. Iskolába nem járt: fiú 1911, leány 2177, összesen 4088 gyermek, vagyis a tan-
kötelesek 13.3%~a- A gyermekek mulasztottak összesen 220.246 félnapot, vagyis a minden-
napi iskolába járók mindegyike átlag 9 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 252 szülő. 
A kerületbeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 467, leány 512, összesen 
979 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 330, ezek közül képesített 250, nem képesített 
80, rendes 277, segédtanító 53. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 279, községi vagy állami 13 ; a felekezetiek 
közül az egyház tulajdona volt 264, bérelt 15. Jó karban volt 241, rossz karban 38, új iskola 
épült !. javíttatott 22. Az iskolák épületében van: tanterem 336, tanítólak 293. Az iskolai 
épületek mellett volt: faiskola 172, testgyakorló 47. A népiskolák taneszközei: fekete író-
tábla 471, fali olvasó tábla 4884, fali térkép 862, földgömb 228, természetrajzi eszköz 9353, 
természettani eszköz 1185, kötet könyv 14.166. 

A kerületi elemi iskolák összes vagyona volt : 429.768 írt, miből esik ingatlanokra 
317.726 frt, tőkepénzekre 112.042 frt. 

Az iskolák jövedelme volt: készpénzben 97.989 frt, terményekben pénzértékre véve 
65.860 frt, összesen 163.849 frt. Ezen jövedelem származott: az ingatlanok évi használatából 
24.159 frt, tőkepénzekből 5364 frt, tandíjakból 23.612 frt, állami segélyből 6261 frt, községi 
segélyből 11413 frt, egyházi segélyből 85.900 frt, egyebekből 7140 frt. Ezen jövedelmek 
összege 163.849 frt. 

Az iskolák évi kiadása volt 163.600 frt, kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 
145.967 frt (egy-egy rendes tanító átlagos évi fizetése 526 frt 95 kr.), segédtanítók fize-
tésére 6550 frt, (egy-egy segédtanító átlagos évi fizetése 123 frt 58 kr.), javításokra 3803 
frt; a tanszerekre 1136 frt, egyebekre 6144 frt. Ezen kiadások összege 163.600 frt, s e 
szerint a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiképeztetése 8 frtba kerül 
évenként. 

C.) A dunántúli egyházkerületben volt 215.148 lélek után 6—12 éves tanköteles 
fiú j3.060, leány 11.097, összesen 22.064 tanköteles gyermek; 13 —15 éves tanköteles fiú 
5015, leány 4838, összesen 9853 tanköteles gyermek; volt tehát 6—15 éves tanköteles 
fiú 18*075, leány 17.555, összesen 35.630 tanköteles gyermek (azaz a lélekszám i6.5°/0-a). 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivetelével, az elemi 
iskolába: fiú 12.287, leány 12.093, összesen 24.380 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 3297, 
leány 3188, összesen 6485 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 268, leány 209, összesen 
477 gyermek; idegen ismétlőbe : fiú 260, leány 170, összesen 430 gyermek; felső vagy pol-
gári iskolába: fiú 62, leány 134, összesen 196 gyermek; magánintézetbe; fiú 3, leány 9, 
összesen 12 gyermek; középtanodába : fiú 246. Iskolába járt tehát: fiú 16423, leány 15.803 
összesen 32.226 gyermek, vagyis a tankötelesek 90.4%-a, Iskolába nem járt: fiú 1652, leány 
1752, összesen 3404 gyermek; vagyis a tankötelesek 9'6%-a. A gyermekek mulasztottak 
összesen 168.256 félnapot, vagyis a mindennapi iskolába járók mindegyike 6 félnapot; mu-
lasztásért megbüntettetett 395 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy 
vallású járt: fiú 1140, leány 888, összesen 2028 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 396. Ezek közül képesített 387, nem képe-
sített 9, rendes 374, segédtanító 22. 

A kerületnek volt felekezeti iskolája 343, községi vagy állami 1. Az egyház tulaj-
dona volt 341, bérelt 2. Jó karban volt 324, rossz karban 19; új iskola épült 1, javíttatott 
21. Az iskolai épületben volt: tanterem 411, tanítólak 342. Az iskolai épületek mellett volt: 
faiskola 132, testgyakorló 100. Taneszközökben vol t : fekete irótábla 642, fali olvasó tábla 
4962, fali térkép 1221, földgömb 275, természetrajzi eszköz 4426, természettani eszköz 1286, 
kötet könyv 20.620. 

Az iskolák összes vagyona volt 812.371 frt, miből esik ingatlanokra 743.224 frt, 
tőkepénzekre 69.147 frt. 

Az iskolák összes évi jövedelme volt 246.916 f r t ; még pedig készpénzben 144782 
frt, terményekben pénzértékre véve 102 134 frt. Származott pedig ezen jövedelem : az ingat-
lan vagyonból 36.664 frt, tőkepénzekből 3450 frt, tandíjakból 21.241 frt, állami segélyből 
7451 frt, községi segélyből 23.443 frt, egyházi segélyből 65.443 frt, egyebekből 89.224 frt. 
Ezen jövedelmek összesen tesznek 246.916 frtot. 

Az iskolák összes kiadásainak összege 245.864 frt s így 1052 frt fölösleg mutat-
kozik. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 201.550 frt, segédtanítókéra 8570 frt. Egy-
egy rendes tanító évi fizetése átlag 538 frt 90 kr., egy-egy segédtanítóé 389 frt 54 kr. 
Fordíttatott továbbá: javításokra 10.928 frt, tanszerekre 2645 frt> egyebekre 22.171 forint. 
A kiadások összesen tesznek 245.864 frtot s ígv a mindennapi iskolába járó gyermekek 
közül egynek-egynek kiképeztetése kerül évenként 9 frt 88 krba. 
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D) A tiszai egyházkerületben volt 199.513 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
11.338, leány 11.326, összesen 22.664 tanköteles gyermek; 13 —15 éves tanköteles: fiú 
4637, leány 4435, összesen 9072 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles: 
fiú 15.975, leány 15.761, összesen 31.736 tanköteles gyermek (a lélekszám 15-9%-a). 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével: az 
elemi iskolába fiú 8681, leány 8549, összesen 17.230 gyermek; ismétlő iskolába fiú 2397, 
leány 2241, összesen 4638 gyermek; idegen elemi iskolába fiú 1869, leány 1884, összesen 
3 753 gyermek; idegen ismétlőbe fiú 977, leány 654, összesen 1631 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába fiú 271, leány 617, összesen 888 gyermek; magánintézetbe fiú 22, leány 14, 
összesen 36 gyermek; középtanodába fiú 521, leány 6, összesen 527 gyermek. Járt tehát 
összesen: fiú 14.738, leány 13.965, összesen 28.703 gyermek, vagyis a tankötelesek 9o-6°/0-a. 
Iskolába nem járt: fiú 1237, leány 1796, összesen 3033 gyermek, vagyis a tankötelesek 
9-4 %-a. A gyermekek mulasztottak összesen 128.523 félnapot, s így a mindennapi iskolába 
járók mindegyike mulasztott átlag 6 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 450 szülő. 
A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy vallású: fiú 1475, leány 1448, ösz-
szesen 2923 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 329, ezek közül képesített 295, nem képe-
sített 34, rendes 303, segédtanító 26. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 257, községi vagy állami 32. A felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 240, bérelt volt 17, jó karban volt 229, rossz karban 28, 
új iskola épült 6, javíttatott 35. Az iskolák épületeiben volt tanterem 325, tanító-lak 262. 
Az iskolai épületek mellett volt faiskola 110, testgyakorló 59. 

A taneszközöket tekintve volt az iskolákban: fekete írótábla 543, fali olyasótábla 
3889, fali térkép 998, földgömb 195, természetrajzi eszköz 7444, természettani eszköz 2227, 
kötet könyv 16.173. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt 708.945 forint, miből esett ingatlanokra 
497.014 frt, tőkepénzekre 211.931 frt. 

Az iskolák összes jövedelme volt 190.851 frt, még pedig készpénzben 143.928 frt, 
terményekben pénzértékre véve 46.923 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatla-
nokból 24.564 frt, tőkepénzekből 11.678 frt, tandíjakból 35.143 frt, állami segélyből 8103 frt, 
községi segélyből 29.802 frt, egyházi segélyből 66.002 frt, egyebekből 15.559 forint. Ezen 
jövedelmek összege 190.851 frt. 

Az iskolák évi kiadása 190.851 forint. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 
156.566 frt, segédtanítókéra 8887 frt. Egy-egy rendes tanító évi fizetése átlag 516 frt 52 kr., 
egy-egy segédtanítóé 341 frt 80 kr. Fordíttatott továbbá: javításokra 6495 frt> tanszerekre 
2530 frt, egyebekre 16.373 frt. Ezen kiadások tesznek összesen 190.851 frtot, s így a min-
dennapi iskolába járó gyermekek közül egynek-egynek évi kiképeztetése kerül 9 frtba. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint volt az ag. hitv. ev. egyházegyetemben 94^-657 lélek után 6—12 éves tanköteles 
fiú 58.685, leány 57.357, összesen 116.042 tanköteles gyermek, 13 —15 éves tanköteles fiú 
23.490, leány 22.777, összesen 46.267 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles 
fiú 82.175, leány 80.134, összesen 162.309 tanköteles gyermek, vagyis a lélekszám 
i7 ' i %-a. 

Iskolába járt az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : az elemi isko-
lába fiú 49.020, leány 47.688, összesen 96.708 gyermek (az összes iskolába járó gyermekek 
65-5 %-a); ismétlő iskolába fiú 13.146, leány 13.023, összesen 26.169 (17-8%); idegen 
elemi iskolába fiú 6717, leány 6231, összesen 12.948 gyermek (8*8 °/0); idegen ismétlőbe 
fiú 3560, leány 2911, összesen 6471 gyermek (4-4%); felső vagy polgári iskolába fiú 951, 
leány 1769, összesen 2720 gyermek (1*9 %); magánintézetbe fiú 161, leány 241, összesen 
402 gyermek; középtanodába fiú 2139, leány 61, összesen 2200 gyermek ( r 6 % ) . Járt tehát 
iskolába összesen fiú 75.694, leány 71.924, összesen 147.618 tanköteles gyermek, vagyis a 
tankötelesek 90-9 %-a). Iskolába nem járt fiú 6481, leány 8120, összesen 14.691 gyermek, 
vagyis a tankötelesek 9*1 %-a. A mindennapi iskolába járó gyermekek mulasztottak 832.603 
félnapot (esik egyre 7 félnap). Mulasztásokért megbüntettetett 1825 szülő (994-gyel kevesebb, 
mint tavaly). A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 3995, leány 
3761, összesen 7756 gyermek. 

Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1500 tanító, ezek közül képesített 
1322 (88- i%), nem képesített 178 (11*9%), rendes 1352 (90-1%), segédtanító 148(9-1%). 
Felekezeti iskolája volt az egyházegyetemnek 1271, községi vagy állami 113; a felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 1225, bérelt volt 46. Jó karban volt 1164, rossz karban 
volt 107, új iskola épült 15, javíttatott n i . 
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Az iskolai épületekben volt: tanterem 1502, tanítólak 1250, s így a mindennapi 
iskolában egy tanteremre esett 73 gyermek. Az iskolák épületei mellett volt : faiskola 491, 
testgyakorló 257. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2352 (135—tel kevesebb, mint tavaly, 
fali olvasótábla 18.981 (1719-czel kevesebb), fali térkép 4236 (28-czal több), földgömb 922 
(54-gyel kevesebb), természetrajzi eszköz 25.722 (5976-tal több), természettani eszköz 5472 
(679-czel több), kötet könyv 62.774 (4691-gyel kevesebb). 

Az egyházegyetem összes iskoláinak vagyona volt 2,865.891 fr t ; ebből esett ingat-
lanokra 2,372.259 frt, tőkepénzekre 493.632 frt. 

Az összes iskolák évi jövedelme volt 918.828 fr t ; még pedig készpénzben 598.240 frt, 
terményekben pénzértékre véve 320.588 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatla-
nokból 124.478 frt ( i 3 ' 5 5 ° / o ) , a tőkepénzekből 25.605 frt (278°/0) , tandíjakból 122.536 frt 
(13-34°/0), állami segélyből 26.389 frt (2*87°/0), községi segélyből 89.044 frt (9'69°/0), egy-
házi segélyből 413.760 frt (45*03 %)> egyebekből 117.016 frt (12.74%). 

Az összes évi kiadások tettek 916.561 frtot, s így 2267 frt többlet mutatkozik. 
A kiadások közül fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 755.851 frt (82*3 %)» segédtanítók 
fizetésére 34.319 frt (3'670), javításokra 43.474 (4*60/0) tanszerekre 9973 frt ( 1 7 % ) , egye-
bekre 72.944 frt (7*8 °/0). 

Ezen kiadások összege 916.561 frt, s így a mindennapi iskolába járókat számítva, 
egynek-egynek évi kiképeztetése 8 frt 54 krba kerül. 

II. Az egyházegyetemnek, a tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás szerint, öt 
tanítóképző-intézete van, melyek közül a selmeczbányai és a szarvasi, bizonyos tekintetben a 
felső-lövői is, szoros kapcsolatban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, a mennyiben az 
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 
mindkettejükben közösek. 

1. A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Tanterme volt 
6, természettudományi kísérleti terem 1, tanszerterem 2, igazgatói és tanári szoba 1, nyári 
tornatér 1, gyakorlókert 1 ; az intézet czéljaira szolgált ezenkívül 18 lakószoba, 1 konyha, 
2 tanári lakás s egy házmesteri lakás. A tanárok száma összesen 8, kik közül rendes 4, más 
intézeti óraadó 4. Az intézet oktatási czéljaira szolgált még a lyceumi tornacsarnok, a köz-
tartás czéljaira a lyceumi tápintézet. A növendékek száma volt az év elején összesen 71, 
még pedig az I-ső tanfolyamban 14, a II-ikban 23, a III-ikban 19, a IV-ikben 15; az év 
végén 69, még pedig az I-ső tanfolyamban 14, a II-ikban 22, a III-ikban 18, a IV-ikben 15. 
A növendékek közül jótéteményben részesült 67, ösztöndíjat kapott 35; a jótétemények és 
ösztöndíjak értéke összesen 3354 frt. A tanítás a képezdében és a gyakorlóiskolában ma-
gyarul folyt. A képezdével kapcsolatban áll 4 tanfolyamű gyakorlóiskola 55 tanulóval, mely-
ben i tanító tanított. • 

Az intézet fentartására fordíttatott 11.993 frt, s abban volt egyházi segély 3853 frt, 
saját alapítványból 4578 frt, más vegyes forrásokból 3562 frt. Az év folyamán általános 
tanítói oklevelet kapott 25, még pedig mint éppen végző növendék 20. Az intézet tannyelve 
a magyar, a képesítés is magyar nyelven történt. 

2. Az eperjesi tanítóképző 3 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szolgál: 
tanterem 3, téli torna 1, tanári szoba nyári tornatér 1, gyakorlókert 1, 7 szoba a bent-
lakó tanulók számára, 4 szoba a felügyelő számára és 1 konyha. A tanárok száma összesen 
6, kik közül rendes 2, segéd 1, más intézeti óraadó 3. A növendékek összes száma volt: 
az év elején 47, még pedig az I-ső tanfolyamban 25, a II-ikban 10, a III-ikban 12. Az év 
végén volt összesen 42, még pedig az I-ső tanfolyamban 23, a II-ikban 8, a III-ikban 11. 
A növendékek közül jótéteményben részesült 44, ösztöndíjat kapott 11, mik együttvéve 
kitesznek 3315 frtot. A tanítás a képezdében magyar, a gyakorló iskolában magyar-tót 
nyelven történt. A gyakorlati kiképzés czéljaira szolgál a helybeli ág. hitv. ev. tót egyház 
iskolája 4 tanfolyammal, 51 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott ösz-
szesen 9438 frt s abban volt saját alapítványból 5479 frt, más vegyes forrásokból 3959 frt. 
Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 3 7, mindnyájan egy, illetve két évi tanítói gya-
korlat után. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is ezen a nyelven történt. 

2. A felső-lövői tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Czéljaira szolgál: 
saját tanterem 4, természettud. kísérleti terem 1 (n. s.), rajzterem 1 (n. s.), téli torna 1 (n. s.), 
tanszerterem 3 (n. s.), igazgatói iroda 1 (n. s.), tanári szoba 1 (n. s.), nyári tornatér 1 (n. s.), 
gyakorlókert 1 ; bennlakásul a tanulók részére van 6 hálószoba, közte 5 (n. s.), mosdó 2 
(n. s.), nappali 4 (n. s.), ebédlő 1 (n. s.), felügyelői szoba 1 (n. s.), betegszoba 2 (n. s.), 
fürdőszoba 1 (n. s.), konyha 1 (n. s.). A tanárok száma összesen 14, ezek között rendes 3, 
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segéd I, más intézeti óraadó 8, hitoktató 2. A rendes növendékek száma volt az év elején 
36, még pedig az I-ső tanfolyamban 7, a II-ikban 9, a III-ikban 10, a IV-ikben 10; az év 
végén összesen 35, még pedig az I-ső tanfolyamból maradt ki egy növendék. A növen-
dékek közül jótéteményben részesült 28, még pedig 878 frt értékben, A tanítás a képezdében 
magyarul, a kapcsolatos gyakorlóiskolában magyar-német nyelven folyt. A képezdével köz-
vetlen kapcsolatban volt a gyakorlóiskola, mely 7 tanfolyamban 179 növendéket számlált, 
3 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott 8226 frt, s abban volt egyházi segély 350 frt, 
saját alapítványból 249 frt, más vegyes forrásokból 7627 frt. Általános tanítói oklevelet kapott 
az év folyamán í r , ezek közül mint éppen végző növendék 10, egy, illetve két évi tanítói 
gyakorlat után 1. Az intézet tannyelve volt a magyar, a képesítés magyar-német nyelven történt. 

4. szarvasi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. 3 külön tantermen kívül a 
többi helyiségek mind a szarvasi főgymnasiummal közösek voltak. A tanárok összes száma 
volt 9, ezek között rendes 2, segéd 2, más intézeti óraadó 5. Az intézet oktatási vagy gaz-
dasági czéljaira szolgált a városi gyümölcsöskert. A növendékek összes száma volt az év 
elején 22, még pedig az I-ső tanfolyamban 5, a II-ikban 6, a III-ikban 7, a IV-ikben 4 ; 
az év végén 20, még pedig a III—ik és IV-ik tanfolyamban 1 — i-gyel kevesebb. Jótéteményben 
részesült 8, ösztöndíjat kapott 4, összesen 475 írt értékben. Ä tanítás a képezdében és a 
gyakorlóiskolában magyar nyelven folyt. A képezdével kapcsolatban levő gyakorlóiskola 4 tan-
folyamra van berendezve, 59 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott 
összesen 4435 frt, melyben volt: egyházi segély 2250 frt, saját alapítványból 1185 frt, más 
vegyes forrásból 1000 frt. Általános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 6, ezek közül 
mint éppen végző növendék 5. Az intézet tanítási nyelve a magyar, a képesítés is ezen a nyel-
ven történt. 

5. A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgáló termek és helyiségek mind közösek a főgymnasiummal. A tanárok közösek a főgym-
nasium tanáraival. A növendékek száma volt: az év elején összesen 11, még pedig az I-ső 
tanfolyamban 3, a másodikban 4, a harmadikban —, a IV-ikben 4, az év végén 9 ; még-
pedig az I-ső tanfolyamban 2, a II-ikban 4, a III-ikban —, a IV-ikben 3. Jótéteményben 
részesült 5, ösztöndíjban 1, összesen 195 frt értékben. Külön.gyakorló-iskolája nincs. Az 
intezet fentartására fordíttatott összesen 1182 frt, ebben volt egyházi segély 997 frt, saját 
alapítványból 175 frt, más vegyes forrásból 10 frt. Általános tanítói oklevelet kapott az év 
folyamán 8. 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 háromtanfolyamú. Ezek 
közül 3 szoros kapcsolatban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, miért is a tanárok, 
helyiségek, felszerelések nagyrészt közösek. A tanítóképzők czéljaira szolgált : tanterem 16, 
természettud. kísérleti 1, téli torna 1, tanszerterem 1, tanári szoba 2, nyári tornatér 2, gya-
korló kert 3. Szolgált ezen felül a tanítóképzők czéljaira: hálóterem 13, mosdóterem 4, 
nappali szoba 9, konyha 2, több tanítói és felügyelői szoba és 10 egyéb helyiség. A tanárok 
összes száma volt 37, még pedig rendes 11, segéd 4, más intézeti óraadó 20, hitoktató 2. 
Növendék volt a tanév elején összesen 187, még pedig az I-ső tanfolyamban 54; a II—ik 
tanfolyamban 52 ; a III—ik tanfolyamban 48; a IV-ik tanfolyamban 33. Az év végén volt 
összesen 175 növendék, még pedig az I-ső tanfolyamban 50; a II—ik tanfolyamban 45; a 
III—ik tanfolyamban 49; a IV-ik tanfolyamban 31. Jótéteményben részesült 152, ösztöndíjat 
kapott 51, összesen 8217 frt értékben. A tannyelv a képezdékben magyar, a gyakorló-isko-
lák közül kettőben magyar, egyben magyar-német, kettőben magyar- tót. Külön gyakorló-
iskola volt 3, 15 tanfolyammal, 293 tanulóval és 5 tanítóval. Az intézetek fentartására for-
díttatott összesen 34,274 frt, miben volt : egyházi segély 7450 frt, saját alapítványból 10.666 
frt vegyes forrásokból 16.158 frt. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 87, még 
pedig mint éppen végző növendék 38, egy vagy két évi gyakorlat után 39, magánúton végezte 
képezdei tanulmányait 31. 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 ág. hitv. 
ev. egyházegyetemnek az 1898/99-ik iskolai évben összesen 17 középiskolája volt, még pedig 
11 nyolezosztályú főgymnasium, 2 hatosztályú gymnasium, 3 négyosztályú algvmnasium és 
egy négyosztályú alreáliskola. Ezen tanintézetek közül a tannyelv tisztán magyar 11-ben, 
magyar mellett a német használtatik segédtannyelvül 5-ben és a tót 1 intézetben.^Párhuza-
mos osztályt az I. és II. mellett csak a budapesti főgymnasium rendezett be. 

Á tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5106 (47-tel több mint 'a megelőző 
évben); kik közül vizsgát tett az év végén 4901 (33-mai több, mint tavaly), még pedig az 
I-ső osztályba felvétetett az év folyamán 947, vizsgát tett 882; a II-ikba felvétetett 764, 
vizsgát tett 750; a III-ikba felvétetett 773, vizsgát tett 754; a IV-ikbe felvétetett 674, vizs-
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gát tett 672; az V-ikbe felvétetett 570, vizsgát tett 536; a VI-ikba felvétetett 530, vizsgát tett 
499; a VII-ikbe felvétetett 417, vizsgát tett 397; a VlII-ikba felvétetett 431, vizsgát tett 
411. A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 4770, magántanuló 131; ismétlő volt 
az év végén összesen 250. A vizsgát tett tanulók közül a tandíjat egészen lefizette 4307, 
felmentetett egészen 256, felmentetett részben 338. A tandíj 5 frt és 60 frt között ingado-
zik s átlag véve 26 frt 48 krt tesz ki, mihez felvételi díj fejében átlag 2 frt 69 kr. járul. 
A görögpótló tanfolyamot hallgatta 10 középiskolánál az illető V., VI., VII., VIII. osztályok 
tanulói közül .580, vagyis a tanulók 31*4 %-a. A vizsgát tett 4901 tanuló közül vallásra 
nézve volt: ág. hitv. ev. 2250 (azaz 46%), ev. réf. 628 ( i2 '8%), unitárius 3, róm. kath. 
877 (17-9 %), gör. kath. 41 (o-8 %), gör. kel. 26 (0*5 %), izraelita 1076 (22%). Anya-
nyelvre nézve pedig volt magyar 3691 (75*4%), német 815 ( 1 6 7 % ) , román 7 (o*i %), 
olasz 2, tót 376 ( 7 7 % ) , szerb, horvát 7 (o - i%) , ruthén 1, más anyanyelvű 2. Csakis 
magyarul beszélt 2714 (55*3%), csakis németül 31, csakis tótul 7. Magyarul tudott 4894. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 163 (3.3 %), 
kisbirtokos és bérlő 737 (15-2%), alkalmazott 83 ( 1 7 % ) . nagyiparos 74 (1-5%), kis-
iparos 730 (14-9%), alkalmazott 40 (cr8%); nagykereskedő 68 (1-3%), kiskereskedő 
659 (13-4%), alkalmazott 26 (0*5%), köztisztviselő 590 ( i2 ' i %), magántisztviselő 354 
(7.2%), katona 40 (0.8%); más értelmiségi (ügyvéd, orvos stb.) 1020 ( 2 0 7 % ) ; személyes 
szolgálatból élő 113 (2-3%); magánzó 204 (4.3%). 

A tanulók életkorát tekintve volt az év végén: 9 éves 8, 10 éves 195 (3*9%), 
11 éves 468 (9-5 %), 12 éves 614 (12-5%), 13 éves 691 (14-1%), 14 éves 696 (14*2%), 
15 éves 631 (12.9 %), 16 éves 527 (10.8 °/0), 17 éves 456 (94 %), 18 éves 374 (7"7 °/o), 
19 éves 150 (3-1 %), 20 éves 69 ( r 6 % ) , 21 éves 14(0*3%), idősebb 8. Az egészségi álla-
potot tekintve volt: nem járványos eset könnyű 6178, súlyos 300, járványos 187, meghalt 6. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 1964 (40 %), megyebeli 1174 (23*9 %), 
más megyebeli 1723 (35*2%), horvát-szlavonországbeli 4, más állambeli 36 (0.9%). 

Az erkölcsi magaviseletből a 4770 rendes tanuló közül kapott jó jegyet 3693 (774%), 
szabályszerűt 1030 ( 2 i , 8 % ) , kevésbbé szabályszerűt 46 (0.8%), rosszat 1. Az igazgató által 
megrovatott 233 (4-8%), a tanári kar által 136 (2*8 %), tanács folytán eltávozott 24, kizá-
ratott 2 tanuló. A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 107.764 igazolt és 935 nem 
igazolt órát. Ebből esik az I-ső osztályra 19.530 igazolt és 170 nem igazolt óra; 
a II. osztályra 15.125 igazolt és 106 nem igazolt óra; a III. osztályra 14.327 igazolt 
és 103 nem igazolt óra; a IV. osztályra 14.629 igazolt és 105 nem igazolt óra; az 
V-ik osztályra 13.350 igazolt és 101 nem igazolt óra; a Vl-ik osztályra 12.649 igazolt és 
148 nem igazolt óra; a VII. osztályra 9488 igazolt és 88 nem igazolt óra; a VIII. osz-
tályra 8666 igazolt és 114 nem igazolt óra. Nem mulasztott egy órát sem 995 (20*8%), 
igazolatlanul mulasztott 342 (7*2 %). A nyilvános 4770 tanulóból a nem mulasztó 995-öt 
levonva, esik a hátramaradt tanulók mindegyikére az összes mulasztásokból 29 óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve a vizsgát tett 4901 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 369 (7*5 %), jól 973 (19*9%), elégségesen 2517 (51*3 %), egy 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 489 (10%) , kettőből 293 (6%), több tantárgyból 
260 (5'3 %). Sikerrel végezte tehát tanulmányait 3859 (78 7%), megbukott 1042 (21*3 %)• 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta a franczia nyelvet n o (a nyilvános tanulók 
2'3 %-a), a tót nyelvet 44 (o*8 %), az angol nyelvet 4, a rendkívüli rajzot 693 (14*5%), 
a műéneket 1626 (34%), a gyorsírást 423 (8-8%), a zenét 231 (4*8%), az egészségtant 
154 (3-2%), a vívást 137 (2*8%) 

Az egyesületi életet tekintve volt a középiskoláknál 11 magyar ifjúsági önképző 
összesen 13 21 taggal, egy német ifjúsági önképző 43 taggal, 2 ifjúsági segélyző egyesület 
658 taggal, 7 dal és zeneegyesület 838 taggal, 6 gyorsíró-kör 342 taggal, 1 gyámegyesület 
265 taggal, 3 vívókor 134 taggal, 2 tornakör 76 taggal, egy bibliai egyesület 310 taggal 
és egy mathematikai kör 69 taggal. Összesen 37 egylet 4056 taggal. 

Az érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 417 tanuló, 
kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 342, elégtelen 
írásbeli dolgozat alapján ismétlő vizsgára utasíttatott 16. A szóbeli vizsgához bocsáttatott 390. 
Ezek közül a vizsgát megállotta: jelesen 49 (12-56%), jól 80 (20-51%), egyszerűen 197 
(50*51 %), összesen 326 tanuló, (a vizsgázók 83-58 %-a). Megbukott 64 (a vizsgázók 1642%), 
még pedig javítóra utasíttatott 57 (14-62%), ismétlő vizsgálatra utasíttatott 7 ( i ' 8 % ) . Javító 
vizsgálatra jelentkezett 20, megállotta 20, latinból pótolt 4. Ismétlő vizsgálatra jelentkezett 24, 
letette 17. Az összes vizsgáltak közül, kik a vizsgát sikerrel megállották (326 + 2 0 + 1 7 + 4 = 
367), pályát választott: theologiait 41 (11*17 %), philologiait 35 (9*53%), jogit 91 (24-8%), 
orvosit 30 (8-17 °/0), mérnökit 33 (9%) , építészit 4 (1-09%), katonait 24 (6-54 %), 
gazdászit 17 (4-63 °/0), erdészit és bányászit 14 (3-82%), művészit 5 ( r 3 7 %), kereskedőit 



4 (i'09 ô/o), gépészit 2 (0*54), iparosit 7 (i'9°/»), alsóbb hivatalnokit 50 (13*62 °/0), bizony-
talanul távozott 10 (273 °/0). Az első ízben az érettségihez bocsátottak közül a VIII. osz-
tályt ez iskolai évben végezte 389, egy megelőző évben 6, magántanuló volt 5. 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 287 tanár. Ezek közül volt: 
rendes 148 (51-6%), helyettes tanár 30 (10*5 %), csakis vallástant tanító, az intézetnél alkal-
mazott 16 (5-6°/0), bejáró vallástanító 44 (i5'3°/<>), más rendes tárgyat tanító bejáró óraadó 
18 (6-3%), csakis tornát tanító 14 (4*8 %), csakis rendkívüli tárgyat tanító 17 (5-9 °/0). 
A rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók közül a magyar nyelvet beszélte : tökéle-
tesen 206, félig 4. A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes tanárok közül állami ok-
levele 87-nek, felekezeti oklevele 43-nak. A középiskolai törvény 29. §-a alapján el volt ismerve 
18. A helyettesek közül volt: okleveles 4, nem okleveles 26. A rendes tárgyat tanító bejáró 
óraadók és tornatanítók közül volt: okleveles 51, nem okleveles 11 ; a bejáró óraadók közül 
okleveles 16, nem okleveles 2. Volt ennélfogva a rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) 
tanítók közül: okleveles 172 (81*9 %), nem okleveles 38 (18*1 %). A tanári fizetés iskolák 
szerint 1100—1600 frt között ingadozik, a helyettes tanároké 650—1000 frt között. Az 
igazgatóknak és a rendes tanároknak tényleg kifizetett összegnek átlagát véve, volt a rendes 
tanár fizetése 1827 frt 52 kr A helyettes tanárok fizetése átlag 847 frt volt. Ötödéves pót-
lékot — iskolának a tanárai élveztek. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 536 helyiség. [Ezek közül volt: osztály 
vagy tanterem 126, természetrajzi terem 24, természettani terem 26, vegyészeti terem 5, 
rajzterem 17, téli torna 14, könyvtári terem 32, tanári szoba 17, igazgatói 16, díszterem 4, 
kísérleti terem 3. A 13 tápintézetnek czéljaira szolgált 62, 1 internátusnak 21 helyiség. Egyéb 
helyiségek száma 168. 

A tanítási eszközöket tekintve volt az állattanhoz fali ábrákban 1142 (34-gyel több, 
mint tavaly), állatokban 55118 (6 5 7—tel több); a növénytanhoz faliképekben 1553 (530-czal 
több), növényekben 57.884 (4946-tal kevesebb); az ásványtanhoz minta és fali kép 3345 
(98-czal több), ásvány 30.972 (1744-gyel több); a természettanhoz fali kép 268 (32-vel több), 
eszköz 5092 (202-vel több); a vegytanhoz vegyszer 2776 (208-czal kevesebb), eszköz 2517 
(630-czal több); a földrajzhoz térkép 1186 (6i-gyel több), földgömb 75 (3-mal több), egyéb 
532; a 15 éremgyűjteményben volt 41.739 drb (1775-tel több); a 15 történelmi és philo-
logiai gyűjteményben 3121 darab (65-tel több); egy geologiai gyűjteményben 78 darab, 
egy pecsétgyűjteményben 240 darab. Van továbbá a szabadkézi rajzhoz: minta 12.892 
(1173-mal több), gypsminta 825 (36-tal több); a mértani rajzhoz: minta 2843 (213-mal 
több), modell 601 (46-tal kevesebb), eszköz 656 (71-gyeitöbb); a testgyakorlathoz a terem-
ben 3110, a szabadban 574 eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmu 1 
98.521 mű (164-972 kötet); tudományos folyóirat 1389 (10.690 kötet), vegyes 15.059 mű 
(48.359 darab). Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönyv 4254. olvasmány 42.685 darab. 

A tanulók segélyezését illetőleg 14 tápintézet ellátott 1398 tanulót, évi átlagos 
frt 

krajczárért (tehát a nyilvános tanulók 29-3 %-át). Az internatusban volt 69 tanuló. Fizetett 
a teljes ellátásért 300 frtot évenként. Intézeti ösztöndíjas volt 442, külső ösztöndíjas volt 99, 
jutalmazott 303, segélyezett 692 tanuló. 

A középiskolák vagyonának teljes összege 3,873.054 frt (a tavalyihoz képest 306.211 
frt gyarapodás). Ezen vagyont képezi : saját ház becsértéke 1,063.618 frt, a középiskola tulaj-
donát képező egyéb ingatlanok 399.403 frt becsértékben; tőkepénzek, alapítványok, érték-
papírok becsértéke 1,637.238 frt; ingatlan ösztöndíjalap 23.700 frt; ösztöndíjalap tőkéi 218.445 
frt. A segélyalap ingatlanainak a becsértéke 38.517 frt, továbbá tőkepénzeinek a becsértéke 
171.740 frt; intézeti felszerelések 262.305 frt, külömböző alapok 58.088 frt. 

A középiskolák ez évi jövedelme 615.694 frt (24.698-czal több, mint a megelőző 
évben). Származott pedig ezen jövedelem: az intézetek saját házának béregyenértéke 52.080 
frt (8-46%), az ingatlanok jövedelme 17.480 frt (2-8470). Továbbá a tőkepénzekből befolyt 
93.145 frt ( i 5 ' i 3 % ) , az állampénztárból 1 56.765 frt (25-46 %,), a vallási országos alapokból 
250 írt, tanulmányi alapból 150 frt; városi segély 9539 frt (1*55 V), megyei segély 245 frt, 
egyházi segély 53.725 frt (872%), hitoktatók intézeti jövedelme 3726 frt (o-68 %), rend-
kívüli tanárok intézeti jövedelme 2493 frt (0*47 %,); felvételi díjakból befolyt 21.933 
(3.57 %>), tandíjakból 126.589 frt (20-56%), adományokból 9994 frt ( r 6 i °/0), ingatlan ösztön-
díjalapokból 578 frt, az ösztöndíjalapok tőkéiből 7394 frt (1*29 ü/„), ingatlan segélyalapokból 
833 frt, segélyalap tőkéiből 9958 frt (1*62%), egyebekből 36.280 frt (5-98 %)• Másnemű 
idegen ösztöndíjakból 2524 frt (0*43 °/0), másnemű esetleges segélyből 10.013 frt (1-63%). 
Ezen jövedelmek összege 615.694 frt. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 615-694 frt. És pedig ki-
adatott személyi illetmények czimén: igazgatóknak és rendes tanároknak a fizetésére 270474 
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frt (43"93°A>), segédtanárokéra 25*433 frt (4-13 °/0); rendes tárgyat tanító bejáró óraadó 
tanárokra 4409 frt ( 0 7 1 % ) ; tornatanítókra 9735 frt (1 -58 %); rendes hitoktatókra 7120 frt 
(1-15%), bejáró hitoktatókra 4126 írt (0-67%), csakis rendkívüli tárgyat tanítókra 4073 frt 
(o'66'Vo), szolgákra 9040 frt (1-46%), egyéb intézeti tisztviselőkre 7344 frt ( r í 8 %), orszá-
gos tanári nyugdíjalapra 19.323 frt (3*13 %)• Kiadatott továbbá: dologi szükségletekre és 
pedig: fűtés, világítás, tisztogatásra 10.238 frt ( 1 7 % ) , kisebb javításokra 4830 frt (o"8 %), 
taneszközökre és szertárakra 7925 frt (1-3%), könyvtárakra 5856 frt (0*9 %>), irodai s apróbb 
dolgokra (értesítők, nyomtatványok) 5952 frt (o-9 %>), házbérre és adóra 8075 f f t (i '4°/o), 
házbéregyenérték czímén kiadatott 51.380 frt (8-4%). Tandíjakból beszállíttatott az illető 
pénztárba 51422 frt ( 8 4 % ) . 

Átmenetiekre és pedig nagyobb átalakításokra fordíttatott 14.491 frt ( 2 4 °/0), új 
építkezésre 272 frt, másnemű befektetés, tőkésítésre 39.010 frt (64°/0), vegyesekre 12.493 
frt (2-1 %), 

• Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott a saját ösztöndíjalapokból 7285 frt ( n % ) 
másnemű idegen ösztöndíjalapokból 2559 frt (0-5 %), saját segélyalapokból 14.609 frt ( 2 4 % ) 
másnemű segélyekből 16.407 frt ( 2 4 % ) ; vegyes jutalom czímén kiosztatott 1813 f r t ( o ' 3 % ) 

Az összes kiadások összege pedig 615.694 frt. 
IV. A mellékelt három táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében 

három hittani intézet állott fenn, úgymint az egyetemes egyház theologiai akadémiája Pozsony-
ban és az eperjesi és soproni intézetek. 

1. A pozsonyi theologiai akadémia négy tanfolyamra oszlik s az egyetemes egyház, 
theol. akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 30, valamennyien, 
ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt ezek közül: magyar 7, német 8, tót 15; 
nyelvismeretet tekintve magyarul és németül beszél 7, magyarul és tótul 11, hazai 2 más 
nyelvet 8. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 12, más egyházkerületbeli 18, általában 
magyarországi volt 30. A működő tanárok összes száma volt 9, ezek közül: igazgató 1, 
rendes tanár 4, rendkívüli tanár 1, magán és kisegítő tanár 3 ; egyházi volt 7, világi 2. Anya-
nyelvre nézve a tanárok közül volt : magyar 7, német 2 ; nyelvismeretre nézve : magyarul és 
németül beszélt 9, magyarul és tótul 3, hazai más 2—3 nvelvet 3. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik s a tiszai ág. hitv. ev. egy-
házkerület pénztárából tartatik fenn; különben az eperjesi evang. collegiumnak kiegészítő 
részét képezi. Hallgatóinak száma volt összesen 22, valamennyien ag. hitv. evangélikusok, 
Anyanyelvet tekintve volt a tanulók közül: magyar 18, tót 4 ; nyelvismeretet tekintve beszélt 
magyarul és németül 22, magyarul és tótul 19. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 
8, más egyházkerületbeli 14, általában magyarországi volt 22. Előmenetelre nézve jelesen 
végzett i, egyszerűen 2, javításra utasíttatott 3, vizsgálat nélkül eltávozott 16. A működő 
tanárok száma volt 6, még pedig igazgató 1, rendes tanár 2, kisegítő tanár 3 ; egyházi volt 
5, világi i. Anyanyelvre nézve a tanárok mind magyar anyanyelvűek. Nyelvismeretet tekintve 
beszélt: magyarul, németül 6, magyarul, tótul 2. 

3. A soproni hittani intézet három tanfolyamra oszlik s a dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület pénztárából tartatik fenn. A negyedik kötelező tanfolyamot hallgatói vagy más 
hazai theologiai intézetben vagy külföldi theol. fakultáson végzik. Az intézet hallgatóinak 
száma volt 18, mindannyian ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülők: magyar 
13, német 1, tót 4 ; nyelvismeretre nézve: beszélt közülök magyarul és németül 8, magyarul 
és tótul 4, más európai nyelvet 2. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 13, más egy-: 
házkerületbeli 5, általában magyarországi volt 18. Előmenetelre nézve: jelesen végzett 5, 
egyszerűen 11, vizsgálat nélkül eltávozott 2. A működő tanárok száma volt 7, még pedig, 
igazgató i, rendes tanár 3, kisegítő tanár 3 ; egyházi volt 5. világi 2. A tanárok mind magyar 
anyanyelvűek voltak; nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul és németül 7, más európai 
nyelvet 4. 

Az adatokat összegezve állott a hittani intézetek közül egy az egyházegyetem, 
kettő az illető egyházkerületek gondozása alatt s 2 négy, 1 három tanfolyamra oszlik. A tanulók 
összes száma volt 70 (7-el több mint a megelőző évben), valamennyien ág. hitv. evan-
gélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 38, német 9, tót 23, nyelvismeretet 
tekintve beszélt: magyarul-németül 37, magyarul-tótul 24, hazai 2—3 más nyelvet 8, más 
európai nyelvet 2. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 33, más egyházkerületbeli 37; 
általában magyarországi volt 70. Előmenetelre nézve: jelesen végzett 6, egyszerűen 13, javí-
tásra utasíttatott 3, vizsgálatlan eltávozott 18, A működő tanárok összes száma volt 22; 
még pedig: igazgató 3, rendes tanár 9, helyettes tanár i, kisegítő tanár 9 ; egyházi volt 17, 
világi 5. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt: magyar 20, német 2. Nyelvismeretet te-
kintve beszélt: magyarul és németül 22, magyarul és tótul 5, hazai 2—3 nyelvet 3, más 
európai nyelvet 4 tanár. 
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V. Az eperjesi ág. hit. ev. kerületi collegium jogakadémiájában 1898/99. iskolai év-
ben volt 14 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 6, magántanár 8. A nyilvános rendes 
tanárok átlagos 14 heti óra után 1000 frt fizetésben, 200 frt lakáspénzben, tandíjosztalékban 
s a megfelelő vizsgadíjakban részesülnek. A tandíjosztalék.ra nézve megjegyeztetik, hogy a 
befolyó' tandíj 50%-a a tanárok között az előadások száma szerint osztatik meg. Dékáni 
tiszteletdíj 100 frt. A magántanárok az átlagos heti órák után 70 frtot kapnak óránként s a 
megfelelő tandíjosztalékban részesülnek. Vallásra nézve vo l t a tanárok közül: ág. hitv. ev. 8, 
ev.°ref. 1, r. kath. 2, izr. 3. Mint tanár működik: 25 év óta 1, 22 év óta 1, 16 év óta 1, 
15 év óta i, 14 év óta 2, 8 év óta 2, 7 év óta 1, két év óta 5. Az előadás nyelve a magyar. 
Előadás volt a téli félévben: kötelezett tantárgyakból 14, special collegium 6; a nyári félév-
ben kötelezett tantárgyakból 9, special collegium 15. 

A hallgatók száma volt az első félévben 150 (23-mal kevesebb, mint tavaly), a 
második félévben 151 (10-zel kevesebb, mint a megelőző évben) Még pedig az elsp félév-
ben volt: az I-ső tanfolyamban rendes 51, rendkívüli 3, összesen 36 hallgató; a II—ik tan-
folyamban 48 rendes hallgató; a III—ik tanfolyamban 26 rendes hallgató ; a IV-ík tanfolyam-
ban 17 rendes hallgató; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 3 tanuló. A második félévben 
volt az I-ső tanfolyamban rendes 58, rendkívüli 3, összesen 61 tanuló; a II-ik tanfolyam-
ban 47 rendes tanuló; a III—ik tanfolyamban 27 rendes hallgató; a IV-ik tanfolyamban volt 
13 rendes hallgató; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 3. 

Származásra nézve volt az I-ső félévben : magyar 148, osztrák 2 ; a II—ik félévben 
magyar 149, osztrák 2. Anyanyelvre nézve volt az I-ső félévben: magyar 116, német 24, 
román 1, tót 7, szerb 1, lengyel 1; a Il-ik félévben: magyar 118, német 25, román 1, tót 
5, szerb 1, lengyel 1. Vallásra nézve volt az első félévben: róm. kath. 48, gör. kath. 17, 
gör. kel. 2, ág. hitv. ev. 47, ev. ref. 9, izraelita 27; a II—ik félévben: róm. kath. 47, gör. 
kath. 18, gör. kel. 2, ág. hitv. ev. 47, ev. ref. 8, izraelita 29. Tanpénzét megfizette az első 
félévben 136, egészen mentes volt 1, részben mentes 13; a második félévben 125, egészen 
mentes volt 1, részben mentes 23. Ösztöndíjas volt a második félévben 17 hallgató 2902 
frt 90 kr. erejéig. 

Leczkekönvv aláírása teljesíttetett: az első félévben 142-nek, felfüggesztetett 4-nél, 
megtagadtatott i - né l ; a második félévben 146-nak, felfüggesztetett 2-nél. Akadémiai visele-
tet tanúsított az első félévben: a törvényekkel teljesen megegyezőt 101, kevésbbé megegye-
zőt 49; a második félévben teljesen megegyezőt 104, kevésbbé megegyezőt 47. Absoluto-
riumot (tanulmánybefejezési záradékot) kapott: az első félévben 6, a második félévben 7 
hallgató. Tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott az első félévben 3, a második félévben 
szintén 3 hallgató. Fegyelmi büntetés alatt volt: az első félévben 49, a második félévben 47 
tanuló, közben kimaradt az első félévben 1 hallgató. 

Az I-ső alapvizsgára jelentkezett 61, kik közül képesíttetett: kitűnően 5, egyszerűen 
41, együtt 46; felfüggesztetett 12, visszavettetett 3, összesen 15. A megvizsgáltak közt volt 
rendes joghallgató 61. A vizsgálati díjat lefizette egészen 54, kétszeresen 7. 

A II. alapvizsgára jelentkezett 76. kik közül képesíttetett: kitűnően 7, egyszerűen 
53, együtt 60; felfüggesztetett 13, visszavettetett 3, összesen 16. A megvizsgáltak mind ren-
des joghallgatók voltak. A vizsgálati díjat lefizette egészen 71. kétszeresen 5. Az' államtudo-
mányi államvizsgálatra jelentkezett 7, kik mind egyszerűen képesíttettek. Köztük volt rendes 
joghallgató 4, ministeri engedély alapján vizsgázott 3. A vizsgálati díjat lefizette egészen 4, 
háromszorosan 3. A jogtudományi államvizsgálatra jelentkezett 6, kik közül képesíttetett egy-
szerűen 5. visszavettetett 1. A megvizsgáltak mind rendes joghallgatók voltak s a vizsgálati 
díjat egészen fizették le. Jelentkezett eszerint vizsgálatra 150, kik közül képesíttetett: kitű-
nően 12, egyszerűen 106, összesen 118; felfüggesztetett 25, visszavettetett 7, összesen 32. 
A megvizsgáltak közt volt ; rendes joghallgató 147, ministeri engedélylyel vizsgázott 3. A 
vizsgálati díjat lefizette egészen 135, kétszeresen 12, háromszor 3. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 796 kötet, jelen évi gyarapodás 93 kötet. A 
könyvtárt használta 117 joghallgató. A joghallgatók segélyegyletének alaptőkéje volt a 
tanév elején 5183 frt 54 kr., a tanév végén 5447 frt 77 kr. Segélyül kapott 17 tanuló 
307 frtot. A jogakadémiai kiadványok és beadványok száma az iktatókönyv szerint a 
tanév végével 2500, ministeri szabályrendelet érkezett a tanév folyamán 3, tanári értekezlet 
tartatott 16. A jogakadémiára vonatkozó részletes adatok a collegium közös évi értesítőjé-
ben közöltetnek. 

Ezen kimutatásra vonatkozólag a bizottság évi jelentésének 7. pontjában következő 
észrevételek foglaltatnak : 

Feltűnő a népiskolákról szóló kimutatásban a tanítók számának, a tanszerek és az 
iskolai vagyon mennyiségének a tavalyihoz képest észlelhető csökkenése. Magyarázata talán 
abban rejlik, hogy a népiskolai statisztikai ívek kitöltésére vonatkozó új utasítások értelmében 
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a tanszerek, évi jövedelem és kiadás kimutatásánál a községi és állami iskolák nem vétetnek 
többé számításba, az iskolai vagyon is szorosabban különválasztatik az egyházi vagyontól. 

A tanítóképző-intézetek állapotában és viszonyaiban jelentékenyebb változás nem 
állott be. Remélhető, hogy a szarvasi tanítóképző-intézet végre kibontakozik azon bizony-
talanságból, melylyel anyagi eszközeinek elégtelensége folytán eddig küzdeni kellett. A tanulók 
száma, mind az öt tanítóképzőt összefoglalva, tavalyhoz képest csekély apadást mutat. 

A középiskolák tanulóinak száma egyre emelkedik; szinte társadalmi betegség jel-
legével bír ez az özönlés a gymnasiumokba, mely paedagogiai és didaktikai hátrányokkal is 
jár. Orvosszert ajánlani a baj ellen nem igen lehetséges; reméljük, hogy az élet meghozza 
a tanuló ifjúságnak a gymnasium és a gyakorlati életre előkészítő iskolák között kívánatos 
arányosabb megoszlását. A b.-csabai gymnasiumnak nyolcz osztályúvá való fejlesztése folya-
matban van. 

A theologiai intézetek hallgatóinak létszáma együttvéve 7-tel gyarapodott ; az összes 
létszám a három intézetben így is csak 70; ennek ellenében egyetlen jogakadémiánknak, az 
eperjesinek 150 hallgatója volt. 

Az iskolákra vonatkozólag külön indítványt vagy javaslatot a bizottság nem tart 
szükségesnek. 

Tudomásul szolgál. 

38. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 26. pontjánál tárgyaltatott a dunáninneni egyház-
kerület ez évi közgyűlésének felterjesztése, az Egyházi Alkotmány 214. §-ából kifolyólag, a 
középiskolai vallástanár-képesítő bizottság megalakítása iránt. 

A közgyűlés a középiskolai vallástanár-képesítés jogát az egyetemes lel-
készvizsgáló bizottságra ruházza. 

34. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 28. pontjánál a dunáninneni, dunántúli és a tiszai 
egyházkerületek beterjesztik nyilatkozatáikat a bányai egyházkerület által az évzáró iskolai 
vizsgálatok rendszerének megváltoztatása tárgyában tett indítványra nézve. 

A beterjesztett nyilatkozatok áttétetnek az egyetemes közoktatási bizott-
sághoz, a középiskolai rendtartás kidolgozásánál való figyelembevétel végett. 

35. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 31. pontjánál a tiszai egyházkerület bejelenti, hogy 
a fekete-lehotai iskola államosítására vonatkozó, a gömöri egyházmegye által bemutatott 
szerződést, az erre nézve mult évben hozott határozatának megváltoztatásával, megerősítette. 

Az egyházkerületnek saját hatáskörében tett ezen intézkedését a közgyűlés 
tudomásul veszi. ) 

36. (H.) Olvastatik az egyetemes könyv- és levéltáros jelentése. 
I. A levéltár gyarapodása 1898—99-ben a következő: 
1. Az egyetemes főjegvző beküldte a jóváhagyási záradékkal ellátott következő 

szabályrendeleteket : 
a) A dunántúli egyházkerület szabályrendeletét az egyházkerületi háztartásról; a 

lelkészek alkalmazásáról; a politikai községeknek egyházközségekbe és missiói körökbe való 
beosztásáról; a rendbüntetési jognak gyakorlásáról; az egyházkerületi közgyűlésre kiküldendő 
két népiskolai tanítónak választásáról; 

b) a dunáninneni egyházkerület szabályrendeletét az egyházkerületi pénztárról, az 
egyházkerületi levéltárról, az eskümintákról; 

c) a bányai egyházkerület szabályrendeletét a püspök javadalmazásáról és a püspöki 
segédhivatalokról ; továbbá 

2. az 1898. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének fogalmazványát s egy hiva-
talos példányát mellékleteivel együtt, összesen 75 darabot és hat csomót, ezek között a 
nyíregyházi, rimaszombati, rozsnyói, iglói, eperjesi, békés-csabai, budapesti és selmeczbányai 
gymnasiumoknak államsegély tárgyában kötött szerződéseit; 

3. az ágostai és helvét hitvallású egyházak közti jogi viszonyainak rendezéséről 
«Horvát-Szlavonországokban» szóló törvény eredeti horvát nyelvű két példányát és zsinati 
törvényeinknek a Horvát-Szlavonország kormánya által kiadott horvát fordítását két pél-
dányban. 

4. Az egyetemes pénztáros beküldte a Szinovicz-féle hagyatékra vonatkozó ira-
tokat, valamint egy csomó, néhai Szinovicz Lajos után maradt vegyes tartalmú iratot. 

5. A Baldácsy-alapítvány ügyvivőjétől beérkezett a jelentés 1898-ról; a pénzügyi 
bizottság jegyzője beküldte az iskolák felterjesztéseit a Roth-Teleki-féle stipendium ügyében, 
az 1898/99. iskolai évről. 
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6. Az egyházkerületek közül a m. é. gyűlés jegyzőkönyvét beküldte a bányai, 
tiszai és dunántúli, az egyházmegyék közül küldött jegyzőkönyvet a budapesti, békési és 
fejérkomáromi. 

II. A könyvtár gyarapodása 1.898/99-ben: 
Középiskoláinkon kívül küldött «Értesítő»-t a budapesti ev. nép- és polgári iskola 

s a kolozsvári unitárius collegium ; kimutatást a dunántúli egyházkerületi pénztár 1898. évi 
állásáról. (2 p.) 

Vétel útján beszereztetett: Dr. Martin Luther's Werke. Band 20. Weimar, 1898. és 
Band 15. 1899. 

Ajándékok : 
Krupecz István udvarnoki lelkésztől: 
Hallei emlékcsokrok, Budapest, 1894. 
Kedélyes-magyar élet Halléban, Sárospatak, 1894. 
Adalékok a Luther-Káté magyarhoni irodalmának történetéhez, Budapest, 1895. 
Die Gefangenschaft u. Befreiung des ung. ev. Bekenners Tobias Masnicius, Press-

burg, 1897. 
Emlékbeszéd Sembery Imre felett, Selmeczbánya, 1898. 
A Luther-Társaság következő kiadványait küldte be: 
Hitet szerelemért, írta ifj. Porkoláb Gyula, Budapest, 1898. 
Gusztáv Adolf élete, dr. Kaiser Pál után, Stromp László. 
Luther 9$ tétele, írta Paulik János. 
Gróf Teleki Józsefné Roth Johanna élete, írta Moravcsik Gyuláné. 
A jó tett áldást hoz, írta Moravcsik Gyuláné. 
A válaszúton, — az álpróféták, írta Paulik János. 
Zsivora György, a nagy emberbarát, írta Sántha Károly. 
Kermann Dániel ev. püspök élete és művei, írta dr. Zsilinszky Mihály, Budapest, 1899. 
Konfirmatiói áldások, Sántha Károlytól, Budapest, 1899. 
Lapok és folyóiratok : 
Ev. Családi Lap, szerkeszti Paulik János. 
Ev. Egyház és Iskola, szerkeszti Veres Józseí. 
Gyámintézeti Lapok, szerkeszti Bognár Endre. 
Ev. Népiskola, szerkeszti Papp József. 
Protestáns Szemle^ szerkeszti Szőts Farkas. 

Tudomásul szolgál; a mellett megújítja a közgyűlés az 1895-iki jegyző-
könyv 34. pontjában foglalt határozatát s felhívja az iskolák igazgatóit, hogy tan-
ügyi történetünk érdekében is, az iskolák nyomtatásban megjelent történetét, vala-
mint «Értesítő))-iket a könyvtár részére küldjék be közvetlenül a könyvtáros 
kezéhez, — esetleg pótolják a hiányokat. 

37. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 36. pontjánál bemutattatott a pénzügyi bízott-
ság jelentése, mely szerint a gróf Teleki-Roth Johanna-féle ösztöndíjak, számszerint hatvan, 
az 1898/99. tanévre 35 írtjával kiosztattak. 

Tudomásul szolgál. 

38. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 37. pontjánál olvastatik Tornyos Pál váczi lelkész 
jelentése, mely szerint a váczi országos siketnémák intézetében a lefolyt 1898/99. tanévben 
tíz (10) ág. hitv. ev. növendéknek tanította a vallást. 

Tudomásul szolgál. 

39. (Gv.) A mult évi jegyzőkönyv 38. pontjánál olvastatott az egyetemes szám-
vevőszék jegyzőkönyve, mely szerint jelenti, hogy a Bendl Henrik egyetemes pénztáros által 
1898. január i-től deczember 31-ig vezetett számadást tételről-tételre átvizsgálván, azt 
rendben találta. Ezen számadás szerint: 

à) az egyetemes egyház folyószámláján volt 
az összes bevétel 5297 frt 55 kr. 
az összes kiadás 4762 » 47 » 

a pénztári maradvány 535 frt 08 kr. 
b) a gróf Teleky Roth Johanna-alapítványnál 

a bevétel 2389 frt 36 kr. 
a kiadás 60 ösztöndíjra 2100 » — » 

pénztári maradvány . . . . . . . 289 frt 36 kr. 
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c) a theologiai akadémia alapjához tartozó tőkék után 
a bevétel 1646 frt — kr. 
kiadás pedig . . . 1727 » — » 

lévén, a theol. akadémia tartalékalapjából 81 írt — kr. 
volt pótolandó. 

d) az egyetemes egyház közalapjának bevétele volt . . 117,819 frt 46 kr. 
kiadása volt . . 68,286 » 14 » 

pénztári maradvány 49,5 3 3 frt 32 kr. 

e) az egyetemes nyugdíjintézet 
bevétele volt 99,920 frt 01 kr. 
akiadása pedig 1,075 » 37 » 

tőkésített pénztari maradvány . . . 98,844 Irt 64 kr. 

/ ) a Lissovényi László-féle alap bevétele 58 frt 97 kr. 
kiadása — » — » 

új számlára vittetett 58 frt 97 kr. 

g) a Zelenay Gedeon-féle alap bevétele volt 592 frt 37 kr. 
kiadás a theol. akadémiának 500 » —• » 

tőkésített pénztári maradvány . . . 92 frt 37 kr. 

h) Szinovitz Lajos-féle alapítvány bevétele 2,179 frt 02 kr. 
kiadása tőkésítésre 2,179 » 02 » 

pénztári maradvány • . — frt — kr. 

i) az egyetemes egyház tartalékalapjának tőkéje. . . 3)805 frt 30 k r -
ban változatlanul maradt. 

k) a zsinati költségek számláján a bevétel volt . . . . 10 frt 80 kr. 
a mult évi túlkiadás 90 » 95 » 

úgy hogy a túlkiadás 80 frt 15 kr. 
összegre csökkent. 

/) az ezredéves pályaműre befolyt adományok számláján a kamat 67 frt 82 kr., 
mely összeg a tőkéhez csatoltatott. 

m) gr. Teleky-Róth Johanna-féle alapítvány tartalékalapja 1344 frt 12 kr.-ban 
változatlanul maradt. 

n) a theologiai akadémia tartalékalapjából 2,871 frt 27 kr. 
kiadás az akadémiai hiány fedezésére 81 » — » 

fordíttatott, maradt tőke 2,790 írt 27 kr. 

A vagyonállás 1898. deczember 31-én következő volt: 

I. Az egyetemes egyház tőke-számláján: 
1. Az egyetemes egyház tőkéje. . . . 44,65179 frt 
2. Bauerhofer György-féle alapítvány. . 151*31 » 44,803 frt 10 kr. 
Elhelyezve: Kötvényekben 3,420'— frt 
Magy. jelzáloghitb. 4Vs°/o záloglev.. . . 4,100*— » 
Kisbirt. orsz. földh. záloglev. 5°/0 . . . i6,6oo'— » 
Kisbirt. orsz. földh. » 4Va°/0 . . 3,000— » 
Egyesült bpesti takp. » 41/s°/o . . 10,300'— » 
M. orsz. közp. takp. » . . . . 1 ,20c— » 
Magy. földh. intézeti » 4% . . . 6,ioo-— » 
Takarékpénztárban 83*10 » 

44,8o3'io frt. 

II. Gr. Teleky-Róth Johanna alapítvány tőkéje 45,096 frt 50 kr. 
Elhelyezve: Magyar földteherment. kötv. 11,700*— frt 
Magyar jelzálog hitelb. záloglevelek 47s°/o 2,300'— » 
Kisbirt. orsz. földhit. int. » 4% 10,000"— » 

Oldal: 24,000-— frt 89,899 frt 60 kr-



Áthozat: 24,000"— írt 89,899 frt 60 kr. 
Kisbirt. orsz. földhit. int. záloglev. 4 1 / 5 , 0 0 0 ' — » 
Egy. bpesti főv. takpénzt. » 47s% 11,300-— » 
Magy. orsz. közp. takp. » 4V//0 700*— » 
Magyar földhitelint. záloglevelekben 4% 4,000-— » 
Takarékpénztárban • . 96-50 » 

45,096-50 frt. 

III. A theologiai akadémia tőkéje 31, 968 frt 78 kr. 
Elhelyezve: M. jelzáloghitelb. zálogl. 4V-/V0 3,000-— frt 
Kisbirt. orsz. földhitelint. záloglevél 5% 15,500*— » 
Kisbirt. orsz. földhitelint. » 4V2% 6,100— » 
Egyesült bpesti főv. takp. » 47//0 5,200-— » 
Magy. orsz. közp. takpénzt. » 4V30/© i,ooo'— » 
Magyar földhitelintézeti » 4% 1,1 oo*— » 
Takarékpénztárban . . 68 78 » 

31,968-78 frt. 
IV. Az egyetemes egyházi közalap tőkéje 99,765 frt 40 kr. 

Elhelyezve: M. földhit. int. zálogl. 4% 33,000-— frt 
Kisbirt. orsz. földhitelint. » 4V2 7 0 35'OOcr— » 
Egyesült bpesti főv. takp. » 4Va% 3,000— » 
Magy. orsz. közp. takp. » 47270 27,000 — » 
Takarékpénztárban 1,765-40 » 

99,765 40 frt. 
V. Az egyetemes nyugdíj-intézet tőkéje 98,844 frt 64 kr. 

Elhelyezve: M. földhit. int. zálogl. 4% 10,000*— frt 
Kisbirt. orsz. földhitelint. » 4V20/ 0 16,000'— » 
Takarékpénztárban 72,84464 » 

98,844 64 frt. 
VI. Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje 1,283 frt 26 kr. 

Elhelyezve: Kisb. orsz. földh. int zálogl. 1,000— írt 
Takarékpénztárban 2 8 3 - 2 6 » 

1,28326 » 
VII. Zelenay Gedeon-féle alapítvány tőkéje 12,107 

Elhelyezye: Kisbirt. orsz. földhi zálogl. 5% 7,600— frt 
Ugyanaz 47í%-os . . i,ooo -— » 
Egyesült bpesti főv. takp. záloglev. 472 °/o i,ooo-— » 
Magy. orsz. közp. takp. » 47a°/0 300-— » 
Magyar földhitelintézeti » 4V 0 2,000 —• y> 
Takarékpénztárban 207-87 » 

12,107-87 frt. 
VIII. Szinovitz Lajos-féle alapítvány tőkéje 54,279 frt 62 kr. 

Elhely.: Jurenák József birtokvét. hátraléka 17,000'— frt 
Prickel Mária életjáradékának biztosít, tőkéje 6,000— » 
Kisbirt. orsz. földhitelint. záloglevél 5% 5,500-— » 
Ugyanaz 472%-os 9,000-— » 
Magy. jelzáloghitelbanki záloglevél 41/,0/ 0 4,000'— » 
Egyesült bpesti főv. takp. » 47a0/o 3,000-— » 
Magy. orsz. közp. takp. » 47?% 6,ooo'— » 
Magyar földhitelintézeti záloglevél 4V 0 1,000*-— )> 
Takarékpénztárban 2,77962 » 

54,279*62 frt. 
IX. Az egyetemes egyház tartalékalapja . 3,805 frt 30 kr. 

Elhelyezve: A bányai egyházkerületnek 1891. febr. i -én 
10 évre adott kamatnélküli kölcsön . 3,000'— frt 

Kisbirt. orsz földhitelint. záloglevél 5 °/ 0 3 00 ' — » 
Magy. orsz. közp. takp. » 472°/0 500'— « 
Takarékpénztárban 5 30 » 

3,805*30 frt. 
Oldal: 391,954 frt 47 kr. 
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Athozat: 391,954 frt 47 kr. 
X. Az ezredéves pályamű tőkéje • • • 1,763 » 43 » 

XI. Gr. Teleky-Róth Johanna-féle alapítvány tartaléktőkéje . 1.344 frt 12 kr. 
Elhely. : Kisbirt. orsz. földhitelint. zálogl. 5 ü/o 8oo-— frt 
Magy. orsz. közp. takp. záloglevél 472% 50er— » 
Takarékpénztárban 44 ' 1 1 » 

1,344-12 frt. 
XII. A theologiai akadémia tartalékalapja 2,790 frt 27 kr. 

Elhelyezve: Magy. orsz. közp takp. zá-
loglevél 472% 500-— frt 

Kisbirt. orsz. földhitelint. záloglevél 5 °/ 0 • 1,100 — )) 
Ugyanaz 4 Va % 1 oo- — » 
Egyesült budapesti főv. takp. zálogl. 4 V2 °/ 0 I.OOO'— )) 
Takarékpénztárban 9027 » 

2790*27 frt. 

XIII. A brassói ág. hitv. ev. magyar egyház letétszámlája . . 300 frt — kr. 

XIV. Az egyetemes egyház folyószámláján 535 frt 08 kr. Elhelyezve : zsinati költs, utáni követelésben 8015 frt 
Készpénzben . 45493 » 

535-08 frt. 

XV. Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány folyó számláján . . 289 frt 36 kr. 
készpénzben van. 

XVI. Az egyetemes közalap számláján 49' 5 33 f r t 32 kr. 
Az összes tőkék főösszege volt tehát az 1898. év végén 448.510 frt 05 kr. 

Az egyetemes közgyűlés Bendl Henrik pénztárost az egyetemes szám-
vevőszék előterjesztése alapján az 1898. január i-tőJ deczember 31-ig terjedő sza-
bályszerűen megvizsgált számadására nézve, a szokott óvások fentartása mellett 
a további felelősség alól felmenti. 

40. (Gy.) Az egyetemes számvevőszék javasolja, hogy az értékek elhelyezésének 
ellenőrzése szempontjából a magyar földhitelintézet értékszámlákról szóló jelentése, a pénz-
tárosnak adassék ki, ki a számvizsgálatkor azt a számvevőszék rendelkezésére bocsássa. 

Az egyetemes gyűlés a számvevőszék ezen javaslatát magáévá teszi és, 
utasítja az egyetemes pénztárnokot, hogy a magyar földhitelintézet értékszámlákról 
szóló jelentését a számvizsgálat megejtéseig magánál őrizze, a számvizsgálatkor a 
számvevőszék rendelkezésére bocsássa, s a vizsgálat befejezése után az egyetemes 
felügyelőnek adja át. 

41. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 3 9—ik pontjánál bemutattatik a zsinati törvények 
értelmében az egyetemes pénztárnok által elfogadásra ajánlott 1900, évi egyetemes egyházi 
költségelőirányzat. 

Az egyetemes közgyűlés az 1900. évi költségelőirányzatot következőleg 
a meg: 

S z ü k s é g l e t . 
1. Tisztidíjak 1200 frt. 
2. Napidíjak és útiköltségek biz. tagok részére 1000 » 
3. Rendes évi segélyek 378 » 
4. Házbér levéltári helyiségért 200 » 
5. Nyomtatványok 500 » 
6. Vegyesek 322 » 

Összesen : 3 600 frt. 

F e d e z e t . 
1. Kamatokból 2300 frt. 
2. A négy kerület évi járuléka . . . . 1000 » 
3. A Hrabovszky-alapítvány kezeléseért . 300 » 

Összesen: 3600 frt. 

\ 
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42. (Zs) A m. évi jegyzőkönyv 41-ik pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság és 
számvevőszék, hogy az E. A. 302. §-a értelmében az egyetemes egyház háztartásáról szóló 
szabályrendelet alkotásával bízatván meg, e szabályrendelet kidolgozásával az egyetemes fő-
jegyzőt és pénztárnokot bízta meg. 

Tudomásul szolgál. 

43. (Gy.) A mult évi közgyűlés 43. pontjánál egyetemes felügyelő jelenti, hogy 
Radó Kálmán elhunyta és Ritter Károly lemondása folytán a theologiai akadémiai nagybizott-
ságban két tagsági hely megüresedett. 

A két üresedésben levő tagsági helyre az egyetemes közgyűlés közfel-
kiáltással Nádosy Kálmánt és Raab Károlyt választván meg, a theologiai akadémiai 
nagybizottság tagjai a következők: 

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

44. (Gy.) Az egvházunkat s az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kikül-
dött bizottságba megválasztattak : 

Elnök báró Prónay Dezső, tagok; Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szent-
iványi Árpád, Nádosy Kálmán, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Zsilinszky Mihály, Győry Elek, báró Podmaniczky Géza, Kubinyi Géza, 
Horváth Sándor (budapesti), Sztehló Kornél. 

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

Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással a következőket választja meg : 
Bachát Dániel, Bognár Endre, Benka Gyula, Gombócz Miklós, Falvai Antal, Fischer 
Miklós, Horváth Sándor (budapesti), 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, Markusovszky Sámuel, 
dr. Schneller István, Böhm Károly. 

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

Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással megválasztotta : 
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 dunántuli egyházkerületi osztály tagjaivá : dr. Schreiner Károly, Haub-
ner Rezső, Kund Samu, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal, póttagjaivá: 
Laucsek Jónás, Horváth Sámuel, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső; 

3. a bányai egyházkerületi osztály tagjaivá: Zsilinszky Mihály, Fabiny 
Gyula, Bachát Dániel, Horváth Sándor (budapesti), Bereczky Sándor, Góbi Imre, 
póttagjaivá: Laukó Károly, Scholcz Gusztáv, Weber Rudolf, Paulik János; 

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

47. (Gy.) Az ügyrend érteimében választás alá kerülvén az alkotmány és jog-
ügyi 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 a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügye-
lőt, a négy egyházkerületi püspököt; Fabiny Teofil, Beniczky Árpád, gróf Zay Miklós, 
Schreiner Károly, Nádosy Kálmán, báró Podmaniczky Géza, Győry Elek, Szontagh 
Pál (gömöri), Händel Vilmos, Hering Lajos, Kund Sámuel, Horváth Sámuel, Laukó 
Károly, Horváth Sándor (budapesti), Terray Gyula és Dianiska Andort választotta 
meg, hivatalánál fogva tagja az egyetemes ügyész, Sztehló Kornél. 

10 
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48. (Gv.) Az ügyrend értelmében a pénzügyi bizottság újólag választandó lévén : 
Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással, az egyetemes felügyelő elnöklete 

alatt a bizottság tagjaivá megválasztotta : Fabiny Teofil, Laszkáry Gvula, Szentiványi 
Árpád, báró Podmaniczky Géza, Szontagh Pál (nógrádi), Kubinyi Géza, Földváry 
Elemér, Sztehló Kornél, dr. Röck Géza, Győry Elek, Matuska Péter, Földváry Mik-
lós, Horváth Sándor (budapesti), Schranz János, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Vetsey 
István, Scholtz Gusztáv, Góbi Imre, Láng Lajos, Perlaky Elek és Bendl Henriket ; 
hivatalánál fogva tagja az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője Glauf Pál. 

49. (Gy.) Az ügyrend értelmében újólag lévén választandó az egyetemes szám-
vevőszék : 

Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással annak elnökévé dr. Győrv Eleket, 
tagjaivá: Farbaky István, Günther M. Vilmos, Poszvék Sándor, dr. Schreiner Károlv, 
dr. Králik Lajos, Bachát Dániel, Radványi István, Materny Lajos, Scholtz Gyula 
(min. tan.), Kubinyi Gézát választotta meg. 

50. (Gy.) Egyetemes főjegyző jelenti, hogy az egyetemes törvényszék bírái közül 
Láng Lajos, dr. Schreiner Károly, Lányi Bertalan, Kubinvi Aladár, Nádosy Kálmán, Ritter 
Károly. Török József, Terray Gyula, Masznyik Endre és Bancsó Antal bírák megbízatása 
ezen évben lejárt, Bánó József lemondása folytán pedig egy hely megüresedett. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes törvényszék biráivá közfelkiáltás-
sal Láng Lajos, dr. Schreiner Károly, Lányi Bertalan, Kubinyi Aladár, Nádosy Kál-
mán, Hevessy Bertalan, Török József, Terray Gyula, Händel Vilmos, Masznyik 
Endre és Bancsó Antalt választotta meg, az egyetemes törvényszék jegyzőéül pedig 
Zelenka Lajost. 

51. (Gy.) A gyűlésben jelenlevő Hevessy Bertalan és Händel Vilmos egyetemes 
törvényszéki biróvá történt megválasztásukért köszönetet mondván, egyetemes felügyelő üd-
vözli őket és tekintettel arra, hogy még az egyetemes törvényszéki birói esküt nem tették 
le, felhívja annak letételére. 

Hevessy Bertalan és Händel Vilmos az egyetemes törvényszéki birói esküt, 
az egyetemes közgyűlés előtt letették. 

52. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 52-ik pontja kapcsán a dunáninneni és a tiszai 
kerületek elnökségei bemutatják a részletes jegyzéket, mely egyházak részére osztattak ki a 
hitoktatás czéljaira a közalapból megszavazott és utalványozott összegek. 

A két egyházkerület jelentése tudomásul szolgál. 

53. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 5 6—ik pontja kapcsán a közalap ügyeinek ellá-
tásával megbízott bizottság jelenti, hogy a legszegényebb lelkészeink segélyezésére a köz-
alapnak 1898. évi jövedelmeiből fentartott 9296 frt 03 krnyi összeget, tekintettel arra, hogy 
a congrua-törvény még végrehajtva nem lett, az egyetemes közgyűléstől nyert felhatalmazás 
alapján, a régebbi kulcs szerint következőleg osztotta fel és utalványozta ki és pedig: 

a) a bányai egyházkerület kötelékében álló lelkészeknek 1859 frt 20 kr. 
b) a dunáninneni » » » » 2231 » 05 » 
c) a dunántúli » » » » 2509 » 93 » 
d) a tiszai » » v> » 2695 » 85 » 

Összesen: 9296 frt 03 kr. 
A segélyeknek részletes felosztására az egyházkerületek elnökségei kérettek fel azzal, 

hogy arról, melv legcsekélyebb javadalmazású lelkészek részesültek a segélyekben, közvetlenül 
az egyetemes közgyűlésnek szíveskedjenek jelentést tenni. E jelentés kapcsán a tiszai egy-
házkerület jelenti, hogy â részére utalványozott 2695 krnyi segélyt az 1895. évi 
összeírás alapulvételével, -a legcsekélyebb fizetéssel bíró lelkészek között a beterjesztett rész-
letes kimutatás szerint felosztotta. 

Az egyetemes közgyűlés a közalapbizottság jelentését, a mely szerint a 
legszegényebb lelkészek részére fentartott 9296 frt 03 krnyi összeget kiutalványozta, 
helyeslőleg tudomásul veszi, mint nemkülönben a tiszai egyházkerület jelentését is, 
az utalványozott segélyösszegnek részletes felosztásáról. 

54. (Zs.) Ugyanazon bizottság a közalap 1899. évi jövedelmeiből felosztás alá ke-
rülhető 62,900 frtra nézve a következő javaslatot terjeszti elő: utalvánvoztassék ki: 
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1. A selmeczi lyceum részére 2,500 frt 
2. Az egyetemes theologiai akadémiának 5,000 » 
3. A dunántúli egyházkerületnek^ fehérkomáromi egyházmegyének 

kikebelezése folytán beállott hiány pótlására 650 » 
4. A püspökök mellett egyenként 800 frt díjazással és 400 frt úti és 

lakbérátalánynyal alkalmazott 4 missionarius lelkész 1200 
frtnyi javadalmazásának fedezésére 4,800 » 

5. Ugyanazok részére egyetemes nyugdíjintézeti járulék 12 írtjával . 48 » 
6. Az egyetemes nyugdíjintézet javára ' 24,000 „ 
7. A soproni tanítóképző intézet javára ^ . . . 900 » 
8. A selmeczi tanítóképző intézet javára 900 » 
9. A szarvasi tanítóképző intézet javára 900 » 

10. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi tanítóképző intézet és főiskola 
fentartására 2,520 » 

11. A soproni theologiai intézetnek i.,o8o » 
12. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő intézete javára 1,080 » 
13 A bányai kerület aszódi leánynevelő intézete javára 1,350 » 
14. A-.-dunántúli kerület kőszegi leánynevelő intézete javára . . . . 600 » 
15. 100 legcsekélyebb javadalmazással bíró lelkésznek segélyezésére 

egyenkint 100 frt és pedig: 
a) a bányai kerületnél . . . . 2,000 írt — kr. 
b) a dunáninneni kerületnél . . . 2,400 » — » 

dunántúli kerületnél . . . . 2,700 » — » 
d) a tiszai kerületnél 2,900 » — » 10,000 frt 

16. A vallásoktatók segélyezésére és pedig^: 
^ a) a b anyiT"k erűiét ti éT~ 7 . . . 877 frt 50 kr. 

b) a dunáninneni kerületnél . . . 1,012 » 50 » 
c) a dunántúli kerületnél . . . . 1,1 ^ y » ço » JLt f 
d) a tiszai kerületnél . . . . 877 » 50 » 3,915 írt 

17. Szegény egyházak és missiók segélyezésére 2,65 7 » 
Összesen 62,900 frt. 

A szegény egyházak és missiók segélyezésére * ' mer-
nek részletes kiosztásával az e. e. e. gyámintézet volna megbizanu^. 

A legcsekélyebb javadalmazással bíró lelkészek és a vallásoktatók segeiy 
ványozandó összeg kiosztásával az egyházkerületek elnökségei volnának megbízandók. 

Egyúttal javasolja a bizottság, hogy a lelkészek részére ezúttal minden fentartás 
nélkül utalványoztassék ki a javaslatba hozott összeg, miután a congrua ,törvény végrehaj-
tása előre láthatólag még a folvó évben sem fog eszközöltetni. c 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság összes javaslatait elfogadja és a 
segélyösszegeket a bizottság előterjesztéséhez képest 1900. évi január i-én fizeten-
dőleg ezennel kiutalványozza, egyúttal a szegény egyházak és missiók segélyezésére 
utalványozott 2657 f r t n yi összegnek részletes kiosztására az e. e. e. gyámintézetet, 
a 15. és 16. sz. alatt nyilvántartott és az egyházkerületek között felosztott össze-
geknek részletes felosztására a segélykérvények kiadása mellett az egyházkerületek 
elnökségeit kéri fel azzal, hogy arról, mely legcsekélyebb javadalmazású lelkészek 
részesültek a segélyekben és mely egyházak részére osztatott ki a hitoktatás czél-
jaira utalványozott összeg, közvetlenül az egyetemes közgyűlésnek szíveskedjenek 
jelentést tenni. 

Minthogy pedig e határozattal a közalapnak rendelkezésre álló összes jö-
vedelmei kiosztás alá kerültek, és így más czélok segélyezésére sem a közalapból, 
sem az egyetemes egyház szabad rendelkezésére álló alapokból mi sem fordítható, 
az egyetemes közgyűlés a beérkezett összes itt figyelembe nem vett segély kérvé-
nyeket oly értelemben mondja ki elintézetteknek, hogy azoknak ezúttal helyt adni 
nem lehetett. 

55. (Zs.) Az előző pont kapcsán felvétetett a tiszai egyházkerületnek felterjesztése, 
melyben az egyetemes egyház egyetlen jogakadémiájánál Eperjesen szervezett egy rendes 
tanszék 2400 frt évi javadalmazását az egyetemes pénztár terhére megszavaztatni kéri. 

Az egyetemes közgyűlés méltányolja ugyan a felterjesztésben foglalt nyo-
mós indokokat, mind a mellett az előző pontban foglalt határozat értelmében a 

9* 
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kérelemnek ez idő szerint eleget nem tehet, azonban a felterjesztést jövőben leendő 
esetleges figyelembe vétel végett kiadja a közalap ellátására kiküldött bizottságnak. 

56. (Zs.) A m. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 61-ik pontjánál felvéte-
tett az ev. ref. egyház konventjének az elnöki jelentés 5-ik pontja szerint bemutatott átirata 
a melyben esetleg a nagy-gerezdihez hasonló új egyezség létesítésére és e végett az egy-
házunkat és az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottságnak közös ta-
nácskozásra való összehívására is történik utalás. 

Az egyetemes közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy az ev. ref. egyház 
konventjének elnökségével az egyházunkat és az ev. ref. egyházat közöseti érdeklő 
ügyekre kiküldött bizottság összehívása iránt érintkezésbe lépni szíveskedjék, egv-
részt a nagy-gerezdi egyezség netán szükséges revíziója, másrészt az 1848: XX. 
t.-cz. végrehajtása, illetve az országos segélyezés felemelése tárgyában szükségesnek 
látszó intézkedések megtétele végett. 

57. (Zs.) Ugyanazon pontnál felvétettek az egyházkerületek felterjesztései, a melyek-
ben utalással arra, hogy az 1848: XX. t -cz. szellemében való állami segélyezés még mindig 
nincsen végrehajtva, ennek eszközlését a kormányhoz intézendő feliratban megsürgetni kérik. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy ez ügyben már felterjesz-
tést intézett a kormányhoz, a mely még ez ideig elintézve nem lett, e kérelem 
elintézése iránt újabb felterjesztés benyújtását határozza el és annak szövegezésével 
az egyetemes főjegyzőt bízza meg. 

58. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 62. pontjánál olvastatik a Hrabovszky Zsigmond-
féle alapítványi bizottság jelentése, mely szerint az alapítványi tőke 1897. végén volt 76.549 
frt 14 kr., az 1898. évi szaporodás 2580 frt 44 kr, — 1898. év végén az alapítvány 79.229 
frt 58 kr., fentartva az egyetemes számvivőszék részére az értékek megvizsgálását, megadta 
a bizottság a számadó gondnoknak a felmentést az 1898. évre. 

Az 1898/99. tanévre pedig kiutalványozta, Remete Aladár főgymnasiumi tanulónak 
bizonyítványa a szabályoknak megfelelvén, a 250 frtnyi ösztöndíjat. 

Tudomásul szolgál. 

59. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 63. pontjánál a püspökök, mint a lelkészvizsgáló 
bizottság osztályainak elnökei jelentik, hogy a mult közgyűlés óta a következők nyertek lel-
készi kepesítést: a) a dunáninneni egyházkerületben : Zatykó János; b) a dunántúli egyház-
kerületben: Nedobry Iván, Pröhle Károly, Wagner Ádám, Ludig Gusztáv, Korén Pál, Mühl 
Sándor; c) a bányai egyházkerületben: Zimmermann János; d) a tiszai egyházkerületben: 
Dedinszky Aladár, Dianiska Frigyes, Engler Lajos, Hajtsch Bálint, Najczák János, Maliárik János, 
Rozson day Károly. 

Tudomásul szolgál. 

60. (H.) A m. é. jegyzőköny 64. pontjánál olvastatik az e. e. e. gyámintézet évi 
jelentése, mely szerint a magyarhoni gyámintézet 3 9—ik évi rendes közgyűlését dr. Baltik 
Frigyes püspök és Ihász Lajos hivatalra legidősebb kerületi gyárnintézeti világi elnök elnök-
lésével folyó évi szeptember 23. és 24-én Szarvason, az odavaló evang. egyház vendégsze-
rető körében, nagyszámú ünneplő közönség jelenlétében tartotta meg. 

Évi munkásságának eredménye az egyes egyházkerületekben a következő: 
a bányakerület gyűjtött 2,871 frt 40 kr. 
dunáninnen ~ » 2,818 « 32 » 
dunántúl » 5.079 » 54 » 
tiszakerület » 3,288 » 59 » 

Összesen: 14,057 írt 85 kr. 
Ehhez járul: az egyetemes gyámintézeti tőke évi kamata 2,700 » — » 

» a Leopoldianum kamata 2,000 » — « 
a gyámintézeti lap évi jövedelme 85 » — » 

» Ihász Lajos kerületi elnök évi adománya . . 150 » — » 
» a « Flugblatt «-b ól befolyt 10 » 50 » 
» Serleggyűjtés (»Erzsébet-alapra«) 23 » 07 » 
» Szarvasi oíferatorium 112 » 68 » 
» női s ifjúsági egyletek adománya (összes gyűj-
tése a két egyletnek: 4,573 frt 77 kr.) . . . 323 » 62 » 

Oldal: 19,462 frt 72 kr. 
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Áthozat: 19,462 frt 72 kr. 
Ehez járul a némethoni G. A. egylettől érkezett adományok 20,965 » 98 » 

» » a »Gotteskasten« részéről . 2,756 » 09 » 
Vagyis a gyámintézet összes évi gyűjtése: 43,184 frt 79 kr. 

A gyámintézet vagyonmérlege 1898. év végén: 111.338 frt 86 kr. 
A szarvasi gyűlésen kiosztott gyámintézeti segélyek közül, kiemeljük a következő 

nagyobb összegeket: 
az úgynevezett »Nagy szeretet-adományt^ templom és iskola 

építésre, osztatlanul az egész összeget Diós- Győr kapta : 1,95 3 37 
egyenként 400 fitos » Szeretetadomány (t-ban részesültek: 
B.-Bánfalva, Csákvár, Mihály falva, Rózsahegy . . . . 1,600 » 
50—50 frt kisebb segélyben részesült 20 egyház . . . 1,000 
a -)*)Leopoldiamim« kamataiból segélyt nyertek : 
Tőkésítés 20% 400 » — » 
4 kerületi leányiskola egyenként 125 frt 500 » — » 
külön a kőszegi leányiskola 100 » — » 
pozsonyi és eperjesi th »Otthon« 100—100 frt . . . 200 » — „ 
Polnik (Zólyom) 300 » — „ 
Medgyesháza (Aradbékés) 250 » — » 
Klicsin (Szucsán filiája) 250 » — » 
a 400 frtos Palló-féle Szeretetadományt a tiszakerületbeli 

most szervezett »diasporalis« új egyház Ózd (Bor-
só dm.) kapta 400 » — « 

Az egyetemes gyámintézet nagyobb jóltevői közül ez évben kiemelendők: Ihász 
Lajos, 150 frt adományával; dr. Láng Lajos 500 frt alapítványával; Radvány István, a tisza-
kerületi gyámintézet új elnöke, 500 frtos alapítványával; Zelenka Pál püspök, ki immár 11-szer 
nyújt 100 frtnyi segélyt szegény lelkészeknek. 

Végrendeletileg gyámintézetünkről megemlékeztek ez évben : Büsbach Ádám Loson-
czon, 400 frtnyi hagyományával; Truszik Jánosné Posch Lujza asszony pedig Nagy-Szom-
batban, hagyományozott gyámintézetünknek 200 frtot. 

A szarvasi gyűlés határozatából benyújtja s elfogadásra melegen ajánlja Hollerung 
Károly pozsonymegyei főesperesnek, a magyarhoni gyámintézet közgyűlése elé terjesztett s 
nevezett közgyűlés által, az egyetemre, mint legilletékesebb fórumra áttett azon indítványát, 
mely szerint küldjön ki a közgyűlés egy állandó kis bizottságot, melynek hivatása lenne, 
hogy új templomok építésénél avagy azok berendezésénél és díszítésénél a hozzá forduló 
egyházközségeknek alapos tanácscsal szolgáljon. 

Végre még arról értesíti az egyetemes közgyűlést, hogy a magyarhoni e. e. e 
gyámintézet birtokában levő »Urkünde über die Einweihung der evang. Erlöserkirche in 
Jerusalem und Ansprache Sr. Majestät des Kaisers und Königs« az egyetemes levéltárnak 
engedte át. 

A közgyűlés mindezeket örvendetes tudomásul vévén, meleg elismerését és 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik az áldásosán működő intézet fejlesztése érde-
kében buzgólkodtak, egyúttal a szeretetben munkás hit szolgálatában álló gyám-
intézetet, az egyházi testületek s az összes hivek buzgó pártfogásába ajánlja; Hollerung 
Károly főesperes indítványát saját hatáskörében leendő esetleges intézkedés végett 
az e. e. e. gyámintézethez visszabocsátja. 
61. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 66. pontjánál olvastatik a Luther-társaság következő 

jelentése : 
A Luther-társaság folyó évi közgyűlését «vallásos estély»-lyel egybekötve, szep-

tember hó 23. és 24-én Szarvason tartotta, mely alkalommal az elnöki megnyitó után, 
Bachát Dániel a Luther-társaság feladatát ismertette. Mayer Endre eperjesi theologiai tanár 
pedig az evang. egyház szempontjából a «nőkérdésről» elmélkedett. 

Az év folyamán a Luther-társaság kiadásában több könyv megjelent, ezek közül a 
legnevezetesebb «Kermann Dániel evang. püspök élete és művei», írta dr. Zsilinszky Mihály; 
«Gróf Teleky Józsefné, Róth Johanna», írta dr. Moravcsik Gyuláné; «Luther 95 tétele», 
fordította Paulik János. 

Mint a mult években, úgy ez idén is a Luther-társaság anyagi támogatásban része-
sítette dr. Masznyik Endrét, «Pál apostol élete és levelei» kiadóját 200 frttal; az «Evang. 
Népiskola»-t 100 frttal, a Pozsonyban megjelenő »Evang. Glocken» czímű német újságot 200 
frttal; a békés-csabai «colportage» számára pedig 100 forint segélyt utalványozott; ezenfelül 
ez évben is kiadta, immár 5-ik évfolyamban az «Evang. Családi Lap»-ot, mint a Luther-tár-
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saság vallásos, népies lapját, évi 1 frt előfizetéssel. Legközelebb a «symbolicus könyvek» 
során meg fog jelenni Melanchton híres «Apologia»-ja Mayer Endre fordításában. 

A társaság tagjainak száma újabban 12 taggal szaporodott, s ezzel a Luther-társaság 
tagjainak száma ez idő szerint: alapító tagokban 46, rendes tagokban 429; készpénzvagyona 
1898. év végén 11,864 frt 40 kr, összes vagyona pedig, beletudva a kiadványokat is, melyek 
bizományban feküsznek 20,640 frt 93 kr. 

Legközelebb egy «tankönyvkiadó vállalat»-ot óhajt megindítani oly értelemben, 
hogy kiadványait nem adja bizományba, hanem sajat közege, altal kezelteti ; s ezt legkivált 
azért óhajtja elérni, hogy az evang. iskolákat olcsó és vallásos szellemtől áthatott tanköny-
vekkel láthassa el s egyúttal ezáltal reményű, hogy a társaság anyagi felvirágzása is nagyobb 
lendületet nyer. De hogy jelzett óhaját megvalósíthassa, szükséges, hogy a főtisztelendő és 
méltóságos Egyetemes evang. egyház a Luther-társaságnak kiadásra szánt tankönyveit a maga 
szakközegei által jövőben felülvizsgáltassa s azokat «approbálja», mert csak így válhatik 
azoknak behozatala iskoláinkba elrendeltté, illetve csak ez esetben örvendhetnek kiadványaink 
nagyobb kelendőségnek. Miért is alázatos kérelmünk oda irányúi : méltóztassék a főt. és 
méltóságos Egyetemes közgyűlés kimondani, hogy a Luther-társaságnak kiadásra szánt tan-
könyveit jövőben felülvizsgáltatván, approbálni fogja s így azoknak az iskolákba leendő beho-
zatalát elrendeli. 

Még egy átalakuláson fog átmenni társaságunk. Ugyanis egy tegnap hozott köz-
gyűlési határozat "következtében a Luther-társaság rendes tagjai az évi tagságidíj fizetésre 
nézve 3 osztályba soroztainak. Az első osztálybeliek fizetnek évenként 4 frtot s ennek 
fejében a Luther-társaság összes kiadványait ingyen kapják, a második osztálybeliek fizetnek 
évi 2 frtot s ezért megkapják cserében a Luther-társaság lapját ingyen, a többi kiadványokat 
pedig kedvezményes áron; a harmadik osztálybeliek fizetnek évi 50 krt s ennek fejében a 
Luther-társaság úgynevezett «népiratkáb-ban ingyen részesülnek. 

Tervbe vette társaságunk, hogy a Dunántúl megindított «új énekes könyv» ügyét 
az esetben, ha az egyetemes ügygyé válik, erkölcsi és anyagi támogatásban fogja részesíteni. 

Még egy esetről kell a főt. egyetemes közgyűlést értesítenünk, nevezetesen arról, 
hogy Bachát Dániel főesperes, kinek a Luther-társaság nagy hálával tartozik, hivatkozással 
megrongált egészségére, a Luther-társaságnál buzgón betöltött alelnöki állásáról, közsajná-
latra határozottan lemondott s helyét a közgyűlés Horváth Sándor budapesti lelkészszel 
töltötte be. 

A közgyűlés nt. Bachát Dánielnek, ki alelnöki állásáról lemondott meg-
rongált egészsége miatt, hét évi buzgó s odaadó közreműködéseért meleg elis-
merését s hálás köszönetét kifejezve, megválasztott utódját, nt. Horváth Sándor 
budapesti lelkészt ez új állásában örömmel üdvözli, működéséhez sikert s áldást 
kívánva, a társulatot pedig, mely a belmissió egy s más ágát eredményesen ápolja, 
ajánlja az egyházi testületek és egyes hívek buzgó pártfogásába, kérve részére mind 
az erkölcsi, mind pedig az anyagi támogatást. 

62. (Zs.)JA^m, évi jegyzőkönyv 66-ik pontja kapcsán felvétetett a közalap-bizottság 
jelentése, a mely szerint a Luther-társaság kellő alap hiányában segélyezhető nem volt, sem 
pedig az «Evangélikus egyház és iskola» czímű hetilap szerkesztőjének ajánlatát, hogy a 
mennyiben lapja 1000 frtnyi évi segélyt nyerne az egyetemes gyűléstől, ő e lap előfizetési 
díját 4 frtra leszállítaná és 200 frtot munkatársak tiszteletdíjára fordítana, ez idő szerint elfo-
gadhatónak nem tartja. 

Tudomásul szolgál. 

63. (H.) A m. évi közgyűlési jegyzőkönyv 67. pontjánál olvastatik dr. Baltik Frigyes 
püspöknek, mint a «Zpevnik» bizottság elnökének évi jelentése. E szerint a «Zpevnik» énekes 
könyv alapítványi vagyona^i898 decz. 31-én 11,035 9° kr; az ez évi szaporodás 
60 frt 92 és fél kr. Ez eredményt megállapította a számvizsgáló bizottság; az értékek pedig 
kezeltetnek "nt. Raab Károly barsmegyei esperes és körmöczbányai lelkész által. 

Az énekes könyv 25 példánya elhelyeztetett a budapesti gyűjtő fogházba; 25 pél-
dány pedig adományoztatott a liptói egyházmegyében levő, tűz által elpusztult Patak leány-
egyház híveinek. 

A symbolikus könyvek tót nyelvű kiadására adott a bizottság újból 260 forintnyi 
előleget. Németországi jótékony intézetektől befolyt e czélra 140 frt. A fordítás, melyért a 
bizottság nt. Leska János nyitrai kiérdemült főesperesnek 200 forintnyi tiszteletdíjat adott, a 
bizottság irattárában van elhelyezve. Az első kiadás joga megadatott a békés-csabai evang. 
egyházi könyvkereskedésnek, valamint a Luther nagy kátéjának egyszeri lenyomatása is, 

Tudomásul szolgál. 



39 

64. (Zs.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 68-ik pontjánál fel-
vétettek a közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság 1899. október 5-én tartott ülésének 
jegyzőkönyvében foglalt előterjesztések, a közalapi járulékok módosítása, illetve leszállítása 
iránt egyes egyházak részéről beérkezett kérvények tárgyában. 

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

1. Kondoros egyházközség kérvénye, tekintettel arra, hogy a bányai 
egyházkerület közalap járuléka állandó összegben, a melyből az adóalapon kiszámított 
járulék 5 százaléka már levonásba lett véve, szabatott ki, és így e kérvény érdem-
leges elbírálására a bányakerület van hivatva, a netán szükséges intézkedések meg-
tétele végett a bányai egyházkerülethez származtatik le. 

2. A csánki anyaegyházközség kérvényét hasonlókép a dunáninneni egy-
házkerülethez származtatja le az egyetemes közgyűlés, mert midőn az adóalapon 
kimutatott közalapjárulékok összegéből mindenik egyházkerület javára 5 százalékot 
leütött, ennek czélja az volt, hogy eme 5 százaléknyi külömbözetből az egyház-
kerületekben oly tartalékalap képeztethessék, a melyből fedezhetők a birtokválto-
zások folytán idővel előállható hiányok. 

3. A vanyarczi egyházközség kérvénye folytán a dunáninneni egyház-
kerület ama kérelme, hogy az egyetemes közgyűlés döntsön a fölött, vájjon a 
közalap járulék megváltására befizetett tőke hol kezeltessék, tárgytalanná vált, miután 
az adományozó egyetemes felügyelő kijelentette, hogy az általa befizetett megvál-
tási tőkét Vanyarcz egyházközségnek adományozta és így ez összeg Vanyarczot illeti. 

65. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 69 ik pontjánál megállapíttatott, hogy a közalapi 
járulékok 1901. évig terjedő érvénynyel 

a dunáninneni kerület terhére . — . 3380 frt 63 krral, 
a dunántúli kerület terhére 4253 » 63 » 
a bányai kerület terhére 7689 » 64 » 
a tiszai kerület terhére 3222 » 97 » lettek kivetve. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja az egyházkerületek figyelmét arra, hogy 
a közalap javára kivetett e járulékok a folyó év végéig az egyetemes pénztárba 
való befizetése iránt intézkedjenek. 

66. (G.) Olvastatott az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság évi jelentése, mely a 
következő : 

Az egyetemes nyugdíjintézet az 1898-ik évvel befejezvén fennállásának első esz-
tendejét: erről tisztelettel a következő jelentésünket terjesztjük elő: 

1. A szabályszerűen kirótt járulékok az egyházközségek és a nyugdíjintézeti tagok 
részéről némi csekély, leginkább a kezdet nehézségeivel együttjáró okokból származó kivétellel, 
csaknem mind befolytak. 

A nyugdíjintézet pénztári számadása s vagyonállása az egyetemes pénzügyi bizottság 
évi jelentésének keretében lévén feltüntetve: mi csak annyit emelünk ki, hogy a nyugdíj-
intézet tőkevagyona az első év végén tett 98,844 frt 64 krt. Özvegy és árvadíjakra az első 
évben csak 260 frt 03 kr. fizettetett ki. A nyugdíjintézetre kötelezett offertóriumképen befolyt : 

a) Dunáninneni egyházkerület részéről . . 263 frt 27 kr. 
b) Dunántúli » » . . 326 » 66 » 
c) Bányai » » . . 178 » 55 » 
d) Tiszai » » . 238 » 19 » 

Összesen . . 1006 frt 67 kr. 
Talán csak az első évi berendezkedés hiányosságának tulajdonítandó, hogy több 

egyházközség nem küldött offertóriumot ; s reményleni lehet, hogy jövőben a nyugdíjinté-
zeti szabályrendelet által megszabott ebbeli kötelességének mindenik eleget tesz. 

Időközi lelkészi jövedelem czímén beszolgáltatott: a dunáninneni egyházkerület: Zurány 
részéről 100 frt 92 krt, Felső-Sztregova részéről 169 frt 44 krt, Ksinna, részéről 44 frt 
12 krt; — a tiszai egyházkerület: Zemplén-Csanálos részéről 83 frt 64 krt. Óhajtandó, hogy 
a lelkészi állomások üresedésekor az egyetemes nyugdíjintézet ezen jövedelmi forrása ne 
maradjon meddő. 

2. A nyugdíjra jogosult állomások és nyugdíjintézeti tagok állománya a következő : 
van 666 lelkészi, 13 theol. tanári, 6 püspöki missionáriusi s titkári, 13 vallástanítói és 11 
kántori, összesen tehát 709 állomás; tényleg tagja a nyugdíjintézetnek 636 lelkész, 13 theol. 
tanár, 4 püspöki missionárius s titkár, 13 vallástanító és 9 kántor, összesen 675 tag. A hiva-
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talban álló lelkészek közül, kivételes jogánál fogva nem tagja a nyugdíjintézetnek 17. Meg-
ürült állomás van 17. 

Meghalt az 1898-dik év folyamán 9 lelkész, még pedig a dunáninneni egyház-
kerületben (F.-Sztregova) 1, a dunántúli (Vas-Dobra és Rohoncz) 2, a bányai (Ó-Becse, Háj 
és Nándorhegy) 3,, és a tiszai egyházkerületben (Bártfa, Pardics, Süvete) 3, kik közül 2 után 
(F.-Sztregova és Ó-Becse) nem maradt sem özvegy sem árva. Hivataláról lemondva nyuga-
lomba vonult (Zurány, Ksinna, Boba, Nagy-Várad) 4 lelkész. 

A pontos nyilvántartás szempontjából kívánatos, hogy a hivatali változások, a nyug-
díjintézeti szabályrendelet 26. §-a értelmében az ügyvivőhöz haladéktalanul bejelentessenek. 

3. Ellátási, illetőleg neveltetési díjat élvez eddig 12 özvegy, ezek közt 7 összesen 
] 3 árvával. A részökre kiutalt díj évi összege 2920 frt, melyből azonban a szabályrendelet 
17. §-ában megszabott levonások történnek. 

4. A folyó 1899. évre megállapított járulék-számlák a folyó évi október 5-dikén 
tartott bizottsági ülésből bocsáttattak ki s összegezve a következő előirányzati eredményt 
szolgáltatják : 

a) Egyet. egyh. közalap járuléka 24,048 frt — kr. 
b) Egyet, theologiai akadémia járuléka . . . . 395 » 52 » 
c) Dunáninneni egyházkerület » . . . . 8,554 » 72 » 
d) Dunántúli » » . . . . 8,594 » 56 » 
e) Bányai » » . . . . 9,186 » 56 » 
/ ) Tiszai » » . . . . 9,124 » 32 » 

Összesen . . 59,903 frt 68 kr. 
5. Az egyetemes theol. akadémia tanári állomásai után fizetendő évi járulékokra 

nézve felmerült kérdés következtében a nyugdíjintézeti bizottság f évi október 5-dikén tar-
tott ülésében úgy döntött, hogy mert a nyugdíjintézeti szabályrendelet 11. §-a szerint a 
tanári állomások után az évenkinti járulékokat a fentartó testület, — ez esetben tehát az 
egyetem és a pozsonyi egyházközség együttesen tartoznának ugyan fizetni; de mert a theol. 
akadémiának külön pénztára, sőt nyugdíjintézeti czélokra rendelt alaptőkéje is van : azért ezen 
járulékok fizetésére az egyetemes theol. akadémia pénztára kötelezendő. 

6. A m. évi egyetemes közgyűlés által, jegyzőkönyvének 70 pontjában, az ügyvivő' 
megválasztása kapcsán arra hivattunk fel, hogy a mennyiben a megválasztott ügyvivő lak-
helye nem felel meg a nyugdíjintézeti szabályrendelet 25. §-ában kifejezett azon kívánalomnak, 
mely szerint az ügyvivőnek budapesti lakosnak kell lennie — tegyünk javaslatot ezen sza-
kasznak a megejtett választással összeegyeztető módosítása iránt. Ennek következtében mint-
hogy az egyetemes nyugdíjintézet ügyvitelének Budapesten való központiságára nézve elegendőnek 
tartjuk azt, hogy a pénztár Budapesten székel s hogy a bizottság is itt tartja üléseit; s mint-
hogy a megválasztott ügyvivőnek e központtól való távollakásából kifolyólag eddig az ügy-
vitelre akadály vagy hátrány nem háramlott, azért a f. évi október 5-dikén tartott bizottsági 
ülésünkből javasoljuk, hogy a szabályrendelet 25. §-ának első kikezdéséből azon kívánalom, 
hogy az ügyvivőnek budapesti lakosnak kell lennie, hagyassék ki, s így e kikezdés módosított 
szövege a következő legyen : 

«A nyugdíjintézet ügyvitelét, a bizottsági ügyrend s a bizottság üléseiből esetenkint 
nyert utasítások szerint az ügyvivő vezeti. Ennélfogva az egyetemes nyugdíjintézet ügyében 
a bizottsághoz intézett minden beadvány az ügyvivőhöz küldendő». 

A bizottság javaslatához képest az egyetemes theologiai akadémia tanári 
állomásai után, a nyugdíjintézeti szabályrendelet 11. §-ában megkívánt évi járulékok 
fizetésére ezen jegyzőkönyv 15. pontjában foglalt határozatnak is megfelelően a theol. 
akadémia pénztára köteleztetik. 

A nyugdíjintézeti szabályrendelet 25. §-ára vonatkozólag a bizottság indo-
kolt javaslata elfogadtatván : a közgyűlés ezen szakasz első kikezdését a jelentésben 
foglalt következő szövegezés szerint módosítja : 

«A nyugdíjintézet ügyvitelét, a bizottsági ügyrend s a bizottság üléseiből 
esetenkint nyert utasítások szerint az ügyvivő vezeti. Ennélfogva az egyetemes 
nyugdíjintézet ügyében a bizottsághoz intézett minden beadvány az ügyvivőhöz 
küldendő». 

Egyebekben az egyetemes nyugdíjintézet fejlődéséről tanúskodó bizottsági 
jelentést a közgyűlés örvendetes tudomásul veszi. 

67. (G.) Előbbi ponttal kapcsolatosan tárgyaltatott a nógrádi egyházmegye föleb-
bezése a dunáninneni egyházkerület ez évi közgyűlésének 114. jegyzőkönyvi pontjában 
kimondott azon határozata ellen, melynélfogva az egynegyedéven túl előállott időközi lelkészi 
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jövedelemnek az illető egyházközségtől való elvonását az egyházkerület nem tartja meg-
engedhetőnek. 

A közgyűlés, az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság véleményének meg-
hallgatása után, ámbár beismeri, hogy az időközi lelkészi jövedelem előállásának 
esetei az egyházi alkotmány 73., 74. és 75. §-aiban nincsenek teljesen kimerítve; 
minthogy azonban az időközi lelkészi jövedelem kiszolgáltatását az idézett szakaszok 
rendelkezései csak az ugyanott szabályozott esetekben állapítják meg az illető egy-
házközséget kötelező teherül; s minthogy ebből következtetve minden más esetben 
az időközi lelkészi jövedelem az egyházközséget illeti: ennélfogva a közgyűlés a 
nógrádi egyházmegye fölebbezését elutasítva, a dunáninneni egyházkerület nehez-
ményezett határozatát jóváhagyja. 

68. (G.) Ugyanazon pontnál olvastatott a dunántúli egyházkerület ez évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 182. pontjában foglalt azon fölterjesztése, melylyel megkeresi az egyetemes 
közgyűlést az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet olynemű módosítása iránt, hogy a 
szolgálati évekbe a segédlelkészkedésben eltöltött évek is beszámíttassanak. 

Ezen fölterjesztés, véleményadás végett, áttétetik az egyetemes nyugdíj-
intézeti bizottsághoz. 

69. (Gy.) Az egyetemes pénzügyi bizottság jelenti, miszerint elhatározta, hogy az 
egyetemes nyugdíjintézet rendelkezésére álló 100.000 forintnyi tőkéből 50.000 forint helyez-
tessék el a magyar földhitelintézet 4 % - o s zálogleveleiben, a többi 50.000 forintra nézve 
pedig fölhatalmazta az egyetemes pénztárost, hogy ezen összeget, tőkeelhelyezésre már korábban 
kijelölt oly értékpapírokba helyezze el, a melyek a legelőnyösebben lesznek kaphatók. A vásár-
landó értékpapírok a magyar földhitelintézetnél lesznek letétbe helyezendők. 

Tudomásul szolgál. 

70. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 76. pontjánál olvastatott a selmeczbányai ágostai 
hitv. evang. lyceum kormányzásával megbízott iskolai tanácsnak az 1898/1899-ik tanévben 
kifejtett működéséről szóló következő jelentése: 

1. Az iskolai tanács 1897/98-ik tanévben elhatározta, hogy Breznyik Jánosnak sír-
emléket emel s e czélra egyezer forintot kiutalványozott. Ugyané tanév után megtartott 
dunáninneni egyházkerületi gyűlésen Breznyik Jánosnak jelen volt tanítványai elhatározták, 
hog}7 az emléket ők fogják emelni. Okolicsányi Gusztáv bankügyész buzgólkodása összegyűjtötte 
Breznyik János tanítványaitól az e czélra szükséges összeget. A síremléket fölállítják s jövő 
év szeptember havában ünnepélyesen le fogják a volt tanítványok jelenlétében leplezni. 

2. Az élelmezősök ötven forintot fizetnek. Jó és szegény tanulóknak az iskolai 
tanács ez összegből is elenged, rendesen valamivel többet, mint a mennyit a supplikánsok 
hoznak. Mult tanévben az elengedett összeg 1143 frt volt, a supplikánsok hoztak 1131 frtot. 
Megjegyzendő, hogy a tanítóképzősök csak 26 frtot fizetnek. 

3. A lyceum épülete nem felelt meg sem a tanulók számának, sem a hygiea köve-
telményeinek ; föltétlenül szükséges volt azt mennél előbb átalakítani. Az iskolai tanács meg-
tévén a szükséges előkészületeket, elhatározta, hogy az átalakítást 1899 nyarán megvalósítja. 
Ez volt az oka, hogy a tanévet június 12-én bezártuk és szeptember 15-én kezdtük meg. 
Az épület készen áll s zavartalanul folyik benne a tanítás. Tanári lakás az épületben nincs. 
Az átalakítás költségeinek fedezésére 12.000 forintot szavazott meg a képviselőház. Belső 
berendezéssel együtt többe kerül az egész. 

4. A lyceummal kapcsolatos tanítóképzőnek olyan a szervezete, hogy a tanító-
képzősök a görögöt és latint s a tanítóképzőnek specialis tantárgyain kívül a többi tantár-
gyakat a főgymnasium növendékeivel együtt hallgatják. 

A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister úr a dunáninneni egyházkerület 
püspökéhez intézett 11.411/99. számú leiratában, melyet a püspök úr, intézkedés czéljából, 
az iskolai tanácshoz átszármaztatott, kijelenti, hogy ez állapotot sokáig nem tűrheti s meg-
jegyzi, hogy a tanítóképzőnek a főgymnasiumtól való elkülönítését annál inkább követelheti 
meg, mert a főgymnasium tetemes államsegélyt élvez, melynek ellenében annak minden 
irányban biztosítandó törvényszerű állapota immár elkerülhetetlen kötelessége az iskolai elöl-
járóságnak. 

Az iskolai tanács a minister úr leiratában foglaltakat, valamint az állammal kötött 
szerződésnek 4-ik pontját, melyben az van mondva, hogy az államsegély egyenesen és 
kizárólag a főgymnasium ezéljaira fordítandó, véve tekintetbe, valamint az igazgatónak és a 
tanári karnak azon többször ismételt kijelentését, hogy a tanítóképző a gymnasiumra nézve 
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csak teher, méltányolva, kimondja, hogy a tanítóképzőt fokozatosan megszünteti úgy, hogv 
öt évnek a lefolyása aíatt a kerület önálló tanítóképző felállításáról gondoskodhassék. 

5. A tanárok fizetése és korpótléka az 1898/99-ik tanévben az állammal kötött 
szerződés szerint teljesen szerveztetett ; a lyceumban működő tanároknak más protestáns 
intézeteken rendes tanári minőségben töltött szolgálati éveik a korpótlékba beszámíttattak 

6. Ma gyar és latin nyelv és irodalomra tanárul megválasztotta, az iskolai tanács 
az igazgató és a tanári kar előterjesztésére, Suhaida Lajost, a lyceumnak s később az Eötvös-
Collegiumnak jeles növendékét, a ki mint helyettes tanár szeptember óta működik lyceu-
munkban. 

7. Minthogy az alacsony tandíj lehetetlenné teszi azt, hogy a szegények és jelesek 
tandíjelengedésben részesüljenek, az iskolai tanács 1900/1901. évtől kezdve a tandíjnak 3 forinttal 
való emelését elhatározza. 

8. Az igazgatót utasítja, hogy az élelmezősök vacsorára is húsfélét kapjanak, a nélkül, 
hogy az élelmezői díj emeltetnék. 

Tudomásul szolgál. 

71. (L.) Az előző ponttal kapcsolatban olvastatott a selmeczbányai ágostai hitv. 
evang. lyceum pénzügyi bizottságának 1899. évi számvizsgáló gyűléséről fölvett jegyzőkönyve, 
melyből kitűnik, hogy az összes maradvány 4042 frtot tesz ki. 

A bemutatott jegyzőkönyv és számadás felülvizsgálás végett áttétetik az 
egyetemes számvevőséghez. 

72. (Gy.) A mult évi közgyűlés 77-ik pontjánál bemutattatott az egyetemes pénz-
ügyi bizottság határozata, mely szerint javasolja, hogy a selmeczi lyceum hivattassák fel az 
alapítványi okiratok hiteles hivatalos másolatban való fölterjesztésére, mert csak azok alapján 
ellenőrizhető, hogy az alapítványi jövedelmek az alapítvány czélzatának megfelelő rendelteté-
sükre lettek-e fordítva. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság ezen javaslatát elfogadja és 
fölhívja a selmeczi lyceum igazgatóságát, hogy az alapítványi okiratok hiteles hiva-
talos másolatát az egyetemes levéltárnak küldje meg. 

73. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 78. pontjánál olvastatott az egyetemes alkotmány-
és jogügyi bizottság folyó évi október 16-án tartott üléséről fölvett jegyzőkönyv 2-ik pontja, 
melyből kitűnik, hogy a dunáninneni, tiszai és bányai egyházkerületeknek lelkészválasztási és 
a bányai kerületnek tanítóválasztási szabályrendelete jelenleg még tárgyalás alatt vannak. 

Tudomásul szolgál. 

74. (L.) Felvétetett a dunáninneni egyházkerületnek az államhatalom segélyének 
igénybevétele végett szükséges eljárásról szóló szabályrendelete. 

Az egyetemes közgyűlés a szabályrendeletet, miután az alkotmány- és 
jogügyi bizottság jelentése szerint a zsinati törvény határozmányainak megfelel, 
jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

75. (L.) Olvastatott az alkotmány- és jogügyi bizottságnak jelentése a dunáninnen 
egyházkerületnek a rendbüntetésről szóló szabályrendelete tárgyában. 

A közgyűlés e szabályrendeletet, annak 11. §-ában foglalt tollhiba oly 
módoni kijavításával, hogy e §. 6-ik sorában levő «tartandó)) szó helyett «hajtandó)) 
olvasandó — jóváhagyja és azt jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

76. (L.) Olvastatott az alkotmány és jogügyi bizottságnak a tiszai egyházkerület-
nek az ügyrendről és két népiskolai tanítónak az egyházkerületi közgyűlés tagjává való válasz-
tásáról szóló szabályrendeletekre vonatkozó jelentése, mely szerint a bizottság az ügyrendről 
szóló szabályrendelet 5. §-ának c) pontját, az eperjesi collegium e tárgyban beadott fölebbe-
zésének figyelembevételével, tekintettel a Zsinati törv. 122. §-ának b) pontjára, oly módon 
véli módosítandónak, hogy hivataluknál fogva a közgyűlés tagjaiul fölveendők az egyház-
kerületi főiskola (collegium) felügyelőjén kívül az eperjesi hittani jogakadémiai, főgymnasiumi 
és tanítóképzőintézeti igazgatók is ; a tanítóválasztási szabályrendeletet pedig jóváhagyni ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés az ügyrendről szóló szabályrendeletet az e tárgy-
ban az eperjesi collegium által beadott fölebbezés egyidejű elintézésével jóvá nem 
hagyja, hanem a kerületnek visszaadja azzal, hogy azt a bizottság véleményéhez 
képest módosítsa. A tanítóválasztási szabályrendeletet, mely a törvénynek teljesen 
megfelel, a közgyűlés jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 
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77. (L.) Olvastatott ugyanezen bizottság véleménye a dunáninneni egyházkerület-
nek az egyházkerületi háztartásról szóló szabályrendeletről, mely szerint a szabályrendelet 
tartalma nem egyezik meg a czímmel, a mennyiben a szabályrendelet kizárólag a szám-
vevőszék alakulásáról, hatásköréről szól részletesebben, míg az általános határozatokban, de 
csak általánosságban van szó arról, mely közegek vannak az egyházkerületi háztartás ellátá-
sára hivatva. 

Ennek következtében a bizottság a szabályrendelet czímét oda módosítandónak 
véli, hogy az az egyházkerületi számvevőszékről szóljon ; az általános határozatok ehhez 
képest egészen elhagyandók, esetleg módosítandók volnának. 

A 8. §-ban ezen szavak : «beküldendő egyházmegyei pénztárakat» — helyesbítendő 
és e helyett írandó: «beküldendő egyházmegyei számadásokat»; végül a 13 • $./) és gj pontjai 
egészen kihagyandók volnának, mert az e pontokban foglalt dolgok nem tartozhatnak a 
számvevőszék hatáskörébe. E módosítások mellett természetesen elesnék a III. alatti, ily alak-
ban szabályrendeletbe különben sem iktatható fejezet is. 

A bizottság ehhez képest e szabályrendelet jóváhagyását nem ajánlhatja, hanem ' 
annak megfelelő módosítás végetti visszaküldését az egyházkerülethez javasolja. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság véleményéhez képest a szabályrendeletet 
jóvá nem hagyja s azzal küldi visssza a kerületnek, hogy az alkotmány- és jogügyi 
bizottság véleményében foglaltak szerint módosítsa. 

78. (L.) Olvastatott ugyanazon bizottság véleménye a dunáninneni egyházkerületnek 
az anya-, leány- és fiókegyházközségek megalakulásáról, illetőleg átalakulásáról szóló szabály-
rendeletéről, mely szerint a bizottság a szabályrendeletet jelen alakjában jóváhagyásra nem ajánl-
hatja, nevezetesen az 5. és 12. szakaszoknak mellőzését javasolja, amely szakaszok szerint sürgős 
esetekben az anya-, illetve a leányegyházzá alakulásra az illető elnökségek is megadhatnák 
az engedélyt, mert ily engedélyek megadását kizárólag az egyházmegyei, illetve egyházkerületi 
közgyűléseknek véli fentartandónak; továbbá a 16. §-ban kihagyandók e szavak: «szóval 
vagy», vagyis csak írásban fejezhessék ki kívánságukat a hívek, mely leány- vagy anyaegyház-
hoz kívánnak csatoltatni ; végül a szabályrendeletnek az anyaegyháznak leányegyházzá alaku-
lására vonatkozó f ) fejezete az E. A. 319. és 320. §-ainak figyelembevételével teljesen 
átdolgozandó volna. A bizottság ehhez képest a szabályrendeletnek jóváhagyását az itt jelzett 
változtatások eszközlésétől véli függővé tenni, mely czélból a szabályrendelet az egyházkerü-
lethez visszaküldendő volna. 

A közgyűlés a szabályrendeletet azzal küldi vissza a kerülethez, hogy azt 
a jogügyi bizottság véleményének megfelelőleg módosítsa. 

79. (L.) Olvastatott ugyanazon bizottságnak a bányai egyházkerületnek a politikai 
községeknek anyaegyházakba való beosztásáról szóló szabályrendeletre vonatkozó véleménye. 

A közgyűlés a bizottság véleményéhez képest a szabályrendeletet a Horvát-
Szlavonország, valamint az erdélyi Fehér, Szeben- és Hunyad vármegyék területén 
levő és eddig egyik kerülethez sem beosztott községekre való tekintettel, ez irány-
bani kiegészítés végett, visszaküldi a kerületnek. 

80. (L.) Az alkotmány- és jogügyi bizottság jelenti, hogy a bányai egyházkerületnek 
a kisebb kötelességszegések esetében követendő eljárásáról szóló szabályrendeletének érdem-
leges tárgyalásába az idő rövidsége miatt nem bocsátkozhatott. 

Tudomásul szolgál. 

81. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 8 i-ik pontjánál olvastatott a tiszai egyházkerület 
jelentése, mely szerint az egyetemes közgyűlés ama fölhívása folytán, hogy az egyházkerü-
letek külön szabályrendeletben állapítsák meg, mi módon helyezendő el a tőkevagyon és 
különösen, hogy az egyházkerületi közgyűlésnek tartassék fenn a jog időről-időre megálla-
pítani, mely értékpapírokban helyezhető el az egyházkerületi tőkevagyon gyümölcsözőié^: 
pénzügyi bizottságának javaslatát bevárja. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul véve, újabban fölhívja az összes egy-
házkerületeket e nagyfontosságú szabályrendelet megalkotására. 

82. (Zs.) Felvétetett a bányai egyházkerületnek indítványa, hogy az egyetemes köz-
gyűlés rendezze a szórványok ügvét. 

Az egyetemes közgyűlés magáévá teszi az alkotmány- és jogügyi bizottság 
véleményét, a mely szerint a szórványok rendezésének ügye a politikai községeknek 
anyaegyházakba való beosztása által el van intézve és hogy a szórványok gondo-
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zásának ügye az egyes kerületek hatáskörébe tartozik, minek folytán a bányai egy-
házkerület indítványa tárgytalanná vált. 

83. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 91. pontjánál olvastatott a bányai egyházkerület 
fölterjesztése, mely szerint a vallás- és közoktatásügyi minister úr megkeresendő, hogy az 
anyakönyvvezetők utasíttassanak a születendő gyermekek vallására nézve kötött egyezségek 
hiteles másolatainak a házasulandók lelkészeivel való közlésére. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy a mult évi jegyzőkönyv 
91. pontjánál a vallás- és közoktatásügyi ministernek egész terjedelmében közzétett 
levelével ezen kérelem már elintézést nyert: újabb fölterjesztés szükségét fenforogni 
nem látja és a bányakerület ezen fölterjesztése felett napirendre tér. 

84-. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 93-ik pontjánál olvastatott a vallás- és közoktatás-
ügyi minister következő leirata, a melyet az egyetemes közgyűlés egész terjedelmében a jegyző-
könyvbe vétetni rendel. 

37.180. szám. 
Méltóságos báró Prónay Dezső úrnak, az ágostai hitvallású evangelikus egyház egyetemes 

felügyelőjének. 
Méltóságos Báró, Felügyelő Ur! 

A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház 1898. évi október hó 19., 20. 
és 21. napjain tartott egyetemes közgyűléséből 26/99. e. fel. szám alatt a dunáninneni egy-
házkerület azon felterjesztéséből folyólag, a melyben panaszolva lett, hogy a politikai ható-
ságok részéről a felekezeti iskolák tanítóihoz az intézkedések közvetlenül küldetnek, holott 
elvi jelentőségű iskolai határozatok és intézkedések csakis az egyházi főhatóság útján intéz-
hetők a tanítókhoz, oly kéréssel méltóztatik hozzám fordulni, hogy tekintettel az egyházi 
autonomiára, közegeimet utasítanám, mikép iskolai ügyekben elvi jelentőségű határozatokat 
és intézkedéseket csakis az illetékes egyházi főhatóság útján intézzenek az ág. ev. tanítókhoz. 

Előrebocsátva, bogy a törvényileg biztosított egyházi autonomia jogkörének kellő 
tiszteletben tartását magam is mindenkor kötelességszerűleg szem' előtt tartván, azt a politikai 
hatóságoktól és kir. tanfelügyelőktől is mindenkor megkívánom, mégis az általánosság körében 
mozgó nagybecsű előterjesztés, a concret esetek felsorolása nélkül nem juttat azon helyzetbe, 
hogy a kivánt további intézkedést eszközölhetném. 

Ez okból van szerencsém Méltóságodat tisztelettel fölkérni, hogy azon eseteket, 
melyeket a dunáninneni egyházkerület felterjesztése az egyházi autonomia megsértéseként 
felsorol, vagy a melyekről más forrásból van Méltóságodnak tudomása, velem közölni mél-
tóztassék. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1899. június 12. Wlassics. 

Tudomásul vétetik. 
85. (Gv.) A mult évi jegyzőkönyv 91-ik pontjánál olvastatott az egyetemes szám-

vevőszék jelentése, mely szerint az egyházi háztartáshoz szükséges nyomtatványok mintái 
közül a számadási költségelőirányzati, leltári mintákat Poszvék Sándor előadó bemutatván, 
azokat azon módosítással, hogy a külön kezelés alatt álló vagyonról külön kimutatás készí-
tendő: az egyházkerületekkel való közlése czéljából elfogadta. Egyben javasolja, hogy az 
egyetemes közgyűlés ezen mintákat az utasítással együtt az egyházkerületeknek azzal adja ki, 
hogy esetleges módosításaikat észrevételeikkel megtévén, azokat 1900. évi október hó i - ig 
közvetlenül a számvevőszék előadójához, Poszvék Sándor egyetemes főjegyzőhöz küldjék 
meg, hogy az érdemleges intézkedés a jövő évi egyetemes közgyűlésen megtörténhessék. 

Az egyetemes közgyűlés a számvevőszék ezen indítványát elfogadván, a 
mintákat utasítással együtt az egyházkerületeknek kiadja azzal, hogy esetleges észre-
vételeik kapcsán azokat 1900. évi október hó i - ig közvetlenül a számvevőszék 
előadójának, Poszvék Sándornak küldjék meg. 

86. (L.) Ugyanezen jegyzőkönyv 98-ik pontjánál olvastatott a bányai egyházkerület 
püspökének jelentése a turáni papválasztásra vonatkozólag. A püspök körülményesen ismer-
tetvén e papválasztás lefolyását, kiemeli, hogy a Zs. T. 23. §-a sérelmet nem szenvedett. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi. 

87. (L.) Tárgyaltatott Ó - és Új-Pazua egyháznak fölebbezése a bányai egyház-
kerület ama határozata ellen, a melylyel az esperesség által a fölebbező egyháztagokra kivetett 
egyházi tartozásokra vonatkozó egyházmegyei határozatot jóváhagyta. 
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A közgyűlés, az erre kiküldött bizottság véleményéhez képest, a kerületi 
közgyűlés határozatát helybenhagyja, mert Ó - es Új-Pazua törvény szerint mindig 
a bányai kerülethez tartozott, a miért is hátrálékos egyházi tartozásaikat, késedelmi 
kamataival együtt, az 1894. év óta megállapított adó szerint tartoznak megfizetni. 

88. (L.) Tárgyaltatott Molnár Endre szemlaki tanítónak a bányai egyházkerületnek 
az egyházmegyei határozatot jóváhagyó határozata ellen beadott fölebbezése, mely szerint azzal, 
hogy a IV—VI. elemi osztályból annak I—III. osztályába helyeztetett át, rajta sérelem történt. 

A közgyűlés, az erre kiküldött bizottság véleményéhez képest, helyben-
hagyja a bányai kerületnek ama határozatát, mely kimondja, hogy az iskolafentartó 
hatóság jogosítva van a tanítót a tanítás érdekében a felsőbb osztályból az alsóbb 
osztályba áthelyezni a nélkül, hogy ezáltal az illetőn sérelem esnék. 

89. (L.) Tárgyaltatott a ráhói egyházközségnek fölebbezése az adókulcs tárgyában 
hozott tiszai egyházkerületi 84. számú határozat ellen, a melynek értelmében a fölebbezés 
visszaadatott azért, mert az az egyházkerületi hatóságnak mellőzésével közvetlenül az egye-
temes közgyűléshez intéztetett volna. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy a ráhói egyház a kishonti egyház-
megyei határozat elleni felszólalásban első sorban az egyházkerületnek határozatát 
kérte ki és így tévesnek jelentkezik az, mintha az egyházkerületi hatóság mellőz-
tetett volna ; tekintettel továbbá arra, hogy a kerület érdemleges határozatot nem 
hozott, hanem a fölebbezést visszaadta: az egyházkerületnek a fölebbezést vissza-
adni rendelő határozatát feloldja és a kerületet a ráhói egyháznak a kishonti egy-
házmegyei határozat ellen beadott, fölebbezésének érdemleges elintézésére fölhívja. 

90. (L.) Tárgyaltatott Zemplén-Csanálos egyházközség fölebbezése a tiszai egyház-
kerületi közgyűlés ama határozata ellen, a mely szerint br. Prónay Sylvester Gábor ajánlata, 
hogy az egyházközség közalapjárulékának megváltására kész a járulék húszszorosát a község 
helyett megfizetni, oly kikötés mellett, hogy a csanálosi egyházközség a közalap járulékának 
fizetésétől örök időkre fölmentessék, el nem fogadtatott, mert a Zs. T. 306. §-a szerint ily 
mentesség az illető családfőknek csak saját személyökre nézve adható ; miért is a hegyaljai 
egyházmegye fölhívatott, miszerint igyekezzék az ajánlatnak oly módosítását kieszközölni, 
a melynél fogva az a Zs. T. 306. §-ával összeegyeztethető legyen. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerületnek határozatát egész ter-
jedelmében, az abban felhozott indokok alapján, helybenhagyja. 

91. (L.) Felvétetett id. Jeszenszky Pál volt iglói főgymnasiumi tanár kérvénye, 
melyben arra kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a közoktatási ministeriumhoz kegydíj iránt 
előterjesztett kérelmét pártolólag terjeszsze föl. 

A közgyűlés a kérvénynek pártolólag leendő fölterjesztését határozta el. 

92. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 100-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 
12-ik pontja, mely szerint a nógrádi, honti és barsi esperességek és a bányai egyházkerület 
között az egyházkerületek arányosításánál fogva bizonyos alapokra nézve fenforgó vitás kér-
dések egyezség útján el nem intéztetvén, az illető esperességek a választott bíróság megala-
kítását kívánták és ez iránt előterjesztést is tettek. 

Az egyetemes közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, hogy az érdekelt 
egyházmegyék és a bányai egyházkerület között a fenforgó vitás kérdések egyez-
ségileg elintézhetők nem voltak, mihez képest a további eljárásra nézve az egyház-
kerületek arányosításáról s az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló zsinati törvény 
24-ik és következő szakaszainak intézkedései irányadók. 

93. (P.) A mult évi közgyűlés 101-ik jegyzőkönyvi pontja kapcsán beterjeszti a 
Reischel Károly alapítványát kezelő bizottság a hozzá áttett tiszai és dunáninneni egyház-
kerületi nyilatkozatokra s az egyetemes egyházi ügyésznek e tárgyban 1897-ben beterjesztett 
véleményes javaslatára vonatkozó jelentését. Úgy ezen, valamint a megelőző években e tárgy-
ban beterjesztett ügyiratokból kitűnvén az, hogy egyfelől a dunáninneni egyházkerület, mint 
az alapítvány kezelésére hivatott testület, másfelől az e kerületből a zsinati törvény értelmében 
kikebelezett egyházmegyék, melyek az alapítvány iránt jogigényt támasztanak, nyomós érvekre 
támaszkodva, a vitás kérdés eldöntését sürgetik, az egyetemes közgyűlés az előadó javaslatá-
nak elfogadásával beható tanácskozás után következőleg határozott: 

Miután az ügy a törvénykezési útra tartozik, az egyetemes közgyűlés, 
12 
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mint közigazgatási hatóság, nem lehet hivatva arra, hogy a fenforgó kérdésben 
határozatilag döntsön. 

94. (Zs,) Ugyanazon jegyzőkönyv 104-ik pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 
13—ik pontja, a mely szerint a vasárnapi munkaszünet tárgyában a kormányhoz fölterjesztett 
feliratra ez ideig válasz nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

95. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 107. pontjánál a püspökök az egyházpolitikai 
törvények hatásaként fölmerült tünetekről szerkesztett jelentéseiket terjesztik elő. 

Dunáninnenre vonatkozólag általánosságban ezt mondja a püspöki jelentés: «Ott, 
a hol egy községben csak evang. hívek laknak, vagy legalább túlsúlyban vannak s a mellett 
lelkészi hivatallal bírnak, az egyházpolitikai törvényeknek káros hatása alig vehető észre. 
Nagyobb városokban azonban és a diasporában a vegyes házasságból származó gyermekek 
vallása dolgában hátrányban vagyunk» . . . • 

A dunántúli püspök jelentése szerint, ha a vegyes vallású házasok felől az egyház-
megyékből hivatalosan begyűjtött megegyezési esetek az illető lelkészeknek mind tudomá-
sukra jutottak, úgy az egyházpolitikai törvények hatása a házasságkötéseknél nem mutatja az 
egyházias érzületnek híveink között gyengülését. Az bizonyos, hogy a veszteségek a házasság-
kötés révén is, főkép a szórványokban jelentkeznek, hol a csekély számú hívek az anya-
gyülekezettől, lelki atyától, evang. templomtól távol, más felekezetűek tömött soraitól kör-
nyezve élnek. . . . «Hogy aggodalom nélkül gondolhassunk a jövőre, sorakoznunk kell a 
védekezésre, meg kell tennünk mindent ama hegyeket mozgató hatalomnak: a hitnek élesz-
tésére. Az egyház védelmezése, erősítése azonban nem hagyható egyedül a lelkészi karra. 
Az egyetemes papság eszméje arra kötelez mindeneket, hogy a munkából, az áldozatból az 
egyházért odaadó hűséggel kivegyék részüket.» 

A bányai egyházkerületre vonatkozólag, ennek püspöke számszerű adatokat ugyan 
nem közölhet, de általánosságban, a hozzá beérkezett jelentések nyomán, azt adhatja köz-
tudomásra, hogy ha itt-ott egyházunkra nézve némi hátrány mutatkozik is, ez nem egészen 
új dolog, mert hasonló bajok észlelhetők voltak a múltban is, s így nincs ok valamely külö-
nös aggodalomra. 

A tiszai egyházkerület püspöke részletes jelentését így foglalja össze : «Általában 
megnyugtató, hogy egyházunk közönsége, csekély kivétellel, erősen ragaszkodik egyházához, 
annak régi rendjéhez és szokásaihoz, s ennek folytán nem mutatkoznak hitehagyásra valló 
szomorú jelenségek» . . . 

Az általános érdeklődéssel meghallgatott, több részletre kiterjedő és szám-
szerű adatokat is közlő jelentéseket a közgyűlés tudomásul veszi s ugyanily irányú 
tájékoztatás nyújtására a püspököket a jövőre nézve is fölkéri. 

96. (G.) Előbbi pontnál tárgyaltatott a bányai egyházkerület ez évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 60. pontja 1. sz. alatt kelt indítványa az iránt, hogy az egyetemes gyűlés 
püspök-elnöke terjeszszen a közgyűlés elé kerületenkint csoportosított évi kimutatást az egy-
házi életre vonatkozó statisztikai adatokról. 

A közgyűlés ezen indítványt, az abból kifolyó administrativ nehézségek 
miatt, ez idő szerint mellőzi. 

97. (G.) Ugyanazon pontnál tárgyaltatott ugyancsak a bányai egyházkerület ez évi 
közgyűlése jegyzőkönyvének 60. pontja 2. sz. alatt kelt azon índítvány, hogy az egyetemes 
gyűlés sürgessen általánosan kötelező utasítást a vallásváltoztatásoknak a születések és házasság-
kötések könyvébe bejegyzéséről. 

A közgyűlés ez indítványt oly értelemben fogadja el, hogy a vallásváltoz-
tatások minden esetben az áttértek anyakönyvébe bejegyeztessenek; a mennyiben 
pedig ezen anyakönyv némely helyütt mindeddig még hiányoznék, fölkéretnek a 
püspökök, hogy e hiány pótlása czéljából saját hatáskörükben intézkedjenek s a 
lelkészeket az áttértek anyakönyvének pontos vezetésére kötelezzék. 

98. (P.*) Tárgyalás alá került a budapesti egyházmegyének a bányai egyházkerület 
által íölterjesztett következő indítványa : A reversalis-adás lehető megakadályozása végett hatal-
maztassanak fel a lelkészek, hogy azon házasoktól, kik magukat szerződésileg mindkét nemű 
gyermekeiknek a katholikus vallásban való nevelésére kötelezték, az egyházi esketést, illetőleg 
áldás megadását megtagadhassák. 

Az egyetemes közgyűlés bízván lelkészeink tapintatában és evangéliumi 
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felfogásában, miután az egyházpolitikai törvények meghozatala után az 1895-ik évben 
lelkészeink részére kiadott utasítás megváltoztatására egyébként sem forog fenn ok: 
az indítvány felett napirendre tér. 

99. (Zs.) Olvastatott a dunántúli egyházkerület indítványa, a melyben hivatkozással 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr 44.196. sz. alatt kelt, Erzsébet királyné O Fel-
ségének emlékezetére Erzsébet napjának (november 19.) az iskolák által évenkint történő 
megünneplésére vonatkozó leiratára az egyöntetű eljárás érdekében az összes hazai protestáns 
iskoláinkra kötelező határozat hozatalát indítványozza. 

Az egyetemes közgyűlés mult évi jegyzőkönyvének 108. pontjában foglalt 
határozatához ragaszkodva, az iskolai ünnepélyek mikénti megtartása iránti hatá-
rozathozatalt az illető egyházkerületek, illetve az iskolafentartó testületek saját hatás-
körébe tartozónak jelenti ki és fölhívja az egyházkerületeket, hogy ez ügyben is 
a helyi viszonyok tekintetbevételével saját belátásuk szerint intézkedjenek. 

100. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv n o . pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
indítványa, melyben javasolja, hogy az egyháztagok egyházi és iskolai járulékainak összeírása 
az esperesek által teljesíttessék és pedig oly módon, hogy kitüntettessék, mennyi a készpénz-
beli járulék, mennyi a terménybeli járulékok pénztértéke és mennyi a személyes szolgáltatások 
pénzértéke. 

A tanítói és kántori fizetések híványon alapulván és azoknak elkülönítése a konkrét 
esetek szerint lévén csak eszközölhető, a bizottság e tekintetben általános irányelvek meg-
állapítását nem javasolhatja. A mennyiben azonban a tanítói és kántori fizetések elkülöníté-
sének kérdése ismét aktualissá válnék és annak eszközlése kívánatosnak mutatkoznék, úgy a 
bizottság javasolja, hogy az elkülönítést az esperesek vigyék keresztül és pedig mindig az 
illető híványok alapján. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság ezen javaslatát elfogadván, 
az egyháztagok egyházi és iskolai járulékainak összeírását és szükség esetén a tanítói 
és kántori fizetésnek az illető híványok alapján való különválasztását az esperes-
ségekre bízza. 

101. (P.) A tiszai egyházkerületnek a testvérkerületek által támogatott azon indít-
ványát, hogy az egyetemes közgyűlés egy ágostai hitv. evang. theologiai fakultásnak a buda-
pesti m. kir. tudományegyetem körében való szervezését sürgesse : 

a közgyűlés az egyházunkat s az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyek 
ellátására kiküldött bizottsághoz utalja, hogy e fontos ügyben az ev. ref. testvérekkel 
közös megállapodás jöjjön létre; e határozat foganatosítása végett szükséges intéz-
kedésre az egyetemes felügyelőt kérvén fel. 

102. (H.) A bányakerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 31. pontjával jelenti, hogy 
a békés-csabai gymnasium VII-ik osztálya a folyó iskolai évben megnyilt. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

103. (H.) A bányai egyházkerület az 1899. évi szeptember 13 —15. napjain Buda-
pesten tartott rendes évi közgyűlés jegyzőkönyvének 28. pontjában felhívja a tisza-földvári 
lelkész jelentése alapján az egyetemes gyűlés figyelmét a gróf Blankenstein György által 
ösztöndíjakra szánt 6000 forintnyi hagyományügyre s kéri annak rendezését. 

Az egyetemes gyűlés kiadja a tisza-földvári lelkész jelentését az egyetemes 
ügyésznek azzal, hogy a hagyományi ügy állását mielébb földeríteni s az erre vonat-
kozó jelentést a közgyűlésnek előterjeszteni szíveskedjék. 

104. (H.) A bányakerületi közgyűlés ez évi jegyzőkönyvének 73. pontjában meg-
keresi az egyetemes közgyűlést az iránt, hogy miután az 1894 évi zsinati törvények első 
kiadása elfogyott, szíveskedjék e közérdekű törvények kinyomatása iránt intézkedni/ 

Miután az 1894. évi zsinati törvények mind a kiadó Hornyánszky czégnél, 
mind pedig a pénztárban számos példányban kaphatók: az egyetemes gyűlés nem 
tartja ez idő szerint szükségesnek, hogy a zsinati törvények kinyomatása iránt 
intézkedjék. 

105. (H.) A dunántúli egyházkerület 1898. évi augusztus 17. és 18. napjain Sopron-
ban tartott rendes évi közgyűlés jegyzőkönyvének 280. pontjában kéri, hogy az egyetemes 
egyház által 1894-ben kiadott s az elemi népiskolai tanítóképesítő vizsgálatra vonatkozó sza-
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bályzat 2. §-a ilyenképen egészíttessék ki: c) Oly jelentkezők pedig, a kik akadémiai tanfolya-
mot hallgattak, vagy legalább is érettségi bizonyítványuk van, ennek alapján is tehessenek 
képesítő vizsgálatot. 

Ez előterjesztés áttétetik az egyetemes tanügyi bizottsághoz véleményezés 
és javaslattétel czéljából. 
106. (Zs.) Olvastatott a bányai egyházkerület által pártolólag fölterjesztett arad-

békési egyházmegyei indítvány egy kölcsönös ágostai hitv. evang. tüzbiztosítási szövetkezet 
létesítése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság 
véleményéhez képest, habár teljesen méltányolja az indítvány nagy horderejét, mégis 
tekintettel arra, hogy az egyházkerületeknek a tűzbiztosításra nézve még fennálló 
szerződéseik vannak, az indítvány felett ez idő szerint napirendre tér át. 

107. (H.) A tiszai egyházkerület közgyűlése jegyzőkönyvének 89. pontjában elő-
terjesztett azon folyamodványa, hogy a supplikánsoknak a dunántúli egyházkerület s némely 
más egyházkerületbeli egyházmegye területéről történt eltiltásával szemben, szerezzen az egye-
temes gyűlés érvényt a supplikáczió fentartását kimondó mult évi határozatának. 

Kiadatik a dunántúli egyházkerületnek. 
108. (H.) A tiszai egyházkerület jelenti, hogy tanítóképző-intézetét négy tanfolyammá 

alakította át s azt gyakorló-iskolával látta el, egyúttal bemutatja ezen intézetnek szervezéséről 
szóló szabályzatát. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a tanítóképző-intézet 
szervezéséről szóló szabályzatot az egyetemes tanügyi bizottsággal közli. 
109. (H.) Az egyetemes felügyelő, mint a millennáris pályamű ügyében kiküldött 

bíráló-bizottság elnöke, jelenti, hogy a beérkezett pályamű szakbirálat alatt áll, a mely még 
nem lett befejezve. 

Tudomásul szolgál. 

110. (P.) A tiszai egyházkerület, folyó évi közgyűlésében hozott s fölterjesztett 
határozata értelmében, sürgeti az egyetemes közgyűlés részéről a theologiai intézetek egye-
sítése tárgyában függőben levő határozathozatalt. 

A közgyűlés a tiszai kerület beadványát azon felhívással teszi át a theol. 
akadémia nagybizottságához, hogy ez ügyet tanácskozása körébe vonva, erről szóló 
jelentését a jövő évi közgyűlés elé terjeszsze. 
111. (Zs.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes gyűlés elnökségének elnöklete alatti 

hitelesítésére kiküldettek : 
Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Sárkány Sámuel, Fabiny Teofil, Láng 

Lajos, dr. Győry Elek, Kubinyi Andor, Kubinyi Géza, Zelenka Lajos, Bachát Dániel, 
Horváth Sándor, Scholtz Gusztáv, Laukó Károly, Török József, Veres József és 
Wladár Miksa. 
112. (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén: 

az egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak, dr. Baltik Frigyes püspök pedig 
az egyetemes felügyelőnek mondott köszönetet, mire a gyűlés dr. Baltik Frigyes 
püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a i n . pont szerint kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

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

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

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

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

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

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

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

Glauf Pál s. k., 
egyet. egyh. aljegyző. 
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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, Laszkáry Gyula, Szentiványi 
Árpád, Nádosy Kálmán, dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, 
Zsilinszky Mihály, Győry Elek, báró Podmaniczky Géza, Kubinyi Géza, Horváth Sándor (buda-
pesti), Sztehló Kornél. 

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

É) 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, Gombócz Miklós, Falvay Antal, Fischer Miklós, 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, Markusovszky Sámuel, dr. Schneller István, Böhm Károly. 

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

Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Zsilinszky Mihály, Szentiványi Árpád, Nádossv Kálmán, Raab 
Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Bachát Dániel, Terray Gyula, 
Glauf Pál, a theologiai akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből választandó 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 (budapesti), Bereczky Sándor, Góbi Imre; póttagjai: Laukó Károly, 
Scholtz Gusztáv, Weber Rudolf, Paulik János. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai: dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr Géza, Glaut 
Pál, Csiskó János, dr. Szlávik Mátyás, Csengev 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, Gvőrv Elek, Szontagh Pál (gömöri), Händel Vil-
mos, Hering Lajos, Kund Sámuel, Horváth Sámuel (téthi), Laukó Károly, Horváth Sándor 
(budapesti), Terray Gyula és Dianiska Andor, és hivatalánál fogva az egyetemes ügyész. 

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

Árpád, báró Podmaniczky Géza, Szontagh Pál (nógrádi), Kubinyi Géza, Földváry Elemér, 
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, és hivatalánál fogva az egvetemes 
nyugdíjintézet ügyvivője. 

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, Szentivánvi 
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 x\dolí*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, Sembery Imre és Raab Károly. 

XIII. Egyetemes törvényszék. 
Világiak: dr Láng Lajos (1905.), dr. Schreiner Károly (1905.), Lányi Bertalan 

(1905.), Kubinyi Aladár (1905.), Laszkáry Pál (1902.), Nádossy Kálmán (1905.), Rohonyi 
Gyula (1902.) és Hevessy Bertalan (1902.). 

Egyháziak: Kund Samu (1902.), Török József(1905.), Terray Gyula (1905.), Svehla 
János (1902.), Stettner Gyula (1902.), Korén Pál (1902.), Csiskó János (1902.), Masznyik 
Endre (1905.), Bancsó Antal (1905.), Händel Vilmos (1905.), Góbi Imre (1902.) és Fischer 
Miklós (1902.) tanárok. 

Jegyző: Zelenka Lajos (1905.). 
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