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A magyarországi 

ágostai hítv* ev. egyház J900. évi november 7., 8. és 9. napjain Budapesten 
megtartott egyetemes közgyűlésének 

J E G Y Z O k ö n y v e ; 
E gyűlés br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivata-

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

Jeíen voltak: 

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. 

Dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve 
legidősb püspök. 

Dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai 
igazgató. 

Az e g y e t e m e s t ö r v é n y s z é k b i r á i : 

Dr. Láng Lajos 
Lányi Bertalan 
Kubinyi Aladár 
Laszkáry Pál 
Hevesy Bertalan 
Masznyik Endre 
Fischer Miklós 

Dr. Zsigmondy Jenő, egyetemes világi főjegyző. 
Győry István, „ „ aljegyző. 
Dr. Lehoczky Antal, „ „ „ 

Török József 
Terray Gyula 
Stettner Gyula 
Csisko János 
Händel Vilmos 

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

Sztehlo Kornél, egyetemes ügyész. 
Bendl Henrik, „ pénztáros. 
Dr. Röck Géza, „ ellenőr. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel- Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. 
ügyelője. Zelenka Pál, a tiszai kerület püspöke. 

Szentiványi Árpád, a tiszai kerület felügyelője. Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke. 
Zsilinszky Mihály, a bányai kerület felügyelője. 
Ihász Lajos, a dunántúli egyházkerület fel-

ügyelője. 

Szlávik Mátyás, theologiai dékán. 
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C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

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

Barcza Géza 
Perlaky Elek 
Dr. Berzsenyi Jenő 
Bélák István 
Dr. Purgly Sándor 
Fördős Vilmos 

Renner Henrik 
Laucsek Jónás 
Németh Pál 
Horváth Sámuel 
Bognár Endre 
Varga Gyula 
Czuppon Sándor 

Gombócz Miklós s Poszvék Sándor, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Kiss Jenő 
Berzsenyi Dezső 
Dr. Andorka Elek 
Dr. Földváry Elemér 
Dr. Fischer Sándor 
Dr. Rátz Ottó 
Gebhardt József 
Marhauser Imre 
Kapi Gyula 

Horváth Sándor (paksi 1.) 
Farkas Eleméi-
Madár Mátyás 
Brunner János 
Nagy Sándor (dömölki 1.) 
Szalay Ferencz 
Torda Lajos 

II. A dunánínnení egyházkerületből: 

Szontágh Pál 
Beniczky Árpád 
Laszkáry Pál 
Pulszky Ágost 
Farbaky István 
Günther M. V. 

a) Megbízó levéllel: 

Raab Károly 
Hering Lajos 
Wladár Miksa 
Ringbauer Gusztáv 
Hollerung Károly 
Mocko János 
Krizsan Zsigmond 
Fürst János 
Biszkup Béla 

Markusovszky Sámuel s Jezsovics Károly, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Br. Buttler Ervin 
Szontágh Antal 
Dr. Kéler Zoltán 
Veres Ernő 

Schleiffer Károly 
Bándy Endre 
Krupecz István 

Hörk József, Stromp László, theologiai tanárok. 

III. A bányai egyházkerületből : 
a) Megbízó levéllel : 

Fabiny Theofil 
Br. Podmaniczky Géza 
Haviár Dániel 
Haász Antal 
Csipkay Károly 
Zsilinszky Endre 

Belohorszky Gábor 
Baehát Dániel 
Veres József 
Petrovics Soma 
Svehla Gusztáv 
Morhács Márton 
Abaffy Miklós 

Benka Gyula, Bukovszky János, tanárok. 



b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Dr. Szelényi Aladár 
Vasskó Endre 
Földváry Elemér 
Kaufmann Kamill 
Osztroluczky Miklós 
Zsigmondy Géza 
Ivánka Pál 
Dr. Malczovich László 
Haviár Gyula 
Dr. Hösz Mihály 
Dr. Nóvák Gyula 
Krkos Lajos 

Horváth Sándor 
Schrancz János 
Scholtz Gusztáv 
Bakay Péter 
Moravcsik Mihály 
Frint Lajos 
Kruttschnitt Antal 
Veres Pál 
Petri Károly 
Kuzma Adolf 
Chovan Zsigmond 

IV, A tiszai egyházkerületből : 

Szontágh Pál 
Szentiványi József 
Radvány István 
Dr. Mesko László 
Kubinyi Géza 
Miinich Kálmán 
Benczúr Géza 

a) Megbízó levéllel. 

Ludmann Ottó, Fischer Miklós, 

Strauch Béla 
Materny Lajos 
Dianiska András 
Hronyecz József 
Liszkay János 
Zachar Sámuel 
Simkovics János 
Zeman János 
tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Dr. Zelenka Lajos 
Kubinyi Albert 
Majerszky Béla 
Hámos László 
Dr. Szánthó Gyula 
Gresch Ágost 
Szakmáry Károly 
Medveczky Sándor 
Márton János 
Dr. Walter Béla 

Moór Gyula 
Draskóczy Lajos 

1. (P.) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, az egyházi főjegyző által végzett 
buzgó templomi isteni tisztelet után a budapesti gyülekezet Deák-téri dísztermében egybegyűlt 
gyűlési tagokat melegen üdvözölvén, következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: 

Főtisztelendő Egyetemes Gyűlés ! 

Egyetemes egyházunknak évenként megtartott közgyűlései mindig egy-egy rövid 
korszakot jeleznek egyházunk történetében és mintegy nyugvó pontot képeznek. 

A véges emberi elmének szüksége van arra, hogy az idő végtelen folyamában nyugvó 
pontokat keressen és találjon. Ilyen nyugvó pont ez az esztendő, keresztyén időszámításunk 
1900-ik éve a XIX-ik század bucsúéve és egyszersmind 900 éve annak, hogy a keresztyén 
vallás Magyarországon felvétetett. Elég jelentőségteljes korszakot jelző nyugvó pont ez arra 
nézve, hogy a Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés megengedje nekem, miszerint nem annyira 
a lefolyt közigazgatási évre tekintsek vissza, hanem visszapillantást vethessek egy hosszú kor-
szakra, a keresztyén számításnak 19 századára és arra a kilencz századra is, a mely lefolyt 
a keresztyénségnek Magyarországon való elterjedése óta. 

Észrevétlenül köszöntött be annak idején a keresztyénség. Olyannyira észrevétlenül, 
hogy azon kor legműveltebb férfiai, a kik ^ megfigyelték annak eseményeit, a keresztyénség 
keletkezését úgyszólván észre sem vették. És íme egy ilyen, a maga idejében alig észrevett 
esemény egy korszak keletkezését jelenti, alapul szolgál egészen új időszámításra, a világról, 
a mindenségről, a társadalomról való felfogások teljes átalakulására. 
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1. Azon rövid idő alatt, a mely rendelkezésemre áll, nem vázolhatom, nem állíthatom 
elő 19 hosszú századnak történetét. Még egyes nagyobb jelentőségű mozzanatokat sem ragad-
hatok ki, még főbb vonásokban, vázlatosan sem rajzolhatom az emberiség fejlődését a keresz-
tyén időszámításnak 19 századja alatt. Meg kell elégednem annak a feltüntetésével, hogy 
miként jelentkezik a keresztyénség ma? 

Kétségtelen, hogy a keresztyénség eredeténél fogva mint egység is jelentkezik. De 
ezen egység mellett nagy a szakadozottság, a részekre való válás. Ezen egyes részek között 
nagy a különbség, sőt az egység mellett feltűnőek a részek között az ellentétek is. Ámde, 
midőn visszapillantunk a keresztyénség eredetére és annak mai képét akarjuk előállítani, habár 
ez idő szerint több felé tagozódnak az egyházak és mindenike önállóan jelentkezik, súlyt kell 
fektetnünk azon meggyőződésre, hogy az összes keresztyén egyházak mindannyian egy maga-
sabb egységbe foglalhatók össze. 

Ennek igazolására legyen szabad egy hasonlattal is élnem. A hasonlatok ugyan mind 
gyarlók, ámde röviden mégis alig tudnám másként olyan szemlélketően feltüntetni a helyzetet. 

Midőn valamely fának magva a földbe hull, ott kicsírázik s a csira kihajt kezdet-
ben többnyire mint egyetlen egy hajtás, egyetlen egy szál jelenik meg a kisded növény. — 
Valóságos jelképe a teljes egységnek. — Ámde, a mint nő a fa, mindig több ágakat is 
növeszt s az ágak mindig különféle irányban fejlődnek, sőt látszólag ellentétes irányban halad-
nak. Mindenik más felé nő. Az egyik ág nyugat felé, a másik ág kelet felé nő. Gyakran 
tekervényes az irányuk. Némelyik ágat moha is födi. Ez a moha nem tartozik a fának lénye-
géhez, sőt talán még árt is a fa fejlődésének. Ámde sokaknak véleménye szerint még fes-
tőiebbé teszi a fát. S ezek a részben mohával fedett, tekervényesen és ellentétes irányban 
fejlődni látszó ágak mégis mindannyian egy czél felé törekszenek: a mennyei világosság, az 
égi napfény felé. A fához nem tartozó moha idővel lehullhat, az az ág, a melynek nem jut 
elég világosság, elszáradhut, a fa pedig megmarad a maga erejében s ágainak különböző 
irányú fejlődése mellett is egységes élettel bír. 

A keresztyén egyházak úgy tűnnek fel előttem, mint egy közös eredetű nagy nem-
zetiség, a mely idő folytában számos családra szakadt. Es ha jogos a törekvés, hogy minden 
családnak meglegyen a háza, a melyben az feltalálja otthonát, mely megvédi az idő viszon-
tagságai ellen, koránt sincs az kizárva, hogy a közös eredetű, habár számos családra tago-
zodó nagy nemzetiséget a balsors ismét úgy összehozza, hogy családi házaikat közös védelmül 
egy közös fallal, közös bástyával veszik körül. 

A keresztyén egyházak széttagoltsága megnehezíti azon nagy czél elérését, mely 
minden egyháznak magasztos feladata : az emberi szeretet gyakorlásában nyilvánuló Isten 
iránti szeretetet ! — Mert a vallás és erkölcsösség azonossága a keresztyénség lényege. — Ha 
a keresztyén egyházak egymás között is versengenek, mily nehéz azoknak a közös ellenségek 
ellen védekezniök ! Pedig mennyi a keresztyénség ellensége ! Az anarchismus, a nihilismus, a 
materialismus és végre, a mi mindezek mögött rejlik : t. i. az emberszeretet gyakorlásában 
nyilvánuló Isten iránti szeretet keresztyén elve ellen feltámadó és irányuló önzés. 

Nem volna-e jobb, ha az egyházak az egymás ellen folytatott küzdelemben vagy 
versengésben kifejtett erőt inkább a közös ellenségek ellen fordítanák és javukra használnák fel? 

Találunk példát korunkban a minden korlátot áthidaló, egyetemes, uralkodó hitre 
nézve is. Van korunknak olyan egyetemes és uralkodó hite, mely minden egyház dogmái 
mögött uralkodik : ez a hit a végtelen haladásban való hit. — Ámde e hitnek értéke kétes, 
miként egy ízben erre e helyről utaltam. Mert, ha a haladás fogalmával az anyagi világban 
elfogulatlanul és behatóan foglalkozunk, el sem tudjuk azt képzelni hanyatlás nélkül. Nem 
egyéb e kettő, mint egy és ugyanazon mozgásnak más álláspontról való szemlélése. 

Ismét egy hasonlattal élek. 
Mikor nekünk úgy látszik, hogy a nap feljő az égen, a földteke más pontjain lakók 

számára ugyanakkor lenyugszik, leáldozik. Egy és ugyanaz a mozgás, avagy látszólagos moz-
gás emelkedésnek és hanyatlásnak látszik. Csak az álláspont más, a melyről azt szemléljük. 

Avagy, ha felteszsziik, hogy egy ember kénytelen egy terhet hordozni, a melynek 
alakja olyan, hogy azt csak egyik vállára helyezheti, s ha azt a terhet soká kell hordoznia, 
természetesen időnkint áthelyezi egyik válláról a másikra, mert egy vállán örökké viselni nem 
volna képes. Midőn egyik válláról áthelyezi a terhet másik vállára, bizonyos megkönnyebbü-
lést érez, ámbár a teher, a melyet hordoz, nem változott. 

A megkönnyebbülésnek ez a latszata az, mit az emberi társadalomra nézve haladás-
nak nevezünk, ha t. i. e szóhoz nemcsak a mozgás, hanem az állapotok javulásának a fogal-
mát is kötjük. 

Avagy ha a kétkarú emeltyű mozgását tekintjük, minél magasabbra emelkedik a 
nyugvó súlypont fölé az emeltyű egyik karja, nem fog-e szükségkép ugyanannyival alább-
szállani annak másik kar ja? 
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Az anyagi világban a haladástól el nem választható a hanyatlás. Minél nagyobb a 2—3. 
fény, annál sötétebb árnyékot vet az. 

A haladás, a melyet az emberiség a keresztyén időszámítás 19 századja alatt elért, 
kétségkívül igen nagy. Ámde, hogy ennek mi az értéke, az kitűnik abból, hogy a haladás 
fogalma maga az anyagi világban minő viszonylagos ! 

Más haladás az, a melyre törekednünk kellene, más haladás az egyházak czélja. — 
Haladás az egyházak részéről és általában valódi haladás csak az, lia az egyházak megköze-
lítik a keresztyénség örök igazságait. Haladás lesz az, ha az igazi keresztyének száma meg-
szaporodik, azoknak a száma, a kik felismerik, hogy az igazi keresztyénségnek az emberi 
szeretetben kell megnyilvánulnia. Ennek a haladásnak az előidézése, ezeknek az eszméknek 
a terjesztése feladata a mi evangéliumi egyházunknak is ! 

Ezért arra kérem, hogy midőn egyetemes egyházunk közgyűlést tart, ne elégedjünk 
meg azzal, hogy évről-évre összejővén, évről-évre az egyház közigazgatási ügyeit szabály-
szerűen elintézzük, hanem tartsuk mindig szem előtt egyházunk magasztosabb feladatait is. 
Igyekezzünk oly külső szervezetet adni az egyháznak, a melyen belül és a melynek segedel-
mével minél több sikerrel mozdíthassuk elő a keresztyénség magasztos elveinek érvényre jutását. 
Neveljünk mindenkit a szeretetben s akkor biztos hittel és reménységgel tekinthetünk a jövőbe. 

Még egyszer üdvözölve egyházunknak ezen közgyíílésen megjelent tagjait, meg-
nyitom a tanácskozást. 

Az elnöki megnyitó, mely a keresztyénség behozatala kilenczszázados év-
fordulójának s a keresztyén időszámítás szerint végére siető XIX. évszázadnak jelen-
tőségére való utalással, a mult tanulságai világában találóan tünteté fel a jelen 
komoly valláserkölcsi feladatait, osztatlan figyelmet keltvén s közhelyesléssel talál-
kozván, a közgyűlés annak egész terjedelmében jegyzőkönyvbe való felvételét egy-
hangúlag elhatározza. 

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

Tudomásul szolgál. 

3. (Zs.) Olvastatott az egyetemes felügyelő következő évi jelentése : 

1. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve fölterjesztetett a magyar királyi 
vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz, továbbá az evangélikus egyházak külső jogviszonyai-
nak Horvát-Szlavonországokban való rendezéséről szóló törvény életbeléptetésénél fogva Horvát-
Szlavonországok bánjához is. 

2. A dunántúli egyházkerület felügyelőjévé Ihász Lajos úr választatott meg, a kinek 
ezen hivatalába való beiktatásánál az egyházkerület meghívására jelen voltam és őt egyetemes 
egyházunk nevében üdvözöltem, valamint ez alkalommal ismételten hitrokoni tisztelettel 
szívélyesen üdvözlöm. 

3. A főrendiház tagjainak a belügyministeriumnál való nyilvántartása tekintetéből 
Ihász Lajos úrnak a dunántúli egyházkerület felügyelőjévé való megválasztatásáról a magyar 
királyi beliigyministeriumot értesítettem. 

4. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 4-ik pontjában foglalt határozatához 
képest a poroszországi evangélikus főtanácshoz elküldetett az átirat, melyben egyetemes egyházunk 
0 Felségének, a német császárnak, hálás köszönetét fejezi ki az egyetemes egyház számára 
küldött nagybecsű ajándékért. 

5. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 7-ik pontjában foglalt határozatával 
kapcsolatban bemutatom a Ilorvát-Szlavon országos kormány több rendbeli leiratát. 

6. Örömmel jelentem, hogy mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 56-ik 
pontjában foglalt határozatához képest az egyházunkat és az ev. ref. egyházat közösen érdeklő 
ügyekre nézve kiküldött közös tanácskozásban a nagy-geresdi egyezség alapján kölcsönös 
egyetértéssel az új egyezség megállapíttatott. 

A közös tanácskozás elé terjesztettem a zágrábi egyház hovátartozásának kérdését 
is, a mely azonban érdemlegesen nem tárgyaltatott. 

A budapesti egyetemnél fölállítandó tlieologiai fakultás ügye sem tárgyaltatott a 
közös tanácskozmányban, sem az egyházaknak az 1848. évi XX. t.-czikk értelmében való 
országos javadalmazásának kérdése. 

7. Az egyetemes pénztár számadásainak megvizsgálásáról a számvevőszék tesz jelentést. 
8. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak, 
9. A közalap gyarapítására utalványozott 100,000 korona országos segélyt az egyetemes 

pénztári ellenőrrel az egyház részére fölvettem. 

14 
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-7. 10. A mult évi egyetemes gyűlés által a 24. és 30., továbbá 57. számú határozataival 
elrendelt föliratok fölterjesztettek. 

11. Az egyházkerületek arányosításánál fogva, egyrészről a bányai egyházkerület, 
másrészről a nógrádi, honti és barsi esperességek között bizonyos alapok- és alapítványokra 
vonatkozólag fönforgó vitás ügy eldöntésére hivatott választott biróság megalakítására nézve 
az intézkedések a inult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 92-ik pontjában foglalt hatá-
rozatához képest megtörténtek. 

12. A Reischl alapítványra nézve egyrészről a dnnáninneni egyházkerület, másrészről 
az árvái és liptói egyházmegyék között fönforgó vitás ügynek eldöntésére nézve, az utóbb 
megnevezett esperességek a zsinati törvény értelmében választott biróság megalakítását kérték. 
—• Ennélfogva fölszólítottam a feleket a biráknak a zsinati törvény értelmében való megválasz-
tására, a mely fölszólításnak az árvái és liptói esperesség meg is felelt, a dunáninneni egyház-
kerület ellenben tagadó határozatot hozott. 

13. Theologiai tanári vizsgálatra Hornyánszky Aladár és Kovács Sándor jelentkezvén, 
a vizsgálatot november 9-ik napjára délután 4 órára tűztem ki. 

14. Az egyetemes törvényszék a mult évben a százdi pap választás ügyében hozott 
határozatot, a melyet jelentésemhez csatolva bemutatok. 

15. Egyetemes egyházunk ügyésze, dr. Sztehló Kornél, 1900 június 30-kán kelt 
értesítése szerint a néhai Busbak Ádám hagyatékából az egyetemes theologiai akadémia javára 
hagyományozott összeget, úgymint a költségek és bélyegek levonása után fönmaradó 3550 
koronát befizette az egyetemes pénztárba. 

16. Jeszenszky Pál folyamodványa az egyetemes gyűlés 91. számú határozatához 
képest a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz fölterjesztetett és a ministeriumnak a folya-
modványt elutasítólag elintéző 94,539/99. számú irata a folyamodónak egyházi hivatalos úton 
kézbesíttetett. 

17. Végre fájdalommal kell megemlékeznem dr. Vetsey István úrnak, a bányai 
evang. egyházkerület főjegyzőjének és több egyetemes bizottságunk tagjának gyászos elhunytáról. 
Dr. Vetsey István tevékeny és igen buzgó tagja volt egyházunknak, a kinek tevékenységét 
kétségen kívül hálával méltányolni és emlékét kegyelettel fogja megőrizni egyetemes 
gyűlésünk is. 

Kelt Ácsán, 1900. évi november hó 4-én. 6. Prónay Dezső, 
egyet, felügyelő. 

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

4. (Zs.) Fölvétetett a tiszai egyházkerületnek indítványa, hogy a hazai keresztyénség 
behozatalának kilenczszázados emléke és a 19-ik századot befejező századvég együttesen a 
f. évi ó-év esti istentisztelet alkalmával hálaadólag megünnepeltessék. 

Az egyetemes közgyűlés a hazai keresztyénség behozatala kilenczszázados 
emlékének országszerte leendő megünneplését az év végén hálaadó istentiszteletek 
útján helyeselvén, felhívja az egyházkerületek püspökeit, hogy ez irányban a szükséges 
intézkedéseket a helyi viszonyok tekintetbe vételével megtenni szíveskedjenek. 

5. (Zs.) Fölvétetvén az elnöki jelentés 2-ik és 3-ik pontja, 
az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a dunántúli egyház-

kerület felügyelőjévé Ihász Lajos választatott meg, a kit új állásában hitrokoni 
tisztelettel szívélyesen üdvözöl. 

6. (Zs.) Az elnöki jelentés 17-ik pontja kapcsán 
az egyetemes közgyűlés mély megindulással veszi tudomásul dr. Vetsey 

István a bányai egyházkerület főjegyzőjének, több egyetemes bizottság és egyházunk 
igen buzgó és tevékeny tagjának elhunytát és áldásos működését hálával méltányolva, 
emlékét jegyzőkönyvében kegyelettel megörökíti. 

7. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 4-ik pontja kapcsán 
tudomásul vétetett az elnöki jelentés 4-ik pontja, mely szerint a porosz-

országi evangélikus főtanácshoz elküldetett az átirat, a melyben egyetemes egyházunk 
0 Felségének, a német császárnak, hálás köszönetét fejezi ki az egyetemes egyház 
számára küldött nagybecsű ajándékért. 
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8. (Zs.) Egyetemes felügyelő bemutatja a ráhói egyháznak az adózási kulcs tárgyában, 8 
az ó-pázuai egyháznak az esperesi választás tárgyában, Kovácsy sóskúti lelkésznek saját 
ügyében, továbbá a győri egyháznak a Sok Jánosné-féle alapítvány tárgyában és Veres József 
főesperesnek a szarvasi istenitisztelet tárgyában beadott felebbezéseit. 

Az egyetemes közgyűlés az ó-pázuai egyháznak felebbezését, tekintettel 
arra, hogy a felebbezés tárgyát képező ügy a Zs. T. 329. §. e) pontja értelmében 
a törvénykezési eljárásra tartozik, visszautasítja, a többi felebbezéseket pedig oly 
felhívással adja ki az Ihász Lajos és Gyurátz Ferencz elnöklete alatt kiküldött dr. 
Lehotzky Antal, Sztehló Kornél, Hollerung Károly, Radványi István és Hász Antal 
tagokból álló bizottságnak, hogy véleményes jelentését még e közgyűlés tartama 
alatt előterjeszteni szíveskedjék. 

9. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 7-ik pontjánál tudomásul vétetett az elnöki jelentés 
5-ik pontja, 

mely szerint a Horvát-Szlavon országos kormánytól több rendbeli átirat 
érkezett; nemkülönben egyetemes felügyelő abbeli jelentése, hogy az országos 
kormány által kivánt jegyzőkönyvek és névjegyzékek oda fel lettek terjesztve. 

10. (Zs.) Ugyanezen pontnál 
jóváhagyólag tudomásul veszi az egyetemes közgyűlés a bányai egyház-

kerület jelentését, hogy a Horvát-Szlavon egyházmegye már megalakult és szívélyesen 
üdvözli Abaffy Miklóst az újonnan alakult egyházmegye e gyűlésen megjelent esperesét. 

11. (Zs.) Ugyanezen pontnál felvétetett a horvát-szlavonországi esperességnek a bányai 
egyházkerület által is támogatott abbeli kérelme, hogy az eddig a dunántúli egyházkerülethez 
tartozó Ántunovac és Hrastovac egyházközségek is a horvát-szlavonországi esperességhez 
csatoltassanak. 

Az egyetemes közgyűlés hivatkozással a Zs. T. 80. § -ara, ez ügyet átteszi 
a dunántúli egyházkerülethez. 

12. (Zs.) Ugyanezen pontnál bemutattatott Horvát- és Szlavonország bánjának az 
egyetemes felügyelőhöz intézett átirata, a melyben előbbi a zágrábi protestáns egyház jellegét 
illetőleg az 1898. évi egyetemes közgyűlés határozata értelmében hozzá intézett kérdésre nem 
nyilatkozik ugyan, hanem közli a zágrábi egyház statutumát, a melynek alapján az egyház 
keletkezett, ele egyidejűleg megjegyzi, hogy e statutum az újabb törvényes intézkedések folytán 
hatályát vesztette. 

Minthogy a Zs. T. 80. §-a értelmében egyházközségeknek egyházmegyékbe 
beosztásakor az érdekelt egyházközegek meghallgatandók, az egyetemes közgyűlés a 
zágrábi egyházat az egyetemes felügyelő által ez irányban nyilatkozatra határozza 
felhívni. 

13. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 8. pontja kapcsán tár-
gyalás alá került a theol. akadémiai nagybizottságnak folyó évi június hó 19-én Pozsonyban 
s folyó évi november hó 6-án Budapesten tartott üléséről felvett, Stromp László bizottsági 
jegyző s közgyűlési előadó által ismertetett jegyzőkönyv. Ennek értelmében a nagybizottság 
kegyelettel örökítette meg az akadémia időközben elhunyt jeles tanárának, Pukánszky Bélá-
nak emlékét s megüresedett ószövetségi tanszékét Hornyánszky Aladár, volt ó-budai segéd-
lelkészszel s kisbizottsági intézkedés folytán ideiglenesen alkalmazott kisegítő tanárral magán-
tanári minőségben, 1600 K. fizetés s 400 K. lakbér biztosítása mellett, betöltötte. 

Az egyet, közgyűlés, az elhunyt jeles tanár sikeres munkásságának kegye-
letes méltánylása mellett, őszinte fájdalmának s meleg részvétének kifejezést ad, 
egyebekben pedig a bizottsági intézkedést helyeslőleg tudomásul veszi. 

14. (P.) Ugyanazon bizottság jegyzőkönyvileg tesz jelentést, hogy Hornyánszky 
Aladár s Kovács Sándor akadémiai magántanárok a theol. tanári vizsgálatra jelentkeztek, 
hogy a Pukánszky Béla tanár elhalálozásával megüresedett könyvtári állásra Hörk József 
tanár választatott meg s neki a könyvtár szabályszerűen átadatott ; továbbá, hogy a kisbizott-
ság a Theologusok Otthona felügyeletével megbízott tanárnak, minthogy nősülés folytán az -
intézetből kiköltözött, az eddig természetben élvezett lakásnak 400 koronában megállapított 
bérösszegét kiutalványozta s őt az Otthon rendezése és egész újból való szervezése végett 
javaslattételre utasította, az ideiglenes intézkedés a nagybizottság határozatával a kisbizottság 
hatáskörébe utaltatván. Végül annak kiemelése mellett, hogy a tanári korpótlék rendezése 

2 * 
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15—19. tárgyában kiküldött albizottságot jelentésének egy félév alatt való beterjesztésére felhívta s a 
Ritter Károly esperes lemondásával megüresedett kisbizottsági tag-sági helyre Raab Károly 
esperest választotta, jelenti a nagybizottság, hogy az akadémiai pénztár könnyebb s biztosabb 
kezelése czéljából hozzájárult a kisbizottság azon javaslatához, mely szerint az akadémiai 
pénztár a pozsonyi egyház pénztárával együtt, az alapoknak külön lapokon való nyilvántartá-
sával, polgári évenként kezeltessék, s a nagy bizottság elé legközelebb terjesztendő számadás 
ennek megfelelően már az 1899 január 1-től deczember 31-ig terjedő pénztári évre vonat-
kozólag állíttassék össze. 

Tudomásul szolgál. 

15. (P.) Az akadémiai nagybizottság jegyzőkönyvében felhívja a közgyűlés figyelmét 
az akadémiai igazgatónak kisbizottságilag tárgyalt évi jelentésére, mely az 1899/900-ik iskolai 
évre vonatkozólag az alap- és szakvizsgálatoknak s az iskolai ünnepeknek a tanárok s az 
ifjúság közreműködésével való megtartásáról, az iskolai jótétemények, ösztöndíjak s a Péczely-
pályadíj folyósításáról számol be. A folyó 1900/1-ik iskolai évre vonatkozó jelentésében pedig 
kiemeli az igazgató, hogy a beiratkozott hallgatók száma: 34, a tanítás a szokásos ünnep-
séggel megnyitott tanévben, a szabályszerűen megállapított tanterv alapján, a rendes időben 
megkezdődött s azóta zavartalanul foly, a tápintézeti és convictusi jótétemények az illetékes 
forumok által, a tanári kar javaslata értelmében, a tlieol. hallgatók számára megszavaztattak, 
a szakvizsgálati írásbeli tételek s a pályakérdések kitűzettek, a külföldi ösztöndíjaknak az 
alapítványok szellemében való kiutalványozása végett szükséges intézkedés megtétetett s a, 
„Protestáns Esték" ádventi cyclusának programmja megállapíttatott. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

16. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyvben egy eoncrét eset alkalmából a tanári kar által 
beterjesztett azon kérelemre vonatkozólag : mondja ki a nagybizottság, hogy a csak hitjelöltek 
részére alapított ösztöndíjak csakis hit jelölteknek oszthatók ki, a nagybizottság, tekintettel 
arra, hogy az alapítványok jövedelmének mely czélra való fordítása tárgyában egyedül az 
alapító intézkedése szolgálhat zsinórmértékül, felkéri a pozsonyi egyházat, hogy a felmerült 
concrét esetnél alapul szolgáló alapító oklevél tartalmát a tanári karral közölni szíveskedjék. 

Helyeslőleg tudomásul szolgál. 

17. (P.) A f. é. november hó 6-án tartott ülése jegyzőkönyvének 5-ik pontja alatt 
jelentést tesz a nagybizottság a Protestáns Irodalmi Társaság f. é. szeptember hó 18. s 19. 
napján tartott pozsonyi nagygyűlése alkalmával megtartott egyetemes hazai protestáns theol. 
tanári értekezlet megalakulásáról s az ugyanazon alkalomból rendezett iskolai kiállításról, s 
köszönetet szavaz a kiállítás kezdeményezése s szép sikerének biztosítása érdekében buzgón 
közreműködött akadémiai tanári karnak, különösen Stromp László s Kovács Sándor tanároknak. 

A közgyűlés e jelentést, méltányló elismerése kifejezésével tudomásul veszi. 

18. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 6-ik pontja értelmében a nagybizottság az 1899-ik 
polgári évről vezetett, albizottságilag megvizsgált akadémiai pénztári számadást, mely szerint 
a bevétel s kiadás 47,985 korona 96 fillérre rúg, rendben levőnek találván, a pénztáros részére 
a felmentvénynek megszavazását javaslatba hozza. 

A közgyűlés Kesztler Tivadar pénztárosnak, az 1899. évről vezetett szám-
adására vonatkozólag, a szokásos óvas fentartásával, a felmentvényt megadja. 

19. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 7-ik pontja értelmében a nagybizottság, arra való 
tekintettel, hogy a theol. akadémia 1900-ik polgári évre szóló költségelőirányzatának az első 
nyolez hónapra terjedő része, a m. é. egyetemes közgyűlés 12-ik jegyzőkönyvi pontjában fog-
lalt határozattal már meg levén állapítva, a jelzett évre vonatkozólag tehát csakis a négy 
utolsó hónapra terjedő költségvetés szüksége forog fenn, javasolja, hogy e négy havi átmeneti 
időben a rendes költségvetés keretén belől való utalványozásra a kisbizottság katalmaztassék 
fel; az 1901-ik évre szóló költségelőirányzat-javaslatot pedig a következő összeállításban 
terjeszti be : 

A) F e d e z e t , : 

1. Egyetemes theologiai alapból 
2. Kerületek j á r u l é k a . . . . 
3. Pozsonyi egyház járuléka 
4. Zelenai-alapból 

3,454 korona. 
2,700 

. . . . . 6,200 
. . . . 1,000 

Oldal. . . 13,354 korona. 
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Áthozat . 13,354 korona. 
5. 500 
6. 1,600 „ 
7. 3,000 
8. Reischl tartaléktőke után 400 
9. 1,400 „ 

10. 10,000 
Összesen 30,254 korona. 

B) S z ü k s é g l e t : 

1. Négy rendes tanár fizetése à 3600 korona . . . 14,400 korona. 
2. Négy rendes tanár lakbére à 1200 korona . . 4,800 
3. Két magántanár fizetése s lakbére à 2000 korona . 4,000 
4. A gyakori, theol. tanár személyes pótléka. . 600 
5. Igazgató tiszteletdíja 400 y 

6. Nagybizottsági jegyző tiszteletdíja 60 „ 
7. Tanárkari jegyző tiszteletdíja 60 „ 
8. Könyvtáros tiszteletdíja 100 „ 
9. Enektanító díja 300 

10. Szolga bére 600 
11. Német és tót nyelvtan tanítására. 800 
12. Könyvtári illeték 1,000 „ 
13. Fűtés, világítás 600 
14. Szertár 200 „ 
15. Vegyes, nyomtatványok és rendkívüli 734 „ 
16. Pénztári maradvány 1,600 

Összesen 30,254 korona. 

Az 1600 koronányi pénztári maradvány megokolása végett utal a nagybizottság arra, 
hogy ez idő szerint egy rendes tanszék rendes tanárral betöltve nincs s egy magántanári állás 
is üresedésben van, mely állások betöltése esetén fedezeti hiány fog mutatkozni ; — egyúttal 
indítványozza, hogy az előirányzatilag várható pénztári felesleg az esetleg betöltendő rendes 
tanszék fizetésének fedezésére tartassék fenn. 

A közgyűlés a nagybizottságnak mindezen javaslatait helyeselvén, határo-
zati erőre emeli. 

20. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 8. s 9. pontja alatt jelenti a nagybizottság, hogy 
a néhai Pukánszky Béla tanár könyvtárának az akadémiai könyvtár számára való megszer-
zése folyamatban lévén, az az előző pontban megállapított költségvetés keretén belül fogana-
tosítható lesz ; továbbá, hogy a pozsonyi egyház az akadémiai önsegélyző kör alapjait is az 
igazgatótól letéti kezelésbe átvette. 

Tudomásul szolgál. 

21. (P.) A theol. nagybizottság ugyanazon jegyzőkönyvének 10. pontja értelmében 
közölvén a theol. akadémiai nyugdíjalapnak az 1899-ik polgári év végén 42,021 korona 
52 fillérnyi összegben nyilvántartott állását, a felmentvénynek a pénztáros részére való meg-
szavazását javasolja. 

A közgyűlés ez alapnak 1899-ki kezelésére vonatkozólag Kesztler Tivadar 
pénztárosnak a felmentvényt, a szokásos óvás fentartásával, megszavazza. 

22. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 13. s 14. pontja szerint az akadémiai igazgató 
kezelése alatt levő pénztárról vezetett számadás s az akadémiai könyvtárról szóló jelentés, -— 
mindkettő az 1899/900-ik tanévre vonatkozólag, rendben levőknek találtatván, mindkét kezelő-
nek a felmentvény megszavaztatott. 

Tudomásul szolgál. 

23. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontjában jelenti a nagybizottság, hogy a 
Theologusok Otthona háztartásáról vezetett s szabályszerű vizsgálat után kifogástalannak talált 
1899/900-ik tanévi számadásban 19,065 korona bevétellel szemben a kiadás 19,030 korona 
64 fillérben s a maradvány 34 korona 36 fillérben, a 12,019 korona 14 fillérrel gyarapodott 
vagyonérték pedig 31,215 korona 90 fillérben van nyilvántartva. A nagybizottság javaslatát, 
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24 25. hogy az Otthon felügyelő tanárának a jelzett tanévre vonatkozólag-, a szokásos óvás fentartá-
sával, a felmentvény megadassék, 

a közgyűlés, a közlött számadási adatoknak örvendetes tudomásul vételé-
vel, elfogadván, határozati erőre emeli. 

24. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja alatt beterjeszti a nagybizottság a 
Theologusok Otthona az 1900/901-ik tanévre vonatkozólag összeállított költségelőirányzatának 
következő javaslatát : 

A) F e d e z e t : 

J. Áthozatal az 1899/900. évről . 
2. Alaptőke kamataiból . . . . 
3. Csemez-alapítványból . . . . 
4. Szálláspénzből 
5. Évi járulékokból 
6. Adományokból 
7. Perselypénz 
8. Könyvek árusításából 
9. Vegyes bevételek 

Összesen . 5900 kor. — fill. 

B) S z ü k s é g l e t : 

a) Személyiek: -

1. Felügyelő tanár tiszteletdíja 1000 kor. fill 
2. Orvos tiszteletdíja 100 
3. Szolga bére 600 ;; » 

b) Dologiak: 
4. Házbér 2600 „ » 
5. Fűtés, világítás . . . . 500 „ .. 
6. Mosás 700 „ » 
7. Pótlások és javítások 200 „ „ 
8. Könyvtárra 80 „ y> 
9. Évi értesítőre 140 „ y> 

10. Jutalmakra 30 „ » 
11. Négy ifjú vacsorapénze . 240 „ n 
12. Vegyesekre 230 „ 

13. előre nem látott kiadásokra 80 '„ V 
Összesen . 6500 ,, — 

E szerint a 6500 korona szükséglet fedezésére csak 5900 korona jövedelem lévén 
várható, 600 korona hiány mutatkozik, s így a felügyelő tanár díjazására, a m. é. egyetemes 
közgyűlés 17-ik jegyzőkönyvi pontja alatt foglalt határozat intentiójának megfelelően felvett 
szükségleti összeg nagyrészt fedezetlen marad. A nagybizottság felkéri a közgyűlést, hogy e 
hiány pótlásáról gondoskodva, a felügyelő tanár tiszteletdíját állandó tételképen megszavazni 
szíveskedjék. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy az Otthon rendezése s végleges szer-
vezése befejezve nincs, a felügyelő tanár tiszteletdíjának a költségvetésbe állandó 
tételként való beállítására nézve kötelező intézkedést nem tesz. Egyetemes felügyelő 
e czélra s ez évre 600 koronát felajánlván, a közgyűlés a nagylelkű adományt mély 
köszönettel fogadja s elrendeli, hogy az adomány az 1900 901-ki költségvetésbe fel-
vett ideiglenes jellegű tiszteletdíj fedezésére, személyi pótlék czímén, fordíttassék. 
Az előirányzat egyéb tételeit pedig jóváhagyólag veszi tudomásul. 

25. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja értelmében a nagybizottság egyetemes 
felügyelő elnöklete alatt kiküld egy albizottságot azon utasítással, hogy a Theologusok Ott-
honának vezetése kérdésében, az 1896. évi egyetemes közgyűlés 17-ik jegyzőkönyvi pontja 
alatt foglalt pótszerződés figyelembe vételével, a pozsonyi egyházközséggel tárgyalást folytas-
son, s erről szóló jelentését a jövő évi nagybizottsági íilés elé terjeszsze, 

mit a közgyűlés helyeslőleg vesz tudomásul. 

85 kor. 36 fill. 
720 » » 
640 » 

2160 y> 
1740 . r> » 

500 y> 
4 }> 64 „ 

50 » » 
50 n 
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26. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 19-ik pontja értelmében javasolja a nagybizottság, 26 
hogy a theol. főiskolák egységes szervezése tárgyában a közös theol. tanári értekezlet által 
készített s a múlt évi egyetemes közgyűlés 19-ik jegyzőkönyvi pontja alatt foglalt határozat 
értelmében az egyházkerületekkel véleményadás végett közölt javaslat, valamint a múlt évi 
egyetemes közgyűlés 110-ik jegyzőkönyvi pontja értelmében a tiszai egyházkerület részéről a 
theol. intézetek egyesítése érdekében tett indítvány ügyében küldessék ki külön bizottság, mely 
mindkét kérdést beható tárgyalás alá vonva, véleményes jelentést tegyen. E pont kapcsán 
beterjesztettek a dunáninneni s a tiszai egyházkerületeknek a theol. főiskolai szervezetjavas-
latra vonatkozó jelentései is. 

A közgyűlés a nagybizottság indítványának elfogadásával az egyetemes 
felügyelő elnöklete alatt egy, a négy püspökből s négy egyházkerületi felügyelőből, 
továbbá Glauf Pál, Hollerung Károly, Veres József, Horváth Sámuel esperesekből, 
Láng Lajos felügyelőből, dr. Szlávik Mátyás theol. dékán, dr. Masznyik Endre s 
Poszvék Sándor theol. igazgatókból, valamint Benka Gyula s Kapi Gyula tanító-
képző-intézeti igazgatókból alakított bizottságot küld ki azon utasítással, hogy a 
theol. főiskolák, valamint a tanítóképző-intézetek szervezése, illetőleg egyesítése ügyé-
ben, a beérkezett s az e kérdésre vonatkozólag netán még ezután beérkező összes 
ügyiratok tanulmányozásával, az érdekelt intézetek összes viszonyainak tüzetes meg-
vizsgálásával s figyelembevételével, véleményes javaslata körébe vonja mindazon 
utakat-módokat, melyek ez intézetek fontos egyházi s hazai kulturális feladatainak 
sikeres megoldását czélozzák. 

27. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 2-ik pontja kapcsán, melyben a nagybizottság az 
egyetemes egyház ügyészét felkéri, hogy néhai Busbak Ádám losonczi lakos befolyt hagyo-
mányának a végrendelkező akarata szerint való kezelése czéljából, szerezze meg a hagyomá-
nyozó végrendeletének hiteles másolatát, beterjeszti az egyetemes egyházi ügyész az 1899 
február hó 5-én a losonczi kir. járásbíróság által kihirdetett végrendelet hiteles másolatával 
együtt ez ügyre vonatkozó kimerítő jelentését. Az 1898. ápril 9-én kelt pótvégrendeleti füg-
gelék 4-ik pontja így szól: „az á. h. evang. egyház egyetemének hagyományozott 2000 frtot 
a pozsonyi theol. akadémiának rendelem". Az ügyész meggyőződvén arról, hogy a hagyaték 
tiszta értéke a hagyományok összegét nem fedezi, az egyetemes felügyelőtől nyert felhatal-
mazás alapján s az özvegy gyei folytatott hosszas tárgyalás után, 10%-os levonásba azon fel-
tétel alatt egyezett bele, hogy a hagyomány azonnal ki is fizettessék. Az így folyósított 
3600 koronányi összegből az 50 koronára rugó költség le vonatván, a hagyományi tőke, mely-
nek kamatjövedelme minden korlátozás nélkül a theologiai akadémia czéljára fordítható, 
3550 korona f. é. június hóban az egyetemes egyházi pénztárba befizettetett. 

A közgyűlés az ügyésznek kimerítő jelentését, méltányló elismerése kifeje-
zésével, tudomásul vévén, a végrendelkező iránt érzett hálás kegyeletének nyilvání-
tásával elrendeli, hogy a hagyomány kamatjövedelme mindaddig fordíttassák a tőke 
gyarapítására, míg az a kegyes hagyományozó által megállapított 4000 korona ösz-
szegre nem emelkedik, mely esetben az egyetemes pénztárban kezelendő hagyomány 
jövedelme, a többi e czélra szolgáló alapítványok kamataival együtt, az akadémia 
czéljaira fog fordíttatni. 

28. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 21. jegyzőkönyvi pontjában foglalt hatá-
rozatnak megfelelően jelentést tesz az egyetemes ügyész néhai Nikodém Jánosnak Aradon 
1894. február 3-án kelt s ugyanott 1897. november 27-én szabályszerűen kihirdetett, másolat-
ban beterjesztett végrendeletéről, melynek 4-ik pontja értelmében pozsonyi ösztöndíj-alapítványul 
3000 korona, a tanári nyugdíjalap javára pedig 1000 korona összeget hagyományoz. A pozsonyi 
egyház felügyelőjének szintén beterjesztett hivatalos jelentése s a közgyűlésen élőszóval ismé-
telt nyilatkozata szerint, az érdekelt rokonok által a végrendelet érvényessége ellen megindí-
tott per folyamatban lévén, jelenleg felebbezés folytán a második bírósági forumhoz van 
felterjesztve. 

A közgyűlés, tekintve, hogy a szóban forgó végrendelet 4-ik pontjában 
foglalt intézkedés nem elég világos s az ügy tisztázva nincs, a becsatolt iratokból 
s a felszólalásokból következtetve, azt sem tartja kizártnak, hogy örökhagyó első 
végrendeletének joghatályát egy utóbb kelt végrendelkezéssel megszüntette. Erre való 
tekintettel, az összes iratok kiadásával, felhívja az egyetemes ügyészt, hogy azokat 
vizsgálja meg, a netán még szükséges iratokat szerezze be s az ügy fejlődésének 
szemmeltartásával tegye meg az egyetemes akadémia érdekének kellő megóvása végett 
szükséges intézkedéseket, erről szóló jelentését a jövő évi közgyűlés elé terjesztvén. 

3* 
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29—33. 29. (Gy.) Olvastatott az egyetemes közalap-bizottság jegyzökönyve, mely szerint, a 
Theologusok Otthoná-nál létesített felügyelői állásnak évenként 300 forinttal történendő java-
dalmazására nézve a bizottság véleménye az, hogy, tekintettel arra, miszerint erre fedezet 
nincs, az évenkénti utalványozás nem rendszeresíthető, azonban javasolja, hogy az 1901. évi 
költségelőirányzatban vegyesekre előirányzott 744 koronából netán fenmaradó összeg, mint ez 
idén megadott segély a fenti czélra utalványoztassék. 

Az egyetemes gyűlés a közalap-bizottságnak ezen indítványát elfogadja. 

30. (Zs.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 24-ik pontjánál felvétetett 
az elnöki jelentés 10-ik pontja, a mely szerint az orosz vári párbér-sérelmi ügyben a feliratok 
be lettek adva. 

Tudomásul szolgál. 

31. (G.) Olvastatott a tanügyi bizottság évi jelentése, melynek 1. pontja szerint, a 
mult évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 105. pontja alapján, a dunántúli egyházkerületnek 
azon indítványát, — bogy elemi népiskolai tanítóképesítő vizsgálatra akadémiai tanfolyamot 
végzett, illetőleg érettségi vizsgálatot tett jelentkezők is bocsáttassanak s az 1894. évben 
kiadott vizsgálati szabályzat 2. §-a ilyen értelemben egészíttessék ki, — a tanügyi bizottság 
indokoltnak találván: elfogadásra ajánlja. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság véleményéhez hozzájárul s ennek követ-
keztében az elemi népiskolai tanítóképesítő vizsgálatra vonatkozó 1894. évi szabályzat 
2. ç-at a következő határozattal toldja meg: 

c) Oly jelentkezők pedig, a kik theologiai akadémiai tanfolyamot hallgat-
tak, vagy legalább is gymnasiumi, illetőleg reáliskolai érettségi bizonyítványuk van, 
ennek alapján is bocsáthatók képesítő vizsgálatra. 

32. (G.) Ugyanazon jelentés 2. pontja szerint, a tanügyi bizottság, a tiszai egyház-
kerületnek eperjesi tanítóképző-intézetére vonatkozó szervezeti szabályzatát, mivel ez csak ideig-
lenes jellegű s leginkább az átmeneti esztendő feladatait tünteti fel, -— érdemlegesen nem 
tárgyalta; megjegyzi azonban már most, hogy: a) a vallásra szánt óraszám (hetenkint 2—2 
óra) evang. tanítóképző-intézetben, hol nemcsak a lelki gondozásról van szó, hanem az összes 
vallástani anyag módszeres feldolgozásáról is, nem elegendő; — b) kevésnek találja a bizott-
ság a tanárok fizetését (1000 frt fizetés, 200 frt lakáspénz); — c) a magántanulók után járó 
osztályvizsgálati díjak felosztását szabályozó pont összhangba volna hozandó az 1894. évi 
egyetemes képesítő vizsgálati szabályzat 8. §-ával, melylyel most ellenkezik. 

E tárgygyal kapcsolatban a bizottság felhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy 
iskoláink érdekében szükséges volna a tanítóképzést a maga egészében egyetemesen szervezni 
s egyúttal indítványozza, hogy a megfelelő javaslat elkészítésével a tanügyi bizottság volna 
megbizandó. 

A tiszai egyházkerületnek tanítóképző-intézete szervezeti szabályzatára vonat-
kozó bizottsági véleményt a közgyűlés ezúttal közli az érdekelt egyházkerülettel. 

A tanítóképzés egyetemes szervezése iránt tett indítványt a közgyűlés, e 
jegyzőkönyv 26-ik pontjában megválasztott bizottság kiküldése által, elintézettnek 
jelenti ki. 

33. (G.) Ugyanazon jelentés 3-ik pontjában a tanügyi bizottság a következő véle-
ményét terjeszti elő : 

A pozsonyi á. h. ev. egyházközség előadja felterjesztésében : 
hogy a pozsonyi lyceum egyik IV-ik osztálybeli tanulójának a folyó tanév elején 

javító vizsgát kell vén tennie, a szülők, tekintettel arra, hogy Pozsonyból Szegedre költöztek, 
az iránt folyamodtak, hogy fiuk a javító vizsgálatot más tanintézetben tehesse le, s a dunán-
inneni egyházkerület püspöke ezt meg is engedte; 

midőn azonban a tanuló javító vizsgálatra jelentkezett, a szegedi városi főgymnasium 
igazgatója a püspök úr engedélyének érvényességét s elfogadását megtagadta; 

a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministerium pedig, a hol Baltik Frigyes 
püspök úr ő méltósága ezen esetet előterjesztette, úgy látszik, helyesnek találta a szegedi 
főgymnasium igazgatójának eljárását, mert a püspök úr ő méltóságának adott s altala a 
pozsonyi lyceum igazgatóságával 3875/899. sz. alatt közölt válaszában oda nyilatkozott, hogy 
„az 1883 : XXX. t.-czikk 11. §-a azon rendes esetet tartja szem előtt, midőn a tanuló, a ki 
más gymnasiumban óhajt javító vizsgálatot tenni, oly intézetet választ, mely az elsővel ugyan-
azon főhatóság alatt áll. Ha azonban felekezeti középiskolai tanuló állami középiskolában óhajt 
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javító vizsgálatra bocsáttatni, vagy ellenkező esetben is, mindkét főhatóság kölcsönös meghall- 88. 
gatása mellett dönt". 

Az 1883 : XXX. t.-czikk 11. §-ának ezen értelmezése nemcsak meg nem állhat 
önmagában sem, de egyszersmind a szegedi főgymnasium igazgatójának eljárásával együtt 
felettébb sérelmes. 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministerium arra fekteti magyarázatát, 
hogy szerinte az 1883 : XXX. t.-cz. 11. §-a „mit tartott szem előtt", s e szerint, midőn a 
törvénynek alkalmazásáról van szó, nem abból indul ki, hogy mi a törvény szavainak közön-
séges, minden bővebb vizsgálat nélküli értelme, hanem egy feltevésből, mi pedig ellenkezik a 
törvénymagyarázatnak s a törvény helyes alkalmazásának szabályaival. 

Téves maga ezen föltevés is, mert sem a törvénynek idézett szakaszában nyoma 
sincs oly rendelkezésnek, mintha a javító vizsgálatok más tanintézetben letehetésének engedé-
lyezésénél különbség volna teendő a között, hogy az a más tanintézet, a hol a tanuló javító 
vizsgálatot akar tenni, ugyanazon főhatóság alatt áll-e, vagy más főhatóság alatt — sem az 
1883 : XXX. t.-czikk egyéb intézkedésében nem talál támpontot. 

Sőt ellenkezőleg, az 1883 : XXX. t.-czikk úgy a bizonyítványok, mint a főhatósági 
jogokra nézve egyenlő jogi állást biztosít a középiskoláknak, legyenek azok felekezetiek, álla-
miak, vagy egyébként állami közvetlen rendelkezés alatt állók, s így a javító vizsgálatok 
engedélyezésének kérdésénél sem szabad ily különbség felállítását alapul venni. 

Kétségtelen ez annyival inkább, mert ily különbségek felállítása s az ily alapon álló 
föltevés vezet ismét oly magyarázatra s oly következtetésre, mintha oly esetben, a melyben 
a más tanintézet nem áll a javító vizsgálatot tenni akaró főhatósága alatt, a főhatóságok 
kölcsönös meghallgatása mellett kellene dönteni, a minek szintén nyoma sincs az 1883 : XXX. 
törvény csikkben. 

Az pedig szintén ellenkezik a törvény alkalmazásának szabályaival, hogy abba magya-
rázat útján és plane föltevésből kiinduló következtetés útján jusson bele oly rendelkezés, a 
mely abban nem foglaltatik és mint a főhatóságok jogkörét gondosan megszabó s felekeze-
tünk autonómiájára figyelemmel levő egyik alapelvénél fogva nem is foglaltathatik. 

De nem foglaltathatik azért sem, mert, lia helyt foglalhatna az 1883 : XXX. tör-
vényczikkben oly rendelkezés, a mire a nagyméltóságú ministerium téves föltevése és követ-
keztetése útján ju t : akkor rendelkeznie kellene a törvénynek arról is, hogy mikép következ-
hessék be döntés, lia az egymást kölcsönösen meghallgató hatóságok nincsenek egy véleményen, 
az egyik meg akarja adni az engedélyt, a másik nem. 

De ilyennek nincs a törvényben semmi nyoma és bajos is volna ily esetre alkalmas 
módot találni. Mert ha meg nem egyezés esetében az állami főhatóságnak adatnék a döntő 
szó, sértené autonómiánkat, ha pedig a mi felekezeti főhatóságunknak, ez sértené az állami 
főhatóságot. 

Azt pedig szintén nem lehetne mondani, hogy ily esetben az engedély megtagadott-
nak legyen tekinthető, mert ez meg ellenkeznék a törvény azon rendelkezésével, mely szerint 
a javító vizsgálatnak más tanintézetben való letehetését nem lehet ily viszálykodással meghiúsítani. 

Nem állhat meg egyébként az 1883 : XXX. t.-czikk 11. §-ának idézett magyarázata 
már azért sem, mert az 1883 : XXX. t.-czikk 11. §-ának szóban forgó harmadik bekezdése 
teljesen világos és határozott, s így alkalmazásánál meg nem engedhető, hogy a törvény sza-
vaiból határozottan felismerhető értelmén túl másnemű, akár feltevésből, akár analógiából 
kiinduló magyarázat útján, rendelkezései más, abban nem foglaltakkal lielyettesíttessenek vagy 
pótoltassanak. 

A törvény 11. §-ának harmadik bekezdése a javító és pótvizsgálatokra nézve vilá-
gosan megmondja, mit, mily eseteket tart szem előtt, mi a rendes eset, mi a kivételes, s ezen, 
nem pedig az idézett válaszban feltételezett különbség szerint szintén világosan és határozottan 
rendelkezik úgy a rendes, mint a nem rendes esetről. Világosan és határozottan megmondja 
ezen törvényszakasz, hogy a javító vizsgálatot rendesen —- ez tehát a rendes eset — abban 
a tanintézetben kell letenni, a melyben a tanuló az elégtelen tanjegyet kapta. 

Megmondja tehát, mit tart, mint rendes esetet, szem előtt, s ezt föltevéssel helyet-
tesíteni nem lehet. 

Megmondja épp oly világosan a törvény azt is, hogy ezen szabálytól eltérésnek, 
kivételnek van helye, hogy letehető a javító vizsgálat nemcsak abban a tanintézetben, a hol 
a tanuló az elégtelen tanjegyet kapta s a hol azt rendesen letenni tartozik, hanem más tan-
intézetben is. 

Azt a kivételt pedig, hogy a javító más tanintézetben legyen letehető, mint a mely-
ben a tanuló az elégtelen tanjegyet kapta, a törvény semmi egyéb feltételhez nem köti, mint 
ahhoz, hogy erre engedély adassék. 
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Megmondja az 1883 : XXX. t.-czikk 11. §-a teljes világossággal és határozottsággal 
azt is, hogy kinek, mely hatóságnak jog- és hatáskörébe tartozik ennek az engedélynek megadása. 

Rendeli pedig, teljes összhangban a hatáskörökre nézve vallott alapelvével, s egy-
szersmind a dolog természetéből folyólag, mely szerint a kivétel engedélyezésére nem lehet 
jogosult más, mint az, a ki a szabály fölött, melytől eltérés történik, őrködni tartozik, ren-
deli azt, hogy ha az engedély megadására a vallás- és közoktatásügyi minister, illetőleg az 
iskola felekezeti főhatósága van jogosítva. 

Világosan rendeli tehát, hogy ha az iskola, melynél a tanuló az elégtelen tanjegyet 
kapta s a melynél kellene rendesen letenni a javító vizsgálatot, felekezeti, a javító vizsgálat-
nak más tanintézetben való letételére engedélyt adni a felekezeti főhatóság, vagyis a mi egy-
házunkban az illető kerület püspöke van hivatva, ha peclig az említett iskola nem felekezeti, 
a vallás- és közoktatásügyi minister. 

A törvény kizárólag s egyedül az állami, illetőleg felekezeti iskola főhatóságának 
engedélyétől teszi függővé a rendes szabálytól való azon eltérést, hogy ne ott tétessék le a 
javító vizsga, hol a tanuló az elégtelen tanjegyet kapta, hanem más intézetben. 

A törvényben nyoma sincs annak, mintha ezen más tanintézetek közt bármi különb-
ség volna teendő, arra nézve, hogy állami, felekezeti-e az a más tanintézet. 

A törvény egyszerűen más tanintézetről szól. 
Nyoma sincs tehát annak sem, és nem is lehet nyoma a törvényben, mintha arra 

nézve, ki van jogosítva az engedélyt megadni, kinek hatáskörébe tartozik a kivétel megenge-
dése, a törvényben kimondott rendelkezéstől akármiféle eltérésnek volna helye, vagy ama más 
tanintézetekre nézve, a törvénynyel szemben felállított megkülönböztetés szerint, az engedély 
megadása több főhatóság hatáskörébe vagy azok kölcsönös meghallgatásába vagy megegyezé-
sébe utaltatnék, és más vagy mások hatáskörébe tartoznék az engedély megadása, a szerint, 
a mint az a más tanintézet az elsővel ugyanazon főhatóság alatt áll vagy nem áll. 

A törvényben egyszerűen, de épp oly világosan és határozottan oly engedélyről van 
szó, a melylyel megengedtetik, hogy az elégtelen tanjegyű tanuló ne ott, a hol e tanjegyet 
kapta, hanem a rendes szabálytól eltérőleg, letehesse a javító vizsgálatot más tanintézetben, 
legyen az a más tanintézet állami, törvényhatósági vagy felekezeti. 

A törvény határozottan rendeli, hogy ennek megadása vagy a vallás- és közoktatási 
ministernek, vagy a felekezeti főhatóságnak jog- és hatáskörébe, de sehol sem utalja e kettő-
nek együttes hatáskörébe. 

S a midőn a nagyméltóságú ministerium válaszában foglalt nyilatkozata mégis ily 
együttes hatáskört vél a törvényből kimagyarázhatni, ezzel egyszersmind abba a tévedésbe 
esik, hogy nem különbözteti meg a törvény adta jogot és annak gyakorlását a törvényes hatás-
körben hozott határozat jogi hatályától. 

Annál a kérdésnél pedig, hogy a törvényes hatáskörben megadott engedélyt tartozik-e 
minden más tanintézet tiszteletben tartani s érvényesnek elismerni, e megkülönböztetés szem 
elől nem téveszthető. 

Mert arról, hogy kinek hatáskörébe tartozik a javító vizsgálatnak más tanintézetben 
való letehetését megengedni, másként intézkedik a törvény, ha a tanintézet, melyre nézve a 
rendestől való eltérés megengedtetik, felekezeti vagy nem felekezeti. 

De lia az, a kinek hatáskörébe utalta a törvény az engedély megadásának jogát, 
legyen az akár a vallás- és közoktatásügyi ministerium, akár felekezeti főhatóság, a rendes 
szabálytól való eltérést megengedte s a javító vizsgálatnak más intézetben letehetésére enge-
délyt adott: ennek joghatályára nézve, sem a szerint, vájjon az engedélyt adó főhatóság alatt 
áll-e az a más tanintézet, melyben a vizsgálat letevése megengedtetett, sem semmiképen meg-
különböztetést nem tartalmaz a törvény. 

Sőt nem is tartalmazhat. 
Mert a törvénynek saját rendelkezésében megadott jog alapján, jog- és illetékes 

hatáskörben megadott engedély jogi hatályát nem ronthatja le önmaga. 
Az ily engedélyt köteles mindenki jogérvényesnek és teljes joghatályúnak elismerni. 

El nem ismerése, jogi hatályának megtagadása a törvénybe s a jog alapelveibe ütközik. 
Midőn az illető püspök, mint a javító vizsgálatok más tanintézetek letehetésére enge-

délyt adni hivatott főhatóság, e tárgyban határozatot hoz, ez éppen úgy saját törvényes hatás-
körében hozott határozata, mint egyházunk tanintézeteinek valamelyik tanári karáé az iskolai 
bizonyítványokra vonatkozólag. 

S a mint ez utóbbitól nem tagadhatja meg senki jogosan az érvényességét és jog-
hatályt, akár legyen állami vagy más jellegű az a más tanintézet, a melybe a tanuló átlépni 
kiván; épp úgy senkinek sincs joga egyházunk illető püspökének, mint felekezeti főhatóság-
nak azon határozatától, a melylyel a törvény alapján a javító vizsgálatnak más tanintézetben 
letehetésére engedélyt adott, megtagadni az érvényességet és jogi hatályt. 
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A fenforgó esetben a pozsonyi á. h. ev. lycenm tanulója volt az, kinek a rendes 33—35. 
szabály szerint ugyanott kellett volna javító Vizsgálatot tenni. 

A törvény világos rendelkezése értelmében tehát a dunáninneni egyházkerület püspöké-
nek, mint egyházi szervezetünk szerint erre hivatott főhatóságnak, hatáskörébe tartozott a 
javító vizsgálatnak más tanintézetben való letehetését megengedni. 

A törvényes hatáskörben megadott engedély érvényességét tehát jog- és törvény-
ellenesen tagadta meg a szegedi városi főgymnasium igazgatója, 

Ekkép tehát oly magyarázat érvényesült a világos törvénynyel szemben, mely nem-
csak tarthatatlan, de egyszersmind sérti a törvényt, iskoláink jogi' állását és autonómiánkat. 

Fokozza a sérelmet, hogy a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministerium 
ezen felfogást és eljárást helyeselni látszik, oly értelmet adván a törvénynek, mely az elő-
adottak szerint tarthatatlan, és ha úgy alkalmaztatnék a törvény, beleütköznék a törvénybe 
s törvényesen biztosított autonómiánkba. 

Sőt oly értelmezést adván az 1883 : XXX. t.-czikk 11. §-ának, hogy csak akkor 
lehet püspökeink ilynemű engedélyeinek joghatálya, ha a tanuló oly tanintézetben óhajt javító 
vizsgálatot tenni, mely az előbbivel ugyanazon főhatóság alatt áll, ezzel odáig fokozza a sérel-
met, hogy az egyik kerület püspökének engedélye érvénytelen volna a másik egyházkertiletbeli 
püspök főhatósága alatt álló tanintézetre nézve. 

Ezek alapján tehát oda terjed további véleményünk, hogy a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minister úrhoz, az előadottak értelmében, felterjesztés volna intézendő azon 
kérelem kapcsán, hogy azok figyelembevételével a válaszában foglalt értelmezést elejteni s 
intézkedni méltóztassék, hogy jogaink, a szóban forgó engedélyek jogi hatályának tiszteletben 
tartásával, jövőre a rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló, valamint a törvényhatósági, 
községi, társulati s egyesek által fentartott középiskolákban se szenvedjenek sérelmet. 

E bizottsági véleménytől eltérően a közgyűlés abban a meggyőződésben 
van, hogy midőn a tárgyalás alatt levő esetre vonatkozólag az 1883. évi XXX. 
t.-czikk 11. §-ának magyarázataképen a vallás- és közoktatásügyi minister a dunán-
inneni püspökhöz intézett leiratában ezt jelenté ki: „az 1883. évi XXX. t.-czikk 
11. §-a azon rendes esetet tartja szem előtt, midőn az a tanuló, ki más gymnasium-
ban óhajt javító vizsgálatot tenni, oly intézetet választ, mely az elsővel ugyanazon 
főhatóság alatt áll. Ha azonban felekezeti középiskolai tanuló állami középiskolában 
óhajt javító vizsgálatra bocsáttatni, vagy ellenkező esetben is, a kérelem érdemében 
mindkét főhatóság kölcsönös meghallgatás mellett dönt", — ez által a minister úgy 
az engedélyadhatás joga, valamint a megadott engedély joghatálya tekintetében, az 
állami és felekezeti főhatóságok közt a kölcsönösség és viszonosság elvét épségben 
hagyta. Ennélfogva a közgyűlés nem látván ez esetben sérelmet fenforogni: a véle-
ményezett felirat intézésének szükségét sem látja. 

Hivatkozással azonban az idézett ministeri leiratra, az abban fentartott 
kölcsönösség elvéből folyólag, a közgyűlés utasítja a középiskolákat, illetőleg azok 
igazgatóit, hogy a jövőben előforduló hasonló esetekben, a tanügyi kormány által 
a javító vizsgálat tevésére megadott engedélyhez, az illetékes egyházi főhatóság 
engedélyét is megkívánják, s csak ily feltétel mellett bocsássák az állami taninté-
zetből átjönni óhajtó tanulót javító vizsgálatra. 

34. (G.) Ugyanazon jelentés 4. pontja szerint, a bizottság engedélyezendőnek véli 
a Majba Vilmos fővárosi vallástanár által kiadott dr. Luther Márton kis kátéját, oly megjegy-
zéssel, hogy az új kiadásban a biráló által tett észrevételek figyelembe veendők. 

Hasonlóképen engedélyezésre ajánlja a bizottság Góbi Imrének, a középiskolák első 
és második osztályai számára írt magyar olvasókönyveit. 

A közgyűlés e bizottsági vélemény értelmében, úgy a Majba Vilmos által 
kiadott dr. Luther Márton kis kátéjának, valamint a Góbi Imre által írt magyar 
olvasókönyveknek az illető iskolákban való használhatásához az engedélyt megadja, 

35. (G.) Ugyanazon jelentés 5. pontjában a tanügyi bizottság kívánatosnak tartja, 
hogy a tankönyvbirálat kellően szabályoztassék, az arra hivatott bizottság szervezetének meg-
állapítása által. 

Minthogy a tankönyvbirálatra vonatkozó szabályzat a munkálatban levő 
egyetemes tanügyi rendszer keretébe illesztve állapítandó meg : a közgyűlés megsürgeti 
a közoktatási bizottságot, hogy munkálatát a tankönyv-biráló bizottság szervezetére 
is kiterjesztve, mielőbb elkészítse. 

13* 
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86. 36. (G.) Ugyanazon jelentés 6. pontja kapcsán a bizottság beterjeszti az iskolák 
állapotáról a következő jelentését : 

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 1899/1900. iskolai évben következőkép állottak: 

A) A bányai egyházkerületben volt 371,063 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
24,552, leány 23,488, összesen 48,040 tanköteles gyermek; 13—15 éves 9614, leány 9289, 
összesen 18,903 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 34,166, leány 
32,777, összesen 66,943 tanköteles gyermek; a tanköteles gyermekek a lélekszám 18°/o~át teszik. 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 17,638, leány 17,287, összesen 34,925 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 4488, 
leány 4963, összesen 9451 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 5768, leány 5354, összesen 
11,122 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 2582, leány 1718, összesen 4300 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába: fiú 792, leány 706, összesen 1498 gyermek, magánintézetbe: fiú 104, 
leány 163, összesen 267 gyermek; középiskolába: fiú 906, leány 23, összesen 929 gyermek. 
Iskolába járt tehát: fiú 32,278, leány 30,214, összesen 62,492 gyermek. Iskolába nem jár t : 
fiú 1888, leány 2563, összesen 4451 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 
425,318 félnapot, s így a mindennapi elemi iskolába járt gyermek mindegyike mulasztott 
átlag 8 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 673 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen 
illetőségű vagy vallású já r t : fiú 968, leány 842, összesen 1810 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 450, ezek közül képesített 405, nem képesített 
45, rendes tanító 392, segédtanító 58. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 383, községi vagy állami 111. Az egyház 
tulajdonát képezte 376, bérelt volt 7. Jó karban volt 471, rossz karban 23. Az iskolák 

-épületeiben volt: tanterem 450, tanítói lak 366. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 67, 
testgyakorló 43. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla: 742, fali olvasótábla 4928, 
fali térkép 1158, földgömb 230, természetrajzi eszköz 4324, kötet könyv 13,415. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1.160,656 korona, miből esik ingatlanokra 
930,656 korona, tőkepénzekre 230,000 korona. 

Az iskolák évi jövedelme tett 626,826 koronát. Származott pedig ezen jövedelem : 
az ingatlan vagyonból 56,928 korona, tőkepénzekből 10,434 korona, tandíjakból 84,726 korona, 
állami segélyből 19,884 korona, községi segélyből 39,692 korona, egyházi segélyből 393,996 
korona, egyebekből 21,166 korona. Az összes évi jövedelem volt tehát 626,826 korona. 

Az iskolák évi összes kiadása: 626,826 korona. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére: 496,696 korona, segédtanítók fizetésére 27,790 korona. Javításokra fordíttatott 
48,728 korona, tanszerekre 6828 korona, egyebekre 46,784 korona. A kiadások összege 
626,826 korona. 

B) A dunáninneni kerületben volt 186,090 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
11,041, leány 11,031, összesen 22,072 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 4362, 
leány 4250, összesen 8612 tanköteles gyermek. Volt tehát összesen: 6—15 éves tanköteles 
fiú 15,403, leány 15,281, összesen 30,684 tanköteles gyermek, azaz a lélekszám 16'5%-a. 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével az elemi 
iskolába: fiú 9616, leány 9520, összesen 19,136 gyermek; az ismétlő iskolába fiú 2515, 
leány 2498, összesen 5013 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 790, leány 867, összesen 
1657 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 482, leány 386, összesen 868 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 173, leány 206, összesen 379 gyermek; magánintézetbe: fiú 14, leány 
42, összesen 56 gyermek; középiskolába: fiú 342, leány 4, összesen 346 gyermek. Járt tehát 
iskolába: fiú 13,932, leány 13,523, összesen 27,455 tanköteles gyermek. Iskolába nem jár t : 
fiú 1471, leány 1 758, összesen 3229 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 
317,162 félnapot, vagyis a mindennapi iskolába járók mindegyike átlag 14 félnapot. Mulasz-
tásokért megbüntettetett 286. szülő. A kerületbeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy 
vallású jár t : fiú 495, leány 553, összesen 1048 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 340, ezek közül képesített 265, nem képesített 
75, rendes 283, segédtanító 57. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 288, községi vagy állami 15 ; a felekezetiek 
közül az egyház tulajdona volt 268, bérelt 20. Jó karban volt 274, rossz karban 29; új 
iskola épült 4, javíttatott 29. Az iskolák épületében volt: tanterem 340, tanítólak 299. Az 
iskolai épületek mellett volt: faiskola 175, testgyakorló 52. A népiskolák taneszközei: fekete 
írótábla 463, fali olvasó tábla 4952, fali térkép 873, földgömb 218, természetrajzi eszköz 
11,746, természettani eszköz 1106, kötet könyv 15,116. 
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A kerületi elemi iskolák összes vagyona volt: 795,840 korona, miből esik ingatlanokra 36. 
595,920 korona, tőkepénzekre 199,920. 

Az iskolák évi jövedelme volt 357,942 korona. Ezen jövedelem származott az ingatlanok 
évi használatából 45,504 korona, tőkepénzekből 10,276 korona, tandíjakból 49,686 korona, 
állami segélyből 22,872 korona, községi segélyből 19,726 korona, egyházi segélyből 194,020 
korona, egyebekből 15,858 korona. Ezen jövedelmek összege 357,942 korona. 

Az iskolák évi kiadása volt 357,650 korona, kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 
305,222 korona, segédtanítók fizetésére 13,008 korona, javításokra 25,602 korona; tanszerekre 
2298 korona, egyebekre 11,520 korona. Ezen kiadások összege 357,650 korona. 

C) A dunántúli egyházkerületben volt 205,456 lélek után 6—12 éves tanköteles fiú 
12,926, leány 12,628, összesen 25,554 tanköteles gyermek ; 13—15 éves tanköteles fiú 5109, 
leány 4976, összesen 10,085 tanköteles gyermek; volt tehát 6 — 15 éves tanköteles fiú 18,035, 
leány 17,604, összesen 35,639 tanköteles gyermek, azaz a lélekszám 17'3%-a. 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : az elemi 
iskolába fiú 12,073, leány 11,946, összesen 24,019 gyermek; az ismétló iskolába fiú 3383, 
leány 4133, összesen 7516 gyermek; idegen elemi iskolába fiú 266, leány 192, összesen 458 
gyermek; idegen ismétlőbe fiú 169, leány 76, összesen 245 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába fiú 83, leány 177, összesen 260 gyermek; magánintézetbe fiú 4, leány 16, összesen 
20 gyermek; középiskolába fiú 275. Iskolába járt tehát fiú 16,253, leány 16,540, összesen 
32,793 tanköteles gyermek. Iskolába nem járt fiú 1782, leány 1064, összesen 2846 tanköteles 
gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 247,629 félnapot, vagyis a mindennapi iskolába 
járók mindegyike átlag 9 félnapot. Mulasztásért megbüntettetett 363 szülő. A kerületbeli elemi 
iskolákba idegen illetőségű vagy vallású jár t : fiú 1144, leány 946, összesen 2090 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 403. Ezek közül képesített 392, nem képesített 
11, rendes 384, segédtanító 19. 

A kerületnek volt felekezeti iskolája 355, ezek közül jó karban volt 333, rossz 
karban 22. Uj iskola épült 3, javíttatott 44. Az iskolai épületben volt: tanterem 410, tanítólak 
376. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 122, testgyakorló 96. Taneszközökben volt: 
fekete írótábla 651, fali olvasótábla 4869, fali térkép 1186, földgömb 273, természetrajzi 
eszköz 52,961, természettani eszköz 1362, kötet könyv 15,246. 

Az iskolák Összes vagyona volt 1.498,542 korona, miből esik ingatlanokra 1.352,418 
korona, tőkepénzekre 146,124 korona. 

Az iskolák összes évi jövedelme volt 520,834 korona. Származott pedig ezen jövedelem : 
az ingatlan vagyonból 67,422 korona, tőkepénzekből 8788 korona, tandíjakból 46,500 korona, 
állami segélyből 38,464 korona, községi segélyből 58,092 korona, egyházi segélyből 135,352 
korona, egyebekből 166,216 korona. Ezen jövedelmek összesen tesznek 520,834 koronát. 

Az iskolák évi kiadásainak összege 519,614 korona s így 1220 korona fölösleg 
mutatkozik. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 428,926 korona, segédtanítókéra 12,906 
korona, javításokra 31,660 korona, tanszerekre 5932 korona, egyebekre 40,190 korona. A 
kiadások összesen tesznek 519,614 koronát. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 202,708 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
11,136, leány 11,213, összesen 22,349 tanköteles gyermek; 13 — 15 éves tanköteles fiú 
4472, leány 4295, összesen 8767 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 
15,608, leány 15,508, összesen 31,116 tanköteles gyermek, vagyis a lélekszám 15'3%-a. 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével: az 
elemi iskolába fiú 8158, leány 8218, összesen 16,376 gyermek; ismétlő iskolába fiú 2451, 
leány 2308, összesen 4759 gyermek; idegen elemi iskolába fiú 1897, leány 1897, összesen 
3794 gyermek, idegen ismétlő fiú 1155, leány 921, összesen 2076 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába fiú 345, leány 553, összesen 898 gyermek; magánintézetbe fiú 40, leány 
7, összesen 47 gyermek; középtanodába fiú 456, leány 56, összesen 512 gyermek. Járt tehát 
iskolába összesen: fiú 14,502, leány 13,960, összesen 28,462 tanköteles gyermek. Iskolába 
nem jár t : fiú 1106, leány 1548, összesen 2654 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak 
összesen 168,686 félnapot, s így a mindennapi iskolába járók mindegyike mulasztott átlag 7 
félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 293 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen 
illetőségű vagy vallású: fiú 1334, leány 1440, összesen 2774 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 383, ezek közül képesített 343, nem képesített 
40, rendes 352, segédtanító 31. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 315, községi vagy állami 26. A felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 312, bérelt volt 3. Jó karban volt az iskolák közül 304, 
rossz karban 37, új iskola épült 9, javíttatott 24. Az iskolák épületeiben volt tanterem 365, 
tanítólak 303. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 142, testgyakorló 58. A taneszközöket 
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36. tekintve volt az iskolában: fekete írótábla 587, fali olvasótábla 4566, fali térkép 1044, föld-
gömb 206, természetrajzi eszköz 8617, természettani eszköz 1605, kötet könyv 16,027. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt 1.404,524 korona, miből esett ingatlanokra 
945,022 korona, tőkepénzekre 458,602 korona. 

Az iskolák összes évi jövedelme volt 460,616 korona. Származott pedig ezen jövedelem: 
az ingatlanokból 46,956 korona, tőkepénzekből 22,810 korona, tandíjakból 76,592 korona, 
állami segélyből 26,130 korona, községi segélyből 64,082 korona, egyházi segélyből 175,160 
korona, egyebekből 48,886 korona. Ezen jövedelmek összege 460,616 korona. 

Az iskolák évi kiadása 460,616 korona. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 
369,150 korona, segédtanítókéra 20,706 korona, javításokra 16,702 korona, tanszerekre 
7014 korona, egyebekre 47,044 korona. Ezen kiadások tesznek összesen 460.616 koronát. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint volt az ág. hitv. ev. egyházegyetemben 965,317 lélek után 6—12 éves tanköteles fiú, 
59,655, leány 58,360, összesen 118,015 tanköteles gyermek; 13 — 15 éves tanköteles fiú 
23,557, leány 22,810, összesen 46,367 tanköteles gyermek. Volt tehát 6— 15 éves tanköteles 
fiú 83,212, leány 81,170, összesen 164,382 tanköteles gyermek, vagyis a lélekszám 17°/0-a. 

Iskolába járt az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : az elemi iskolába 
fiú 47,485, leány 46,971, összesen 94,456 gyermek (az összes iskolába járó gyermekek 62'6%-a); 
ismétlő iskolába fiú 12,837, leány 13,902, összesen 26,739 gyermek (17'6%); idegen elemi 
iskolába fiú 8721, leány 8310, összesen 17,031 gyermek (11'2%); idegen ismétlőbe fiú 4388, 
leány 3101, összesen 7489 gyermek (59/0); felső vagy polgári iskolába fiú 1393, leány 1642, 
összesen 3035 gyermek (2%); magánintézetbe fiú 162, leány 228, összesen 390 gyermek 
(0*2%); középtanodába fiú 1979, leány 83, összesen 2062 gyermek 1'4%). Járt tehát iskolába 
összesen fiú 76,965, leány 74,237, összesen 151,202 tanköteles gyermek, vagyis a tankötelesek 
92%-a. Iskolába nem járt fiú 6247, leány 6933, összesen 13,180 gyermek, vagyis a tankötelesek 
8%-a. A mindennapi iskolába járó gyermekek mulasztottak 1.158,795 félnapot (esik egyre 
9 félnap). Mulasztásokért megbüntettetett 1615 szülő (210-zel kevesebb mint tavaly). A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású jár t : fiú 3941, leány 3781, összesen 7722 gyermek. 

Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1576 tanító, ezek közül képesített 
1405 (89-2%), nem képesített 171 (10'8%), rendes 1411 (89*5%), segédtanító 165 (10'5%). 
Felekezeti iskolája volt az egyházegyetemnek 1341, községi vagy állami 152, a felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 1311, bérelt volt 30. Jó karban volt 1382, rossz karban 
111, új iskola épült 24, javíttatott 159. 

Az iskolai épületekben volt: tanterem 1565, tanítólak 1344 s így a mindennapi 
iskolában egy tanteremre esett 75 gyermek. Az iskolák épületei mellett volt: faiskola 506, 
testgyakorló 249. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2443 (91-gyel több mint tavaly), fali 
olvasó tábla 19,315 (334-gyel több), fali térkép 4261 (25-tel több), földgömb 927 (5-teí több), 
természetrajzi eszköz 77,648 (1926-tal több), teszmészettani eszköz 4927 (545-tel kevesebb), 
kötet könyv 59,804 (2970-nel kevesebb). 

Az egyházegyetem összes iskoláinak vagyona volt 4.859,562 korona; ebből esett 
ingatlanokra 3.824,916 korona, tőkepénzekre 1.034,646 korona. 

Az összes iskolák évi jövedelme volt 1.966,218 korona. Származott pedig ezen 
jövedelem: az ingatlanokból 216,810 korona (11%), tőkepénzekből 52,308 korona (2*6%), 
tandíjakból 257,504 korona (13'l°/0), állami segélyből 107,350 korona (5'4%), községi segélyből 
181,592 korona (9*2%), egyházi segélyből 898,528 korona (45-7%), egyebekből 252,126 
korona (13%). 

Az összes évi kiadások tettek 1.964,706 koronát s így 1512 korona többlet mutat-
kozik. A kiadások közül fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 1,599,994 korona (81'4%), 
segédtanítók fizetésére 74,410 korona (3*8%) javításokra 122,692 korona (6*2%), tanszerekre 
22,072 korona (11%), egyebekre 145,538 korona (7-5%). 

Ezen kiadások összege 1.964,706 korona s így a mindennapi iskolába járókat 
számítva egynek-egynek évi kiképeztetése 16 korona 79 fillérbe 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 
mindkettejökben közösek. 

1. A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Tanterme 6, természet-
tudományi kísérleti terem 1, tanszerterem 2, igazgatói és tanári szoba 1, nyári tornatér 1, 



19 

gyakorló kert 1 ; az intézet czéljaira szolgált ezenkívül 18 lakószoba, 2 tanári és 1 iskola- 36. 
szolgai lakás összesen 12 helyiséggel. A tanárok száma összesen 8, kik közül rendes 4, más 
intézeti óraadó 3, hitoktató 1. Az intézet oktatási czéljaira szolgált még a lycenmi tornacsarnok, 
a köztartás czéljaira a, lyceumi tápintézet. A növendékek száma volt az év elején 86, még 
pedig az I-ső tanfolyamban 32, a Il.-ban 14, a III.-ban 23, a IV.-ben 17; az év végén 84, 
még pedig az I-ső tanfolyamban 31, a Il.-ban 14, a III.-ban 22, a IV.-ben 17. A növendékek 
közül jótéteményben részesült 79, ösztöndíjat kapott 36; a jótétemények és ösztöndíjak értéke 
összesen 8077 korona. A tanítás a képezdékben és a gyakorló iskolában magyarul folyt. A 
képezdével kapcsolatban áll a 4 tanfolyami! gyakorló iskola 51 tanulóval, melyben 1 tanító tanított. 

Az intézet fentartására fordíttatott 23,912 korona, s ebben volt egyházi segély 7896 
korona, saját alapítványból 8896 korona, más vegyes forrásból 7120 korona. Az év folyamán 
általános tanítói oklevelet kapott 18, még pedig mint éppen végző növendék 17. A képezdei 
tanulmányokat magánúton végezte 1. Az intézet tannyelve magyar, a képesítés is magyar 
nyelven történt. 

2. Az eperjesi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szolgál : 
tanterem 5, téli torna 1 (n. s.) tanszerterem 1, tanári szoba 1, nyári tornatér 1, gyakorló 
kert 1 ; 10 szoba a bennlakó tanulók számára, 4 szoba a felügyelő számára és 1 konyha. A 
tanárok száma összesen 5, kik közül rendes 4, hitoktató 1. A növendékek összes száma volt 
az év elején 64, még pedig az I-ső tanfolyamban 20, a Il.-ban 27, a III.-ban 9, a IV.-ben 
8 ; az év végén összesen 59, még pedig az I-ső tanfolyamban 20, a Il.-ban 25, a III.-ban 8, 
a IV.-ben 6. A növendékek közül jótéteményben részesült 60, ösztöndíjat kapott 5 ; a jótéte 
mények és ösztöndíjak értéke 7064 korona. A tanítás a képezdében és a gyakorló iskolában 
magyar nyelven folyt. A képezdével kapcsolatban áll 6 tanfolyamú gyakorló iskola 56 tanulóval 
és 1 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 19,700 korona, s abban volt állami 
segély 100 korona, egyházi segély 200 korona, saját alapítványból 11,313 korona, más 
vegyes forrásból 8087 korona. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 27 növendék, 
ezek közül mint épen végző növendék 7, egy illetve két évi tanítói gyakorlat után 20. Magán-
úton végezte a képezdei tanulmányokat 18. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is 
ezen a nyelven történt. 

3. A felsö-lövöi tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Czéljaira szolgál : 
tanterem 4, természettudományi kisérleti 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.), 
gyakorló kert 1. A bentlakó növendékek részére volt: hálószoba 6, ebből 5 (n. s.), mosdó-
szoba 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 összes száma volt 17, köztük rendes 3, segéd 1, 
más intézeti óraadó 12, hitoktató 1. A növendékek száma volt az év elején 46, még pedig 
az I-ső tanfolyamban 22, a Il-ik tanfolyamban 6, a Ill-ikban 8, a IV-ikben 10; az évvégén 
összesen 44, még pedig az I-ső tanfolyamban 21, a II-ikban 6, a Ill-ikban 7, a IV-ikben 10. 
A növendékek közül jótéteményben részesült 28, még pedig 1735 korona értékben. A tanítás 
a képezdében magyarul, a kapcsolatos gyakorló iskolában német nyelven folyt. A képezdével 
közvetlen kapcsolatban volt a gyakorló iskola, mely 7 tanfolyamban 171 tanulót számlált 
3 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott 16,434 korona, s abban volt egyházi segély 
700 korona, saját alapítványból 480 korona, más vegyes forrásból 15,254 korona. Általános 
tanítói oklevelet kapott az év folyamán 10, ezek közül mint éppen végző növendék 8, egy, 
illetve-két évi tanítói gyakorlat után 2. Áz intézet tannyelve volt a magyar, a képesítés 
magyar-német nyelven történt. 

4. A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. 3 külön tantermen kívül 
a többi helyiségek mind a szarvasi főgymnasiummal közösek voltak. A tanárok összes száma 
volt 10, ezek között rendes 2, segéd 2, más intézeti óraadó 5, hitoktató 1. Az intézet oktatási 
vagy gazdasági czéljaira szolgált a városi gyümölcsöskert. A növendékek összes száma volt 
az év elején 24, még pedig az I-ső tanfolyamban 10, a II-ikban 5, a Ill-ikban 5, a IV-ikben 4 ; 
az év végén 23, még pedig I-ső tanfolyamban 9, a II-ikban 5, a Hl-ikban 5, a IV-ikben 4. 
Jótéteményben részesült 12, ösztöndíjat kapott 6, összesen 984 korona értékben. A tanítás a 
képezdében és a gyakorló iskolában magyar nyelven folyt. A képezdében kapcsolatban levő 
gyakorló iskola 4 tanfolyamra van berendezve 61 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet fentar-
tására fordíttatott összesen 7000 korona, melyben volt egyházi segély 4500 korona, saját ala-
pítványból 2000 korona, más vegyes forrásból 500 korona. Általános tanítói oklevelet kapott 
az év folyamán 6. Az intézet tanítási nyelve a magyar, a képesítés is ezen a nyelven történt. 

5. A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgáló termek és helyiségek mind közösek a főgymnasiummal. A tanárok közösek afőgym-
nasium tanáraival. A növendékek száma volt az év elején 11, még pedig az I-ső tanfolyam-
ban 5, a II-ikban 2, a Ill-ikban 4. Jótéteményben részesült 11, ösztöndíjat kapott 1, összesen 
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437 korona értékben. — Külön gyakorló iskolája nincs. — Az intézet fentartására fordíttatott 
2002 korona egyházi segély. Altalános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 1. Az intézet 
tannyelve a magyar, a képesítés magyar és tót nyelven történt. 

6. Összegezés. A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, volt az egyház-
egyetemnek 5 négy tanfolyami! tanítóképzője. Ezek közül 3 szoros kapcsolatban áll a mellettök 
fennálló középiskolákkal, miért is a tanárok, helyiségek, felszerelések nagyrészt közösek. — 
A tanítóképzők czéljaira szolgált: tanterem 18, természettudom, kísérleti 2, rajzterem 1, téli 
torna 1, tanszerterem 6, igazgatói iroda 1, tanári szoba 3, nyári tornatér 3, gyakorlókert 3. 
Szolgált ezenfelül a tanítóképzők czéljaira: hálóterem 24, nappali 12, mosdó 4, ebédlő 1, 
felügyelői szoba 17, egyéb helyiség 23. A tanárok összes száma volt 40, még pedig rendes 13, 
segéd 3. más intézeti óraadó 20, hitoktató 4. Növendék volt a tanév elején összesen 231, 
még pedig az I-ső tanfolyamban 89, a H-ikban 54, a IlI-ikban 49, a lV-ikben 39 ; az év 
végén 221, még pedig az I-ső tanfolyamban 86, a II-ikban 52, a HI-ikban 46, a IV-ikben 37. 
Jótéteményben részesült 190, ösztöndíjat kapott 48, összesen 18,297 korona értékben. A tan-
nyelv a képezdékben magyar volt. Külön gyakorló iskola volt 4, 21 tanfolyammal, 339 tanuló-
val és 6 tanítóval. Az intézetek fentartására fordíttatott összesen 69,048 korona, iniben volt: 
állami segély 100 korona, egyházi segély 15,298 korona, saját alapítványból 22,689 korona, 
más vegyes forrásból 30,961 korona. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 62, 
még pedig mint éppen végző növendék 40, egy, illetve két évi gyakorlat után 22. Magánúton 
végezte képezdei tanulmányait 23. Az intézetek közül a képesítés négyben magyar nyelven, 
egyben magyar és tót nyelven történt. 

III. A tisztelettel mellékelt 17 táblázatos kimutatás szerint a magyarhoni ág. hitv. 
ev. egyházegyetemnek az 1899/900. iskolai évben összesen 17 középiskolája volt, még pedig 
11 nyolczosztályú főgymnasium, egy hét- és egy hatosztályú gymnasium, három négyosztályú 
algymnasium és egy négyosztályú alreáliskola. Ezen tanintézetek közül a tannyelv tisztán 
magyar 12-ben, magyar mellett a német használtatik segédtannyelvül négyben és a tót 1 inté-
zetben. Párhuzamos osztályt az I. és II. mellett a budapesti, csak az I. mellett a b.-csabai, 
csak a IV. mellett a pozsonyi tanintézet rendezett be 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5213 (107-tel több mint a megelőző 
évben): kik közül vizsgát tett az év végén 4997 (96-tal több mint tavaly); még pedig az 
I-ső osztályba felvétetett az évfolyamán 932, vizsgát tett 870; a II-ikba felvétetett 744, vizs-
gát tett 719; a III-ikba felvétetett 725, vizsgát tett 704; a IV-ikbe felvétetett 723, vizsgát 
tett 702; az V-ikbe felvétetett 596, vizsgát tett 574; a VI-ikba felvétetett 547, vizsgát tett 524; 
a VXI-ikbe felvétetett 526, vizsgát tett 493; a VHl-ikba felvétetett 420, vizsgát tett 411. 
A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 4862. magántanuló 135; ismétlő volt az év 
végén összesen 238. A vizsgát tett tanulók közül a tandíjat egészen lefizette 4380, felmen-
tetett egészen 245, felmentetett részben 372. A tandíj 10 korona és 120 korona között inga-
dozik s átlag véve 54 korona 65 fillért tesz ki, mihez felvételi díj fejében átlag 5 korona 
84 fillér járul. A görögpótló tanfolyamot hallgatta 10 középiskolánál az illető V., VI., VII , VIII. 
osztályok tanulói közül 591, vagyis a tanulók 37'5%-a. A vizsgát tett 4997 tanuló közül 
vallásra nézve volt: ág. hitv. ev. 2239 (azaz 44-8%), ev. ref. 665 (13'3%), unitárius 3 (ü'1%), 
róm. katli. 921 (18'4%), gör. kath. 34 (0*7%), gör. kel. 36 (0-7%), izraelita 1099 (22%). 
Anyanyelvre nézve pedig volt: magyar 3765 (75'4%), német 828 (16'6%); tót 379 (7'6%), 
román 13 (0"3%), szerb 7 (0"1%) és olasz 2. Csakis magyarul beszélt 1936 (38'7%), csakis 
németül 19. Magyarul tudott 4976. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt : nagybirtokos és bérlő 205 (4'1%); 
kisbirtokos és bérlő 732 (14*7%); alkalmazott 63 (1*3%); nagyiparos 76 (JL'5%); kisiparos 
762 (15-3%); alkalmazott 30 (0'6%); nagykereskedő 68 (1*4%); kiskereskedő 662 (13*2%); 
alkalmazott 27 (0'5%); köztisztviselő 645 (12 -9%); magán-és társulati tisztviselő 320 (6*4%); 
katona 22 (0*4%); más értelmiségi (orvos, ügyvéd stb.) 1015 (20*3%); személyes szolgálat-
ból élő 130 (2-6%); magánzó 240 (4'8%). 

A tanulók életkorát tekintve volt az év végén : 9 éves 2, 10 éves 148 (3%), 11 éves 
490 (10%), 12 éves 629 (12-6%), 13 éves 706-(14'l%), 14 éves 693 (13*9%), 15 éves 
607 (12-1%), 16 éves 565 (11-3%), 17 éves 507 (10-1%), 18 éves 351 (7%), 19 éves 
187 (3-7%), 20 éves 84 (1'7%), 21 éves 17 (0'3%), idősebb 11 (0-2%). Az egészségi álla-
potot tekintve volt: nem járványos eset könnyű 7409, súlyos 244, járványos 81, meghalt 10. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 1967 (39*4%); megyebeli 1184 
(23*7%); más megyebeli 1807 (36"1%); horvát-szlavonországbeli 9 (0*2%); más állambeli 
30 (0-6%). 

Az erkölcsi magaviseletből a 4862 rendes tanuló közül kapott jó jegyet 3878 (79 8%), 
szabályszerűt 941 (19'3%), kevésbbé szabályszerűt 43 (0*9%). Az igazgató által megrovatott 
175 (3*6%), a tanári kar által 74, tanács folytán eltávozott 25, kizáratott 5. A nyilvános 
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tanulók mulasztottak összesen 102,662 igazolt és 848 nem igazolt órát. Ebből esik az I-ső 36; 
osztályra 16,026 igazolt és 165 nem igazolt óra: a Il-ik osztályra 12,904 igazolt és 56 nem 
igazoltóra; a III-ik osztályra 13,133 igazolt és 59 nem igazoltóra; a IV-ik osztályra 13,300 
igazolt és 61 nem igazolt óra; az V-ik osztályra 12,692 igazolt és 104 nem igazolt óra; 
a VI. osztályra 12,839 igazolt és 73 nem igazolt óra; a VII. osztályra 13,321 igazolt és 
259 nein igazolt óra; a VIII. osztályra 8447 igazolt és 71 nem igazolt óra, Nem mulasztott 
egy órát sem 1057 (21,7%), igazolatlanul mulasztott 268 (5*5%)- A nyilvános 4862 tanuló-
ból a nem mulasztó 1057-tet levonva, esik a hátramaradt tanulók mindegyikére az összes 
mulasztásokból 27 óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve a vizsgát tett 4997 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 395 (7-9%), jól 1003 (20%), elégségesen 2563 (51-3%), egy 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 493 (10%), kettőből 287 (5"7%), több tantárgyból 
256 (5-1%). Sikerrel végezte tehát tanulmányait 3961 (79-2%), megbukott 1036 (20*8%). 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta a franczia nyelvet 102 (2'1%), az angol nyel-
vet 8, a tót nyelvet 50, a rendkívüli rajzot 726 (14'9%), a műéneket 1767 (36*3%), a zenét 
257 (5-3%), a gyorsírást 480 (10%), az egészségtant 159 (3'2%). 

Az egyesületi életet tekintve volt a középiskoláknál 12 magyar ifjúsági önképző 
összesen 1401 taggal, 2 német ifjúsági önképző 85 taggal, 3 ifjúsági segélyző egyesület 883 
taggal, 8 dal- és zeneegyesület 745 taggal, 5 gyorsíró kör 345 taggal, 4 tornakör 177 taggal, 
1 mathematikai kör 43 taggal, 2 vívókör 84 taggal, 1 bibliai egyesület 271 taggal. Össze-
sen 38 egylet 4034 taggal. 

Az érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 411 tanuló, 
kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 345, elég-
telen írásbeli dolgozat alapján ismétlő vizsgára utasíttatott 9. A szóbeli vizsgához bocsáttatott 
396. Ezek közül a vizsgát megállotta: jelesen 53 (13'4%), jól 101 (25'5%), egyszerűen 
177 (44'7%), összesen 331 tanuló (a vizsgázók 83'6%a). Megbukott 65 (a vizsgázók 16-4Vo), 
még pedig javítóra utasíttatott 49 (12'4%), ismétlő vizsgálatra utasíttatott 16 (4%). Javító 
vizsgálatra jelentkezett 12, megállotta 12. Ismétlő vizsgálatra jelentkezett 24, letette 14. Az 
összes vizsgáltak közül, kik a vizsgát sikerrel megállották (331 + 12 +-14 = 357), pályát válasz-
tott: theologiait 41 (11'5%), philologiait 28 (7*8%), jogit 92 (25-8%), orvosit 28 (7-9%), 
mérnökit 31 (8*7%), gépészit 2 (0*6%), vegyészit 2 (6*6%), gazdaságit 24 (6'8%), erdészetit 9 
(2*6%), bányászatit 4 (1*1%), iparit 5 (1 "4%), kereskedőit 4 ( r i % ) , alsóbb hivatalnokit 55 
(15*4%), katonait 24 (6-8%), művészit 3 (0'5%), bizonytalanul eltávozott 5 (1"4%). Az első 
ízben az érettségihez bocsátottak közül a VIII. osztályt ez iskolai évben végezte 378, egy 
megelőző évben 9, magántanuló volt 9. 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 279 tanár. Ezek közül volt: 
rendes 148 (53%), helyettes 30 (10\8%), csakis vallástant tanító, az intézetnél alkalmazott 
15 (5'4%), bejáró vallástanító 42 (15%), más rendes tárgyat tanító bejáró óraadó 9 (3*2%), 
csakis tornát tanító 13 (4"7%), csakis rendkívüli tárgyat tanító 22 (7*9%). A rendes tárgyat 
(vallástantól eltekintve) tanítók közül a magyar nyelvet beszélte: tökéletesen 199, félig 1. 
A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes tanárok közül állami oklevele 83-nak, felekezeti 
oklevele 47-nek. A középiskolai törvény 29. §-a alapján el volt ismerve 16, sem oklevele, sem 
elismerése nem volt kettőnek. A helyettesek közül volt: okleveles 8, nem okleveles 22. A bejáró 
óraadók és tornatanítók közül: okleveles 74, nem okleveles 5. A rendes tárgyat tanító bejáró 
óraadók közül: okleveles 19, nem okleveles 3. Volt ennélfogva a rendes tárgyat (vallástantól 
eltekintve) tanítók közül: okleveles 168 (84%), nem okleveles 32 (16%). A tanári fizetés 
iskolák szerint 2200—3600 korona között ingadozik, a helyettes tanároké 1600—2400 korona 
között. Az igazgatóknak és a rendes tanároknak tényleg kifizetett összegnek átlagát véve, 
volt a rendes tanár fizetése 3797 korona. A helyettes tanárok fizetése átlag 1767 korona 
53 fillér volt. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 583 helyiség. Ezek közül volt: osztály 
vagy tanterem 136, természetrajzi terem 29, természettani terem 30, vegyészeti 7, rajzterem 
18, téli torna 15, könyvtári szoba 31, tanári szoba 20, igazgatói iroda 18. A 13 tápintézetnek 
czéljaira szolgált 67, 1 internátusnak 21 helyiség. Egyéb helyiségek száma 191. 

A tanítási eszközöket tekintve volt az állattanhoz fali ábrákban 1222 (80-nal több 
mint tavaly), állatokban 55,454 (336-tal több); a növénytanhoz fali képekben 1643 (90-nel több), 
növényekben 57,547 (337-tel kevesebb); az ásványtanhoz minta és fali kép 3369 (24-gyel több), 
ásvány 35,436 (4464-gyel több); a természettanhoz fali kép 267 (1-gyel kevesebb), eszköz 
5468 (376-tal több); a vegytanhoz vegyszer 2539 (237-tel kevesebb), eszköz 2687 (170-nel 
több); a földrajzhoz térkép 1347 (161-gyel több), földgömb 76 (1-gyel több), egyéb 745; 
a 16 éremgyűjteményben volt 42,123 drb (384-gyel több); a 16 történelmi és philologiai 
gyűjteményben 3512 drb (391-gyel több); egy geologiai gyűjteményben 272 drb. Van továbbá 
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36. a szabadkézi rajzhoz: minta 13,685 (793-mal több), gipszminta 826 (1-gyel több); a mértani 
rajzhoz: minta 2846 (3-mal több), modell 606 (5-tel több), eszköz 681 (25-tel több); a test-
gyakorlathoz a teremben 3438, a szabadban 562 eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt : a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
106,985 mű (145,828 kötet); tudományos folyóirat 1319 mű (12,363 kötet); vegyes 21,011 
mű (51,151 darab). Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönyv 5432, olvasmány 35,257 darab. 

A tanulók segélyezését illetőleg 14 tápintézet ellátott 1404 tanulót (tehát a nyilvános 
tanulók 28'8%-át). Az internátusban volt 73 tanuló. Fizetett a teljes ellátásért 600 koronát 
évenként. Intézeti ösztöndíjas volt 447, kiilső ösztöndíjas volt 111, jutalmazott 261, segélyezett 
575 tanuló. 

A középiskolák vagyonának teljes összege 8.268,136 korona (a tavalyihoz képest 
522.028 korona gyarapodás). Ezen vagyont képezi: saját ház becsértéke 2.540,132 korona; 
a középiskola tulajdonát képező egyéb ingatlanok 747,430 korona becsértékben ; tőkepénzek, 
alapítványok, értékpapírok becsértéke 3.528,743 korona; ingatlan ösztöndíjalap 47,688 korona; 
ösztöndíjalap tőkéi 475,703 korona. A segélyalap ingatlanainak a becsértéke 16,000 korona, 
továbbá tőkepénzeinek a becsértéke 337,282 korona; intézeti felszerelések 575,158 korona. 

A középiskolák ez évi jövedelme 1.334,092 korona (102.704-gyel több, mint a meg-
előző évben). Származott pedig ezen jövedelem : az intézetek saját házának béregyenértéke 
114,470 korona (8'6°/0), az ingatlanok jövedelme 41,469 korona (3*1%); a tőkepénzekből 
befolyt 187,083 korona (14%), az állampénztárból 342,856 korona (25*7%), a vallási országos 
alapokból 800 korona, tanulmányi alapból 600 korona; városi segély 21,017 korona (1'5%), 
egyházi segély 104,152 korona (7*7%), bejáró hitoktatók intézeti jövedelme 9498 korona 
(0*7%), rendkívüli tanárok intézeti jövedelme 4080 korona (0'3°/0); felvételi díjakból befolyt 
48,158 korona 3*6%), tandíjakból 243,262 korona (18*3°/0), adományokból 27,848 korona 
(2*2%), vegyes jövedelem 132,527 korona (9*9%); ingatlan ösztöndíjalapokból 122 korona, 
az ösztöndíjalapok tőkéiből 17,485 korona (1*4%), ingatlan segélyalapokból 920 korona, segélyalap 
tőkéiből 22,305 korona (1*7%). Másnemű idegen ösztöndíjakból 5371 korona (0*57 o), másnemű 
esetleges segélyből 10,069 korona (0*8%). Ezen jövedelmek összege 1.334,092 korona. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 1.334,092 korona. És pedig 
kiadatott személyi illetmények czímén: igazgatóknak és rendes tanároknak a fizetésére 561,962 
korona (42'1%), segédtanárokéra 53,026 korona (4%); rendes tárgyat tanító bejáró óraadó 
tanárokra 6223 korona (0*4%); tornatanítókra 24,273 korona (1*8%) ; rendes hitoktatókra 
12,300 korona (0*9%) ; bejáró hitoktatókra 9228 korona (0*7%) ; csakis rendkívüli tárgyat 
tanítókra 9041 korona (0*7%), szolgákra 18,804 korona (1*4%); egyéb intézeti tisztviselőkre 
12,782 korona (0*9%); országos tanári nyugdíjalapra 42,246 korona (3*2%). Kiadatott továbbá 
dologi szükségletekre és pedig: fűtés világítás, tisztogatásra 27,435 korona (2%), kisebb 
javításokra 18,610 korona (1*5%), taneszközökre 25,257 korona (2%), könyvtárakra 12,486 
korona (0*9%), irodai s apróbb dolgokra (értesítők, nyomtatványok) 10,979 korona (0*7%), 
házbérre és adóra 15,967 korona (1'2%), házbéregyenérték czímén kiadatott 115,670 korona 
(8*7%). Tandíjakból beszállíttatott az illető pénztárba 51,236 korona (3*8%). 

Átmenetiekre és pedig nagyobb átalakításokra fordíttatott 6068 korona (0'5%), új 
építkezésre 14,516 korona (1'1%), másnemű befektetés, tőkésítésre 105,390 korona (7*9%), 
vegyesekre 86,994 korona (6*5%). 

Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott a saját ösztöndíjalapokból 18,691 korona 
(1*4%), másnemű idegen ösztöndíjalapokból 5441 korona (0*5%), saját segélyalapokból 32,999 
korona (2*5%), másnemű segélyekből 34,598 korona (2*6%) ; vegyes jutalom czímén kiosztatott 
1870 korona (0*1%). 

Az összes kiadások összege pedig 1.334,092 korona. 
IV. A mellékelt három táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében 

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

1. A pozsonyi theologiai akadémia négy tanfolyamra oszlik s az egyetemes egyház 
theol. akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 36, valamennyien 
ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt ezek közül: magyar 12, német 7, tót 17; 
nyelvismeretet tekintve magyarul és németül beszélt 10, magyarul és tótul 14, hazai két más 
nyelvet 12. Honosságra nézve volt: egyházkeriiletbeli 1, más egyházkerületben 35, általában 
magyarországi volt 36. A működő tanárok összes száma volt 10, ezek közül: igazgató 1, 
rendes tanár 4, helyettes tanár 2, kisegítő tanár 3 ; egyházi volt 1, világi 3. Anyanyelvre 
nézve a tanárok mind magyarok voltak ; nyelvismeretre nézve : magyarul és németül beszélt 
10, magyarul és tótul 5, más európai nyelvet 10. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik s a tiszai ág. hitv. ev. egyház-
kerület központi pénztárából tartatik fenn ; különben az eperjesi evang. kollégiumnak kiegészítő 



részét képezi. Hallgatóinak száma volt összesen 24, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. 36. 
Anyanyelvet tekintve volt a tanulók közül: magyar 18, tót 6 ; nyelvismeretet tekintve beszélt 
magyarul és németül 18, magyarul és tótul 19. Honosságra nézve volt : egyházkerületbeli 11, 
más egyházkerületbeli 13, általában magyarországi volt 24. Előmenetelre nézve jelesen végzett 
4, egyszerűen 9, ismétlésre utasíttatott 1. A működő tanárok száma volt 7, még pedig igazgató 
1, rendes tanár 2, kisegítő tanár 4 ; egyházi volt 5, világi 2. Anyanyelvre nézve a tanárok 
mind magyar anyanyelvűek. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul és németül 7, magyarul 
és 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 19, mindannyian ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök : magyar 
16, tót 3 ; nyelvismeretre nézve beszélt közülök magyarul és németül 8, magyarul és románul 
I, magyarul és tótul 3. Honosságra nézve volt egyházkerületbeli 14, más egyházkerületbeli 5, 
általában magyarországi volt 19. Előmenetelre nézve: jelesen végzett 8, egyszerűen végzett 
I I . A működő tanárok száma volt 4, még pedig igazgató 1, rendes tanár 3 ; egyházi volt 4. 
A tanárok mind magyar anyanyelvűek voltak ; nyelvismeretet tekintve beszélt : magyarul és 
németül 4, más európai nyelvet 2. 

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 79 (9-czel több mint a megelőző évben) ; valamennyien ág. hitv. evangélikusok. 
Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 46, német 7, tót 26; nyelvismeretet tekintve beszélt: 
magyarul és németül 36, magyarul és tótul 36, magyarul és románul 1, hazai két más 
nyelvet 12. Honosságra nézve volt egyházkerületbeli 26, más egyházkerületbeli 53, általában 
magyarországi volt 79. Előmenetelre nézve: jelesen végzett 12, egyszerűen 20, ismétlésre 
utasíttatott 1, vizsgálatlan eltávozott 2. A működő tanárok összes száma volt 21, még pedig 
igazgató 3, rendes tanár 9, helyettes tanár 2, kisegítő tanár 7; egyházi volt 16, világi 5. 
A tanárok mind magyar anyanyelvűek voltak. Nyelvismeretet tekintve beszélt : magyarul és németül 
21, magyarul és tótul 7, más európai nyelvet 12 tanár. 

V. Az eperjesi dg. hitv. ev. kerületi collegium jogakadémiájában az 1899/900. iskolai 
évben volt 14 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 6, magántanár 8. A nyilvános rendes 
tanárok átlagos 14 heti óra után 2400 korona fizetésben, tandíjosztalékban, — mely lakáspénzül 
számítandó — s a megfelelő vizsgadíjakban részesülnek. A tandíjosztalékra nézve megjegyez-
tetik, hogy a befolyó tandíj 50%-a a tanárok között az előadások száma szerint osztatik meg. 
Dékáni tiszteletdíj 400 korona. A magántanárok az átlagos heti órák után 140 koronát kapnak 
óránként s a megfelelő tandíj osztalékban részesülnek. Vallásra nézve volt a tanárok közül : 
ág. hitv. ev. 8, ev. réf. 1, r. kath. 2, izr. 3. Az előadás nyelve a magyar. Előadás volt a téli 
félévben : kötelezett tantárgyakból 14, special collegium 6 ; a nyári félévben : kötelezett tantár-
gyakból 9, special collegium 14. 

A hallgatók száma volt az első félévben 193 (43-mal több mint tavaly), a második 
félévben 191 (40-nel több mint tavaly). Még pedig az első félévben volt: az I-ső tanfolyamban 
rendes 69, rendkívüli 6, összesen 75 hallgató ; a Il-ik tanfolyamban 65 rendes hallgató, a 
IH-ik tanfolyamban 21 rendes hallgató; a IV-ik tanfolyamban 28 rendes hallgató; tanfolyam 
hallgatása nélkül vizsgázott 4 hallgató. A második félévben volt az I-ső tanfolyamban rendes 
67, rendkívüli 8, összesen 75 hallgató; a Il-ik tanfolyamban 65 rendes hallgató; a IH-ik 
tanfolyamban 19 rendes hallgató ; a IV-ik tanfolyamban 22 rendes hallgató; tanfolyam hallgatása 
nélkül vizsgázott 6 tanuló. 

Származásra nézve volt az első félévben: magyar 192, osztrák 1 ; a második félévben : 
magyar 190, osztrák 1. Anyanyelvre nézve volt az I-ső félévben: magyar 142, német 37, 
román 3, tót 8, ruthén 1, lengyel 1, szerb 1; Il-ik félévben: magyar 142, német 36, román 
3, tót 7, ruthén 1, lengyel 1, szerb 1. Vallásra nézve volt az I-ső félévben: róm. kath. 53, 
gör. kath. 19, gör. kel. 4, ág. hitv. evang. 66, ev. ref. 14, izraelita 37; a Il-ik félévben: 
róm. kath. 56, gör. kath. 18, gör. kel. 3, ág. hitv. ev. 68, ev. ref. 13, izraelita 33. Tanpénzét 
megfizette az I-ső félévben 175, egészen mentes volt 1, részben 17; a n-ik félévben 162, 
egészen mentes volt 1, részben mentes 27. Ösztöndíjas volt 26 tanuló 9336 korona 6 fillér erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett: az I-ső félévben 171-nek, felfüggesztetett 18-nál; 
a Il-ik félévben 182-nek, megtagadtatott 2-nél. Akadémiai viseletet tanúsított az első félévben; 
a törvényekkel teljesen megegyezőt 180, kevésbbé megegyezőt 9 ; a második félévben teljesen 
megegyezőt 185, kevésbbé megegyezőt 2. Absolutoriumot (tanulmánybefejezési záradékot) 
kapott: az első félévben 13, a második félévben 15 hallgató. Tanfolyam hallgatása nélkül 
vizsgázott: az első félévben 4, a második félévben 6 hallgató. Fegyelmi büntetés alatt voltr 
az első félévben 9, a második félévben 2 hallgató. Évközben meghalt 1 hallgató. 
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36. Az 1-ső alapvizsgára jelentkezett 86, kik közül képesíttetett : kitűnően 3, egyszerűen 
55, együtt 58; felfiiggesztetett 19, visszavettetett 9, együtt 28. A megvizsgáltak közt volt: 
rendes joghallgató 84, ministeri engedély alapján vizsgázott 2. A vizsgálati díjat lefizette 
egészen 80, kétszeresen 4, háromszorosan 2. 

A Il-ik alapvizsgára jelentkezett 56, kik közül képesíttetett: kitűnően 9, egyszerűen 
33, együtt 42 ; felfiiggesztetett 10, visszavettetett 4, összesen 14. A megvizsgáltak mind 
rendes joghallgatók voltak. A vizsgálati díjat lefizette egészen 49, kétszeresen 7. Az állam-
tudományi állam vizsgálatra jelentkezett 5, kik közül egyszerűen képesíttetett 3, felfüggesztetett 
2. A megvizsgáltak mind rendes joghallgatók voltak. A vizsgálati díjat egészen lefizette 5. 
A jogtudományi áll am vizsgálatra jelentkezett 17, kik közül képesíttetett: kitűnően 1, egyszerűen 
13, együtt 14; felfüggesztetett 2, visszavettetett 1, együtt 3. A megvizsgáltak közt volt: 
rendes joghallgató 16, ministeri engedélylyel vizsgázott 1. A vizsgálati díjat lefizette egészen 
16, háromszoros összegben 1. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 889 kötet, jelen évi gyarapodás 114 kötet. A 
könyvtárt használta 125 joghallgató. A joghallgatók segél y egyletének alaptőkéje volt a tanév 
elején 10,895 korona 54 fillér, a tanév végén 11,743 korona 98 fillér. Segélyül kapott 13 
tanuló 488 koronát. A jogakadémiai kiadványok és beadványok száma az iktatókönyv szerint 
a tanév végével 2805, ministeri szabályrendelet érkezett e tanév folyamában 1, tanári értekezlet 
tartatott 19. A jogakadémiára vonatkozó részletes adatok a collegium közös évi értesítőjében 
közöltetnek. 

E jelentés főtanulságait és eredményeit összefoglalólag a bizottság jelzi, hogy az 
elemi iskoláztatás állapotának javulására vall azon tény, hogy az iskolába nem járó tanköte-
lesek száma a tavalyihoz képest csökkent. Iskolába nem járt tavaly az összes tankötelesek 
9'1%-a, az idén csak 8%-a. Szaporodott a tanítók száma s köztük a képesített tanítóké. Nem 
volt képesítve tavaly a tanítók 11'9%-a, az idén csak 10'8%-a. Tetemes gyarapodást mutat-
nak a taneszközök, kivéve a természettaniakat és a könyveket, melyeknek száma, bizonyosan 
kiselejtezés folytán, megapadt. 

A tanítóképző-intézetekre vonatkozólag örömmel emeljük ki, hogy az eperjesi tanító-
képző negyedik tanfolyammal és gyakorló iskolával egészíttetett ki s általában új szervezetet 
nyert. Valamennyi tanítóképző-intézetünk növendékeinek száma kisebb-nagyobb gyarapodást 
mutat, kivéve a selmeczit, hol a létszám a tavalyi volt s a negyedik évfolyam teljesen szüne-
telt. A tanítóképző-intézetek összes növendékeinek száma volt tavaly 187, az idén 231. 

Az egyházegyetem mind a 16 középiskolája beküldte Értesítőjét, a rovatos íveket 
azonban csak 12. Békés-Csaba új, díszes és czélszerű épületbe helyezte át gymnasiumát s már 
a VII. osztályt is felállította ; az iglói főgymnasium épülete átalakíttatott, kibővíttetett. Felső-
Lövő, a dunántúli egyházkerület jóváhagyásával hat osztályú gymnasiumát nyolcz osztályúvá 
fejleszteni, négy osztályú reáliskoláját pedig fokozatosan beszüntetni szándékozik. 

A középiskolák tanulóinak összes létszáma — a mult iskolai évhez képest — 107-tel 
gyarapodott. Legtöbb tanuló iratkozott be a budapesti fögymnasiumba (489), legkevesebb a 
rozsnyóiba (2 i 2). A törvényszabta létszámot csak egy-két osztály népessége haladta meg 
Budapesten, Iglón, Nyíregyházán, Pozsonyban, Sopronban, Selmeczbányán és Szarvason. — 
A többi középiskola legnépesebb osztályának létszáma is alul marad a 60-on. 

Jó példával járt elől egy-egy túlnépes osztály megosztásával Békés-Csaba és Pozsony. 
Állandóan két parallel osztályt tart fenn Budapest. 

Egyházunk szempontjából nem érdektelen szemügyre venni, hogy az egyes közép-
iskolák létszámában mily arányban voltak képviselve hitsorsosaink gyermekei. 

Ág. h. evang. tanuló volt: Beszterczebányán 97 -3%, Sopronban 88%, Felső-Lövőn 
(csak a gymnasiumban) 51'7%, Rozsnyón 50'74%, Szarvason 50'5%, Pozsonyban 50%, Sel-
meczbányán 46-85%, Budapesten 46*22%, Késmárkon 44%, Békés-Csabán 37'26%, Bony-
hádon 34'8%, Aszódon 34'7%, Eperjesen 29%, Rimaszombatban 26%, Iglón 24-74%, Nyír-
egyházán 18-34%, megjegyeztetvén, hogy a hol az Értesítők kimutatásai megengedték 
(Beszterczebányán, Szarvason, Budapesten, Késmárkon, Bonyhádon, Aszódon, Eperjeten, Rima-
Szombatban, Iglón) a beiratkozott tanulók száma vétetett alapul, a többiekben pedig az év 
végén vizsgát tett tanulóké. 

Társadalmi szempontból is érdekes a 11 főgymnasiumban érettségit tett ifjak pálya-
választása, Művészi pályára lépett 0"5°/o, vegyészire 0-6% gépészire 0 -6%, bányászatira 1'1%, 
kereskedelmire 1T%, iparira 1-4%, erdészetire 2'6%, gazdaságira 6-8%, katonaira 6 -8%, 
tanárira 7'8%, orvosira 7-9%, mérnökire 8-7%, theologiaira 11-5%, alsóbb hivatalnokira 15'4%, 
jogira 25-8%, bizonytalnul távozott 1-4%. 

A theologiai intézetek hallgatóinak száma is gyarapodott, de nem oly mértékben, 
mint kívánatos volna, A három intézetbe összesen 79 hallgató iratkozott be, 9-czel több, mint 
az elmúlt évben. 
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Az eperjesi jogakadémia 193 hallgatót számlált, 43-mal többet, mint ámul t évben; 37 
köztök 34-2% volt ág. hitv. evangélikus. 

Tudomásul szolgál. 

37. (G.) A m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 27. pontjánál, olvastatott 
az alkotmány és jogügyi bizottságnak, a késmárki főgymnasium részére az államsegély igénybe 
vételéhez szükséges egyházhatósági engedély megadása kérdésében hozott következő határozata : 

Az egyetemes egyház alkotmányi és jogügyi bizottsága az egyetemes közgyűlés 
1899. évi jegyzőkönyvében 27. pont alatt nyert megbízás és felhatalmazás alapján a késmárki 
lyceum pártfogósága és a vallás- és közoktatásügyi m. k. ministerium között az iskolának 
adandó évi 15,000 frt államsegély tárgyában a bemutatott tervezet szerint kötendő szerződéshez 
hozzájárul és annak megkötéséhez az engedélyt az egyház egyetem nevében megadja, mégis 
azzal a kikötéssel, hogy a szerződési tervezet IV. pontjának első bekezdésében foglalt ezen 
kifejezés „államosítás" helyett „a jelen szerződés hatályba lépte előtt, illetve után" kifejezés 
használtassék. Figyelemmel volt a bizottság az engedély megadásakor arra, hogy a lyceumnak 
a pártfogóság által kimutatott jövedelme az iskolának a mai kor színvonalán való fentartásához 
nem elegendő, másrészt pedig meggyőződése, hogy az államsegély elfogadása néh. Jóny Tivadar 
végrendeletébe nem ütközik, mert valamely egyházi testületnek az állammal való önkénytes szer-
ződési viszonyba lépése nem képezi az önkormányzati jogról való lemondást, különösen a jelen 
esetben nem, midőn a szerződés III. pontjában az iskola felekezeti jellege és önkormányzati 
jogköre épségében fentartatik és a szerződés II. pontjában a lyceum pártfogósága a szerződéstől 
bármely perczben való visszalépését magának fentartotta, cselekvési és önrendelkezési szabadsága 
tehát a jövőben is saját akaratán és elhatározásán kívül semmi más tényező által befolyásolva 
nincsen, és mert az iskola felvirágzására czélba vett minden intézkedés Jóny Tivadar vég-
rendeletének intencziója szerint az iskola javát szivén hordó végrendelkező szándékának és 
akaratának teljesen megfelel. 

Az alkotmány- és jogügyi bizottság elj arasa es határozata megfelelő lévén 
a mult évi közgyűlés által jegyzőkönyve 27. pontjában részére adott meghatalmazásnak : 
tudomásul szolgál. 

38. (G.) Ugyanazon jegyzőkönyv 28. pontjánál felvétettek a confirmatiói oktatás 
ellenőrzése és egyöntetűvé tétele tárgyában az egyházkerületek részéről beérkezett nyilatkozatok. 

E nyilatkozatok összeegyeztetés czéljából áttétetnek a tanügyi bizottsághoz. 

39. (G.) Ugyanazon jegyzőkönyv 30. pontjánál, olvastatott a vasúti kedvezménynek 
a felekezeti tanárokra való kiterjesztése iránt intézett feliratra, a vallás- és közoktatásügyi 
ministernek f. é. június 6-ikán 2118. ein. sz. a. érkezett következő válaszra: 

2118. ein. szám. 

Méltóságos báró felügyelő úr ! 

A magyarországi ág. kitv. ev. egyház egyetemes közgyűlése nevében mult évi október 
hó 25-ikén 4205. sz. a. Méltóságod és Baltik püspök úr aláírásával az ág. hitv. ev. taninté-
zetek tanárainak adandó vasúti utazási kedvezmény tárgyában hozzám intézett nagybecsű elő-
terjesztésére hivatkozva, van szerencsém tisztelettel közölni, hogy a legmelegebb pártolással 
átírtam a kereskedelemügyi minister úrhoz, az állami tisztviselői utazási kedvezménynek a 
nem állami középiskolák igazgatói és tanárai, valamint a felekezeti jogakadémiák tanárai 
részére is kiterjesztése érdekében, a fent tisztelt minister úr azonban kijelentette, hogy az 
ezen általa is méltányosnak elismert kívánalom teljesítése oly nehézségekbe ütközik, melyeknél 
fogva az utazási kedvezményekre vonatkozó szabályzatnak általam kivánt módosítását a jelen-
legi viszonyok közt nem tartja kilátásba vehetőnek. 

A kereskedelemügyi minister úr a következőket hozta fel álláspontjának indokolására: 
Az említett szabályzat elvi alapját az képezvén, hogy a szóban lévő utazási kedvez-

mény csak az állami alkalmazottakat és törvényhatósági közigazgatási tisztviselőket illeti meg, 
egyéb köztisztviselő s illetve a közszolgálat terén működő alkalmazottak utazási kedvezményben 
nem részesülnek. 

A kedvezmény kiterjesztése a középiskolai nem állami tanárokra a szabályzat ezen 
elvi alapját döntené meg, s szükségképen maga után vonná az utazási kedvezmények igen 
széles, további körökre való kiterjesztését, mert az egyáltalán nem volna fentartható, hogy 
mindazon nem állami, vagy törvényhatósági köztisztviselők közül, kik a kedvezmény keretébe 
való bevonatásukat többé-kevésbbé egyforma jogosultsággal igényelhetnék, csupán a középiskolai 
tanárok vétessenek fel az igényjogosultak sorába, ellenben az összes többi kategóriák, így 
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—42. nevezetesen a népiskolai tanítók, nyilvános szakiskolák tanárai, rendezett tanácsú városok nagy-
és kisközségek tisztviselői, anyakönyvvezetők, törvényhatósági nyilvános intézetek (kórházak stb.) 
tisztvisetői stb. a kedvezményből kizárva maradjanak. 

Mivel pedig a nagyszámú díjkedvezményekkel amúgy is érzékenyen terhelt állami 
vasutak érdekei az utazási kedvezményeknek bármely, de különösen ily széles körű kibővítését 
a jelenlegi viszonyok között határozottan tiltják, ennélfogva tartózkodnia kell a kereskedelem-
ügyi minister úrnak oly praecedens alkotásától, nelynek a kedvezményben részesülők, ezen 
lényeges szaporítása elkeríilhetlen következményét képezné. 

E mellett még különösen azt is figyelembe véve, hogy kívánságom teljesítése esetén 
csak egy része a nem állami tanintézetek személyzetének jutna a kérdéses kedvezményhez, 
míg a többi hasonló hivatást betöltő s hasonló kötelességeket teljesítő tanügyi személyzetnek 
az olcsóbb utazhatás előnyét továbbra is nélkülözni kellene, abban a nézetben van a keres-
kedelemügyi minister úr, hogy ez a megkülönböztetés még sokkal inkább kifogásolható volna, 
mint az utazási kedvezmények jelenlegi elhatárolása, mely az igényjogosultságot elvi alapjánál 
fogva az államtisztviselői minőségtől teszi függővé. Mindezekre való tekintettel nincs a keres-
kedelemügyi minister úr abban a helyzetben, hogy kívánságomhoz képest az állami és törvény-
hatósági közigazgatási tisztviselőkre nézve rendszeresített utazási kedvezmények a föntemlített 
nem állami tanintézetek személyzetére leendő kiterjesztését kilátásba vegye, s illetve a szabály-
zat ily módosításához a ministertanácsnak hozzájárulását kikérje. 

Mindezeket Méltóságoddal közölni kívánván, kérem, fogadja Méltóságod kiváló tiszte-
letem őszinte nyilvánítását. 

Budapest, 1900. június hó 6-án. 
Wl assies. 

Sajnálattal vétetik tudomásul. 

40. (G.) Előbbi tárgygyal kapcsolatosan olvastatott a dunántúli egyházkerület indít-
ványa — a közgyűlésekre kiküldött képviselők részére kedvezményes vasúti jegyek kieszköz-
lése czéljából a kereskedelemügyi kormányhoz intézendő felirat iránt. 

A közgyűlés — hivatkozással a tanárok hasonló igényére vonatkozólag a, 
vallás- és közoktatásügyi ministertől érkezett s az előző pontban közölt leiratra — 
az indítvány felett napirendre tér. 

41. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 34. pontjánál olvastatott a dunántúli egyházkerület 
felterjesztése, melylyel a középiskolai vallásoktatás tantervének megállapítását s a bibliai 
olvasókönyv kérdésének megoldását szorgalmazza. 

E felterjesztés közöltetik a közoktatási bizottsággal. 

42. (H.) Olvastatik az egyetemes könyv- és levéltáros jelentése. 
A levéltár gyarapodása az 1899—900. évben a következő volt: 
1. Egyetemes felügyelő úr beküldötte : 
a) az egyetemes gyűlés által az országos segély ügyében kiküldött bizottságnak 

1895 február 14-én, november 27-én és deczember 11-én tartott üléseinek jegyzőkönyveit 
mellékleteikkel együtt ; 

b) a dunántúli egyházkerület részéről az 1895-ik évben az egyetemes gyűléshez fel-
terjesztett szabályrendeletek eredeti példányát (nyomtatvány) ; 

c) a tiszai egyházkerület felterjesztését Majerka leányegyházközség ügyében 1897-ből; 
d) az egyetemes egyházi törvényszéknek 1894., 1896., 1897., 1898. és 1899. évből 

származó jegyzőkönyveit és mellékleteiket. 
2. Az egyetemes főjegyző beküldötte: 
a) az 1899. október 18—20-án tartott egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének fogal-

mazványát s három példány eredeti jegyzőkönyvét 92 darab melléklettel; 
b) a középiskolák felterjesztéseit a Róth-Teleky stipendium ügyében az 1899/900-ik 

iskolai évről; 
c) a magyarhoni ág. h. ev. keresztyén egyházegyetem háztartásáról alkotott sza-

bályrendeletet. 
3. A Baldácsy protestáns alapítvány ügyvivője beküldte az 1899. évről szóló jelentését. 
4. Jezsovits Károly, a selmeczbányai lyceum igazgatója, a mult évi egyetemes gyűlés 

határozata értelmében (jegyzőkönyv 72. pont) beküldte a lyceum alapítványi okiratainak általa 
hitelesített másolatait, összesen kilencz darabot. 

5. Dr. Szlávik Mátyás, eperjesi theol. tanár úr, három régi iratot ajándékozott a 
levéltárnak: a XVI-ik és XVII-ik századból származó egy-egy latin levelet és egy 1723-ból 
való latin reversálisnak Krmann Dániel superintendens által hitelesített másolatát, melyben a 
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pietizmussal gyanúsított Hradsky János theol. candidatus az orthodox lutheránus tanok hívé- 42—45. 
nek vallja és kötelezi magát. 

6. Mind a négy egyházkerület beküldötte részint 1899-ben, részint már 1900-ban 
tartott gyűléseinek jegyzőkönyvét. Az egyházmegyék közül jegyzőkönyvet küldött a budapesti, 
a békési (két rendbeli gyűlésről) és a zólyomi. 

7. Középiskoláink közül Értesítőt küldött az aszódi, békés-csabai, budapesti, felső-
lövői, iglói, eperjesi, pozsonyi, szarvasi, a soproni gymnasium és tanítóképző-intézet, az utóbbi 
1896/97., 1897 98., 1898/99. évről is. Továbbá beérkezett a Kimutatás a dunántúli ág. h. 
ev. egyházkerületi pénztáraknak 1899-ik évi állapotáról. 

A könyvtár gyarapodása: 
1. Vétel útján szereztetett: 
Dr. Martin Luther's Werke. Band 16. Weimar, 1899. és Band 11. Weimar, 1900. 
2. Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai: 
Első Csernátonyi Bod Péter Élete és Művei, írta Sámuel Aladár, Budapest, 1899. 
Révész Imre Munkái a pátens korából, kiadta Révész Kálmán. Budapest, 1900. 
Ugyanazon társulat népies kiadványaiból az 51—60. füzetek. 
3. A Luther-Társaság ' kiadványai : 
Jelentés a Luther-Társaság 1898. évi működéséről. Budapest, 1899. 
Christlicher Hausaltar von Gustav Bierbrunn er. Budapest, 1899. 
Bachát Dánielnek a szarvasi gyűlésen tót nyelven tartott beszéde. Budapest, 1899. 
4. Beküldetett mint a szerzők vagy kiadók ajándéka: 
Két darab tót nyelvű füzet, mely a liptói egyházmegyének 1899. év folyamán két 

ízben tartott gyűlésére vonatkozik. 
A bibliai olvasókönyvről. írta Hetvényi Lajos. Orosháza, 1899. 
Az ág. hitv. ev. egyház 108 énekdallama. A Luther-Társaság támogatásával kiadja 

a dunántúli ág. li. ev. egyházkerületi Ének- és Zenepártoló-Egyesület. Budapest, 1899. 
Jelentés a duntúli ág. h. ev. Ének- és Zenepártoló-Egyesület működéséről 1895/96., 

1896/97., 1897/98., 1898/99. évről. 
5. A könyvtár számára a következő lapok és folyóiratok jártak : 
Evangélikus Családi Lap. Szerkeszti Paulik János, utóbb Torkos László. 
Evangélikus Egyház és Iskola. Szerkeszti Veres József. 
Gyámintézeti Lapok, Szerkeszti Bognár Endre. 
Evangélikus Népiskola. Szerkeszti Papp József. 
Protestáns Szemle. Szerkeszti Szőts Farkas. 
Az összes levéltári anyag az 1900-ik évig a szokott módon rendezve és kathalogi-

zálva van. 
Tudomásul szolgál; a mellett megújítja a közgyűlés az 1895. évi jegyző-

könyv 34. pontjában foglalt határozatát s felhívja az iskolák igazgatóit, hogy tan-
ügyi történetünk érdekében az iskolák nyomtatásban megjelent történetét, valamint 
az Értesítőket is küldjék be a könyvtár részére, még pedig közvetlenül a könyv-
táros kezeihez, — esetleg pótolják az ebbeli hiányokat. 

43. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 37-ik pontjánál bemutattatott a pénzügyi bizott-
ság jelentése, mely szerint a gróf Teleki-Róth Johanna-féle ösztöndíjak, számszerint hatvan, 
az 1899/900. tanévre 70 koronával kiosztattak. 

Tudomásul szolgál. 

44. (Gy.) Ugyanezen pontnál bemutattatott a pénzügyi bizottság javaslata, mely 
szerint a budapesti ág. hitv. evang. főgymnasium tanári karának azon indítványát, hogy az 
alapítványozónak a Luther-Társaság kiadásában megjelent életrajza az ösztöndíjazottak között 
osztassék ki, azon módosítással fogadta el, hogy a Luther-Társaság kerestessék meg az iránt, 
vájjon hajlandó-e a kérdéses életrajzot az ösztöndíjban részesülendőknek adományozni? 

Az egyetemes gyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadván, a Luther-
Társaságot megkeresi az iránt, hajlandó-e a társaság kiadásában megjelent „gróf 
Teleki-Róth Johanna életrajzát" az ezen ösztöndíjban részesülendőknek adományozni. 

45. (H.) Tornyos Pál váczi lelkész jelenti, hogy az ottani m. kir. országos siket-
némák intézetében a lefolyt 1899/900. tanévben kilencz (9) ág. hitv. ev. jobbára segélyezett 
növendéknek tanította a vallást. 

Tudomásul szolgál. 
7* 
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46, (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 39-ik pontjánál olvastatott az egyetemes szám-
vevőszék jegyzőkönyve, mely szerint jelenti, hogy a selmeczbányai lyceum számadásánál, össze-
adási hiba folytán, csekély eltérést talált, a mennyiben a maradvány 4058 frt 79 krt tesz 
és nem 4042 frtot, minek folytán e számadási hiba helyesbítését javasolja; jelenti továbbá, 
hogy a Bendl Henrik egyetemes pénztáros által 1899. január 1-től deczember 31-ig vezetett 
számadást tételről-tételre átvizsgálván, ezt rendben találta. Ezen számadás szerint: 

a) az egyetemes egyház folyószámláján volt 
az összes bevétel 
az összes kiadás 

4,895 frt 39 kr. 
3,601 „ 77 „ 

a pénztári maradvány 
koronaértékben 

b) a gróf Teleky-Róth Johanna-féle alapítványnál 
a bevétel 
a kiadás . 

1,293 frt 62 kr. 
2,587 kor. 24 fii. 

2,375 frt 53 kr. 
2,100 „ — .. 

a pénztári maradvány 
koronaértékben 

c) a theologiai akadémia alapjához tartozó tőkék után 
a bevétel 
a kiadás 

275 frt 53 kr. 
551 kor. 06 fii. 

1,664 frt 91 kr. 
1,727 „ — „ 

lévén, a theol. akadémia tartalékalapjából 
volt pótlandó. 

62 frt 09 kr. 

(1) az egyetemes egyházi közalapnál 
a bevétel 134,153 frt 47 kr. 
a kiadás 72,786 „ 27 „ 

a pénztári maradvány 61,367 frt 20 kr. 
koronaértékben 

e) az egyetemes nyugdíjintézet 
bevétele volt 
kiadása pedig 

a pénztári maradvány 
koronaértékben 

f ) a Lissovényi László-féle alapítvány bevétele. 
kiadása 

maradvány új számlára . 
koronaértékben . . . . 

122,734 kor. 40 fii. 

65,162 frt 04 kr. 
2,139 „ 63 „ 

63,022 frt 41 kr. 
126,044 kor. 82 fii. 

1,344 frt 60 kr. 

g) Zelenay Gedeon-féle alapítványnál 
a bevétel 
kiadás a theologiai akadémiának 

tőkésített maradvány 

h) Szinovitz Lajos-féle alap bevétele volt 
tőkésíttetett 

maradvány . . , . 

i) a zsinati költségek számláján a bevétel volt 
az előző évről maradt túlkiadás . 

csökkent. 
úgy, hogy a túlkiadás 

1,344 frt 60 kr. 
2,689 kor. 20 fii. 

576 frt 7OV2kr. 
500 „ — „ 

76 „ 7072kr. 

2,266 frt 18 kr. 
2,266 „ 18 „ 

frt kr. 

1 frt — kr. 
80 „ 15 „ 
79 frt 15krra 

k) az ezredéves pályaműre befolyt adományok számláján a kamat 70 frt 53 kr, 
mely összeg a tőkéhez csatoltatott. 

I) a theologiai akadémia tartalékalapjából . 
a kiadás az akadémiai hiány fedezésére 

maradt tőke . . . . 

2,790 frt 27 kr. 
62 „ 09 „ 

2,728 frt 18 kr. 
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A vagyonállás 1899 deczember 31-én következő volt: 46. 

I. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tőkéi: 

1. Az egyetemes egyház tőkéje . . . 44,651.79 frt 
2. Bauhofer György-féle alapítvány . 151.31 „ 44,803 frt 10 kr. 
Elhelyezve : b. Prónay Gábor alapítványa 420.— frt 
B. Prónay Dezső alapítványa . . . 2,000.— 55 

Kroll Vilmos kötvényén . . 1,000.— 55 

Magy. jelz. hitelb. záloglev. 47,% . 4,100.— 55 

Kisbirt. orsz. földh. „ 5% 14,600.— 55 

Kisbirt. orsz. földh. „ 4%% 3,000.— 55 

Egyesült bpesti takp. „ 47,% 10,300.— 55 

Magy. orsz. közp. takp. ,, 4%% 1,200.— 55 

Magy. földh.-intézeti „ 4% 8,100.— 55 

Takarékpénztárban 83.10 55 

44,803.10 frt. 

II. Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány tőkéje. 
Elhelyezve : Magy. földteherm. kötv. 4% 11 ,700 . - frt 
Magyar jelzáloghitelbank záloglev. 472% 2,300.— 55 

Kisbirt. orsz. földhit.-int. 71 5% 9,000.— 5, 

Kisbirt. orsz. földhit.-int. 55 47.% 5,000.— 55 

Egyesült bpesti takp. » 4 7 , 7 « 1 1 , 3 0 0 . - 55 

Magy. orsz. közp. takp. 55 47,7c 700 . - 55 

Magyar földhitelintézeti 55 4% 5,000.— 55 

Takarékpénztárban 96.50 55 

45,096.50 frt. 

III. Gr. Teleky-Róth Johanna-féle alapítvány tartaléktőkéje . # 

Elhelyezve: Kisbirt. földh.-int. zálogl. 5% 800.— frt 
Magyar orsz. közp. takp. » 4%% 500.— 5, 

Takarékpénztárban 44.12 55 

1,344.12 frt 

IV. A theologiai akadémia tőkéje 9 

Elhelyezve: Magy.jelz. hitelb. zálogl. 472% 3,000.— frt 
Kisbirt. orsz. földhitelint. 55 5% 15 ,500 . - 55 

Kisbirt. orsz. földhitelint. 55 4%% 6 , 1 0 0 - 55 

Egyesült budapesti takp. 55 4 7 , 7 o 4,200 . - - 55 

Magy. orsz. közp. takp. 55 4%% 1,000.— 55 

Magyar földhitelintézeti 55 4% 2,100.— 55 

Takarékpénztárban 68.78 55 

31,968.78 frt. 

V. A theol. akadémia tartalékalapjának tőkéje . . . . 
Elhelyezve : M. orsz. közp. takp. zálogl. 472% 500.— frt 
Kisbirt. orsz. földhitelint. 55 5% 1,100.— 55 

Kisbirt. orsz. földhitelint. 11 4 7 . % 100.— 55 

Egyesült budapesti takp. 55 4%% 1,000.— 55 

Takarékpénztárban 28.18 55 

2,728.18 55 

VI. Az egyetemes egyházi közalap tőkéje 
Elhelyezve: M. földhit.-int. záloglev. 4% 44,000.— frt 
Magy. orsz. közp. takp. 55 4%% 27,000.— 55 

Kisbirt. orsz. földhit.-int. 55 4%% 35,000.— )} 

Egyesült budapesti takp. 55 47,% 2,000.— » 
Takarékpénztárban 3,040.75 

111,040.75 55 

1,344 frt 12 kr. 

31,968 frt 78 kr. 

2,728 frt 18 kr. 

111,040 frt 75 kr. 

Átvitel: 236,981 frt 43 kr. 

* 
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46—47. Áthozat: 236,981 frt 43 kr. 
VII. Az egyetemes nyugdíjintézet tőkéje 161,867 „ 05 „ 

Elhelyezve : M. földhit.-int. záloglev. 4% 60,000.— frt 
Kisbirt. orsz. földhitelint. „ 4%% 16,000.— „ 
Egyesült budapesti takp. „ 4V2% 80,000.— „ 
Takarékpénztárban 5 , 8 6 7 . 0 5 , , 

161.867.05 frt. 
VIII. Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje 1,344 frt 60 kr. 

Elhelyezve: Kisbirt. orsz. földhit. zálogl. 5% 1,000.— frt 
Takarékpénztárban 344.60 „ 

1,344.60 „ 
IX. Zelenay Gedeon-féle alapítvány tőkéje 12,184 frt 57Vakr. 

Elhelyezve: Kisbirt. orsz. földhit. zálogl. 5% 7,500— frt 
Kisbirt. orsz. földhitelint. záloglev. 472% 1,000. „ 
Egyesült budapesti takp. „ 472% 1,000.— „ 
Magyar orsz. közp. takp. „ 472% 300.— „ 
Magyar földhitelintézeti „ 4% 2,100.— „ 
Takarékpénztárban 284.577a 

12,184.5772 ft 

X. Szinovitz Lajos-féle alapítvány tőkéje 56,545 frt 80 kr. 
Elhely.: Jurenák József birtokvét. hátraléka 1 7 , 0 0 0 . — frt 
Prickel Mária életjáradékának bizt. . . 6 , 0 0 0 . — „ 
Kisbirt. orsz. földhitelint. záloglev. 5 7 o 5 , 5 0 0 . — „ 
Kisbirt. orsz. földhitelint. 4Vt% 9 , 0 0 0 . — „ 
Magyar jelzáloghitelbank „ 4V*% 4 , 0 0 0 . — „ 
Egyesült budapesti takp. „ 4 l U7o 3 , 0 0 0 . — „ 
Magyar orsz. közp. takp. „ 4l/«% 6 , 0 0 0 . — ,, 
Magyar földhitelintézeti „ 4% 1 , 0 0 0 . — „ 
Takarékpénztárban 5 , 0 4 5 . 8 0 „ 

* 56,545.80 frt. 
XI. Az egyetemes egyház tartalékalapja 3,805 frt 30 kr. 

Elhelyezve: A bányai egyházkerületnek 1891. febr. 1-én 
10 évre adott kamat nélküli kölcsön 3,000.— frt 

Kisbirt. orsz. földhitelint. záloglev. 57o 200.— „ 
Magyar orsz. közp. takp. „ 47s% 500.— „ 
Magyar földhitelintézeti „ 4% 100.— „ 
Takarékpénztárban 5.30 „ 

3,805.30 frt. 
XII. Az ezredéves pályamű tőkéje 1,833 frt 96 kr. 

XIII. A brassói ág. hitv. ev. egyház letétszámlája 300 » V 
XIV. Az egyetemes egyház folyószámláján. . . . . . . 1,293 „ 62 „ 
XV. Az egyetemes közalap folyószámlája 61,367 „ 20 • „ 

XVI. Gr. Teleky-Rótk Johanna-alapítvány folyószámlája . . . 275 „ 53 „ 
XVII. Hrabovszky Zsigmond-fele alapítvány letétszámlája » . 82,100 „ — „ 

Az összes tőkék főösszege 1900. deczember 31-én . . . 619,899 frt 067skr. 

Az egyetemes közgyűlés a selmeczbányai lyceum számadásának helyesbí-
tését elrendeli, — és a számvevőszék előterjesztése alapján Bendl Henrik pénztárost 
az 1899. január 1-től deczember 31-ig szabályszerűen megvizsgált számadására 
nézve, a szokott óvások fentartása mellett, a további felelősség terhe alól felmenti. 

47. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 39. pontjával kapcsolatosan bemutattatott a tiszai 
egyházkerület 1900. évben tartott közgyűlésének határozata, melyben az egyetemes gyűlést 
kéri, intézkedjék az iránt, hogy az egyházegyetem számadása a kerületi gyűlés elé kellő idő-
ben beterjeszthető legyen. 

Minthogy az egyetemes egyház háztartásáról szóló javaslat elkészült és a 
jelen gyűlés tartama alatt elő fog adatni, a tiszai egyházkerület ezen kérelme a 
jelzett javaslattal fog elintézést nyerni. 

» 
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48. (Gry.) A mult évi jegyzőkönyv 41-ik pontjánál bemutattatik a zsinati törvények 48—53. 
értelmében az egyetemes pénztárnok által elfogadásra ajánlott 1901. évi egyetemes egyházi 
költségelőirányzat. 

Az egyetemes közgyűlés az 1901. évi költségelőirányzatot következőleg 
állapítja meg. S z ü k s é g l e t : 

1. Tiszti díjak 2400 korona. 
2. Napidíjak és útiköltségek. . . . 2000 » 
3. Rendes évi segélyek . . . . . 756 ?5 

4. Házbér levéltári helyiségért . . . 400 y> 
5. Nyomtatványokra 1000 n 
6. Vegyesekre 744 n 

Összesen 7300 korona. 

F e d e z e t : 
1. Kamatokból 4700 korona. 
2. A négy kerület járulékaiból . 2000 
3 . A Hrabovszky-alapítvány kezeléseért 600 » 

Összesen . 7300 korona. 

49. (Oy.) Ugyanezen pontnál bemutattatott az ú. n. pesti ág. hitv. evang. magyar 
és német egyházgyülekezet 1900. évi május 6-án tartott rendes évi közgyűlésén felvett jegyző-
könyv 2. pontja, mely szerint javasolja, hogy az egyetemes ellenőr lakáspénze fizetésének 30%-ban 
vagyis 960 koronában állapíttassák meg, továbbá, hogy úgy a pénztárnok, mint az ellenőr 
eddigi szolgálati éveik betudásával 200 korona ötödéves pótlékban részesíttessenek, még pedig 
úgy, hogy ezek már 1901. évi január 1-től kifizethetők legyenek. 

Az egyetemes gyűlés ezen javaslatot méltányosnak találván, elvben elfogadja 
és átteszi a pénzügyi bizottsághoz azzal, hogy egyelőre a jövő évre megállapított 
költségvetés keretében, mint kivételes drágasági pótlék, utalványoztassék, a szükségelt 
fedezet tekintetében pedig a jövő évi egyetemes gyűlés elé javaslatát mutassa be. 

50. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 42-ik pontjánál a pénzügyi bizottság és számvevő-
szék bemutatja az egyetemes egyház háztartásáról szóló szabályrendeletet, a melyet elfoga-
dásra ajánl. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott háztartási szabályrendeletet általános-
ságban és részleteiben elfogadván, azt azonnal életbe lépteti és jelen jegyzőkönyv 
függelékeül felvétetni rendeli. 

51. (Gry.) A mult évi jegyzőkönyv 43-ik pontjánál, jelenti egyetemes felügyelő, hogy 
Nádosy Kálmán és dr. Schreiner Károly több egyetemes bizottságban viselt állásukról előhaladt 
korukra és megrongált egészségi állapotukra való tekintettel leköszöntek. 

Az egyetemes gyűlés Nádosy Kálmán és dr. Schreiner Károly lemondását 
sajnálattal veszi tudomásul, és az egyház érdekében teljesített fáradhatlan és buzgó 
tevékenységükért köszönetet szavaz, minek ezen gyűlés jegyzőkönyvében is kifejezést 
ad, miről nevezettek jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők. 

52. (Gry.) Nádosy Kálmán lemondása folytán helyette a theologiai akadémia nagy-
bizottságba Ihász Lajos választatván meg, annak tagjai a következők : 

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

53. (Gy.) Az egyházunkat s az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött 
bizottságba megválasztattak : 

Elnök báró Prónay Dezső, tagok Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi 
Árpád, Ihász Lajos, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, 
Zsilinszky Mihály, Győry Elek, báró Podmaniczky Géza, Kubinyi Géza, Horváth 
Sándor (budapesti), Sztehló Kornél. 

13* 
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54—60. 54. (Gy.) Az egyetemes tanügyi bizottság tagjai, az elnök, alelnök és jegyző 
kivételével, az ügyrend értelmében újra választandók lévén : 

Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással a következőket választja meg: 
Bachát Dániel, Bognár Endre, Benka, Gyula, Gombocz Miklós, Falvai Antal, Fisclier 
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, Zsigmondy Géza, Markusovszky Sámuel, 
dr. Schneller István, Böhm Károly. 

55. (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 Dunántúli egyházkerület tagjaivá: dr. Rátz Ottó, Haubner 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, Scholtz 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, Mayer Endrét. 

56. (Gy.) Az ügyrend értelmében választás alá kerülvén az alkotmány- és jogügyi 
bizotság 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 felügyelőt, 
a négy egyházkerületi püspököt : Fabiny Teofil, Beniczky Árpád, gróf Zay Miklós, 
Barcza Géza, Bélák István, báró Podmaniczky Géza, Győry Elek, Szontágh Pál 
(gömörij, Händel Vilmos, Hering Lajos, Kund Sámuel, Horváth Sámuel, Laukó 
Károly, Horváth Sándor (budapesti), Terray Gyula és Dianiska Andort választotta 
meg, hivatalból tagja az egyetemes ügyész, Sztehló Kornél. 

57. (Gy.) 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 Gyula, Szentiványi 
Árpád, báró Podmaniczky Géza, Szontágh Antal, Kubinyi Géza, Földváry Elemér, 
Sztehló Kornél, dr. Röck Géza, Győry Elek, Matuska Péter, Földváry Miklós, Horváth 
Sándor (budapesti), Schranz János, dr. Zsigmondy Jenő, báró Podmaniczky Gyula, 
Scholtz Gusztáv, Góbi Imre, Láng Lajos, Perlaky Elek és Bendl Henriket; hiva-
talánál fogva tagja az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője, Glauf Pál. 

58. (Gy.) Az ügyrend és az egyetemes háztartási szabályrendelet értelmében válasz-
tandó lévén, az egyetemes számvevőszék: 

Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással világi elnökké dr. Győry Eleket, 
egyházi elnökké Poszvék Sándort, tagjaivá Farbaky István, Günther M. Vilmos, 
Bachát Dániel, Perlaky Elek, dr. Králik Lajos, Radványi István, Materny Lajos, 
Scholtz Gyula (min. tan.), Kubinyi Gézát választja meg. 

5$. (Gy.) Egyetemes felügyelő jelenti, hogy dr. Schreiner Károly, Nádosy Kálmán, 
és Korén Pál egyetemes törvényszéki birói állásukról leköszönvén, három hely betöltendő. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes törvényszék biráivá közfelkiáltással 
Perlaky Eleket, Veres Józsefet és Fördös Vilmost választotta meg a leköszönt tagok 
hátralévő működési tartamára. 

60. (Gy.) Az egyetemes egyház háztartására vonatkozó szabályrendelet értelmében 
megválasztandó a számvizsgáló bizottság. 

Az egyetemes közgyűlés, az egyetemes számvevőszék elnöksége alatt 
annak tagjaivá Günther M. Vilmos, Laukó Károly, Perlaky Elek, Glauf Pált egy-
hangúlag megválasztotta. 
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61. (Zs.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete alatti 61 
hitelesítésére kiküldettek : 

Zsilinszky Mihály, Veres József, Perlaky Elek, Bachát Dániel, Horváth 
Sándor és Sztehló Kornél. 

62. (Gry.) A gyűlésben jelenlevő Perlaky Elek és Veres József megválasztott egyetemes 
törvényszéki bírákat, egyetemes felügyelő ezen állásukban üdvözli, s minthogy még az egyetemes 
törvényszéki birói esküt nem tették le, felhívja annak letételére. 

Perlaky Elek és Veres József az egyetemes törvényszéki birói esküt a 
közgyűlés szine előtt letették. 

63. (Zs.) Tárgyaltatott a győri egyházgyülekeznek a dunáninneni egyházkerület 
1899. aug. 23. és 24. napján tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi 106 pont alatt foglalt 
határozata ellen beadott fellebezése, melyre nézve a jelen jegyzőkönyv 8-ik pontja alatt 
kiküldött bizottság az egyetemes ügyész következő véleményét ajánlja elfogadásra : 

Az iratokhoz csatolt alapítványi levél szerint Sok Jánosné szül. Köhler-Schindler 
Antonia 14,500 frtot hagyományozott a pozsonyi evangélikus egyháznak azzal a rendeltetéssel, 
hogy ezen tőke kamataiból külföldi evang. egyetemeken tanuló szegénysorsú lelkész vagy 
tanárjelölteknek annyi 200 frtos ösztöndíj szolgáltassék ki, a mennyi a kamatokból kitelik, 
lia pedig külföldi egyetemeken nem lenne annyi tanuló, hogy ezek ösztöndíja az alapítvány 
kamatait kimeríti, a feles jövedelem felerészben a pozsonyi evang. lyceum tanárai, felerészben 
pedig a lyceumi könyvtár között osztassék fel. — Egyébként pedig a Győr városában született 
jelöltek előnyben részesüljenek. 

Ezen végrendelet magyarázata körül nézeteltérés merült fel a győri és pozsonyi 
egyházgyülekezet között, a mennyiben ezen utóbbi kijelentette, hogy az ösztöndíjban csak oly 
ifjakat fog részesíteni, a kik theologiai tanulmányaikat Pozsonyban végezték, míg a győri 
gyülekezet azt vitatja, hogy a pozsonyi egyház ezen korlátozás felállítására jogosítva nincs, 
hanem részesíteni köteles oly ifjakat is, a kik nem Pozsonyban végeztek. Az, hogy a győri 
születésűek előnyben résesüljenek nem vitás. — Ezen felül kívánja a győri egyház, hogy az 
ösztöndíj iránti pályázat valamely egyházi lapban közzététessék, a mire magát a pozsonyi 
egyház nem tartja kötelezhetőnek. 

Véleményem az, hogy az egyetemes gyűlés a törvénykezési út mellőzésével adjon 
helyt a győri gyülekezet felebbezésének és változtassa meg az alsó fokú határozatokat, mert 
téves az a nézet, hogy a pozsonyi egyház az alapítványra tulajdont szerzett, hogy tehát őt 
mint tulajdonost, a felett a korlátlan intézkedési jog megilleti, mert minden alapítvány önczél, 
mely jogi létét ezen czél elérésében valósítja, az alapítvány kezelője tehát nem tulajdonos, 
hanem egyszerű mandatariusa az alapítónak, a ki az alapítvány kezelésénél tisztán és kizárólag 
annak rendelkezéseit köteles érvényre juttatni, és azokat kiterjeszteni vagy korlátozni nincs 
jogosítva. Miután pedig Köhler-Schindler Antonia azon korlátozást, hogy csak a pozsonyi 
lyceumon végzett ifjak részesíttessenek az alapítv. ösztöndíjban fel nem állította, hanem egyál-
talában a külföldi egyetemeken tanuló jelölteket rendeli az ösztöndíjban részesíteni, a pozsonyi 
egyház nincs jogosítva az ösztöndíj kiosztását a pozsonyi lyceumban végzett ifjakra szorítani. 

A mi az ösztöndíj-pályázatnak valamely egyházi lapban való közzétételét illeti, azt 
miután csak így szerezhetnek tudomást róla azok is, a kik nem Pozsonyban végeztek, méltá-
nyosnak és ezen kérelmet teljesítendőnek találom. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes ügyész véleményét magáévá tévén, 
azt elfogadja és határozat erejére emeli. 

64. (Zs.) Tárgyaltatott a ráhói egyházközség felebbezése a tiszai egyházkerület 1900. 
szeptember 25—-28. napjain tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi 87. pont alatt foglalt határo-
zata ellen az adókulcs megállapítása tárgyában. 

Miután a ráhói egyházközség felebbezésében azt panaszolja, hogy Ráhó 
községben a jogerősen megállapított adókivetés behajtása az egyházmegyei elnökség 
által indokolatlanul felfüggesztetett, ezen panasz azonban a felfüggesztő határozat 
felülvizsgálata nélkül el nem bírálható s miután sem ez az egyházmegyei elnökségi 
határozat, sem az ellene beadott jogorvoslat az iratokhoz csatolva nincsenek, az 
egyetemes közgyűlés az iratokat azzal küldi vissza az egyházkerület elnökségéhez, 
hogy ezen hiányok pótlása után az iratokat újból terjeszsze fel. 

65. (Zs.) Tárgyaltatott Kovácsi Gyula sóskúti lelkésznek a tiszai egyházkerület 
1900. evi közgyűlésének jegyzőkönyvi 83. pont alatt hozott határozata ellen beadott felebbezése. 

Az egyetemes közgyűlés ez ügyben az előiratok hiánya miatt érdemben 
9 
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66—68. nem határozhatván, az összes iratokat kiegészítés végett visszaküldi a tiszai egyház-
kerülethez. 

66. (Zs.) Fölvétetett Veres József esperesnek felebbezése a bányai egyházkerületnek 
a szarvasi istentisztelet nyelvének ügyében hozott határozata ellen. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a véleményadásra kiküldött 
bizottság jelentése szerint a megfelebbezett kerületi határozat az iratokhoz csatolva 
nem volt és ennek folytán az ügy tárgyalásába nem bocsátkozhatott, ez ügyben 
érdemleges határozatot ezúttal nem hozhatott. 

67. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 53. és 54. pontjai kapcsán jelenti a dunáninneni 
kerület elnöksége, hogy az 189S. évi közalap-jövedelemből szegény lelkészek segélyeztetésére 
utalványozott 4462 korona 10 fillérből 44 lelkész 100 koronát, 1 lelkész 62 korona 10 fillért, 
az 1899. évi közalap-jövedelemből utalványozott 4800 koronából 48 lelkész egyenként 100 
koronát, a vallásoktatás segélgezésére utalványozott 2025 koronából pedig 24 hitoktató kapott 
a szükséghez képest kisebb-nagyobb segélyt. 

Tudomásul szolgál. 

68. (Zs.) A nmlt évi jegyzőkönyv 54. pontjánál felvétetett a közalap ellátására 
kiküldött bizottság jegyzőkönyve, a melyben a közalap 1900. évi jövedelmeiből felosztás alá 
kerülhető 126,500 koronára nézve a következő javaslatot terjeszti elő: utalványoztassék ki : 

1. A selmeczi lyceum részére 5,000 korona 
2. Az egyetemes theologiai akadémiának 10,000 „ 
3. A dunántúli egyházkerületnek a fehérkomáromi egyházmegyé-

nek kikebelezése folytán beállott hiány pótlására. . . 1,300 
4. A püspökök mellett egyenként 1,600 korona díjazással és 

800 korona úti és lakbérátalánynyal alkalmazott négy 
missionarius lelkész 2400 koronányi javadalmazásának 
fedezésére 9,600 „ 

5. Ugyanazok részére egyetemes nyugdíj intézeti járulék 24 koro-
nájával 96 „ 

6. Az egyetemes nyugdíjintézet javára 48,000 „ 
7. A soproni tanítóképző-intézet javára 2,400 „ 
8. A selmeczi tanítóképző-intézet javára . 1,800 „ 
9. A szarvasi tanítóképző-intézet javára 1,800 „ 

10. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi tanítóképző-intézet és 
főiskola fentartására 7,000 „ 

11. A soproni theologiai intézetnek 2,160 „ 
12. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő-intézete javára . . . 2,700 „ 
13. A bányai kerület aszódi leánynevelő-intézete javára. . . . 2,700 „ 
14. A dunántúli kerület kőszegi leánynevelő-intézete javára . . 2,700 „ 
15. A dunáninneni kerületben Modoron létesítendő leánynevelő-

intézet javára 2,000 „ 
16. Egyetemes nyugdíjintézetnek, mint hét (7) esztendőre állandó-

sított segély azon czélból, hogy tekintettel arra, mi-
szerint a lelkészek csupán csak hét év múlva tarthatnak 
igényt nyugdíjra, ezen hét éven belül méltánylást érdemlő 
esetekben segélyben részesíttessenek az elaggott kereset-
képtelen lelkészek 9,600 „ 

17. Luther-társaságnak 1,000 „ 
18. Vallásoktatók, szegény egyházak és missiók segélyezésére 

egyházkerületenként 4136 korona, összesen . . . . 16,644 „ 
Összesen' . . . . 126,500 korona 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság összes javaslait elfogadj a es a segély-
összegeket a bizottság előterjesztéséhez képest 1901. évi január 1-én fizetendőleg 
ezennel kiutalványozza, egyúttal a vallásoktatók, szegényegyházak és missiók segé-
lyezésére utalványozott 16,644 koronányi összegnek részletes kiosztására a segély-
kérvények kiadása mellett az egyházkerületek elnökségeit kéri fel azzal, hogy arról, 
mely egyházak részére osztatott ki a 18. pont alatt utalványozott összeg, közvet-
lenül az egyetemes közgyűlésnek szíveskedjenek jelentést tenni. 
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Minthogy pedig e határozattal a közalapnak rendelkezésre álló összes jőve- 69—78. 
delmei 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 segélykérvényeket 
oly értelemben mondja ki elintézetteknek, hogy azoknak ezúttal helyt adni nem lehetett. 

69. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felvétetett az egyetemes gyámintézet központi 
bizottságának jegyzőkönyvében előterjesztett abbeli kérelme, hogy a szegény egyházak részére 
utalványozott közalapi segélyek kiosztása a régebbi gyakorlat szerint az egyetemes gyáminté-
zetre bizassék. 

Az egyetemes közgyűlés e kérelmet megfontolás és esetleges figyelembe 
vétel végett az egyetemes pénzügyi bizottsághoz teszi át. 

70. (Zs.) Fölvétetett a tiszai egyházkerület 1900 szept. 25—28. napjain tartott 
közgyűlésének IV. 5. számú határozata, a mely szerint a közgyűlés a végből, hogy az egy-
házi közalap évi jövedelme a vonatkozó zsinati törvény határozmányai értelmében csupán a 
törvény által megjelölt czélokra fordíttassék, indokolt felterjesztést határozott intézni az egye-
temes közgyűléshez, mely felterjesztés azonban be nem érkezett. 

Az egyetemes közgyűlés annak kijelentésével, hogy a közalap évi jöve-
delmei eddig is a zsinati törvény által megjelölt czélokra fordíttattak, a tárgytalan 
kerületi határozat felett napirendre tér. 

71. (Zs.) A múlt évi jegyzőkönyv 56. pontjánál fölvétetett az egyházunkat és az 
ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött együttes bizottság jegyzőkönyve, a mely-
lyel e bizottság bemutatja a nagy gerezsdi egyezségben megállapított elvek szem előtt tartá-
sával készített és megállapított új egyezséget elfogadás és megerősítés végett, mely egyezség 
az egyházkerületek elnökségeivel előzetesen közöltetvén, a dunántúli, bányai és tiszai egyház-
kerületek annak változatlan elfogadása mellett nyilatkoztak, míg a dunáninneni egyházkerület 
az érdekelt egyházközségek szükségleteinek figyelembe vétele mellett eszközlendő módosítása 
czéljából, az egyezségi tervezetnek az egyházkerülethez leendő leszállítását kéri. 

Tekintettel arra, hogy a dolog természeténél fogva a kétoldalú szerződés 
jellegével biró egyezségen módosítások nem eszközölhetők, de az egyezség által az 
érdekelt egyházközségek szükségleteinek figyelembe vételével eddig kötött és érvényben 
levő szerződések nem érintetnek; tekintettel továbbá arra, hogy az egyházkerületek 
többsége máris az egyezség változatlan elfogadása mellett nyilatkozott : az egyetemes 
közgyűlés az együttes bizottság által bemutatott egyezséget elfogadja és megerősíti, 
erről az ev. ref. testvéregyház elnökségét értesíteni és e jegyzőkönyvben az egyez-
séget, mint függeléket, egész terjedelmében felvenni határozza. 

72. (Zs.) Ugyanezen jegyzőkönyv 57. pontjánál konstatáltatott, hogy a kormányhoz 
az 1848 : XX. t.-czikk határozmányai végrehajtása iránt intézett feliratra, az elnöki jelentés 
10. pontja szerint beadott sürgető felterjesztés daczára, megnyugtató válasz mind ez ideig 
nem érkezett. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület ez iránybani indítványának 
elfogadásával újabb sürgető felterjesztés benyújtását határozza el és annak szövege-
zésével az egyetemes főjegyzőt bízza meg. 

78. (H.) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványi bizottság jelenti, hogy 
a) az 1899. évi számadás szerint az alapítványi tőke 

1898 év végén volt 79,229 frt 58 kr. 
1899. évi szaporodás . . . . 3,079 „ 80 „ 

s így 1899. év végén 82,309 frt 38 krt tett. 
b) Fentartva az egyetemes számvevőszék részére, az egyetemes pénztárban őrzött 

értékeknek megvizsgálását, megadta a bizottság, a számadás beható megvizsgálása után, az 
alapítványi gondnoknak Bendl Henriknek a felmentést. 

c) Az 1899—1900. tanévre kiadta Remete Aladárnak, a soproni m. kir. honvéd-
főreáliskola második évfolyamát végzett növendékének — bizonyítványa a szabályoknak meg-
felelvén — a 250 forintnyi ösztöndíjat. 

d) Az alapítványi gondnokot utasította, hogy — a pesti ág. hitv. ev. magyar s 
német egyház által, a pénztári alkalmazottak fizetése, nevezetesen az ötödéves pótlék s az 

9* 
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75. ellenőrnek lakáspénze szabályoztatván — az eddigi 200 koronára rugó hozzájárulást 40 koro-
nával emelje s e felemelt járulékot 1901 január 1-étől folyósítsa. 

e) Három évre terjedő megbízatása lejárván, kéri a bizottság újjáalakítását. 
A közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a bizottságnak buzgó ténykedéseért 

teljes elismerését s köszönetét kifejezve, a bizottságba újból a következőket választja 
meg: dr. Győry Elek elnökleté alatt, tagok: ifj. Bánó József, Perlaky Elek, Scholtz 
Gusztáv, Horváth Sándor (budapesti) s Góbi Imre. 

74. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 59. pontjánál a püspökök, mint a lelkészvizsgáló 
bizottság kerületi osztályainak elnökei jelentik, hogy a mult közgyűlés óta lelkészi képesí-
tést nyertek: 

a) a dunáninneni egyházkerületben: Hlavács Milán, Timkó György; 
b) a dunántúli egyházkerületben: Baldauf Gusztáv, Berecz Gábor, Horváth János, 

Mesterházy Sándor, Szomorú János, Pröhle Károly; 
c) a bányai egyházkerületben : Sommer József Gyula, Kailing Hugó, Krafta Nándor. 

Obucli János, Szlopovszky Károly, Moczkovcsák Ernő ; 
d) a tiszai egyházkerületben : Droba Márton, Jamniczky János, Járossy Mihály, 

Szkalos Lajos. 
Tudomásul szolgál. 

75. (H.) Olvastatik az e. e. e. gyámintézet évi jelentése. E szerint f. é. október 6. 
és 7-én tartotta a gyámintézet Balassa-Gyarmaton 40-ik évi közgyűlését. Mint mindenütt, 
úgy itt is szívesen látott vendég volt ; mert szívesen látta őt az egyház, a város, a vármegye, 
az esperesség és a kerület 

A közgyűlés kiemelkedőbb pontjai közé kell sorolnunk az egyetemes felügyelő úr, 
br. Prónay Dezső ő méltóságának jószívűségét, melynél fogva — nem jelenhetvén meg sze-
mélyesen a közgyűlésen — egy szép levél kíséretében 200 koronával járult a balassagyar-
mati offertoriumhoz, a nagy szeretetadomány javára. — Kívüle ez évben legnagyobb jóltevői 
voltak a gyámintézetnek : Zelenka Pál, Ihász Lajos, dr. Láng Lajos, Radvány István, dr. 
Králik Lajos, Radvánszky György, Halasi Malvin, Koritsánszky János, Beniczky Árpád, 
báró Buttler Ervin, Medveczky Ottó, Purgly Sándor, Lenk Lajos, Latinák Rudolf, Rónay 
Albert, Jakobs Ottokár, br. Seekendorf Ármin, Szentiványi József, Hevessy Bertalan, Kullman 
János, kik egytől-egyig lerakták ajándékaikat a szeretet oltárára, vagy mint a szentírás 
mondja: „osztogattak a szentek szükségeire". De a nagyok mellett a kicsinyek is munkál-
kodtak és így kivették részüket a gyámintézet munkájából. Több mint kétszáz elemi iskola 
bontotta ki a gyámintézet zászlaját, melyen az a nagyjelentőségű írás olvasható a nagy apostol 
nyomán (Gal. VI, 2): „Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét". 
És egyszeriben az iskolás gyermekek 881 koronával növelték a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézet évi bevételét. 

Az elnöki jelentésekből kiemeljük, hogy Hodrusbánya filiájában, a gyönyörű felvidék 
egyik látogatottabb nyaralóhelyén, Újbányán, Gyuris Evelin hajadon maga köré gyűjtötte az 
odavaló evangelikus gyermekeket, számszerint tizenkettőt, és miután sem tanítójuk, sem isko-
lájuk nem volt, ő tanította, ő oktatta és nevelte őket az isteni félelemre, mely minden böl-
cseségnek kezdete, — még gyermekistentiszteletet is tartott nekik, úgyszinte gyámintézeti 
nőegyletet is alakított vallásos lelkületénél fogva. — A másik szerint Pöstyénben, ama világ-
hírű fürdőhelyen, melynek igazgatója, a derék Köhler Edinliárd, maga állott azon fontos és 
egyházias mozgalom élére, ő lett annak éltető lelke, mely szívszorongva várja s mindent meg-
tesz, csakhogy Pösíyénnek mihamarább temploma legyen, folyton templom építési gondokkal 
foglalkozik, egyúttal azon is fáradozik, hogy betegeit diakonissákkal lássa el. Az általa össze-
gyűjtött templomalap 6043 korona 22 fillér. 

Örömmel jelentjük, hogy a négy egyházkerületi gyámintézet összesen 32,146 korona 
71 fillért gyűjtött; a nő- és ifjúsági egyletek összesen 752 korona 92 fillért adtak a gyám-
intézetre, gyűjtöttek pedig 8999 korona 63 fillért; az áldott némethoni Gusztáv Adolf-egylet 
37,792 korona 69 fillérrel segélyezte szegény egyházainkat, úgyszinte az egyes németországi 
„Gotteskasten" szövetkezetek 3339 korona 48 fillért küldtek a nyomor enyhítésére. 

Magában a központban a balassagyarmati gyűlés alkalmával a következő segélyek 
osztattak ki : a nagy szeretetadományon, mely 4268 korona és 42 fillér, Balassagyarmat és 
Ipolyság osztozkodtak meg: 2768 korona 42 fillér + 1500 korona; a Leopoldianum tőke-
kamataiból, mely 3520 koronát tett ki, segélyt kaptak: a négy egyházkerületi felsőbb leány-
iskola, a pozsonyi és eperjesi theologiai Otthon, Hradovistye, Zsolna, Uj-Lehota és Báth. — 
800 koronás szeretetadományt kaptak: Mogyoród, Guta, Domonkosfa és Kis-Szeben (II). — 
100 koronás kisebb segélyben részesült 24 egyház. — A női és ifjúsági egyletek ajándéka 
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kiosztatott: a rozsnyói árvaháznak, a pozsonyi, soproni, kőszegi, lőcsei és locsmándi diako- 75—77. 
nissáknak. — A serleg gyűjtés eredménye, 66 korona 2 fillér, a modori leányiskolánál létesí-
tendő „Erzsébet-alap"-ra fordíttatott; tőkésűtetett 2046 korona 40 fillér; a Gusztáv Adolf-
egyletnek kiküldetett 777 korona 60 fillér stb. 

Még csak egy dologról akarunk megemlékezni, mert hiszen a dr. Veszter Lajos-féle 
hagyatéki ügyben külön jelentéssel éltünk. És ez egyes missiói körökre vonatkozik, tehát oly 
kérdést ölel fel, mely egyike a legfontosabb és legégetőbb egyházi kérdéseinknek. 

A kerületi gyámintézetek elnöki jelentéseiből ugyanis arról győződtünk meg, hogy 
sem az egyes egyházkerületek, még kevésbbé az egyes esperességi, illetve helyi gyámintézetek 
a maguk erejéből, csekély anyagi eszközökkel annak a nagy feladatnak, melyet a zsinati 
törvények az egyházak kikerekítésével reájuk hárítottak, megfelelni képtelenek, tudniillik, hogy 
szórványaikat kellőkép maguk gondozzák. A magyarországi ágostai hitv. evangélikusoknak 
pedig ez egyik elsőrendű és legfontosabb teendőjük, hogy híveikről künn a diasporákban egész 
erejükkel, tekintélyüknek egész súlyával, annak latba vetésével mihamarabb gondoskodjanak. 
Mert minél tovább húzzák-halasztják híveiknek megmentését künn a szórványokban, az ellen-
séges áramlatok következtében annál többen, annál hamarabb vérzenek el. Követésre méltó 
jó példa gyanánt szolgálhat nekünk e tekintetben az evangélium szerint reformált testvérek 
eljárása hazánkban, a mennyiben „domestiká"-juk évi jövedelmének legnagyobb részét azokon 
az exponált helyeken, ellenséges indulatú viszonyok közé beékelt véreik megmentésére, lelki 
gondozás czéljából használják fel. 

Ezek folytán alázatos kérésünk tehát oda irányul, hogy méltóztassék az egyetemes 
egyháznak közalapi jövedelméből missiói czélokra nagyobb összeget utalványozni. 

A közgyűlés mindezeket örvendetes tudomásul vévén, meleg elismerését és 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik az áldásosán működő intézet fejlesztésében 
buzgólkodtak, egyúttal ajánlja a szeretetben munkás hit szolgálatában álló gyám-
intézetet az egyházi testületek s a hívek buzgó pártfogásába. 

76. (H.) Olvastatik dr. Baltik Frigyes püspöknek, mint a „Zpevmk" bizottság 
elnökének évi jelentése. E szerint a Zpevnik énekeskönyv alapítványi vagyona: 1899-ik év 
decz. 31-én volt: 11,464 frt és 877, kr., vagyis: 22,929 korona- 75 fillér. A vagyon szapo-
rodott 428 frt 97 kr.-ral, vagyis 857 korona 94 fillérrel. Az eredményt megállapította a szám-
vizsgáló bizottság ; az értékek pedig kezeltetnek Raab Károly barsi esperes és körmöczbányai 
lelkész által. Az énekeskönyv az 1899-ik évre szóló 51 példánya szétosztatott; Sárkány és 
Zelenka püspök urak kezeihez 10—10 példányban, az eperjesi szórványnak 15, a dunáninneni 
egyházkerületben a szórványoknak és szegényeknek 16. Azonkívül a mult évi egyetemes 
gyűlés után, szépszámú vallásos könyvek osztattak szét az egyházakban és szórványokban 
szegényeink közt; nevezetesen a symbolikus könyvek 24 példánya. A csánld egyház szórvá-
nyainak Luther életrajza 50, Melanchton életrajza 50, Ágostai hitvallás 25 példányban adatott. 
Azonkívül a Tranoscius 10 példánya osztás alatt van. Határozatba ment, hogy a Zpevnik-
bizottság a Luther-társasággal, a mennyiben mindkettőnek szabványai engedik, együttessen 
fogják előmozdítani a vallásos iratok terjesztése által egyházainkban a hitélet fejlesztését. 

Tudomásul vétetik. 

77. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 61-ik pontjánál olvastatik a Luther-társaság 
következő jelentése: 

Midőn a Luther-társaság jelentését beterjeszteni szerencsénk van, jelentésünkben a 
következőkre szorítkozni bátorkodunk: 

A Luther-társaság Balassa-Gyarmaton tartotta évi rendes közgyűlését, még pedig 
olyképen, hogy f. évi október 6-án este luthertársasági „estély"-t rendezett felolvasással, illetve 
szabad előadással egybekötve, — mely alkalommal a Luther-társaság kiadványai nagy kelen-
dőségnek örvendettek. 

A társaság évi mozzanataiból megemlítendőknek tartjuk a következőket : az elnökség 
évközben fiókegyletek alakítására hívta fel az egyházközségeket, egyházmegyéket és egyház-
kerületeket. A fiókegyletek czélja á taggyűjtésen kívül, hogy a Társaság alapszabályainak 
értelmében működjenek. Hogy ez intézkedés jól választott eszköznek bizonyult, igazolja azon 
körülmény, hogy ennek következtében a tagok száma 292-vel szaporodott. 

Ugyszinte az elnökség felhívást intézett az egyes egyházkerületekben magához az 
egyetemhez is, melyben tekintettel a Luther-társaság feladataira, és kiadványainak olcsóbb 
áron leendő elárusíthatására, a Társaság támogatására nagyobb anyagi segélyt kér. — 
Remélhetőleg ezen felhívásnak is meglesz a maga várt eredménye. 

Még egy fontos dologról kell említést tennünk. Ugyanis a Luther-társaság még a 
mult évben kimondotta, hogy könyvkiadó vállalatot hoz létre, melynek hivatása lenne, hogy a 
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-80. rendelkezésére bocsátott vallási tankönyveket ő adja ki és ő árusítsa el. — Ez érdemben azzal 
a tiszteletteljes kéréssel fordul a Luther-társaság1 a főtisztelendő és méltóságos egyetemes 
közgyűléshez, méltóztassék hozzájárulni, hogy az egyetemes tanügyi bizottságban megbírált és 
az egyetem által elfogadott vallási tankönyvek kiadását az illető szerzők hozzájárulásával 
jövőre a Luther társaság eszközölhesse és hogy ezen kiadványokra a maga részéről rávezet-
hesse, hogy „ezen könyveket az egyetemes tanügyi bizottság approbálta." 

Kapcsolatosan a kátéügyre vonatkozólag, miután az annyi killönféleségben forog 
közkézen, a Luther-társaság szükségét érzi annak, hogy ezt az ügyet az egyetem vegye kezébe, 
mert életbevágó kérdésnek tartja, hogy vallásos könyveinknek kiadását és azoknak használatba 
vételét maga az egyház gyakorolja, illetve az engedélyt rá ő adja meg. 

De mindezzel Társaságunk távol van attól, hogy a szabad versenyt megakaszsza, 
sőt ezen intézkedés életbeléptetésével életet kiván a vallásos tankönyvirodalomba önteni. — 
Ha mégis szükségesnek tartja a Társaság ez újabb intézkedést, ezzel csak azt czélozza, 
hogy jövőre ne úgy, mint a kátékkal a múltban történt, hogy egészen hívatlanok, egyházunk 
kötelékén kívül álló egyének is felvehessék velünk szemben e tekintetben a szabad versenyt. 

Különben mint mindig, úgy ezen intézkedéssel is, a Luther-társaság csak szolgálatot 
kiván tenni egyházunknak. Miért is tisztelettel felkéri a főtisztelendő és méltóságos egyetemes 
közgyűlést, hogy a fent jelzett értelemben ezen vállalathoz hozzájárulni kegyeskedjék. 

Az egyetemes közgyűlés a Luther-társaság elhatározását, hogy vallási tan-
könyvek kiadása és a vallásos tankönyv-irodalom emelése czéljából könyvkiadó 
vállalatot hoz létre, örömmel üdvözli, minthogy pedig ama kérelme, hogy az egye-
temes tanügyi bizottságban megbírált és az egyetem által elfogadott vallási tankönyvek 
kiadását az illető szerzők hozzájárulásával jövőre a Luther-társaság eszközölhesse és 
hogy ezen kiadványokra rávezethesse, hogy ezen könyveket az egyetemes tanügyi 
bizottság jóváhagyta, sem magánjogi érdekekbe, sem országos vagy egyházi törvé-
nyekbe nem ütközik, de a Luther-társaságnak ahhoz való joga még külön engedély 
kikérése nélkül is kétségtelen, az egyetemes közgyűlésnek nincsen semmi ellenvetése 
a kérelemben foglalt eljárás követése ellen. — A kátéiigyre vonatkozólag tett elő-
terjesztés behatóbb megfontolást igényelvén, ez véleményezés és javaslattétel czéljából 
az egyetemes tanügyi bizottsághoz tétetik át. A belmissió terén eredményesen működő 
társaságot ezúttal is melegen ajánlja az egyetemes közgyűlés az egyházi testületek 
és egyes hívek buzgó pártfogásába, kérve részére mind az erkölcsi, mind az anyagi 
támogatást. 

78. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 64-ik pontjánál felvétetett a magyarbolyi egyház-
községeknek a dunántúli egyházkerület által felterjesztett kérelme a terhére előírt közalap-
járuléknak helyesbítése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés Magyarboly egyházközségnek kérvényét, tekintettel 
arra, hogy a dunántúli egyházkerület közalapjáruléka állandó összegben szabatott 
ki, a melyből az adóalapon kiszámított járulék 5%-a már levonásba lett véve, és 
így a kérvény végleges elintézésére a dunántúli egyházkerület van hivatva, saját 
hatáskörében leendő elintézés végett a dunántúli egyházkerülethez számaztatja le. 

79. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 65-ik pontjánál megállapíttatott, hogy a közalapi 
járulék 1901. év végéig terjedő érvénynyel 

a dunáninneni kerület terhére 6,761 korona 26 fillér 
a dunántúli „ 8,507 korona 26 fillér , 
a bányai „ „ 15,379 korona 28 fillér 
a tiszai „ 6,445 korona 94 fillér 

lettek kivetve. 
Az egyetemes közgyűlés felhívja az egyházkerületek figyelmét arra, hogy 

a közalap javára kivetett e járulékoknak a folyó év végéig az egyetemes pénztárba 
való befizetése iránt intézkedjenek. 

80. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 66-ik pontjánál olvastatott az egyetemes nyugdíj-
intézet évi jelentése, mely szerint: 

1. A nyugdíjintézet 1899. évi bevétele, a deczember 31-én lezárt számadás szerint, 
volt: 65,162 frt 04 kr., melyből kiadatott özvegy- s árvadíjakra: 1667 frt 33 kr., kezelési 
költségekre 472 frt 30 kr., tőkésítésre 63,022 frt 41 kr. Az alaptőke 161,867 frt 05 krt tett. 

Offertorium befolyt a dunáninneni 241 frt 65 kr., a dunántúli 302 frt 89 kr., a 
bányai 219 frt 50 kr. és a tiszai egyházkerületből 250 frt 66 kr. ; összesen 1014 frt 70 kr. 
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Szórványosan még mindig akadnak egyházközségek, melyekre nézve szükséges, hogy 80—81«, 
az illető egyházmegyék azokat a szabályrendelet 11. §-a alapján kötelező templomi offertorium 
beszolgáltatására szorítsák. 

Az időközi negyedévi lelkészi jövedelemből várt bevételi forrás, fájdalom, apadásban 
van. Szerencse, hogy a mathematikai mérlegbe e czímén egyházkerületenkint csak 50—50 frt, 
összesen tehát 200 frt vétetett fel. 

2. A nyugdíjra jogosult állomások és tagok állománya: van 668 lelkészi, 13 theol. 
tanári, 6 püspöki missionáriusi s titkári, 14 vallástanítói, 12 kántori, összesen: 713 állomás, 
Tényleges tag: 638 lelkész, 12 theol. tanár, 3 püspöki missionárius, 13 vallástanító, 11 kántor, 
összesen 677 tag; üres 24 állomás és 12 tényleg működő lelkész van olyan, a k i akivételes 
jognál fogva nem tagja a nyugdíjintézetnek. 

Meghaltak a mult évi egyetemes közgyűlés óta a tagok közül: Pukánszky Béla 
egyet, theol. tanár Pozsonyban, Kubányi Lajos alsó-esztergályi, Schneeberger János új-verbászi, 
Kármán Ede ratkó-bisztrói, Stiegler Gusztáv soproni, Harsányi Sándor orosházi lelkész ; a 
kivételes jogukkal éltek közül: Áchim Ádám szarvasi, Róth Károly Tivadar ó-verbászi, Bar-
tholomaeidesz János nyíregyházi és Mikola György sajó-gömöri lelkész. 

3. A nyugdíjintézetből ellátási, illetőleg neveltetési díjat élvez 15 özvegy 12 árvával 
és két szülőtlen árva. A részükre kiutalt díj évi összege 7440 koronát tesz, melyből azonban 
még a szabályrendelet 17. §-ában megszabott levonások történnek. 

4. A folyó 1900. évre megállapított járulék-számlák szerint előiratott: 

a) Egyetemes egyházi közalap járulékául 48,096 kor. — fii. 
b) Egyetemes theolog. akadémia „ 4,330 „ 24 >i 
c) Dunáninneni egyházkerület „ 16,638 „ 40 » 
d) Dunántúli „ „ 17,240 „ 46 » 
e) Bányai „ „ 18,487 „ 68 V 
f ) Tiszai 21,073 „ 04 >5 

Összesen : 125,865 kor. 82 fii. 

5. A theologiai tanárok részére rendszeresített magasabb nyugdíjhoz való kivételes 
kedvezmény igénybevételére nézve, a mult évi jegyzőkönyv 16-ik pontjában foglalt felhívás 
következtében, csak a tiszai egyházkerület jelentette be, hogy e kivételes kedvezményt eper-
jesi hittanintézete tanárai részére igénybe veszi, a mit a nyugdíj intézeti bizottság szabály-
szerűen elintézett. 

Tudomásul szolgál. 

81. (G.) Ugyanazon jelentés 6. pontja szerint, a m . é. közgyűlés 68. pontjára vonat-
kozólag, a segédlelkészi éveknek a nyugdíj intézeti tagsági évekbe való beszámítása kérdésében 
a nyugdíj intézeti bizottság ezt jelenti : 

Minthogy a segédlelkész, ha fel is vétetik az egyetemes nyugdíjintézetbe, a szabály-
rendelet 15. §-ában megállapított 10. évi nyugdíjszünet miatt, ily minőségében alig eshetik a 
nyugdíjintézet terhére, mert e 10. év alatt rendszerint mindenik rendes lelkészszé s ez által 
egy már kezdettől fogva nyugdíj-jogosultsággal bíró állomás betöltőjévé válik: ennélfogva a 
nyugdíjintézet mathematikai mérlegének egyensúlyát nem veszélyeztetheti az, hogyha a segéd-
lelkészeknek méltányossági tekintetből mód nyujtatik, hogy szolgálati éveik az egyetemes nyug-
díjintézeti tagsági évekbe beszámíthatók legyenek. 

Ennek lehetővé tétele végett a bizottság azon alternativ módot hozza javaslatba, melynél-
fogva a segédlelkészi szolgálati évek a,z egyetemes nyugdíj intézeti tagsági évekbe beszámít-
hatók, az illetőnek szabad választása szerint : akár úgy, hogy a segédlelkész önkénytesen lép 
be az egyetemes nyugdíjintézetbe, mely esetben azonban a szabályrendelet 12. §-a, valamint 
11. §.-ban megállapított tagsági és fentartási járulékot is tartozik fizetni; — akár pedig úgy, 
hogy a mikor rendes lelkészszé lesz, akkor jelenti be igényét segédlelkészi szolgálati éveinek 
beszámítása iránt, mely esetben a beszámított évekre esedékes összes tagsági és fentartási 
áruiékok 5% egyszerű kamattal együtt pótlólag befizetendők. 

A közgyűlés ezen bizottsági véleményt elfogadván : ennek értelmében a 
nyugdíj intézeti szabályrendelet 5. §-át ezzel bővíti meg: 

Tagok lehetnek, szabad elhatározásuk szerint, a segédlelkészek is (1. 12. §.). 
A 12. §-t pedig e hozzátétellel határozza kibővíteni: 
A tagul belépett segédlelkész ezen a) és b) pontokban foglalt járulékokon 

felül, tartozik a 11. §-ban megállapított fentartási járulékot is évenkint fizetni. 
De megengedtetik, a segédlelkészeknek az is, hogy segédlelkészi szolgálati 

éveik az egyetemes nyugdíj intézeti tagsági évekbe csak utólag akkor legyenek be-
10* 
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számíthatók, mikor az illető rendes lelkészszé lesz. — A ki azonban ezen utólagos 
beszámíthatást veszi igénybe, az tartozik a beszámított évekre eső fentebbi összes 
járulékokat 5% egyszerű kamattal együtt pótlólag befizetni. 

82. (G.) Ugyanazon jelentés 7. pontjában a nyugdíjintézeti bizottság ezt javasolja: 
Határozza el az egyetemes közgyűlés, hogy a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. 
évi XIV. t.-cz. életbelépése következtében megszüntetvén a 100 legszegényebb lelkésznek a 
közalapból való segélyezését: az ekként szabad rendelkezésre eső 20,000 koronából újabb 
intézkedésig 9600 koronát arra a czélra rendel, hogy ebből azon lelkészek, kik az egyetemes 
nyugdíj intézeti szabályrendelet értelmében fennálló 10. évi nyugdíj szünet tartama alatt, munka-
képtelenség miatt nyugalomba vonulni kényszerülnek, évenkint kegydíjban részesíttessenek 
addig, míg a nyugdíjszünet lejár s egyetemes nyugdíjuk megnyílik. 

Minthogy ez indítványhoz a közalap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság 
is hozzájárult s a közalap évi jövedelme már ennek megfelelően osztatott fel : a 
közgyűlés a nyugdíjintézeti bizottságnak a munkaképtelenné váló lelkészek kegy-
díjazását czélzó ezen indítványát elfogadja s a kegydíjazás módjára nézve, az 1907. 
évi deczember 31. terjedő érvénynyel a következőket határozza: 

1. §• 
Az egyetemes nyugdíjintézet azon tagjai, kik a nyugdíjintézeti szabály-

rendelet 15. §-ában megállapított 10. évi nyugdíjszünet lejárta előtt, munkaképtelenség 
miatt nyugalomba vonulni kényszerülnek, a közalap e czélra rendelt jutalékából, az 
alább megszabott mód és feltételek értelmében, évi kegydíjban részesülhetnek. 

Átmenetileg azok is igényelhetik, munkaképtelenség miatt történő nyuga-
lomba vonulásuk esetében e kegydíjat, a kik az egyetemes nyugdíjintézet keletke-
zésekor, e nyugdíjintézethez tagsági jogosultságot nyertek, de a szabályrendelet 
7. §-ában megállapított kivétetellel élve, a nyugdíjintézetbe be nem léptek. 

Az elhalt kegydíjas hozzátartozói ezen kegydíjra nem tarthatnak igényt. 

A kegydíj elnyerhetésének alapfeltételéül kikötött munkaképtelenség miatt 
történő nyugalomba vonuláshoz való jogosultság, az egyetemes nyugdíj intézeti szabály-
rendeletben foglalt elvek szerint és ugyanazon eljárás útján állapítandó meg, melyet 
az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet 27. §-a a nyugdíjaztatásra nézve előír. 

Ebből folyólag a kegydíjért való kérvény is ugyanazon szakasz útmutatása 
szerint adandó be és intézendő el. 

3. §. 
A kegy díj évi 200—800 koronáig terjedő mennyiségben, az igényesek 

vagyoni állapota s családi viszonyaira való tekintettel, egyénenkint állapítandó meg, 
figyelemmel egyszersmind és főképen az e czélra rendelt pénzösszeg fedezeti terjedelmére. 

4. §• 
Az évi kegy díj előleges havi egyenlő részletekben fizetendő s az egyetemes 

nyugdíj intézeti ügyrend 18. §-a szerint nyugtázandó. 

5. §. 
Megszűnik a kegydíj az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet 16. §. 

b), c) és d) által megjelölt esetekben; feltétlenül megszűnik pedig abban az idő-
pontban, a mikor az illető kegy díjasra nézve, a nyugdíjintézeti szabályrendelet 
15. §-ában meghatározott 10 évi nyugdíjszünet lejár s nyugdíjra való jogosultsága 
az egyetemes nyugdíjintézetben megnyílik. 

Az 1. §. második kikezdése szerint, átmenetileg jogosultak, a 2. §. által 
feltételezett esetben, e kegy díj at életfogytig élvezik. 

6. §. 
Az egyetemes nyugdíjintézetben tagsági joggal bíró kegy díj as, hogy e 

tagsági jogát fentarthassa, köteles a rá nézve fennálló 10 évi nyugdíj szünet lejártáig, 
a nyugdíj intézeti szabályrendelet 12. §-a szerint járulékát tovább fizetni. 

A kegydíjazás az 1901. évi január elsejével kezdődik s annak e szabály 
értelmében való intézésével, az egyetemes közgyűléshez évenkint beszámoló jelentés-
tétel kötelezettsége mellett, az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság bizatik meg. 
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83. (G.) Ugyanazon jelentés 8. pontjában a nyugdíj intézeti bizottság kéri az egye- 83 
temes közgyűlést, hogy az elhalálozott dr. Vetsey István helyére, a nyugdíj intézeti bizottságba, 
a szabályrendelet 22. §-a értelmében, a bányai egyházkerület kebeléből egy nem lelkész tagot 
válaszszon a hat évi időszakból még hátralevő évekre. 

Ennek folytán a közgyűlés, az egyetemes nyugdíj intézeti bizottságban meg-
ürült tagsági helyre, Zsilinszky Mihály bányai egyházkerületi felügyelőt választja meg. 

84. (H.) Olvastatik a selmeczbányai ág. hitv. ev. lyceum kormányzásával megbizott 
iskolai tanácsnak az 1899—1900. tanévben kifejtett működéséről szóló következő jelentése: 

1. Államsegély. A vallás- és közokt. m. kir. minister 10,351. sz. a. 32,000 korona 
évi államsegélyt utalványozott a lyceum számára a selmeczbányai m. kir. adóhivatalban, úgy 
hogy az 1900. évi január hó 1-étől évnegyedenkénti előleges részletekben kifizettessék. Ezzel 
biztosítva van a lyceum „mint főgymnasium" fentartására és fejlesztésére szükséges jövedelmi 
alap. Eddig az első szerződés által biztosított 9300 forint évi államsegély évről-évre, de csak 
az illető évre érvényesen, emeltetett. 

Természetes, hogy az iskolai tanácsnak gondoskodni kell arról, hogy az új szerző-
dés, melyet annak idején az egyetemes gyűlés is jóváhagyott, minden pontjában érvényesüljön. 
Dűlőre kell vinni többi között, a lyceummal, mint főgymnasiummal kapcsolatos, a szerződés 
4-ik pontjával ellentétben álló s a törvény kívánalmainak meg nem felelő, eddig csak tűrt 
tanítóképzőnek az iigyét. 

2. Az épület átalakítása. A lyceum épületében a tanhelyiségek nem feleltek meg 
sem a tanulók számának, sem a kor jogos, a fiatal nemzedék javát czékó, követelményeinek. 
Az iskolai tanács kötelességének tartotta gondoskodni az épület kellő átalakításáról. Az átala-
kítás be van fejezve. 

Ezelőtt négy tanári lakás volt az épületben, utóbb kettő ; jelenben egy sincs. — 
A második emelet helyiségei alacsonyak voltak s így ez emeletet magasabbra kellett emelni. 
Ezzel s az első és a második emelet helyiségeinek átalakításával, magasság, világosság, nagy-
ság tekintetében teljesen megfelelő tanhelyiségeket nyertünk, de csak annyit, a mennyi a 
főgymnasium czéljaira okvetetlenül szükséges. 

A terveket Sobó Jenő bányatanácsos és a selmeczbányai bányászati akadémia rendes 
tanára készítette, sőt az építkezés ellenőrzését is elvállalta, E terhes munkát szakértelemmel 
és odaadó buzgósággal végezte, hogy, mint maga kijelentette, a lyceum egykori növendéke 
s gyámoltja lévén, lerója e lyceum iránt háláját. 

Az építkezés költségeinek fedezésére az iskolai tanács 24,000 koronát kért az állam-
tól, beruházás czímén. Megadatott. 

A m. kir. vallás- és közokt. minister 89,632/1899. sz. a. kibocsátott s a dunán-
inneni ág. h. ev. egyházkerület püspökéhez intézett leiratában ez van: „a selmeczbányai ág. 
h. ev. főgymnasium fentartó testületének abból a czélból, hogy a tanintézet épületét az álta-
lam tudomásul vett tervek szerint es sajat alapjaiból kölcsön veendő 24,000 korona felhasz-
nálásával kibővíthesse, mult évi július hó elsejétől kezdve ötven éven át 1320 korona beru-
házási államsegélyt engedélyezek, mely a szóban levő 24,000 koronára rugó kölcsönnek 
törlesztésére és kamatoztatására fog szolgálni". 

Megjegyzendő ugyanis, hogy az iskolai tanács, a midőn a 24,000 korona segély 
meg volt szavazva, hasznosabbnak találta azt, hogy saját tőkéiből vegye fel kölcsönképen a 
szükséges összeget, mint a mire először utalva lett, hogy valamely pénzintézettel szerződjék. 
A minister e kívánságot az idézett pontban elfogadta. 

Tizenöt éven át azonban a 24,000 korona után 3%-ot kell fizetnünk az országos 
tanári nyugdíjalapra. Ez az összeg 15 éven át mint ; ;új teher" fog szerepelni a lyceum 
költségvetésében. 

3. Könyv- és szertárak ki- és visszahelyezése végre van hajtva. A lyceumi könyv-
tárba be van olvasztva Breznyik Jánosnak gazdag könyvtára. A rendezés teljesen be van 
fejezve. A könyvtár helyisége boltozott terem a földszinten. 

Az ifjúsági könyvtárt eddig a Petőfi-kör, mint lyceumi önképzőkör saját tulajdonául, 
tanári ellenőrzés mellett kezelte s a tagok évi járulékából gyarapította. Minthogy különösen 
a magyar irodalmi oktatásnál jelenben több munka sok példányban, mint kötelező olvasmány 
megszerzendő, s a könyvtár gyarapítása egyáltalán jóval nagyobb jövedelmet igényel, mint a 
mekkorát a Petőfi-kör biztosít, e könyvtárt a lyceum, sua forma, alkotmányos úton átvette, 
külön földszinti teremben elhelyezte s külön tanár kezelésére bízta. 

A tanuló ifjúság személyenként egy koronát fizet a könyvtárra kivétel nélkül. Ez 
a jövedelem azonban korántsem elegendő az e könyvtárral járó költségek fedezésére. 

Szinte új teher a lyceum költségvetésében. 
il 
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85. 4. A lyceumi számvizsgáló bizottság folyó év július hó 12-én tartott számvizsgáló 
gyűlésének jegyzőkönyvét beterjesztette az iskolai tanácsnak július hó 13-án. 

„A számvizsgálóbizottság érdemlegesen és szám szerint megvizsgálta a lyceum mult 
évi összes bevételi és kiadási naplóit, főkönyveit és tőkekönyveit, átnézte az elhelyezett tőkék 
összes kötelezvényeit, értékpapirosait, takarékpénztári betéti könyveit, s az összes számadásokat, 
valamint a lyceum vagyonát minden tekintetben rendben találta." 

A végeredmények a következők : 

1. A lyceum pénztárában : 
Kiadás 68,231 korona 82 fillér. 
Bevétel 63,103 „ 78 „ 

Hiány . 5,128 korona 04 fillér. 

E hiány felvilágosítására szolgáljanak a következők : az államsegélyt eddig féléven-
ként kaptuk előre, jelenben negyedévenkénti részletekben. Ennek következtében, mert az új 
tanév kezdete előtt zárjuk a számadásokat, 8000 korona bevétel a jövő tanév javára maradt 
s a mult tanév bevételeiből kimaradt. Továbbá az egyetemtől 1899-re az egész 5000 koronát 
előre kaptuk, 1900-ban pedig ismét félévenként utólagosan; itt is tehát 2500 korona bevétel 
elmaradt. Kiadásaink a mult tanévben kivételesen szaporodtak, mert az építkezésre előirány-
zott 24,000 korona nem volt elegendő s új kölcsönt a többleti kiadásra fel nem vettünk; 
továbbá az ifjúsági könyvtár bútorfelszerelése is tetemes költséget okozott. 

2. Élelmező pénztár. 
Bevétel 24,121 korona 63 fillér. 
Kiadás 20,869 „ 52 „ 

Marad . 3,252 korona 11 fillér. 

3. Zeneintézeti pénztár. 
1,150 korona 71 fillér. 

• • • • 7 0 5 » — » 

Marad . 445 korona 71 fillér. 

4. Ösztöndíj-pénztárban. 
1,516 korona 55 fillér. 

. . . . 1,422 „ 09 „ 
Marad . 94 korona 46 fillér. 

5. Breznyik-alap } 
Bevétel 3,273 korona — fillér. 
Kiadás : tanulóknak . . . 800 „ — „ 

„ lyceumnah . . . 2,400 „ — „ 
Marad . 73 korona — fillér. 

6. Tanári nyugdíj-alap. 
Bevétel 3,820 korona 29 fillér. 
Kiadás 2,961 „ 34 „ 

Marad . 858 korona 95 fillér. 
Tudomásul szolgál. 

85. (Zs.) Fölvétetett az alkotmány- és jogügyi bizottságnak javaslata, a mely szerint 
az erdélyi evang. ref. egyházkerületnek kezdeményezésére a dunáninneni, dunántúli és tiszai 
egyházkerületek indítványához képest javasolja, hogy a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
által az „erdélyi püspök" czím használata ügyében kibocsátott rendeleteknek a protestantis-
musra sérelmes volta miatt tiltakozó felirat intéztessék a vallás- és közokt. ministeriumhoz. 

Az egyetemes közgyűlés sajnos tudomásul veszi a vallás- és közoktatás-
ügyi ministeriumnak ama rendeletét, hogy a gyulafehérvári róm. kath. püspök a 
római katholikus jelző elhagyásával erdélyi püspöknek czímeztessék, mert köztudo-

Bevétel . 
Kiadás . 

Bevétel . 
Kiadás . 

1 A Breznyik-birtokot 34,000 korona adósság terheli. 
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mású a róm. kath. egyháznak az az álláspontja, hogy főpapjainak joghatósága ki- 85 
terjed az összes keresztyénekre, vagyis az evangélikusokra, gör. kel. hitvallásúakra, 
általában minden keresztyén hitfelekezet tagjaira. A róm. kath. egyház ezen állás-
pontjának érvényesítésére irányuló törekvése a múltban üldözésekre és szomorú bel-
viszály okra szolgáltatott* okot. Az egyetemes közgyűlés nem akarja e szomorú emlé-
keket felidézni annál kevésbbé, mert a róm. kath. egyház ama törekvéseivel szemben 
ma már közvetlenül védekeznünk nem szükséges. Megvédnek azok ellen hazánk 
törvényei, a melyek a vallásszabadságot és a törvényesen bevett vallásfelekezetek 
teljes viszonosságát és jogegyenlőségét biztosítják. — A vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumnak szóban forgó rendeletei ellentétben állanak a hazánk alaptörvényeiben 
a törvényesen bevett vallásfelekezetek számára biztosított teljes jogegyenlőséggel és 
viszonossággal. Az egyetemes közgyűlés nem akarja feltenni, hogy a ministeriumnak 
az lett volna szándéka idézett rendeleteinek kibocsátásával, hogy tért engedjen ama 
feltevésnek, mintha a végrehajtó hatalmat gyakorló kormány az ország alaptörvé-
nyeivel ellenkező rendelettel mintegy rést akarna nyitni oly törekvéseknek, a melyek 
a vallásfelekezetek közötti béke megzavarására alkalmasak. Sajnálattal kell az egye-
temes közgyűlésnek kijelentenie, hogy a ministeriumnak kérdéses rendeletei az ország 
alaptörvényeivel ellenkezvén, sérelmesek és ennélfogva azok ellen ezennel tiltakoznia 
kell. Fel akarja azonban tenni az egyetemes közgyűlés, hogy a ministerium bölcs 
belátása talál majd módot ezen kétségtelen sérelem orvoslására és azért elhatározza, 
hogy a most kifejtettek értelmében feliratot intéz a vallás- és közoktatásügyi kor-
mányhoz oly kijelentéssel, hogy bármiként alakuljanak a körülmények, azon tudat-
ban talál megnyugvást, hogy a kérdéses rendeletek, melyek hazánk világos alap-
törvényeivel, közjogunk szellemével ellenkeznek, joghatálylyal nem bírnak. 

86. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 73-ik pontjánál fölvétetett a dunáninneni egyház-
kerületnek a lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendelete. 

A közgyűlés a szabályrendeletet az alkotmány- és jogügyi bizottság javas-
latához képest jóváhagyja és azt jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

87. (L.) Felvétetett a bányai egyházkerületnek lelkészválasztási szabályrendelete. 
A közgyűlés ezen szabályrendeletet az alkotmány- és jogügyi bizottság 

javaslatához képest jóváhagyja és azt jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

88. (L.) Ezzel kapcsolatban jelenti az alkotmány- és jogügyi bizottság, hogy a tiszai 
egyházkerületnek lelkészválasztási szabályrendeletét szintén tárgyalás alá vette és arra észre-
vételeit megtévén, ezeket az egyházkerülettel közölte; egyébként pedig a szabályrendeletet 
jelen alakjában jóváhagyásra nem ajánlja. 

Minthogy a bizottság észrevételei az egyházkerülettel már közölve lettek, 
az egyetemes közgyűlés a lelkészválasztási szabályrendeletet az alkotmány- és jog-
ügyi bizottság által szükségesnek jelzett módosítások eszközlése végett visszabocsátja 
a tiszai egyházkerülethez. 

89. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 76-ik pontjánál fölvétetett a tiszai egyházkerület-
nek a mult évi egyetemes közgyűlés határozata értelmében módosított és újból felterjesztett 
ügyrendi szabályrendelete. 

A közgyűlés ezen szabályrendeletet jóváhagyja és jóváhagyási záradékkal 
való ellátását rendeli el azzal, hogy a záradékban a szabályrendelet c) pontjában 
eszközölt beszúrásokra utalás történjék. 

90. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 78-ik pontjánál olvastatott a dunáninneni egyház-
kerületnek az anya-, leány- és fiókegyházközségek megalakulásáról, illetve átalakulásáról szóló, 
a mult évi egyetemes közgyűlés határozata értelmében módosított szabályrendelete. 

A közgyűlés e szabályrendeletet az alkotmány- és jogügyi bizottság javas-
latához képest jóváhagyja és jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

91. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 79-ik pontjánál fölvétetett a bányai egyházkerület-
nek az idei közgyűlésén hozott határozata, mely szerint a tiszai egyházkerületbe beosztott 
Dévaványa, Sarkad, Turkeve községeket, valamint a tápiószelei anyaegyházhoz tartozó Jász-
berény, Jászkisér, Jánosháza és Ladány községeket magának reklamálja, ellenben a tiszai 
kerület által a bányaihoz leendő csatolásra felajánlott Fehér, Szeben és Hunyad megyék köz-
ségeit a kerülethez csatolni nem hajlandó. 

il* 
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-99. A közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához képest a 
bányai egyházkerület által reklamált községek, valamint az erdélyi három megye 
községeinek hovacsatolása kérdését az érdekelt egyházkerületekhez bocsátja vissza 
azzal, hogy egymással érintkezve, a kérdéses községek hovatartozandósága iránt 
igyekezzenek megegyezésre jutni. 

9?. (L.) Ugyancsak a mult évi jegyzőkönyv 79-ik pontjánál fölvétetett a bányai 
egyházkerületnek a politikai községeknek anyaegyházakba, illetőleg missiói körökbe való 
beosztásáról szóló szabályrendelete. 

A közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához képest ezen 
szabályrendeletet visszaküldi a kerületnek azzal, hogy az a Horvát-Szlavonország 
területén levő községeknek a dunántúli egyházkerülettel egyetértőleg megállapítandó 
beosztásával, valamint az előző pont szerint még függőben lévő községek esetleges 
beosztásával kiegészíttessék. 

93. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 80-ik pontjánál fölvétetett a bányai egyházkerület-
nek szabályrendelete a csekélyebb kötelességszegések esetében követendő eljárásról. 

A közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához képest a 
szabályrendeletet jóváhagyja s a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli, figyelmezteti 
azonban az egyházkerületet, miszerint a behajtandó pénzbírságok a zsinati törvény 
határozmányai értelmében a közalapba lesznek beszolgáltatandók. 

94. (L.) Fölvétetett a dunáninneni egyházkerületnek az 1897. évben jóváhagyott 
szabályrendeletet módosító újabb szabályrendelete az egyházkerületi levéltárról. 

A közgyűlés e szabályrendeletet az alkotmány- és jogügyi bizottság javas-
latához képest jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

95. (L.) Fölvétetett a bányai egyházkerületnek az 1896. évi egyetemes közgyűlés 
határozata értelmében módosított tanító választási szabályrendelete. 

A közgyűlés ezen szabályrendeletet az alkotmány- és jogügyi bizottság 
javaslatához képest jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

96. (L.) Fölvétetett a bányai egyházkerületnek új szabályrendelete a püspök java-
dalmazásáról és a püspöki segédhivatalokról, a mely a már jóváhagyott szabályrendelettől 
annyiban tér el, hogy az ez utóbbinak I., 2. pontjában foglalt azon intézkedésénél, mely sze-
rint a püspököt a Baldácsy-alapítványból a rendes osztaléknak V3-a illeti meg, a rendes szó 
kihagyatott. 

A közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához képest az így 
módosított szabályrendeletet jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

97. (L.) Fölvétetett a dunántúli egyházkerületnek a tanítók alkalmazásáról szóló 
szabályrendelete. 

A közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához képest a sza-
bályrendeletet jóváhagyj a es a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

98. (L.) Fölvétetett a tiszai egyházkerületnek a kerületi nyugdíjintézet alapszabályait 
módosító szabályrendelete. 

A közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához képest ezen 
szabályrendeletet jóváhagyja és annak a jóváhagyási záradékkal való ellátását elren-
deli azzal a jóváhagyási záradékba is befoglalandó kikötéssel, hogy e szabályrendelet 
vagyonjogi következményeiért kizárólag a tiszai egyházkerületet terheli a szavatosság. 

99. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 81-ik pontjánál olvastatott a tiszai egyházkerület 
jelentése, mely szerint az egyetemes közgyűlés ama felhívása folytán, hogy az egyházkerületek 
külön szabályrendeletben állapítsák meg, mimódon helyezendő el a tőkevagyon és különösen, 
hogy az egyházkerületi közgyűlésnek tartassék fenn a jog időről-időre megállapítani, mely 
értékpapírokban helyezhető el az egyházkerületi tőkevagyon gyümölcsözőleg, kijelenti, hogy 
miután háztartási szabályrendelete C) 15., 16. és 17. pontjai által az egyetemes közgyűlés 
felhívásának már eleget tett, újabb határozat hozatalának szükségét nem látja. 

Az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület háztartási szabályrendeleté-
nek hivatkozott pontjaiban nem látja az egyházkerületi közgyűlésnek világosan fen-
tartva azt a jogot, a melynek szabályrendeleti úton való megállapítását már az 
1898-ik évben szükségesnek jelzett, és azért újabban felhívja az összes egyház-
kerületeket e nagyfontosságú szabályrendelet megalkotására. 
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100. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 85. jegyzőkönyvi pontja kapcsán Poszvék 100-105. 
Sándor előadó jelenti, hogy az általa összeállított s az egyetemes számvevőszék által jóvá-
hagyott zárszámadási, illetőleg költségelőirányzati és leltári mintákra a bányai, tiszai és dunán-
túli egyházkerületek részéről tett megjegyzések nem a minták szerkezetére, hanem csak az 
azokhoz csatolt, a rovatok kitöltésére kiterjedő utasításra vonatkozván, a minták elfogadottak-
nak tekinthetők, miért is indítványozza : nyomattassék ki jó minőségű, a gyakorlati használatra 
alkalmas nagyságú papíron a költségelőirányzat összeállítására is használható zárszámadási és 
leltári minta 10,000—10,000, az utasítás pedig 1000 ívben, s bocsáttassanak ez ívek a kiál-
lítási áron az egyházi testületek rendelkezésére azon megjegyzéssel, hogy az utasítás csakis 
tájékozásul szolgál arra nézve, mimódon lehet a zsinati törvény az egyházi háztartásra vonat-
kozó intézkedéseinek e minták keretében érvényt szerezni, az utasításnak a helyi viszonyokhoz 
képest kívánatos módosítása s kiegészítése a felülvizsgálatot teljesítő számvevőszékek hatás-
köréhez tartozván. 

A közgyűlés az indítványt elfogadván, a végrehajtással az egyetemes egy-
házi pénztárost s az előadót bízza meg. 

101. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 91-ik pontjánál fölvétetett az elnöki jelentés 
16-ik pontja, a mely szerint a vallás- és közoktatásügyi minister 94,589/1899. számú átirata, 
melyben értesíti az egyetemes felügyelőt, hogy Jeszenszky Pálnak az egyetemes egyház által 
felterjesztett kérelme nem volt teljesíthető, a folyamodónak egyházi hivatalos úton kézbesíttetett. 

Tudomásul vétetik. 

102. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 92-ik pontjánál fölvétetett az elnöki jelentés 
] 1-ik pontja, mely szerint a nógrádi, lionti és barsi esperességek és a bányai egyházkerület 
között az egyházkerületek arányosításánál fogva bizonyos alapokra nézve fenforgó vitás kérdések 
elintézésére a választott biróság megalakítása iránt a szükséges intézkedések meg lettek téve. 

Tudomásul szolgál. 

103. (P.) A mult évi közgyűlés 93-ik jegyzőkönyvi pontjára való hivatkozással, 
elnöki jelentése 12-ik pontja alatt az egyetemes felügyelő előterjeszti, hogy a Reischl Károly 
alapítványát illetőleg a dunáninneni egyházkerület s az árvái és liptói egyházmegye közt fel-
merült vitás kérdés eldöntésére a zsinati törvény 21—35. §-ai értelmében hivatott választott 
biróság tagjainak megválasztására felhívta az érdekelt feleket. A felhívásnak az árvái és liptói 
egyházmegye megfelelt, míg a dunáninneni egyházkerület annak nem tett eleget. 

A közgyűlés az egyetemes felügyelő elnöki jelentésének ide vonatkozó 
részét helyeslőleg tudomásul vévén, kimondja, hogy a mult év jegyzőkönyvében elő-
forduló „törvénykezési út" kifejezés alatt csakis az „egyházi" törvénykezés értendő, 
s hogy a napirenden levő kérdés a zsinati törvény értelmében választott biróság elé 
tartozik, miért is felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy a dunáninneni egyházkerü-
letet, a részéről választandó két biró megnevezésére újólag felhívni szíveskedjék. 

104. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 94-ik pontjánál fölvétetett a bányai egyházkerület 
indítványa, hogy a vasárnapi iparmunkaszünetről szóló törvény határozmányainak más foglal-
kozásúakra leendő kiterjesztése iránt felterjesztés intéztessék a kormányhoz. 

Tekintettel arra, hogy az egyetemes közgyűlés ily értelemben már két 
évvel ezelőtt felterjesztést intézett a kormányhoz, újabb feliratnak szükségét ezúttal 
nem látja és ezért az indítvány felett napirendre tér. 

105. (G.) Olvastattak a mult évi jegyzőkönyv 95. pontjánál az egyházpolitikai tör-
vények hatását jelző tünetekről szóló püspöki jelentések. 

Dunáninnen a helyzet nem rosszabbodott, de nem is javult. Városokban és a diaspo-
rában hátrányban vagyunk a gyermekek vallásos nevelését illetőleg. Hasonlóan nagy hátrány-
ban vagyunk a kitéréseknél. Ellenben megnyugtató, hogy a belmissiói működés terén a bajok 
leküzdésére a tevékenység évről-évre nagyobb. Főkép a szórványokban való hitoktatás beren-
dezésére nézve a viszonyok javultak, ámbár a hívek e téren csekély áldozatot hoznak s a 
hitoktatási költségek fedezését a felsőbb egyházi hatóságoktól várják. 

Dunántúl bár szintén érzi az egyházpolitikai törvényekkel reá nehezült verseny 
súlyát: másfelől mégis tagjainak hűségében biztosítva látja a szebb jövő -zálogát. A hívek 
serege megérti lelki fejedelmünk intő szavát: „Légy hű mind halálig!-' — s visszhangoztatja 
a jelszót: „Küzdök, de nem merülök el!" Az anyagyülekezetekben az egyháziasságnak nem 
hanyatlásáról, hanem éledéséről szólhatni. Csak a szórványok vannak az ellenfél részéről sok-
féle kísértésnek kitéve. Általán véve, míg az egyik évben a kitértek, a másik évben a hozzánk 
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105-112. tértek száma nagyobb. Az egyházi adóteher a gyülekezetek nagyobb részében súlyos. A biztató 
jelenségek mellett sem szabad felejtenünk, hogy egyházunk a megpróbáltatás napjait éli. 

A bányai egyházkerületben a hitélet nem hanyatlott s nem szenvedett észrevehetőbb 
kárt. Áttérések ugyan előfordulnak, de nem aggasztóbb mérvben, mint azelőtt. Általában a 
helyzet megnyugtató. — 

A tiszai egyházkerületben észlelt jelenségek egyházmegyénkint csoportosítva s az 
egyes lelkészi jelentésekre való hivatkozással soroltatnak elő s abban foglalhatók össze, hogy 
a róm. kath. részről gyakorolt térítgetés nagy mérveket öltött; különösen a szórványokban 
nagy kárt szenved egyházunk; az egyházi esketés több helyütt sokszor mellőztetik; a stóla 
csökken ; de vannak helyek, hol semmi baj sem jelentkezik. 

E jelentéseket a közgyűlés figyelemmel meghallgatván, azokat tudomásul 
veszi s a jövőre nézve is felkéri a püspököket, hogy az egyházpolitikai törvények 
hatásaként mutatkozó tüneteket figyelemmel kisérjék s azokról az egyházegyetemet 
tájékoztassák. 

106. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 100-ik pontjánál olvastatott a tiszai egyház-
kerület felterjesztése, melyben kijelenti, hogy a kerületi közgyűlésnek nincs tudomása az egy-
háztagok egyházi és iskolai járulékai összeírásának czéljáról. 

Az egyetemes gyűlés, annak kijelentésével, hogy mult évi határozatának 
czélja az volt, miszerint tájékozás legyen nyerhető, mily arányban áll egyháztag-
jainknak egyházi és iskolai járulékokkal való megterhelése az általak fizetett állami 
adóhoz viszonyítva, felhívja az egyházkerületeket, hogy a határodat foganatosítása 
iránt saját hatáskörükben intézkedjenek. 

107. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 101-ik jegyzőkönyvi pontjában foglalt 
azon határozatra vonatkozólag, hogy a budapesti egyetemen felállítandó evang. theol. fakultás 
kérdése az ev. ref. egyházat s a mi egyházunkat közösen érdeklő ügyek ellátására kiküldött 
bizottsághoz tétessék át, jelenti az egyetemes felügyelő elnöki jelentése 6-ik pontjában, hogy 
ez ügy az ev. ref. testvérekkel tartott közös értekezleten nem volt tárgyalható. A dunáninneni 
s a tiszai egyházkerület e kérdésre vonatkozó beadványait 

a közgyűlés figyelembevétel végett, az elnöki jelentés idézett pontjának 
tudomásul vételével, az e jegyzőkönyv 26-ik pontja értelmében kiküldött bizottság-
hoz teszi át. 

108. (H.) A bányakerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 23-ik pontjával jelenti, hogy 
a békés-csabai gymnasium VIII. osztálya a folyó iskolai évben megnyílt. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

109. (H.) A bányakerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 45-ik pontjában ajánlólag 
terjeszti fel a békés-csabai gymnasium bizottságának folyamodását az iránt, hogy a VII. s 
VIII. osztály növendékei a Róth-Teleki Johanna-féle ösztöndíjban részesíttessenek. 

Minthogy a boldog emlékű alapító intézkedése szerint általánosságban min-
den hazai ág. hitv. ev. teljes nyolcz osztályú gymnasium VU. s VIII. osztálybeli 
növendékei folyamodhatnak a Róth-Teleki Johanna-féle ösztöndíjért a díj osztó bizott-
sághoz, az egyetemes közgyűlés nem látja szükségét annak, hogy a folyamodhatási 
engedély külön halározattal megadassék. 

110. (H.) A vasi felső egyházmegye esperese Stettner Gyula jelenti, hogy Felső-
Lövőn a gymnasium VII. osztálya e folyó tanévvel megnyílt. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

111. (H.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 103. pontját, mely a gróf Blan-
kenstein György által ösztöndíjakra szánt 6000 forintnyi hagyományügyről szól, melynek fel-
derítésére, esetleg rendezésére az egyetemes ügyész felkéretett, — miután mindeddig semmi 
biztos eredményre nem jutottunk, 

a közgyűlés továbbra is nyilvántartja s az egyetemes ügyészt újból felkéri 
a jelzett végrendelet további nyomozására; hasonlóan megkeresi a levéltárost is az 
ez iránybani kutatásra. 

112. (H.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 107. pontjánál fölvétetett a dunán-
túli egyházkerület határozata, melyben a tiszai egyházkerület ama kérelmével szemben, hogy 
az egyetemes közgyűlés a dunántúli egyházkerülettel szemben szerezzen érvényt a supplicatio 
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fentartását kimondó határozatának, kijelenti, miszerint tekintettel arra, hogy a kerület 1897-ben 112-117. 
saját területén azért szüntette be a supplicatiót, mert ezen intézmény a könyöradomány gyűj-
tésére kiküldött tanulók erkölcsére felettébb káros hatásúnak bizonyult, az 1897-ben ez ügyben 
hozott határozatát fentartja. 

A dunántúli egyházkerület határozata, saját hatáskörében tett intézkedés, 
a melynek érvénye azonban nem zárja ki, hogy más kerületbeliek könyöradomá-
nyokat gyüjthessenek, az egyetemes közgyűlés ez ügy felett napirendre tér. 

113. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 109-ik pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, 
mint a millennáris pályamű ügyében kiküldött biráló bizottság elnöke, hogy a beérkezett 
pályamű szakbirálat alatt áll. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve, felhatalmazza a biráló 
bizottságot, hogy a mennyiben a pályaművet arra méltónak találja, annak kiadása 
iránt is intézkedjék. 

114. (G.) Olvastatott a közoktatási bizottságnak Budapesten, 1900. évi nov. 6.-án 
megtartott gyűlésről felvett jegyzőkönyve, mely a következőkről tesz jelentést : 

a) Az iskolai bizottságok szervezetéről elkészített munkálatot, a részletes és érdem-
leges tárgyalás előtt a közoktatási bizottság kinyomatja s a legközelebbi gyűlésből terjeszti 
be jóváhagyás végett az egyetemes közgyűléshez. 

b) A tanügyi rendszer, az egyházi alkotmány 194. §-a szerint, az egyházkerületek 
javaslatai alapján lévén megállapítandó ; minthogy eddig csak a dunáninneni és a tiszai 
egyházkerület terjesztette be javaslatát: a közoktatási bizottság felhívni kéri a dunántúli és a 
bányai egyházkerületeket, hogy ugyané tárgyban munkálataikat a jövő év folyamán szintén 
készítnék el és azokat közvetlenül a tanügyi bizottsághoz küldjék, hogy ez az összes munká-
latokat az iskolai bizottságok szervezetéről szóló javaslattal összeegyeztethesse s az így elkészített 
egyöntetű javaslatát kinyomatva a közoktatási bizottság elé terjeszsze. 

c) Az évzáró vizsgálatok rendszerének megváltoztatását czélzó bányai egyházkerületi 
indítványra nézve a többi egyházkerület nyilatkozatait, a mennyiben e kérdés az iskolai rend-
tartás körében nyer elintézést, a közoktatási bizottság, ügyelembe vétel végett, a tanügyi 
bizottsághoz tette át. 

cl) A vallásoktatás tervéről szóló albizottsági munkálatot, valamint az evang. vallás-
tanárok értekezletének hasonló tárgyú javaslatát a közoktatási bizottság kinyomatja s a 
legközelebbi ülésében veendi érdemleges tárgyalás alá. 

E jelentést a közgyűlés jóváhagyólag veszi tudomásul, s a bizottság 
javaslatához képest felhívja a dunántúli és a bányai egyházkerületeket, hogy a 
megállapítandó tanügyi rendszerre vonatkozó előmunkálataikat a jövő év folyamán 
elkészítsék s az egyetemes felügyelő útján a tanügyi bizottsághoz küldjék. 

115. (H.) A bányakerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 66. pontjában előterjesztett 
azon kérelmére : Oldaná meg mielébb az egyetemes közgyűlés a kiadandó magyar énekes 
könyv vajúdó ügyét, 

a közgyűlés a hivatalra legidősb püspök elnöklete alatt, mind a négy 
püspökből álló bizottságot küld ki, felhatalmazva őket arra, hogy mindegyikök 
két-két szakértőt hívhasson meg e bizottságba. Az így megalakult bizottság tegye 
azután beható tanácskozmány tárgyává a kiadandó magyar énekes könyv ügyét, 
eljárásáról és annak eredményéről szóló jelentését pedig terjeszsze elő a legközelebbi 
rendes egyetemes közgyűlésnek. 

116. (G.) Olvastatott a bányai egyházkerület indítványa, hogy a lelkészi fizetéseknek 
még ez évben 1600 koronára való kiegészítése czéljából a kormányhoz felterjesztés intéztessék. 

Minthogy ezen indítvány a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. 
évi XIV. t.-cz. 10. §-ának rendelkezéseibe ütközik: a közgyűlés az indítvány felett 
napirendre tér. 

117. (G.) Ugyancsak a bányai egyházkerület indítványozza, hogy a közgyűlés 
intézzen feliratot a belügyi ministerhez a végből, hogy a 137,586/1899 sz. a. a születési 
anyakönyvi kivonaton feltüntetett egyén vallásának megállapítására nézve kiadott rendeletét 
vonja vissza s a hitfelekezetekhez való tartozás megállapítását a törvénynek megfelelő módon 
szabályozza. 

Ez indítvány kiadatik a jogügyi bizottságnak oly meghatalmazással, hogy 
ha a neliézményezett ministeri rendeletet csakugyan törvénybe ütközőnek s egyházunkra 

12* 



48 

118-125. sérelmesnek találná: ez esetben tegye meg az indítványozott lépést az egyház-
egyetem nevében. 

118. (P.) A dunáninneni s a dunántúli egyházkerületnek ez utóbbi részéről emlék-
irattal beterjesztett azon indítványát: hogy a kántortanítók teljes fizetésének nyugdíjalapul 
való elfogadása érdekében a nm. vall. s közoktat, ministerhez felirat intéztessék s hogy 
tanítóinknak e méltányos kérelme az ország, tanítói nyugdíjtörvény revíziója alkalmából 
tekintetbe vétessék, 

a közgyűlés ez indítványt helyeselvén, elhatározta, hogy ez ügyben a 
kormányhoz felirat intéztessék. 

119. (Zs.) Fölolvastatott a dunántúli egyházkerület idei közgyűlésének arra vonatkozó 
indítványa, hogy az új egyetemes névtár kiadassék. 

Az egyetemes közgyűlés egy új egyetemes névtár kiadását az eddigi 
keretben elhatározza és annak szerkesztésével Poszvék Sándor egyet. egyh. főjegyzőt 
bízza meg. — Ennélfogva felhivatnak az egyházkerületek, hogy az 1901. év folya-
mában a szerkesztéssel megbízott által bekivánt adatokat gyűjtsék össze és azokat 
közvetlenül Poszvék Sándor egyetemes főjegyzőnek mielőbb rendelkezésére bocsássák. 

120. (H.) Olvastatván a tiszai egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvének 52. pontja, 
melyben az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a bibliai olvasókönyv eszméjét helyesli, 
egy ilyen tankönyvnek megszerkesztését óhajtja, annak behozatalát a népiskoláktól kezdve, 
a középiskola és tanítóképző utolsóelőtti osztályáig engedélyezi, az utolsó osztályban azonban 
a teljes bibliának használatát követeli, — az ilyen tankönyvnek kidolgozását és használatát 
azonban az egyetemes közgyűlés hozzájárulásától teszi függővé, 

ez kiadatik javaslattétel végett az egyetemes tanügyi bizottságnak azzal, 
hogy véleményes jelentését már a legközelebbi rendes közgyűlésnek terjeszsze be. 

121. (Gr.) Olvastatott a tiszai egyházkerület indítványa az iránt, hogy a tábori 
lelkészek létszámának egyházunk lélekszáma s a hadi szolgálatot teljesítők számaránya alapján 
való szaporítása s a hazai vallásfelekezetek közt e részben is a jogegyenlőségnek megvalósítása 
czéljából a közgyűlés elhatározó lépéseket tegyen. 

Ez indítványt indokainál fogva a közgyűlés elfogadja s annak megfelelően, 
a vallás- és közoktatásügyi ministerhez felterjesztést intézni határoz. 

122. (P.) Az eperjesi egyházkerületi kollégium igazgató választmányának beadványát, 
melyben az eperjesi theol. intézet Otthona javára évi segélyt kér, 

a közgyűlés javaslattétel végett a pénzügyi bizottsághoz utalja. 

128. (Gry.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerület indítványa, mely szerint a m. 
kir. országos statistikai hivatal kéressék fel az iránt, hogy a vegyes házasságból született 
gyermekek mely vallásban leendő neveltetésére vonatkozó adatokat, ezentúl is, mint 1899. év 
végéig, rendes havi kiadványaiban közölje. 

Az egyetemes gyűlés a dunáninneni kerület ezen indítványát elfogadja és 
elhatározza, hogy a m. kir. kereskedelmi ministerhez ez iránt feliratot intéz. 

124. (Gry.) Olvastatott az egyetemes lelkészértekezlet jegyzőkönyve, mely szerint 
„A magyarországi ág. hitv. ev. lelkészek tanuló fiait segélyző egyesület" felállítását elhatározván, 
annak alapszabályait bemutatja, és jóváhagyását kéri, egyidejűleg bejelenti, hogy az egyesület 
az alapszabályok jóváhagyásáig ideiglenesen megalakult. 

Az egyetemes gyűlés ezen bejelentést tudomásul veszi, az alapszabályokat 
pedig átvizsgálás és véleményadás végett kiadja az alkotmány- és jogügyi bizott-
ságnak. 

125. (Zs.) Egyetemes ügyész előadja, hogy néh. Weszter Lajos lőcsei nyug. törzs-
orvos mintegy 16,000 korona értékű vagyonát az e. e. e. gyámintézetnek hagyományozta avval, 
hogy a jövedelmek tőkésítendők mindaddig, a míg 4 millió forintra szaporodik a hagyatéki 
vagyon, a mikor is az négy részre osztva evang. jótékonysági czélokra fordítandó lesz. — Az 
e. e. e. gyámintézet azonban az örökséget el nem fogadta, mert oly terhes kikötések voltak a 
végrendeletben, a melyek az örökséget elfogadhatatlanná tették. — Minthogy a végrendeletben 
megjelölt czélok egyetemes egyházi jellegűek, most már az egyetemes gyűlés hatásköréhez 
tartozik ezen hagyományok el- vagy el nem fogadása iránt intézkedni. — Tekintettel azonban 
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arra, hogy néhai Weszter Lajos törvényes örökösei még nem nyilatkoztak az iránt, vájjon 125-130 
a végrendeletet elfogadják-e, és hogy a hagyományosok az összes érdekeltek meghallgatása 
nélkül a végrendeletet nem valósíthatják, azt a javaslatot teszi előadó, várassék be néhai 
Weszter Lajos örököseinek nyilatkozata, hogy milyen állást akarnak ők a végrendelettel 
szemben elfoglalni és kéressék fel a tiszai egyházkerület püspöke, hogy az örökösökkel 
tárgyalva, lehetőleg oly egyezséget kössön, a mely a végrendeletben megjelölt czélokra való 
tekintettel a fenforgó körülmények között czélirányosnak látszik. 

Az egyetemes közgyűlés az ügyésze által előterjesztett javaslatot elfogadja 
és magáévá teszi és az összes iratoknak Zelenka Pál tiszakerületi püspökhöz leendő 
sürgős áttételét rendeli, felkérve a püspököt, hogy a javaslat értelmében az örökö-
sökkel egyezséget létesíteni szíveskedjék. 

126. (H.) Olvastatik a bányakerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 29. pontja, melyben 
a közgyűlés, — az aszódi leánynevelő-intézet czéljaira, az egyetemes egyháztól felvett 
3000 forintnyi kamat nélküli kölcsön visszafizetésének határidejét, a kedvezőtlen pénzügyi 
helyzet miatt — 10 (tíz) évvel meghosszabbítani kérelmezi. 

A közgyűlés méltányolva az előterjesztett kérelem indokát, a 3000 frtnyi 
kamat nélküli kölcsön visszafizetésének határidejét öt évvel meghosszabbítja. 

127. (Gr.) Olvastatott Jeszenszky Pál, volt iglói főgymnasiumi tanár kérvénye, rendes 
évi segélyeztetése vagy pedig képességének megfelelő alkalmaztatása iránt. 

Minthogy az ily segélyezésre hiányzik a megfelelő fedezeti forrás, a kért 
alkalmazással járó állomások betöltése felett pedig a közgyűlés nem rendelkezik : 
ennélfogva a kérvénynek hely adható nem volt. 

128. (Gr.) Olvastatott özvegy Király József Pálné kérvénye segélyeztetése iránt. 
A közgyűlés e kérvénynek, a megfelelő fedezeti forrás hiánya miatt helyt 

nem adhat. 

129. (Zs.) A Zs. T. és az ügyrend értelmében az egyetemes egyház tisztviselőinek 
működési tartama hat évre lévén szorítva, 

az egyetemes közgyűlés megbízza a jegyzői kart, hogy a jövő évi köz-
gyűlésen tegyen jelentést arról, vájjon a megválasztott tisztviselők mióta viselik tisztüket. 

130. (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 126. 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, egyli. 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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I. F Ü G G E L É K . 

SZABÁLYRENDELET 
a magyarhoni ág. hitv. ev. ker. egyházegyetem háztartásáról. 

r 

I. Altalános határozatok. 
1. §. Az egyházegyetem hatásköréhez tartozó háztartási ügyeknek közgyűlési tár-

gyalás végett való előkészítése s esetleg elintézése az egyetemes pénzügyi bizottság, az egye-
temes számvevőszék, az egyetemes számvizsgáló bizottság (225. §.) és egyetemes közgyűlés 
megbízottai, nevezetesen az egyetemes főellenőr, az egyetemes pénztáros és egyetemes ellenőr 
által történik. (Zs. T. 293. §.) 

II. Az egyetemes pénzügyi bizottság. 
2. §. Az égyházegyetem saját vagyonának s a gondviselésére bizott értékeknek keze-

lését, illetve a kezelés ellenőrzését s a saját háztartására vonatkozó összes ügyek előkészítését, 
valamint erre vonatkozó intézkedésének végrehajtását az egyetemes pénzügyi bizottság közve-
títésével eszközli. (Zs. T. 295. §.) 

3. §. Az egyetemes pénzügyi bizottság hatásköréhez tartoznak a következő ügyek: 
a) megállapítja az egyetemes pénztáros által összeállítandó költségelőirányzati javaslatot; 
b) javaslatot tesz az előirányzott szükségletek fedezésére megkívántató jövedelmeknek 

kivetés útján vagy más forrásból való előteremtése iránt; 
c) intézkedik a rendelkezésre álló készleteknek gyümölcsöztetése ügyében és javas-

latokat tesz az egyetemes közgyűlésnek arra nézve, mily értékpapírok jelöltessenek ki az egye-
temes egyház tőke vagyonának befektetésére; 

d) ellenőrzi az egyetemes egyházi vagyonkezelők (pénztáros és ellenőr) hivatalos 
működését, mely czélból meg-, illetőleg felülvizsgálja a pénztárilag kezelt összes értékeket s 
az ezek nyilvántartására szolgáló könyveket és ügyiratokat (Zs. T. 230. §.) ; 

e) őrködik a felett, hogy az egyházegyetem kezelése alatt levő alapítványok értéke 
csorbítatlanul megmaradjon, lehetőleg gyarapodjék, jövedelmük pedig az alapítók által kijelölt 
czélra fordíttassék ; 

f ) hivatalváltozás esetén ideiglenesen intézkedik a pénztári teendők ellátása és a 
megüresedett hivataloknak alkalmas egyénekkel való betöltése ügyében ; 

g) intézkedik az egyetemes pénztáros által kimutatandó esetleges hátralékok behaj-
tása iránt; 

h) kiosztja az egyetemes egyház kezelése alatt levő ösztöndíj alapítványokból kiadandó 
ösztöndíjakat az azokra vonatkozó rendelkezések értelmében; 

i) ellátja a közalap kezelését ; 
^ j a v a s l a t o t tesz, itletőleg intézkedik mindazon ügyekben, melyeket ,e czélból az 

egyetemes közgyűlés, esetleg az egyetemes felügyelő hozzá utalnak. 
4. §. A pénzügyi bizottság tagjait az egyetemes közgyűlés évről-évre választja; a 

visszalépő tagok újra választhatók. A pénzügyi bizottság elnöke az egyetemes felügyelő, hiva-
taluknál fogva tagjai : az egyházkerületek elnökségei, az egyetemes főellenőr, egyetemes pénz-
táros, egyetemes ellenőr, egyetemes ügyész és az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője. A pénz-
ügyi bizottság nem hivataibóli tagjainak száma 12. 

5. §. A pénzügyi bizottságra nézve egyebekben az 1896. évben megállapított egye-
temes ügyrendi szabályrendelet mérvadó. 
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III. Egyetemes számvevőszék. 
6. §. Az egyetemes számvevőszék hatásköréhez tartoznak a következők: 
a) Felülvizsgálja az egyházkerületi vagyonleltárakat és évi számadásokat s azokat 

jóváhagyás, esetleg az eszközölt helyesbítés után az egyetemes levéltárba beszolgáltatja. 
(Zs. T. 301. §.) 

b) végérvényesen elintézi a felebbezéseket, melyeket az érdekelt felek a hűtlenségük 
vagy mulasztásuk folytán, az egyházi vagyonon esett kár megtérítése ügyében, az egyház-
kerületi számvevőszék határozata ellen a hozott határozat kézbesítésétől számított 30 napi 
határidőn belül benyújtottak (Zs. T. 271—272. §§.) ; 

c) végérvényesen elintézi az egyházkerület által az egyházmegyékre kivetett évi 
járulékok ellen beadott felebbezéseket (Zs. T. 300. §.) ; 

d) javaslatot tesz, illetőleg intézkedik mindazon ügyekben, melyeket az egyetemes 
közgyűlés e czélból hozzá utal. 

7. §. Az egyetemes számvevőszék világi és egyházi elnökét és kilencz tagját az egye-
temes közgyűlés hat évi időtartamra választja. Az egyetemes számvevőszék saját kebeléből 
választja meg jegyzőjét. 

8. §. Az egyetemes számvevőszék tagjai hivataloskodásuk lejártával újra választhatók. 
A hat évi időtartam lejárta előtt netán lemondottak vagy elhalálozottak helyét, a működési idő-
tartam hátralévő részére az egyetemes közgyűlés választás útján tölti be. 

9. §. Az egyetemes számvevőszék egyházi elnöke az elintézés alá kerülő ügyeket 
egy vagy több előadó közt osztja szét. A határozatok a jelenlevők általános szótöbbségével 
hozatnak meg, felfolyamodások esetében mindig szavazással. Jogerős határozat hozatalára az 
elnökségen kívül legalább három tagnak jelenléte szükséges. Az elnökség is szavaz, szavazat-
egyenlőség esetén a világi elnök szavazata dönt. A szavazatok jegyzőkönyvbe foglalandók. 

10. §. Az egyetemes számvevőszék intézkedéseiről az egyetemes közgyűlésnek évenként 
kimerítő jelentést tesz. (Zs, T. 296. §.) 

11. §. Az egyetemes számvevőszék elnöki teendőit ülésen kívül rendesen az egyházi 
elnök végzi. Az egyházi elnök e részbeni teendőit a világi elnök végzi azon esetekben, a 
midőn az egyházi elnök az intézkedést igénylő ügyben személyesen érdekelve van vagy ha 
állása nincs betöltve. 

12. §. Az egyetemes számvevőszék egyházi elnöke átveszi a számvevőszék elé bocsá-
tandó és a számvevőszék által elintézett iratokat és a számvevőszék által, mint felebbezési hatóság 
által elintézett ügyeket foganatosítás végett visszaküldi az egyházkerületi számvevőszéknek. 

IV. Egyetemes számvizsgálú bizottság. 
13. §. Az egyházegyetemnek háztartását az egyetemes közgyűlés által, tekintettel 

az egyes egyházkerületekre, választandó bizottság ellenőrzi és vizsgálja felül, mely bizottság 
négy tagból áll s az egyetemes számvevőszék elnökségének vezetése alatt működik. 

14. §. Az egyetemes számvizsgáló bizottság meg-, illetve felülvizsgálja az egyetemes 
évi zárszámadásokat, azokat a megvizsgálási záradékkal ellátja és ezen eljárásáról az egye-
temes közgyűlésnek jelentést tesz. 

V. Az egyetemes ellenőr. 
15. §. Az egyetemes ellenőr közvetlenül ellenőrzi az egyetemes pénztáros és pénz-

tári ellenőr működését, joga van bármikor megvizsgálni az egyetemes pénztárt és a pénztári 
könyveket, megvizsgálja és aláírásával ellátja az évi zárszámadásokat, valamint a pénzügyi 
bizottság elé terjesztendő költségelőirányzatot, őrzi a pénztári rekesz egyik kulcsát és gondos-
kodik arról, hogy minden értékkel bíró okmány a rekeszben elhelyeztessék és az ott levő 
jegyzékbe bevezettessék. 

Az egyetemes ellenőr az egyetemes pénztár vizsgálata alkalmából netán észlelt 
szabálytalanságokról vagy visszaélésekről nyomban köteles az egyetemes felügyelőnek jelen-
tést tenni. 

VI. Az egyetemes pénztáros és pénztári ellenőr. 
16. §. A pesti ág. hitv. evang. magyar és német egyházközséggel fennálló szerződés-

szerű megállapodás értelmében ezen egyházközség pénztárosa és ellenőre egyszersmind az 
egyházegyetem pénztárosa és ellenőre lévén, ezek kötelességeit és jogait a pesti ág. hitv. evang. 
magyar és német egyházgyülekezet választmányának 1886. május 25-én kelt és az egyetemes 
egyház 1886. október 13-án tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 8. pontja értelmében elfoga-
dott pénztári szabályzat szabja meg általánosságban. 
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17. §. Az egyetemes pénztáros e minőségéből kifolyó teendői tekintettel arra, hogy 
ugy az egyházegyetem saját vagyonát, mint az általa kezelt alapok és alapítványok vagyonát 
képező értékek szerződésszerüleg a magyar földhitelintézetnél őriztetnek letétként, különösen 

• a következők : 
a) kezeli az egyházegyetem szabad rendelkezése, valamint kezelése alatt álló összes 

alapítványi tőkék jövedelmeit; 
b) vezeti az egyetemes pénztár könyveit a kettős könyvvitel rendszere szerint és 

azokat minden év deczember hó 31-én lezárja, az azokból összeállított zárszámadást pedig 
legkésőbb a lezárást követő év április hó 15-éig az egyetemes számvizsgáló bizottság rendel-
kezésére bocsátja; 

c) elkészíti az egyetemes pénztár költségelőirányzatát s azt legkésőbb minden év 
június l-ig az egyetemes pénzügyi bizottság elé terjeszti ; 

cl) ellenőrzi a magyar földhitelintézetnél letétben levő értékpapírvagyon kamatjöve-
delmeit, és az egyetemes egyháznak a nevezett intézetnél vezetett folyószámláját, úgyszintén 
ellenőrzi a sorsolás alá eső értékpapírok kisorsolását ; 

e) felveszi a szükséghez képest az általa és az egyetemes pénztári ellenőr által 
aláírt nyugta ellenében a magyar földhitelintézet folyószámláján kezelt kamatjövedelmeket; 

f ) őrzi az egyetemes pénztár egyik kulcsát; 
g) bevételezi ellennyugta mellett a kezelése alatti alapok bármelyike javára történő 

befizetéseket ; 
h) teljesíti külön utalvány nélkül a költségelőirányzatban foglalt rendszeresített ki-

adások kifizetését, míg minden egyéb kifizetés csakis elnöki utalványra, illetve a napidíjak és 
útiköltségekre vonatkozólag az illető bizottság elnöke és jegyzője által aláírt jegyzék alapján 
teljesíthető ; 

i) nyilvántartja a kezelése alatti összes pénztárak künnlevőségeit és úgy ezeknek, 
valamint a kivetett különféle évi járulékoknak pontos befizetését ellenőrzi és félévet meghaladó 
késedelmezés esetén a behajtások érdekében szükséges intézkedések megtétele végett az egye-
temes felügyelőnek jelentést tesz. 

18. §. Az egyetemes pénztári ellenőr a 16. §-ban említett pénztári szabályzatban 
foglalt teendőin kívül : 

a) ellenőrzi az egyetemes pénzátros minden ténykedését, aláírja a bevételt és kiadást 
igazoló okmányokat s vezeti a pénztári naplót; 

b) helyettesíti az egyetemes pénztárost ennek akadályoztatása esetében összes teendőiben ; 
,c) az egyetemes pénztárossal egyetemlegesen felelős minden mulasztás okozta károkért 

és hiányokért, és köteles a netán észlelt szabálytalanságról vagy visszaélésről nyomban az 
egyetemes ellenőrnek jelentést tenni. 

VII. Az egyházi közalap. 

19. §. Az egyházi közalap kezelése, tőkéjének elhelyezése és évi számadásainak ellen-
őrzése ugyanoly módon és ugyanoly szabályok szerint történik, a mint az az egyetemes egyház 
összes alapjaira nézve elő van írva. 

20. §. Az egyházi közalaphoz fizetendő évi járulékok az egyetemes közgyűlés által 
vettetnek ki az egyházkerületekre és pedig mindenkor tiz évi időtartamra. Az egyházkerüle-
tekre kivetett járulékok azok által minden év deczember hó l-ig egy összegben és készpénzben 
szolgáltatandók be az egyházi közalap részére az egyetemes pénztárba. (Zs. T. 309. §.) 

21. §. A előző pontban említett tiz évi időtartam lejártának utolsó előtti évében, de 
legkésőbb ez év végéig beszolgáltatandók az egyházkerületek által az egyetemes számvevő-
széknek az ugyanazon évről szóló egyházközségenkénti és egyénenkénti adókimutatások, a 
mely kimutatások felülvizsgálása után az egyetemes számvevőszék átteszi azokat az egyete-
mes pénzügyi bizottsághoz, és ez utóbbi a felülvizsgált kimutatások figyelembe vételével meg-
állapítja azt az öszeget, a mely az egyenes állami adó alapján, a melyhez ez idő szerint az 
általános jövedelmi pótadó is tartozik, az egyes egyházkerületeket terhelné. Az ilykép kerüle-
tenként elkülönítve megállapított összegekből 5% leütendő és az ezután fenmaradó összeg 
képezi azt az évi járulékot, a melyet az egyes egyházkerületek a közalap részére beszolgál-
tatni tartoznak, és a melyet végérvényesen tíz évi időtartamra az egyetemes közgyűlés állapít 
meg a pénzügyi bizottság javaslata alapján. 

22. §. A mennyiben elháríthatta n akadályok folytán a tíz évi időtartam utolsó évében 
a következő tíz évi időtartamra fizetendő járulékok az egyetemes közgyűlés által megállapít-
hatók nem volnának, úgy a járulékok az egyes egyházkerületek által az addig érvényben volt 
összegekben szolgáltatandók ugyan be, fentartatik azonban kölcsönösen a végleges kivetés 
eredményéhez képest az utólagos kiegyenlítés joga, illetve kötelezettsége. 
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23. §. A tíz évi időtartamra megállapított járulékok módosítása a tíz évi időtarta-
mon belül csak azon esetben foghat helyt, ha kimutattalak, hogy az egyházkerület adóviszo-
nyaiban oly változások állottak be, a melyek a kivetés alapjául szolgált adóalappal szemben 
legalább 10%-nyi különbözetet eredményeznek akár az egyházkerületek terhére, akár azok 
javára. Előbbi esetben joguk, utóbbi esetben kötelességük a járulékoknak a tíz évi időtartam 
hátralévő részére való módosítását kérni. A kért módosítás iránti javaslattétel az egyetemes 
pénzügyi bizottság hatásköréhez tartozik. 

24. §. Az egyházi közalap járulékai a felsőbb egyházi kormányzó hatóságok által 
az alsóbb kormányzó hatóságokra kivettetvén (Zs. T. 309. §.), utóbbiak saját hatáskörükben 
állapíthatják meg a közvetlen alattuk álló kormányzó hatósággal szemben követendő eljárást 
az egyházi közalap járulékainak kivetését és befizetését illetőleg, mindenesetre azonban kikö-
tendő lévén, hogy a mennyiben az egyházközség adózási viszonyaiban a kivetés idejében létezett 
adóalappal szemben változás állott be és ez 5%-ot elér, ez az egyházmegyei közgyűlésnek 
bejelentendő. 

25. §. A családfők részéről évi egyenes államadójuk fél százalékának húszszorosa 
fejében befolyó összegeknek az egyházi közalap javára történt beszolgáltatása esetében, az illető 
egyházkerület járulékába beszámítandó, de csakis a magát megváltott családfő élete tartamára, 
az általa megváltott járulék. 

26. §. Az egyházi közalapból a Zs. T. 305. §-ában foglalt czélokra fordítandó 
segélyek az egyetemes közgyűlés által szavaztatnak meg, és pedig vagy mint állandó évi 
segélyek visszavonásig, vagy pedig évről-évre és esetről-esetre. 

27. §. A közalap kiosztás alá kerülhető jövedelmei első sorban az állandó évi segé-
lyekre fordítandók, az ezek fedezése után fenmaradó összeg mikénti felosztása iránt az egye-
temes pénzügyi bizottság javaslata alapján, de e javaslathoz nem kötve, az egyetemes közgyűlés 
határoz. A segélyek megszavazásánál mindenkor szem előtt tartandó, hogy oly intézményektől, 
a melyek a közalapból már segélyt kaptak, a segély csak akkor vonassék meg, ha arra mél-
tatlanokká váltak. 

28. §. A segély iránti kérvények mindenkor a közvetlen felsőbb egyházi hatósághoz 
nyújtandók be és ennek véleményével küldendők be az egyetemes felügyelőnek, mint a pénz-
ügyi bizottság elnökének. Az állandó - segélyek iránt külön folyamodni nem szükséges. A segé-
lyek megszavazását, leszállítását, felemelését vagy megtagadását, indokolni nem köteles az 
egyetemes közgyűlés. 

29. §. A megszavazott segélyösszegek az egyetemes közgyűlés által meghatározandó 
időpontban kerülnek kifizetés alá, és az egyetemes közgyűlésnek fenn van tartva, hogy egyes 
segélyek mikénti felhasználást illetőleg okmányilag igazolt elszámolást követelhessen. A meny-
nyiben a segély másra fordíttatott volna, mint a mire kéretett és megadatott, ezért az illető 
egyházi hatóság a segélyösszeg megtérítésének kötelezettsége mellett, sőt az esetleg ez által 
okozott kárért is felelős. 
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II. F Ü G G E L É K . 

E O Y E Z S E O , 
mely a magyarországi két protestáns egyház képviseletében — az evang. reform, egyház 
egyetemes konventje s az ág. hitv. evang. egyház egyeteme között — a n.-geresdi egyezség-
ben már 1833-ban megállapított elvek szem előtt tartásával azon ezélból köttetett, hogy a két 
protestáns egyházban a hittudomány és egyházi szertartások körül fenforgó hagyományos 
különbségeknek kölcsönös tiszteletben tartása mellett egyfelől a békesség és testvéri szeretet 
a két egyház között tovább is fentartassék és megszilárdíttassék, másrészről a hitélet egymás 
segélyével kölcsönösen ápoltassék és fejlesztessék. 

Ezen testvéri egyezség az alábbi viszonyban lévő híveknek és gyülekezeteknek, az 
ezekben működő lelkészeknek és tanítóknak, valamint ezek hatóságainak kölcsönös jogait és 
kötelességeit, úgy az ez ellen vétők irányában való eljárást szabályozza. 

A testvéri egyezségre lépő két egyház hívei a következő négy viszonyban élhetnek 
egymás közt az egyes helyeken : 

I. Mint ugyanazon városban vagy községben két teljesen önálló gyülekezet hívei. 
II. Mint szerződéssel, vagy hosszabb időn át tartó gyakorlattal megerősített módo-

zatok mellett egyesült anya- vragy leányegyházközségek tagjai. 
III. Mint nem egyesült, csak csatlakozott anya- vagy leányegyházközségbeli hívek. 
IV. Mint szórványban levő hívek. 
Előrebocsátásával annak, hogy ezen megállapodások az összes viszonyokra, a lelké-

szek, tanítók és hívekre nézve csak annyiban kötelezők, a mennyiben ezek a közöttük 
fennálló szerződés pontjaival, vagy eddigi rendes gyakorlatukkal nem ellenkeznek : ezen test-
véri egyezségben a két protestáns egyház tagjainak, valamint a lelkészeknek és tanítóknak 
kölcsönös jogai és kötelességei a fentírt négy viszonyra vonatkozólag a következőleg szabá-
lyoztatnak : 

I. rész. Önálló gyülekezetek. 
1. §. Ha ugyanazon városban vagy községben mindkét egyháznak külön önálló gyü-

lekezete van s ezek lelkészei egymás helyett, a másik lelkész beleegyezése vagy akadályozta-
tása esetén végeznek valamely egyházi cselekményt, tartoznak az általuk teljesített cselekményről 
pontos anyakönyvi jegyzéket küldeni a lefizetett hiványszerű, vagy felsőbb hatóság által meg-
állapított stólával együtt, az illetékes lelkészi hivatalnak. Mindkét lelkész köteles igazolni, 
illetve meggyőződést szerezni, hogy a kézbesítések megtörténtek-e? 

II. rész. Szerződéssel vagy hosszabb időn át tartó gyakorlattal megerősített 
módozatok mellett egyesült anya- vagy leányegyházközségek. 

2. §. Ha az egyesült anya- vagy leány egyházközségeknek kölcsönös szerződése van, 
annak érvénye tovább is fennáll ; ha azonban írott szerződés bármi okból nem volna, az esetben 
a fennálló gyakorlat szerinti kölcsönös jogok és kötelezettségek írásba foglalandók. A mennyi-
ben pedig a kölcsönös jogok szabályozására sem szerződés, sem megállapodottnak elfogadható 
joggyakorlat nincs, vagy ha van is, de némely jogviszonyok azok által szabályozva nincsenek, 
azon esetben és azon jogviszonyokra nézve ezen testvéri egyezség intézkedései az irányadók. 

Ezen egyesült egyházak egymás iránti viszonya azonban változást is szenvedhet, de 
mindenkor csak a felsőbb egyházmegyei és egyházkerületi hatóságok kölcsönös beleegyezésé-
vel a következő esetekben: 

a) ha az egyik egyház hívei annyira megerősödnek, hogy önálló anya- vagy leány-
egyházközséget alkothatnak ; 

b) ha az egyik egyház hívei annyira meggyengülnek, hogy addigi testületi kötele-
zettségeiknek többé eleget nem tehetnek s ekkor a másikkal csatlakozási viszonyba lépnek. 
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3. §. Külön szerződés vagy érvényes gyakorlat hiányában az ilyen egyesült anya-
vagy leányegyházakban a lelkész és tanító azon egyház kebeléből választandó, a melyik egy-
háznak egyházi adót fizető hívei többségben vannak. 

A választás mindig azon egyház törvényei szerint történik, a melyhez a megválasz-
tandó lelkész vagy tanító tartozik s a választásban mindazok részt vesznek, a kiket a válasz-
tási jog bármelyik egyház választási törvényei vagy szabályrendeletei szerint megillet. 

A mindenkori lelkésznek, illetve tanítónak illetékes egyházi felsőbbsége van az 
egyesült egyház kormányzatára és felügyeletére hivatva; a gyülekezet tehát ezen felsőbbség-
nek választásába befolyik, az egyház fokozatos testületeinek közgyűléseiben részt vesz az 
illető egyházi törvényekben meghatározott módon. 

4. §. Az egyházi elöljárók mindkét egyház kebeléből választandók — az egyházi 
adót fizető gyülekezeti tagok számarányában. Gondnok, illetve felügyelő azonban mindig kettő 
és pedig mindegyik egyház kebeléből egy-egy választandó. 

5. §. Ha ilyen egyházi községnek, az egyik egyház kebelébe tartozó hívei külön 
önálló anya- vagy leánygyülekezetté alakulnak a fenti elvek szerint, az esetben a vagyon-
megosztás felett az egyesülési szerződés határozatai az irányadók. 

Ha azonban ilyen szerződés vagy abban a vagyonfelosztásra nézve intézkedés nem 
volna, azon esetben az alapítványi vagyon azon egyház híveié lesz, a mely egyház czéljaira 
az alapítvány tétetett. Egyéb vagyon az eddigi egyesült egyházközség közös czéljaira fentar-
tandó mindaddig, míg az mint egyesült gyülekezet fennáll. 

A mennyiben pedig ezen egyesült gyülekezet mindkét egyház felsőbb hatóságainak 
engedélyével mégis feloszlanék, ezen vagyon is felosztatik, és pedig a két egyháznak ott egy-
házi adót fizető híveinek számaránya szerint. 

A ínidőn ezen elválás alkalmával a gyülekezetek között nézeteltérések merülnének 
fel, akkor a két egyházkerület közgyűlése egy-egy lelkészi és egy-egy világi egyénből álló 
bizottságot küld ki, melynek elnökét, ha a kiküldött bizottsági tagok első összejövetelök alkal-
mával elnökválasztásban megegyezni nem tudnak, az egyesült gyülekezet egyházi adót fizető 
tagjai többségének kerületi elnöksége nevezi ki. A bizottság az elválás módozatait végérvé-
nyesen megállapítván, kimondja az elválást, és eljárásáról mindkét egyházkerületnek jelentést tesz. 

6. §. Ha az egyik egyház híveinek önálló anya- vagy leánygyülekezetté alakulása 
által az elhagyott egyház hívei annyira elgyengülnének, hogy szinte önálló anya- vagy leány-
gytilekezetet többé nem alkothatnak, a másik egyház önállóvá lett gyülekezete köteles őket, 
mint csatlakozottakat befogadni, azon kötelezettségek leendő teljesítése mellett, melyek ezen 
egyezség harmadik fejezetében a nem egyesült, csak csatlakozott gyülekezet tagjaira nézve 
irányt adók, a nélkül azonban, hogy a részükre az elváláskor esett vagyont vagy annak bár-
mely részét követelhetné. 

Ezen vagyon egészben a csatlakozott felekezet által kizárólag azon czélra gyümöl-
csöztetendő, hogy így idővel vagyonilag megerősödve ezen egyház hívei is önálló gyülekezetet 
alkothassanak. 

7. §. Az egyesült egyházközségekben is jogukban áll az ott kisebbségben lévő egy-
házhoz tartozó híveknek minden olyan alkalommal, a midőn lelkészi szolgálatra szükség van, 
külön költségükre saját egyházuk hitvallását követő lelkésznek szolgálatát igénybe venni. 

8. §. Egyesült anyagyülekezetekben: 
a) az anyakönyvek közösek; 
b) a lelkész a nyilvános úrvacsorát mindkét egyház híveinek külön, és pedig először 

saját egyháza híveinek, az illető hívek egyházának hitvallása szerint, köteles kiszolgáltatni; 
tehát az ev. ref. hitvallást követőknek kenyérrel, az ág. hitv. követő evangélikusoknak pedig 
ostyával. így köteles gyóntatni, illetve úrvacsorát kiszolgáltatni a betegeknek is ; 

c) a két egyház confirmálandó növendékeit köteles a lelkész külön órákban egymástól 
elkülönítve oktatni, a confirmálást azonban mindkét egyház növendékeivel külön, saját hitval-
lású lelkészük végzi. A megtörtént confirmatióról a confirmáló lelkész köteles anyakönyvet 
vezetni. Egyik egyház növendékét még a szülők határozott kívánatára sem szabad a másik 
egyházba átconfirmálni, sem befogadni. Nem szabad a lelkésznek magyarázatai alkalmával a 
másik egyház hitelveit birálni vagy sérteni; 

d) a vallástani tárgyakban mindkét egyház növendékeit a tanító köteles együttesen 
oktatni, kivételével a nem saját egyháza hittanának, a melynek tanítása az egyesült egyház 
lelkészének kötelességét képezi. 

9. §. Egyesült 1 eány gy ül ekez etek ben : 
a) az egyesült leánygyülekezet mindkét egyházához tartozó hívekről és gyermekek-

ről a tanító mindkét egyház illetékes anyagyülekezeti lelkészének külön számol. 
Ha mindkét egyház egyházkerülete megadta a tanítónak (a ki esetleg praeoráns 

levita vagy facultált egyén) a keresztelhetési engedélyt: szigorú kötelessége a tanítónak az 
14* 
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általa végzett keresztelésekről, mindkét protestáns egyház híveiről külön-külön, pontos jegy-
zéket vezetni és ezen jegyzéket minden hó végével külön-külön mindkét illetékes anyagyüle-
kezet lelkészi hivatalának beküldeni, valamint annak kézhezvételéről a választudósításból, melyet 
önigazolás végett kérni és megőriznie kell, meggyőződést szerezni. Ha az egyesült leány-
gyülekezet mindegyike egy és ugyanazon ugyancsak egyesült anyaegyházközséghez tartozik, 
a tanító a mindkét részre kereszteltekről csak egy jegyzéket vezet; 

ha a keresztelhetési engedély csak az egyik egyházkerület által van a tanítónak 
megadva, a másik egyházhoz tartozók keresztelésétől óvakodni köteles ; a jogosan kereszteltekről 
vezetett jegyzéket pedig az illetékes anyaegyházközség lelkészének az előbbi pont szerint nyújtja be; 

c) a két egyházhoz tartozó növendékek confirmatiói oktatását és a hittantanítást a 
tanító külön órákban — az ezen oktatást az anyagyülekezetekben szabályozó 8. §. c), cl) 
pontjai szerint — tartozik teljesíteni; a vallástan többi tárgyaiban az oktatás közös. Úgy a 
külön, mint a közös órákban a tanító kerülje mindazt, a mi bármelyik egyházhoz tartozó 
hívek hitvallásbeli érzékenységét a legcsekélyebb mérvben is sérthetné ; 

cl) bármelyik egyház halottait az egyesült leánygyülekezetben a tanító csak akkor 
temetheti el, ha a felek a halálesetet illetékes anyagyülekezetük lelkészénél bejelentették és a 
lelkésztől az eltemetésre engedélyt hoznak. E szabály alól kivétel csak távol eső leánygyüle-
kezetekben van megengedve és csak akkor és azon tanítónak, ha és a melyik tanítónak az 
illetékes egyházmegyei gyűlés, tekintve az anyagyülekezet távolságát, egyszer s mindenkorra 
engedélyt adott a távollevő illetékes anyagyülekezetbeli lelkész külön engedélye nélküli temet-
hetésre. Ezen esetben azonban köteles a tanító az általa eltemetett halottakról pontos jegyzéket 
vezetni s azt az illetékes anyagyülekezeti lelkészi hivataloknak minden hó végén pontosan 
beküldeni s annak kézbevételéről ezen §. a) pont szerint meggyőződést szerezni. 

IH. rész. Csatlakozott gyülekezetek. 

10. §. Nem egyesült, csak csatlakozott anya- vagy leányegyházközségeknek azon 
egyházközségek tekintetnek, a melyekben az illető helyen az egyik protestáns egyháznak van 
anya- vagy leány gyülekezete, a másik egyháznak pedig sem helyben, sem 6 km., vagyis olyan 
távolságban, a hová hívei nagyobb költség és alkalmatlanság nélkül templomba járhatnának és 
gyermekeiket is iskolába járathatnák, sem anya-, sem leánygyülekezete nincs Ez utóbbi egy-
ház hívei az előbbi egyház anya- vagy leánygyülekezetéhez csatlakozottaknak jelentetnek ki. 
Mindkét egyház főhatósága kölcsönösen elismeri, bogy ily helyeken saját híveit mindig a másik 
•egyház híveivel csatlakozási viszonyban levőnek tekinti s minden egyházi viszonyaikat az 
alábbiak szerint intézik és bírálják el 

11. §. Ily csatlakozási viszonyban levő gyülekezetek, akár anya-, akár leánygyüle-
kezetek legyenek azok, mindig csak az egyik egyház jellegével bírnak; a gyengébb egyház-
hívek pedig ehhez csatlakoznak, akár jár ki hozzájuk évenkint egyszer vagy többször saját 
egyházuk illetékes anyagyülekezetbeli lelkésze, akár nem. 

12. §. Ezen csatlakozott gyülekezetekben: 
a) a lélekpénzt, párbért, közmunkát, gabonát, szóval mindennemű egyházi adót, 

úgyszintén tandíjat és stólát mindig ugyanazon kulcs szerint tartoznak fizetni mindkét egyház 
hívei a jelleget adó gyülekezet pénztárába, azonban a csatlakozott másik egyház híveitől be-
szedett egyházi adónak felét, a tandíj és stóla ide nem számíttatván, a jelleget adó gyülekezet 
pénztára, a csatlakozottak illetékes anyagyülekezete pénztárának köteles átszolgáltatni. 

A közmunka akár természetben, akár pénzben, mindig egészen a jelleget adó egy-
házközség javára rovandó le. 

Ezen egyházi adók kivetését mindig a jelleget adó gyülekezet eszközli a csatlakozott 
egyház híveire is. Az ezen kivetést neheztelő fél azonban panaszával saját illetékes felebbviteli 
hatóságához fordulhat, a mely a kivetést eszközlött gyülekezet egyházának törvényei szerint 
bírálja el a panaszt ; 

b) a jelleget adó gyülekezet temploma, iskolája, lelkész vagy tanító lakának építési 
költségeihez a csatlakozott egyházhívek csak önkéntes adományokkal járulhatnak; azonban a 
rendes javítási és fentartási költségeket a testvéregyházhívekkel közösen egyforma kulcs sze-
rint viselik; mégis a mennyiben ezek a közpénztárból fedeztetnek, e czímén a csatlakozottak 
ellen külön kivetésnek helye nincs, viszont, ha ezen rendes javítási és fentartási költségek 
külön kivetés útján fedeztetnek, a csatlakozottakra eső összeg fele nem szolgáltatandó át az 
a) pont szerint illetékes saját anyagyülekezetbeli pénztárnak ; 

c) olyan gyülekezetben, a hol az egyházi terhek birtokaránylag szoktak kivettetni, 
a vegyes házasságban élő hívek föld- és házbirtokára eső mindennemű egyházi fizetés azon 
házastárs egyházát illeti, a melyiknek a nevén a birtok telekkönyvileg áll, vagy a kit az 
tulajdonjogilag illet. 
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13. §. Csatlakozott gyülekezetben a jelleget adó egyházhívek templomának, iskolájá-
nak, harangjainak és temetőjének, utóbbiban mindegyik testvér saját egyházának hagyománya 
szerinti használatához joga van, a csatlakozott egyházi híveknek ugyanazon feltételek mellett, 
mint a jelleget adó testvérgyülekezet híveinek, és pedig akár ki szokott járni a csatlakozott 
egyház anyagyülekezetbeli lelkésze nyilvános istentiszteletet tartani, temetést vagy más functiót 
végezni, akár nem. 

14. §. Bármelyik csatlakozott egyház tagjainak mindenkor jogukban áll minden egy-
házi functiót saját hitvallású illetékes lelkészükkel saját költségükre végeztetni. E czélra a 
jelleget adó gyülekezet köteles a templomot vagy imaházat a csatlakozott felekezetek részére 
akár nyilvános isteni tisztelet, akár halotti gyászbeszéd, esketés vagy keresztelés, vagy egyéb 
egyházi cselekmény végezhetése végett, azon meghatározott órákon kívül, a melyekben a jel-
leget adó egyházközség nyilvános isteni tisztelete tartatni szokott, átengedni. 

15. §. Gyülekezeti elöljárók ilyen gyülekezetekben az egyházi adót fizető liívek 
száma arányában mindkét egyház hívei közül választandók. 

16. §. Nem egyesült, csak csatlakozott gyülekezetekben, ha a csatlakozott egyház 
híveinek lélekszáma és vagyoni ereje annyira növekednék, hogy egyházi adója és egyéb járan-
dósága egészben a jelleget adó egyház híveiét eléri vagy megközelíti, joguk van a felsőbb 
egyházi hatóságuknál lépéseket tenni az iránt, hogy egyesült gyülekezetté alakulhassanak, a 
mely esetben mindkét egyház híveinek kölcsönös jogai és kötelezettségei mindkét egyházhívek 
egyházi felsőbbsége által megerősített, méltányos alapon kötött, tüzetesen intézkedő szerző-
désbe foglalandó. 

17. §. Ha pedig a csatlakozott egyház hívei önálló anya- vagy leánygyülekezetté 
alakulnának, ez esetben a gyülekezet eddigi ingatlanai, egyházi és iskolai épületei s egyéb 
vagyona marad az eddigi jelleget adó egyházgyülekezetéé, abból a csatlakozottak sem részt, 
sem semmiféle kártérítést vagy visszafizetést nem követelhetnek, sőt — a mennyiben a külön-
válás által az eddigi jelleget adott egyházgyülekezet annyira meggyengülne, hogy mint önálló 
gyülekezet magát fentartani nem képes és az önállóvá lett másik egyházgyülekezethez kiván 
csatlakozni — ez most már mint jelleget adó köteles azt, mint most már csatlakozottat, a 
6. §. értelmében és feltételei mellett befogadni. 

18. §. A csatlakozott viszonyban levő s jelleget adó anyagyülekezetben: 
a) a lelkész — a mennyiben a csatlakozó egyházhívek egyes esetekben saját hit-

vallású lelkészük functióját igénybe venni nem kívánják — köteles a confirmálás kivételével 
minden egyházi functiót teljesíteni; a csatlakozott egyházhívek kisdedeinek általa teljesített 
keresztelését vagy külön anyakönyvbe, vagy szám nélkül saját anyakönyvébe, az általa el-
temetett halottakat saját anyakönyvébe bevezetni és azokról [minden év végén — anyakönyvi 
ívén — az eredeti bejegyzéssel szórói-szóra megegyező aláírt másolatot, illetve kivonatot küldeni 
a csatlakozott egyházhívek illetékes anyagyülekezetbeli lelkészének. 

V) Minden stóla a fungáló lelkészt és tanítót illeti s a hívektől — nem fungáló 
egyházi hivatalnok stólát nem követelhet. 

c) A lelkészeknek, a csatlakozott egyházhívek gyermekeit még a szülők határozott 
kívánatára sem szabad a keresztelés vagy a konfirmálás alkalmával más egyház tagjául beje-
gyezni, mint a melyikhez az állami törvény szerint tartoznak. 

d) Csatlakozott viszonyban levő anyagyülekezetben a tanítók a csatlakozott egyház-
hívek tanköteles gyermekeire nézve kötelesek magukat a 8. §. d) és 9. §. c) pontjában fog-
lalt szabályokhoz tartani. 

19. §. A csatlakozott viszonyban levő a jelleget adó leánygyülekezetben a tanító — 
ha neki egyik vagy mindkét egyház egyházkerülete által keresztelhetési engedély van adva — 
ez esetben az általa kereszteltekre, nemkülönben a csatlakozott hitfelekezetbeli gyermekek 
vallásoktatására, confirmatióra előkészítésére és mindkét egyházhoz tartozó hívek halottainak 
eltemetésére nézve köteles magát azon utasításokhoz tartani, melyek az egyesült leányegyház-
községek tanítói részére a 9. §-ban előírva vannak 

20. §. Csatlakozottaknak tekintendők mindkét egyház részéről — a mennyiben saját 
hitvallású lelkipásztorok által való gondozásukról intézkedve nincs — a másik protestáns egy-
ház kebelébe tartozó katonák, valamint a rabok — s ezek lelki gondozását a testvéregyház 
lelkésze a csatlakozottakra érvényes szabályok szerint köteles eszközölni. 

IV. rész. Szórványok. 
21. §. Szórványokban élő híveknek csak azon protestáns hívek tekintetnek, a kik 

oly községben vagy helyen laknak, a melyben és a hol egyik protestáns egyháznak sincs sem 
anya- sem leánygyülekezete. Ezek saját egyházuk anya- vagy leánygyülekezetének kötelékébe 
tartoznak, annak lelki gondozása alatt állanak, egyházi adó és egyéb járandóságaikat is oda 
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fizetik és a testvéregyház anya- vagy leánygyülekezetének pénztárába semminemű adót vagy 
más járulékot nem tartoznak fizetni ; de ha a testvéregyházgyülekezet lelkészének vagy tanító-
jának szolgálatát — a rendes díjak fizetése mellett — igénybe óhajtják venni: az tőlük 
meg nem tagadható. 

V. rész. Vegyes intézkedések. 

22. §. Vegyes házasok esketésénél joga van a jegyeseknek bármelyik egyház lelké-
szének szolgálatát igénybe venni. Az esketést az eskető lelkész saját anyakönyvébe jegyzi be 
és a stóla is őt illeti, de tartozik a másik fél illetékes lelkészét az esketésről értesíteni. 

23. §. Vallásváltoztatás esetén, úgy a kilépésre jelentkezésnél, mint a felvétel el-
fogadásánál, mindenkire nézve, saját hitfelekezetének lelkésze illetékes. 

Az állami, községi és felekezeti nép- és középiskolákban a vallásoktatás mikéntjére 
nézve a következő megállapodások jöttek létre: 

24. §. Minden olyan tanintézetben, a melyben mindkét protestáns egyház kebelébe 
tartozó tanulók vannak, hitoktatója azonban csak az egyik egyháznak van, ez köteles a másik 
protestáns egyházhoz tartozó növendékeket is a saját egyházához tartozó növendékekkel együtt — 
egyenlő feltételek mellett — a vallástani tantárgyakban oktatni mindaddig, míg a másik egy-
ház főhatósága a saját egyházához tartozó növendékek hitoktatásáról másként nem gondosko-
dik. Tartozik azonban minden ilyen hitoktató az általa hitoktatásban részesített másik protes-
táns egyház növendékeinek névsorát, a tanév első hónapjának közepéig ezen növendékek illetékes 
egyházi főhatóságához beküldeni, a tanév végén pedig a tanítás eredményéről ugyanoda jelen-
tést tenni. 

25. §. Bármelyik protestáns egyház tanintézeteiben a köztartást a testvér protestáns 
egyház kötelékébe tartozó tanulók is igénybe vehetik ugyanazon feltételek mellett, mint a saját 
egyházkötelékébe tartozó tanulók, s az arra érdemesek — a körülményekhez képest — egyéb 
jótéteményekben is részesítendők. 

Ezen testvéri egyezséget, az egyezkedő két protestáns egyház mindenike, saját tör-
vényei szerint kötelező erőre emeli, és gondoskodni fog, hogy az azokban foglalt határoza-
toknak minden megsértése fegyelmi vétségnek nyilváníttassék, a melynek elbírálására az illető 
egyháztagoknak, vagy egyházi tisztviselőknek saját egyházi bíróságai illetékesek. A hozott íté-
letek, a másik testvéregyház hatóságával mindenkor közlendők. 

Fenti egyezség megállapíttatott a magyarhoni ev. ref. és ág. hitv. ev. egyházat 
közösen érdeklő ügyekre kiküldött együttes bizottság által az 1900. évi márczius hó 6-án 
tartott ülésében. 

Tisza Kálmán s. k., 
az együttes bizottság ezen ülésének elnöke. 

Br. Prónay Dezső s. k., 
a magyarhoni ev. egyház egyet, felügyelője. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k., 
mint a közös bizottság ülésének jegyzője. 

Széli Kálmán s. k., 
b. jegyző. 



III. F Ü G G E L É K . 

AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK 

N É V S O R A . 

I. Az egyházunkat s az evang. református egyházat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottság. 

Báró Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Ihász Lajos, 
dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, Zsilinszky Mihály, Győry 
Elek, báró Podmaniczky Géza, Kubinyi Géza, Horváth Sándor (budapesti), Sztehló Kornél. 

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

b) a kerületek püspökei és felügyelői; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai; 
cl) a nyolez osztályú közép- és 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 nyolez 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, 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. Wágner 
Géza, Zsigmondy Géza, 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, Ihász Lajos, Raab 
Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Bachát Dániel, Terray Gyula, 
Glauf Pál, a theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből választandó nyolez és 
a theologiai akadémia tanári karából választandó egy tag. 

V. A lelkészvizsgáló bizottság. 
1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai: dr. Samarjai Emil, dr. Dobrovits 

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

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai: dr. Rátz Ottó, 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, 
Glauf Pál, Csiskó János, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagjai: Czékus László, 
Zemán János, Kubinyi Albert, Mayer Endre. 

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

egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, a négy 
egyházkerületi püspök, Fabiny Teofil, Beniczky Árpád, gróf Zay Miklós, Barcza Géza, Bélák 
István, báró Podmaniczky Géza, Győry Elek, Szontagh Pál (gömöri), Händel Vilmos, 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 az egyházkerületi felügyelők és püspökök, továbbá : 

Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, báró Podmaniczky Géza, Szontagh Antal 
(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, báró Podmaniczky Gyula, Scholtz Gusztáv, Góbi Imre, Láng Lajos, Perlaky Elek és 
Bendl Henrik, és hivatalánál fogva az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője. 

VIII. A számvevőszék. 
Dr. Győry Elek és Poszvék Sándor elnöklete alatt: Farbaky István, Günther M.  

Vilmos, Perlaky Elek, dr. Králik Lajos, Bachát Dániel, Radványi István, Materny Lajos, 
Scholtz Gyula (min. tan.) és Kubinyi Géza. 

IX. Az egyetemes számvizsgáló bizottság. 
/ 

Az egyetemes számvevőszék elnöksége alatt: Günther M. Vilmos, Laukó Károly, 
Perlaky Elek, Glauf Pál. i, 

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, Zsilinszky Mihály, Szentiványi 
Árpád és Glauf Pál, utóbbi úgy is mint ügyvivő. 

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

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

XIII. Egyetemes törvényszék. 
Világiak: dr. Láng Lajos (1905.), Perlaky Elek (1905.), Lányi Bertalan (1905.), 

Kubinyi Aladár (1905.), Laszkáry Pál (1902.), Fördös Vilmos (1905.), Rohonyi Gyula (1902.) 
és Hevessy Bertalan (1902.). 

Egyháziak: Kund Samu (1902.), Török József (1905.), Terray G^ula (1905.), Svehla 
János (1902.), Stettner Gyula (1902.), Veres József (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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