
A magyarországi 

ágostai hitv. ev. egyház Í90J. évi november Í3.f 14» és Í5. napjain Budapesten 

megtartott egyetemes közgyűlésének 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . S 

E gyűlés br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivata-
lára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. 

Jelen 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 és egyet, törvényszéki biró. 

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 
Perlaky Elek 
Lányi Bertalan 
Kubinyi Aladár 
Laszkáry Pál 
Fördős Vilmos 
Rohonyi Gynla 
Hevesy Bertalan 
Góbi Imre 
Fischer Miklós 

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

Kund Samu 
Török József 
Terray Gyula 
Svehla János 
Stettner Gyula 
Veres József 
Csisko János 

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

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

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel-
ügyelője. 

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

ügyelője. 

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

Szlávik Mátyás, theologiai dékán. 



C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

L 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: 

Dr. Berzsenyi Jenő 
Bélák István 
Dr. Purgly Sándor 

Szalay Ferencz 
Horváth Sámuel 
Bognár Endre 
Horváth Sándor (paksi) 
Lőw Fülöp 
Czuppon Sándor 
Németh Pál 
Laucsek Jónás 

Gombócz Miklós és Hollós János, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Kapi Gyula 
Kiss Jenő 
Berzsenyi Dezső 
Dr. Andorka Elek 
Dr. Földváry Elemér 
Dr. Fischer Sándor 
Fischer Károly 
Szeniczey Géza 
Berzsenyi Sándor 
Purgly László 
Ostffy Lajos 

Varga Gyula 
Sántha Károly 
Tomka Gusztáv 
Turcsányi Endre 

II. A dunánínnení egyházkerületből: 

Szontagh Pál 
Br Solymossy Ödön 
Beniczky Árpád 
Farbaky István 
Gr. Zay Miklós 
Günther M. Vilmos 

a) Megbízó levéllel: 

Raab Károly 
Hering Lajos 
Wladár Miksa 
Ringbauer Gusztáv 
Hollerung Károly 
Krnpecz István 
Moczkó János 
Fürst János 
Krizsán Zsigmond 

Markusovszky Sámuel és Jezsovics Károly, tanárok. 

Szontágh Antal 
Dr. Kéler Zoltán 
Szilvay Gusztáv 
Svehla Gyula 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Schleiffer Károly 
Bándy Endre 
Biszhup Béla 
Stromp László, theologiai tanár 

III. A bányai egyházkerületből : 

Fabiny Theofil 
Br. Podmaniczky Gyula 
Fabiny Gyula 
Haász Antal 
Csipkay Károly 
Wagner Géza 

a) Megbízó levéllel: 

Belohorszky Gábor 
Kramár Béla 
Bachát Dániel 
Petrovits Soma 
Svehla Gusztáv 
Morhács Márton 
Abaffy Miklós 
Lauko Károly 

Benka Gyula és Bukovszky János, tanárok. 
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b) Jegyzőkönyvi kiv< 

Br. Podmaniczky Géza 
Dr. Szelényi Aladár 
Solcz Gyula 
Osztroluczky Miklós 
Zsigmondy Géza 
Ivánka Pál 
Dr. Malczovich László 
Dr. Zolnay Jenő 
Bulla Sándor 
Br. Solymossy Lajos 
Dr. Hösz Mihály 
Dr. Mágócsy Dietz Sándor 
Vasskó Endre 
Földváry Elemér 
Kaufmann Kamii 
Dr. Haberern J. Pál 

Famler G. Adolf 1. 
Horváth Sándor 
Schranz János 
Scholtz Gusztáv 
Bierbruuner Gusztáv 
Kruttsehnitt Antal 
Vitális Gyula 
Galle István 

IV. A tiszai egyházkerületből : 

a) Megbízó levéllel: 

Szentiványi József 
Dr. Markó Sándor 
Mitnich Kálmán 
Kubinyi Géza 
Benczúr Géza 
Meskó László 

Dianiska András 
Wéber Sámuel 
Simkovics János 
Székely Gyula 
Weisz Antal 
Masznyik Gyula 
Hrobony János 

Oravecz Mihály és Martinyi József, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Hámos László 
Dr- Zelenka Lajos 
Szentiványi Márton 
Kulcsár Károly 
Ujlaky Jenő 

Szopkó Róbert 
Madarász Pál 
Hronyecz József 
Adorján Károly 
Geduly Henrik 

1. (P.) Ünnepélyes templomi istentisztelet után, az egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelő a pesti egyház Deák-téri disztermében egybegyűlt nagyszámú gyűlési tagokat meleg 
szavakkal üdvözölvén, a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést : 

Midőn az új század elején, annak első esztendejében tisztelettel üdvözlöm evang. 
egyházunknak egyetemes közgyűlésünkön egybegyűlt tagjait, mindenekelőtt arra kell utalnom, 
a mi a kezdődő századnak az egyházra nézve legnagyobb fontosságú jelensége. Kétségtelen, 
hogy a legújabb időkben a közfigyelem nagyobb mértékben fordul a vallásos kérdések felé. 
Kétségtelen, hogy a közel múlthoz viszonyítva a vallásos érzés vagy legalább annak kiilső 
nyilvánulásai élénkebbeknek látszanak. A vallásos érzés ezen megélénkülésén örvendenünk 
kellene. De a vallásos érzés ezen külső nyilvánulásainak megélénkülése mellett élesebbekké 
válnak a felekezeti ellentétek is és a felekezetek közötti viszony oly irányban ke^d módosulni, 
a minő irányban való fejlődés a hazánkban a közel múltban uralkodó szellemmel szemben 
legalább is meglepő. Ennélfogva természetes, hogy egyházunknak jövője az, a mi első sorban 
foglalkoztat, a mi gondolkodásunknak és gondoskodásunknak legfőbb tárgya. 

Nem nehéz annak az okát felderíteni, hogy miért lett ismét élénkebb az érdeklődés 
a vallási kérdések iránt. 

A mult században oly meglepő, olyan óriási volt a haladás az anyagi téren s oly 
meglepő a természettudományok haladása is, hogy az szinte elkápráztatta az emberiséget. De 
sem az ipari termelés, a közlekedés, szóval az összes anyagi javak előállításánál feltűnő óriási 
haladás, sem a tudománynak bámulatos fejlődése nem adta meg az emberiségnek azt, a mit 
ettől várt. Nem tette boldogabbá az emberiséget, sőt az óriásinak látszó haladással legalább 
arányban álló, viszonylagos megelégedésnek sem lett forrásává. 

Odafordul tehát az emberiség ismét, a hova csalódások és kiábrándulások után for-
dulnia kell. Megnyugvást keres a keresztyén hitben, mert új eszmét, melynek erkölcsi értéke 
lenne és a melynek lényege ne volna meg a keresztyénségben, a lefolyt 19 század, a tudo-

1* 



4 

2—3. mány rendkívüli haladása mellett mégsem alkotott, mégsem hozott létre. A valódi keresztyénség 
most is az az eszmény, a melytől még nagyon távol állunk és a melynek megközelítése az 
emberiség legjobbjainak törekvése. Ámde az emberiség a megnyugvást a hitben is csak úgy 
és oly mértékben fogja megtalálni, a minő mértékben megközelítheti a tiszta, a valódi keresz-
tyénséget. 

A keresztyénség lényege pedig nem más, mint a vallásosságnak és erkölcsiségnek 
azonossága. 

Ebből vonhatunk következtetést a különböző keresztyén felekezetek jövője tekin-
tetében is. 

A keresztyénség örök igazságai felette állanak az idők változásainak, de a szegény, 
gyarló ember azon törekvései, a melyek ezen örök igazságok megvalósítására irányulnak, az 
ember gyarlóságánál fogva nagyon is alá vannak vetve az emberiség minden viszontagságainak. 
Ebben keresem én okát és magyarázatát a különféle keresztyén felekezet keletkezésének. 

Az egyházak, mint külső társadalmi szervezetek, bizonyos mértékig összefüggnek az 
állami alakulásokkal és egyéb társadalmi viszonyokkal és törekvésekkel is. Ezeket a viszo-
nyokat sem szabad szem elől tévesztenünk és számolnunk kell a gyakorlati élet követelmé-
nyeivel is. 

Mindezekből már most önként következik, hogy a vallásos érzés megélénkülésének 
oka az erkölcsi megújulás után való vágy és törekvés, és azé az egyházé a jövő, a mely, 
mint társadalmi szervezet, az emberiség erkölcsi megújulására irányuló törekvésében a leghatá-
sosabbnak fog bizonyulni. 

Bízzunk abban, hogy ez evangéliumi egyházunk, és ezen tanácskozásainkat is, a melyek-
nek feladata egyházi közigazgatási ügyeinknek intézése, kezdjük meg ezzel a bizalommal. 

A közgyűlés a gyűlési tagok osztatlan figyelmével, általános helyeslésével 
kisért s mély hatást tett elnöki megnyitónak egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
való felvételét közlelkesedéssel elhatározza. 
2. (Zs.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei megbízó-leveleiket 

és igazolványaikat beadván, a határozatképes számban megjelentek jegyzéke össze van állítva. 
Tudomásul szolgál. 

3. (Zs.) Olvastatott az egyetemes felügyelő következő évi jelentése : 
1. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve fölterjesztetett a magyar kir. vallás-

és közoktatásügyi ministeriumhoz, valamint Horvát- és Szlavonország bánjához. 
2. Mult évi egyetemes gyűlésünk által elrendelt fölterjesztések a kormányhoz meg-

történtek. 
3. Tisztelettel bemutatom a vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak az erdélyi püspöki 

czím tárgyában történt fölterjesztésünkre válaszul érkezett leiratát. 
4. Továbbá tisztelettel bemutatom a vallás- és közoktatásügyi magyar kir. ministe-

riumnak leiratát, a melylyel válaszul mult évi egyetemes gyűlésünk 121. számú határozatával 
elrendelt fölterjesztésünkre, közli a közös hadügyministerium átiratát az evangelikus tábori 
lelkészek ügyében. 

5. A vallás- és közoktatásügyi ministerium az állam részéről fizetéskiegészítésben 
részesülő lelkészek mellett alkalmazott segédlelkészek javadalmazásának bizonyos esetekben való 
kiegészítésére az 1890-ik évre 8000 koronát és az 1901-ik évre 8000 koronát utalványozott. 
Az erre vonatkozó leiratokat tisztelettel bemutatom. 

Ezen átalányból a dunáninneni egyházkerület püspökének előterjesztésére a podlu-
zsányi egyházban alkalmazandó segédlelkész javadalmazására 500 koronát utalványoztam, mely 
egyház lelkésze súlyos és hosszas betegség miatt hivatalos teendőinek végzésére képtelen. Kérem, 
hogy ezen jelentésemet tudomásul venni méltóztassék. 

6. A közalap gyarapítására a folyó évre utalványozott 100,000 korona országos 
segélyt az egyetemes egyház részére a pénztárossal felvettem. 

7. Tisztelettel bemutatom a vallás- és közoktatásügyi minister 30,839. számú leiratát 
az utónév (keresztnév) anyakönyvi kiigazítása tárgyában. 

8. Mult évi egyetemes gyűlésünk 71. számú határozata értelmében értesítettem az 
ev. ref. convent elnökét, hogy egyetemes egyházunk közgyűlése a nagy-gerezsdi egyezségben 
megállapított elvek szem előtt tartásával készített és megállapított új egyezséget elfogadta és 
megerősítette 

9. A zágrábi evang. egyház a dunántúli egyházkerület püspökéhez intézett iratában 
kijelentette, hogy a dunántúli egyházkerületünkhöz kiván csatlakozni. 

10. Az egyházkerületek arányosításánál fogva, egyrészről a nógrádi, hon ti és barsi 
esperességek, másrészről a bányai egyházkerület között, bizonyos alapítványokra nézve fenforgó 
vitás ügy eldöntésére hivatott választott bíróság megalakult s elnökévé választott. A nógrádi, 
honti és barsi esperességek meghatalmazottja a kereset beadására felszólíttatott. 

11. Néhai Busbak Ádám hagyományából befolyt 3550 korona és annak némi időközi 
kamata, a záloglevelek alacsony árfolyamánál fogva elégséges volt 4000 korona névértékű 
záloglevél vásárlására. A hagyományozott tőke tehát névleges értékben a megállapított 4000 korona 
összegre emelkedett. 
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Ennélfogva indítványozom, hogy a hagyományozott tőke kamatai a theologiai 4—5. 
akadémia 1902. évi költségvetésébe már fölvétessenek és a theologiai akadémia javára 
fordíttassanak. 

12. A theologusok otthonának ügyében kiküldött bizottság ülését Pozsonyban a hely-
szinén megtartotta és az Otthonra felügyelő tanár lakására vonatkozólag a szükséges intéz-
kedéseket a pozsonyi egyházzal egyetértőleg megtette. 

13. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
14. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 66. pontjára vonatkozva jelen-

tem, hogy Veres József békésmegyei esperes úr a szarvasi istentiszteletek rendjére vonatkozólag 
az egyetemes gyűléshez intézett felebbezését visszavonta. 

15. A mult évi egyetemes gyűlés folyama alatt Kovács Sándor és Hornyánszky 
Aladár tették le a theologiai tanári vizsgálatot. 

16. Az egyetemes egyházi törvényszék a mult évben a következő ügyekben ítélt: 
a felső-jeszeni gyülekezet szavazatának érvénytelenítése tárgyában ; 
a neczpáli gyülekezet szavazatának érvénytelenítése tárgyában ; 
a turáni gyülekezet szavazatának érvénytelenítése tárgyában ; 
a szucsáni gyülekezet szavazatának érvénytelenítése tárgyában ; 
a Háj községben tartott felügyelőválasztás ügyében; 
az ó-verbászi lelkészválasztás ügyében; 
a felpéczi gyülekezetnek Matkovics László jogutódai elleni ügyében ; 
Kovácsi Gyula sókúti lelkész fegyelmi ügyében; 
Czimmermann Mihály kiskéri tanító ügyében ; 
Riczinger Ignácz görgiezei tanító fegyelmi ügyében. 
Ezen ítéleteket tisztelettel bemutatom. 
Végre mély megilletődéssel emlékezem meg azon gyászos veszteségekről, melyek a 

lefolyt évben egyetemes egyházunkat érték. Dr. Pulszky Ágoston urat, dr. Matuska Péter urat 
szólította ki az isteni végzés az élők sorából. Mindketten egyházi szervezetünk különféle foko-
zatain, de különösen egyetemes gyűléseinken is tevékeny részt vettek egyházi ügyeink intézé-
sében. Buzgó tevékenységükért adjunk hálát kegyeletes megemlékezésünk kifejezésével. 

Az ev. ref. egyházhoz való testvéri viszonynak érzeténél fogva kegyeletes részvéttel 
kell megemlékeznünk a testvéregyház azon megdöbbentő és súlyos veszteségéről is, mely a 
dunamelléki ev. ref. egyházkerületet főgondnokának, Szilágyi Dezsőnek váratlan halálával érte. 
Közéletünk egyik legkiválóbb harczosa volt ő, a ki az ország közügyeire nagy befolyást gya-
korolt. Politikai pályájának jellemzése és méltatása nem lehet feladatom. De a magyarhoni 
Protestantismus összetartozásának érzésénél fogva lehetetlen mély megilletődés nélkül gondol-
nunk arra a nagy veszteségre, mely az egész magyar protestantismust érte, midőn az olyan 
kiváló képzettségű és képességű tagjától fosztatott meg, a minő Szilágyi Dezső volt. 

Budapesten, 1901. november 12. 
b. Prónay Dezső, 

egyet, felügyelő. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést elismerés nyilvánítása mellett 
tudomásul veszi azzal, hogy annak külön határozatot igénylő pontjai külön, egyéb-
ként pedig a mult évi jegyzőkönyv illető pontjainál fognak fölvétetni. 
1. (Zs.) Fölvétetett az elnöki jelentés ama pontja, a mely megemlékezik azon gyászos 

veszteségekről, melyek a lefolyt évben egyetemes egyházunkat dr. Pulszky Ágost és Matuska 
Péter elhalálozása által érték. 

Az ^ egyetemes közgyűlés mély megilletődéssel veszi tudomásul, hogy 
dr. Pulszky Ágostont és dr. Matuska Pétert, kik mindketten egyházi szervezetünk 
különféle fokozatain, de különösen egyetemes gyűléseinken is tevékeny részt vettek 
egyházi ügyeink intézésében, az isteni végzés az élők sorából kiszólította, És midőn 
buzgó tevékenységükért emlékezetüket hálás kegyelettel megörökíti, egyúttal elhatá-
rozza, hogy a megboldogultak hátramaradt családaink az egyetemes közgyűlés rész-
véte, jegyzőkönyvi kivonat kapcsán, levélileg kifejeztessék. 
5. (Zs.) Fölvétetett az elnöki jelentésnek ama része, mely a dunamelléki ev. ref. 

egyházkerületet főgondnokának, Szilágyi Dezsőnek váratlan halálával ért megdöbbentő és súlyos 
veszteségéről emlékezik meg. 

Az egyetemes közgyűlés mély megilletődéssel veszi tudomásul Szilágyi 
Dezsőnek, közéletünk egyik legkiválóbb harczosának, a ki az ország közügyeire 
nagy befolyást gyakorolt, gyászos és váratlan elhunytát. A megboldogult elköltözése 
nem csupán az ev. ref. testvéregyházra, hanem az egész magyar protestantismusra 
nézve is nagy és pótolhatatlan veszteség, és midőn az egyetemes közgyűlés az oly 
kiváló képzettségű és képességű egyházi és államférfiú emlékét kegyelettel jegyző-
könyvileg megörökíti, egyúttal elhatározza, hogy a dunamelléki ev. ref. egyházkerü-
letnek egyetemes közgyíílésünk részvéte átiratilag kifejeztessék. 
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6. (). (Zs.) Fölvétetett az elnöki jelentés 7-ik pontja alatt bemutatott következő minis-
teri leirat : 

30.839. szám. 
Két — nevezetesen a tiszántúli ev. ref. és a bányai ág. hitv. ev. egyházkerületben — 

előfordult anyakönyvi kiigazítási eset alkalmából fölmerült az a kérdés, vájjon a protestáns 
egyházakban a keresztelés ténye oly előfeltétele és alapja-e az anyakönyvvezetésnek, hogy a 
keresztelés alkalmával adott utónév minden körülmények között anyakönyvezendő s ki sein 
igazítható, akár tévedett legyen a keresztnévben a bejelentő, akár pedig maga a keresztelő lelkész ? 

Megoldandó pedig a kérdés azért, mert a felmerült két concret esetben a szóban 
forgó egyházkerületek püspökeitől vett jelentésben hitelvi alapokon nyugvó ellentét látszik 
fenforogni. 

A concret esetek a következők : 
I. Vida (Horváth) Julianna, helyesen Klára, ev. ref. leány anyakönyvi ügyében 1896. 

évi április 17-én 19,936. sz. alatt kelt s a tiszántúli ev. ref. püspökhöz intézett leiratommal meg-
engedtem, hogy a szóban forgó leánygyermeknek helytelenül anyakönyvezett Julianna kereszt-
neve Klárára igazíttassék ki. 

Engedélyeztem pedig e kiigazítást a nevezett püspöknek '/. alatt másolatban fekvő 
625/95. számú jelentése alapján, mely szerint az ev. ref. egyház hitelvei a keresztelési szer-
tartásnál — mint sacramentumnál — nem a névadás, hanem a keresztyén anyaszentegyházba 
való felvétel tényét tartják lényeges dolognak. 

Ez esetben tehát a püspök a kiigazítást nem tette függővé attól, hogy a kereszt-
vagy utónév a keresztelés ténye folyamán adatott-e vagy sem, hanem bizonyára attól, hogy 
a bejelentett utónév tekintetében a lelkész tévedett-e vagy sem. 

II. A második esetben újabban tárgyalás folyt ág. hitv. ev. Sustiák, helyesen Simkó 
János utónevének Györgyre leendő kiigazítása iránt, s ennek folyamán véleményét kértem az 
illetékes bányai ág. hitv. ev. püspöknek az iránt : vájjon nincs-e hitelvi akadály az ellen, hogy 
kiigazíttassék az a keresztnév, a melyre a gyermeket a hibás bejelentés folytán a lelkész 
tényleg megkeresztelte, habár ez a keresztnév más, mint a melyet a szülők gyermeküknek 
adni szándékoztak? 

Erre nevezett püspök 984/900. sz. alatt kelt s másolatban csatolt jelentésében azt 
a választ adta, hogy „noha az ág. hitv. ev. vallásnak oly idevágó hitelvi morálja nincs, mely 
szerint a keresztnévnek utólagos fölcserélése, illetve utólagos anyakönyvi kiigazítása megenged-
hető avagy meg nem engedhető volna, mégis, miután a keresztség oly szentség, melyet sem 
megismételni, sem azon utólag bármit is változtatni avagy módosítani a keresztség szentségének 
megsértése nélkül nem lehet : a keresztnévnek utólagos anyakönyvi kiigazítását sem most (azaz 
a szóban forgó esetben), sem pedig a jövőben el ne rendeljem. 

Ugy látszik tehát, hogy a bányai ág. hitv. ev. püspök általában kizártnak tekinti 
a keresztelés ténye folyamán nyert utónév (keresztnév) kiigazítását, szoros kapcsolatba hozván 
a keresztnevet a meg nem ismételhető s nem változtatható keresztelés tényével, míg ellenben 
a tiszántúli ev. ref. püspök szerint a keresztelés kiigazítható akkor, ha a lelkész a keresztelés 
ténye közben tévedett, azaz, ha a bejelentett keresztnévtől eltérő néven keresztelte meg és 
anyakönyvezte a szülöttet. 

Különösen figyelemmel kell lenni az elől felvetett kérdés elvi jelentőségére hitelvi szem-
pontból már arra a két eshetőségre is, hogy egy helyen (pl. György néven) bejelentett fiúszülöttet 
a keresztelő lelkész tévesen megkeresztelt és ez alapon anyakönyvezett más (pl. János Johan 
fiú, sőt leány, pl. Johanna) néven is ; valamint hogy megtörténhetett, miszerint a lelkész a 
szülöttet a bejelentett néven keresztelte és anyakönyvezte, de a bejelentés hibás volt, mert a 
szülők vagy nem a bejelentett nevet óhajtották gyermeküknek adni, vagy pedig már is volt 
egy, a bejelentett névvel azonos nevű élő gyermekük. 

Hogy a közhitelességgel vezetett felekezeti anyakönyvek kiigazítása körül követett 
és az 1895. deczember 31-én 71,588. sz. alatt kelt (R. T. II. 1686: 1.) rendeletemmel elhatá-
rozásomnak fentartott eljárás egyöntetűsége, valamint az ily anyakönyvek közokirati jellege 
érdekében a szóban forgó elvi jelentőségű kérdés megoldassék, van szerencsém a felügyelő-
séget felkérni, hogy a kérdés érdemében az egyetemes közgyűlés véleményét vélem közölni, 
illetve a társprotestáns egyházzal, a melyhez azonos tartalmú leiratot intéztem, lehetőleg egy 
és ugyanazon hitelvi álláspontot elfoglalni méltóztassék. 

Budapesten, 1901. évi május hó 15-én. Wlassics. 

Másolat. 629. sz. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspökétől. Nagyméltóságú 
Minister Úr! Nagyméltóságodnak folyó év és hó 13-án 12,656. sz. alatt Horváth Klára recte 
Julianna anyakönyvkiigazítási ügyével kapcsolatosan hozzám intézett azon kérdésére, hogy 
tekintettel arra, miszerint a kérdéses gyermek a keresztelési szertartás közben tényleg a Julianna 
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s nem a Klára nevet nyerte, a keresztnév ilynemű anyakönyvi megváltoztatása, illetve kiiga- 7—13, 
zítása, egyházi szertartás mellőzésével, vallási szempontból megegyeztethető-e ? Van szeren-
csém becses tudomására hozni, hogy miután hitelveink szerint a keresztelés szertartásánál, mint 
sacramentumnál, nem a névadás, hanem a keresztyén anyaszentegyházba való felvétel ténye 
a lényeges dolog: az anyakönyv fent jelzett értelemben való kiigazítását, illetve a kiigazítás 
elrendelését illetőleg ref. egyházunk részéről semmi akadály fenn nem forog. Mély tisztelettel 
vagyok Debreczenben, 1895. márcz. 28-án, Nagyméltóságodnak alázatos szolgája Kiss Áron s. k., 
püspök. Nagyméltóságú dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister úrnak 
Budapesten. 

Másolat. A bányai ág. h. ev. egyházkerület püspöke. 984/900 szám. Nagyméltóságu 
Miniszter úr ! Kegyelmes Uram ! Vonatkozással Nagyméltóságodnak f. é. ápr. hó 23-án 
27391. sz. a. kelt nagybecsű leiratára, melyben az iránt lettem felszólítva, vájjon Sustiák 
János állítólag helyesen Simkó György keresztnevének utólagos anyakönyvi kiigazítása nem 
képez-e hitelvi akadályt, van szerencsém az idetartozó iratok visszaszármaztatása kapcsán a 
következőkben válaszolni : Noha az ág. h. ev. vallásnak oly idevágó hitelvi normája nincs, 
mely szerint a keresztnévnek utólagos anyakönyvi kiigazítása megengedhető avagy meg nem 
engedhető volna, mégis miután a keresztség oly szentség, melyet sem megismételni, sem azon 
utólag bármit is változtatni avagy módosítani a keresztség szentségének megsértése nélkül 
nem lehet, azon tiszteletteljes kérelemmel járulok Nagyméltóságodhoz, hogy a keresztnévnek 
utólagos anyakönyvi kiigazítását sem most, sem a jövőben elrendelni ne méltóztassék. Fogadja 
Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását, melylyel vagyok Pilisen, 1900 évi 
május hó 8-án Nagyméltóságodnak kész szolgája Sárkány Sámuel s. k. püspök. 

Az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister kifejezett 
kívánságának megfelelve, az ügyet átteszi az egyházunkat és az ev. ref. egyházat 
közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz. 
7. (Zs.) Az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére a bizottság az ülés kez-

detén lévén kiküldendő : 
jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes közgyűlés elnöksége alatti hitelesítésére 

kiküldettek: Fabiny Teofil, Horváth Sándor (budapesti), Solcz Gyula, Veres József 
és dr. Wágner Géza. 

8. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 4-ik pontjánál — melyben a hazai keresztyénség 
behozatalának kilenczszázados emléke s a századvég együttes megünneplése az ó-év estvéjén 
elrendeltetett — jelenti a dunáninneni egyházkerület püspöke, hogy ez — egyházkerületében 
megtörtént. 

Tudomásul szolgál. 

9. (Zs.) A mult évi jegyzőköny 8-ik pontjánál bemutattattak a rákospalotai egyház-
nak hivány tárgyában, a kassai II. egyháznak községek elcsatolásából származó igényei tár-
gyában és Abaffy János palánkai lelkésznek hiványcsonkítása tárgyában beadott felebbezései. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezéseket oly felhívással adja ki a Laszkáry 
Gyula és Gyurátz Ferencz elnöklete alatt kiküldött, Beniczky Árpád, Horváth Sámuel, 
dr. Lehotzky Antal, dr. Markó Sándor és dr. Purgly Sándor tagokból álló bizott-
ságnak, hogy véleményes jelentését még e közgyűlés tartama alatt előterjeszteni 
szíveskedjék. 
10. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 9-ik pontjánál 

tudomásul vétetett az egyetemes felügyelő bejelentése, hogy ő a Horvát-
Szlavon országos kormánytól beérkezett többrendbeli átiratot, a melyekben részben 
kérdések intéztettek hozzá, részben jegyzőkönyvek kérettek be, elnökileg elintézte. 
11. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontjánál olvastatott a dunántúli egyházkerület 

idei rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyvi 51. pontja, a mely szerint a somogyi esperes 
bejelentvén, hogy Antonovácz és Hrasztovácz egyházközségek a horvát-szlavon esperességhez 
leendő csatolás helyett továbbra is a dunántúli egyházkerület kebelében a somogyi esperesség-
hez kivánnak tartozni, a mihez a kerület is hozzájárult: 

Az egyetemes közgyűlés ezt jóváhagyólag tudomásul veszi és erről a bányai 
egyházkerületet jegyzőkönyvi kivonaton értesíteni rendeli. 
12. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontjánál felvétetett a zágrábi uniált egyház-

nak a dunántúli egyházkerülethez intézett nyilatkozata, a mely szerint a nevezett egyház az 
ág. hitv. evang. egyház egyeteméhez, és pedig a dunántúli egyházkerület kötelékében, óhajt 
csatlakozni. 

Az egyetemes közgyűlés a zágrábi uniált egyháznak e nyilatkozatát jóvá-
hagyólag tudomásul véve, a dunántúli egyházkerületet megbízza a zágrábi egyház 
csatlakozásának és ezzel összefüggő intézkedéseknek végrehajtásával. 

10* 
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13—18. IB. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 13-ik jegyzőkönyvi pontja kapcsán tárgyalás 
alá került a tlieologiai akadémia nagybizottságának Budapesten, november lió 12-én tartott 
rendes üléséről felvett jegyzőkönyv, mely szerint a bizottság helyeslőleg tudomásul vévén az 
igazgatói évi jelentést, ebből az akadémia beléletét ismertető következő mozzanatokat emeli 
ki: Az 1900—1901-iki tanévben a beiratkozott hallgatók száma 37 volt, a tanítás a meg-
állapított tanterv keretében zavartalanul folyt, a vizsgálatok megnyugtató eredménynyel meg-
tartattak; a szokásos ünnepélyességgel megnyitott 1901—1902-iki iskolai évben a tanítás 
rendes időben megkezdődött, a tápintézeti és konviktusi jótétemények, valamint a külföldi ösztön-
díjak megszavazása, a szakvizsgálati írásbeli tételek és pályakérdések kitűzése s a protestáns 
esték folytatólagos rendezése végett szükséges intézkedés megtétetett és a theologusok otthona 
örvendetes fejlődésnek indul. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
14. (P.) Ugyanazon bizottság jelentést tesz, hogy az akadémiai igazgató megbíza-

tása, a szervezet értelmében megállapított határidejének leteltével, lejárván, a megüresedett 
állásnak a következő három évi időtartamra való betöltése titkos szavazás útján foganato-
síttatott. A beadott 18 érvényes szavazatból dr. Masznyik Endre eddig volt igazgatóra 13, 
Hörk József tanárra pedig 5 szavazat esvén, az igazgatói állásra újólag dr. Masznyik Endre 
választatott meg. 

A közgyűlés ezt tudomásul vévén, az akadémia vezetését az újonnan meg-
választott igazgatónak gondos figyelmébe ajánlja. 
15. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyvben jelenti a nagybizottság, hogy a tlieologiai akadémia 

pénztárosa által az 1900-ik polgári évről összeállított számadás szabályszerűen megvizsgáltat-
ván, rendben levőnek találtatott, miért is részére a fölmentvény megszavazását javaslatba hozza. 
E számadás szerint a 31,877 korona 47 fillérnyi szükséglet csak a pozsonyi egyház által elő-
legezett 3968 korona 42 fillérnyi összeggel volt fedezhető. A mutatkozó túlkiadásban a tan-
évről a polgári évre való számadási átmenet folytán szükségképen fölmerülő különbözet jutván 
kifejezésre, a hiány a számvitelnek rendes mederbe való jutásával magától fog eltűnni. 

A közgyűlés Kesztler Tivadar pénztárosnak, az 1900-ik évről vezetett 
akadémiai számadásra vonatkozólag, a szokásos óvás fentartásával, a fölmentvényt 
megszavazza, a jelentés egyéb részét pedig tudomásul veszi. 
16. (P.) A theol. akadémiai nagybizottság jegyzőkönyvileg nyilvántartja a pozsonyi 

egyház kezelése alatt levő Csecsetka Sámuel-féle ösztöndíj alapítványnak 1900. decz. 3i-én 
2131 korona 85 fillérnyi, valamint a theol. akadémiai tanári nyugdíjalapnak ugyanakkor 
43,070 korona 88 fillérnyi összegben kimutatott állását. 

Tudomásul szolgál. 
17. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv érteimében az akadémiai nagybizottság a tanári 

karnak a kisbizottság által pártolólag felterjesztett azon kérelmét, hogy az egyes tanárokra 
az egyetemes egyházi nyugdíjintézet javára kivetett járulékok a pozsonyi egyház kezelése 
alatt levő theol. tanári nyugdíjalap terhére fedeztessenek, az 1899-iki közgyűlés 14. és 15. 
jegyzőkönyvi pontjában foglalt intézkedés alapján, teljesíthetőnek nem tartván, a tanárokat 
egyénileg terhelő nyugdíjhátralék ügyének elintézését a szabályrendeletileg kijelölt rendes 
administrativ útra utasítja. 

A közgyűlés ez intézkedést jóváhagyólag veszi tudomásul. 
18. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyvében beterjeszti a theol. akadémiai nagybizottság 

az akadémiának az 1902. polgári évre szóló költségvetési előirányzatára vonatkozó javaslatot, 
melyben az akadémia szükségleteit a kor szerint legifjabb 5-ik rendes tanár évi díjazására 
felvett 2800 koronás összeg figyelembevételével, fedezetét pedig a Busbak-féle alapítvány 
160 koronát tevő kamatainak felvételével s az énektanító tiszteletdíjának felemelésére vonat-
kozó indítványnak fedezethiányából való mellőzésével, következőleg állapítja meg: 

I. F e d e z e t . 
1. Egyetemes theol. alapból 3,454 kor 
2. Búsbak Ádám-féle alapból 160 „ 
3. Kerületek járuléka 2,700 „ 
4. Pozsonyi egyház járuléka 6,200 
5. Zelenay-alapból 1,000 „ 
6. Zsedényi-alapból 500 „ 
7. Pálífy-alapból 1,600 „ 
8. Reischel-alapból 3,000 „ 
9. Reischel-tartalékalapból 400 „ 

10. Tandíjból 1,500 „ 
11. Közalapból 10,000 „ 

Összesen . . . 30,514 kor. 
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II. S z ü k s é g l e t . 19-22. 
1. Négy rendes tanár fizetése (à 3600 kor ) 14,400 kor. 
2. Négy rendes tanár lakbére (à 1200 kor) 4,800 » 

3. Ötödik, hivatalbeli kor szerint legifjabb rendes tanár fizetése 2,800 
4. Ugyanennek lakbére 1,200 ti 
5. Egy magántanár fizetése s lakbére 2,000 y> 
6. Gyakori, theol. tanár személyes pótléka 600 r 
7. Igazgató tiszteletdíja 400 „ 
8. Nagybizottsági jegvző tiszteletdíja 60 » 

9. Tanárkari jegyző tiszteletdíja 60 » 

10. Könyvtáros tiszteletdíja 100 
11. Enektanító tiszteletdíja 300 » 

12. Szolga bére 600 11 
13. Német és tót nyelvért (a 400 kor.) . . . . . . . 800 V 
14. Könyvtári illeték 800 » 

15. Fűtés, világítás 600 y> 
16. Szertár 200 D 
17. Vegyes és rendkívüli kiadásokra . 794 r 

Összesen 30,514 kor. 
A közgyűlés az akadémiai szükségletek fedezésére rendelkezésre álló jöve-

delmeknek tekintetbevételével összeállított 1902-iki költségelőirányzati javaslatot 
elfogadván, határozati erőre emeli 
Î9. (P.) A theol. akad. nagybizottság az akadémiai tanári karnak a kisbizottság 

által pártolólag felterjesztett azon kérelmét, hogy a tanári korpótlék-ügy véglegesen rendez-
tessék s e czélra már az 1902-ik évi költségvetésbe 2000 korona szükségleti összeg felvétessék, 
tekintettel arra, hogy az összes jövedelmi források ki vannak merítve, teljesíthetőnek nem 
találja. A korpótlék kérdésének rendezését a nagy bizottság is szükségesnek tartván s elvben 
elfogadván, javasolja, hogy a szóban forgó szükséglet fedezésének kérdése az egyetemes pénz-
ügyi bizottsághoz utaltassék. 

A közgyűlés a tanári korpótlék rendezésének ügyét véleményadás s jelentés-
tétel végett a pénzügyi bizottsághoz teszi át. 
20. (P.) Ugyanazon nagybizottság jegyzőkönyvében jelenti, hogy a kisbizottságnak 

a tanári kar ajánlatára támaszkodó azon javaslatát, mely szerint az ó-szövetségi exegetikai 
rendes tanszék az erre, kitüntetéssel letett tanári vizsgálata alapján, képesített s mindeddig 
sikerrel működött Hornyánszky Aladár magántanárral betöltessék, elfogadván, nevezett tanárt 
az ó-szövetségi exegetikai tanszékre rendes tanárul megválasztotta s részére a hivatalbeli kor 
szerint legifjabb ötödik rendes tanár javadalmát, 2800 kor. törzsfizetés s 1200 kor. lakbér-
illetményben 1902. január hó 1-től kezdve utalványozta. 

A közgyűlés e jelentést helyeslőleg tudomásul veszi. 
21. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyvben közli a nagybizottság Kovács Sándornak, a 

Theologusok Otthona felügyelő tanárának évi jelentéséből a következő adatokat: az Otthon 
lakóinak száma, mely 1900—1901-ben 7 szegénysorsú gimnáziumi tanulóval együtt 28 volt, 
a folyó tanévben a Csemez-alapítvány terhére felvett egy gimn. ifjúval együtt 32-re emelkedett, 
kik közül ingyenes helyet élvez 10, féldíjasat 3. A könyvtár állománya 910 kötet, az olvasó-
teremben 48 lap és folyóirat áll rendelkezésre. Fegyelmi eset nem fordult elő. Az Otthon 
felügyeletével megbízott tanár, a mult évi közgyűlés 25. jkönyvi pontja értelmében kiküldött 
albizottság a pozsonyi egyházzal egyetértőleg tett intézkedésének megfelelően, az Otthon 
szomszédságában levő felügyelő-tanári lakást czélszerűen átalakíttatta s azt el is foglalta. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
22. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv értelmében a nagybizottság Kovács Sándornak, a 

Theologusok Otthona felügyelő-tanárának 1900—1901. tanévi számadását kifogástalannak 
találván, számadó részére a felmentvény megadását javaslatba hozza. A jelzett iskolai évben 
volt az összes 11,130 kor. 81 fii. bevétellel szemben a kiadás 11,103 kor. 67 fil., a pénztári 
maradék 27 kor 14 fii. Az intézet vagyoni állása 1901. június hó 30-án 34,796 korona 
50 fillérben van nyilvántartva, mi a megelőző évi eredményhez viszonyítva 3580 kor. 60 fii. 
értékgyarapodásról tesz bizonyságot. Az Otthon örvendetes fejlődésére való utalással meleg 
elismerésének ad a nagybizottság kifejezést, tekintve a nagy buzgóságot, melyet egyéb jói-
tevők közt, különösen nógrádi Szontágh Pál v. b. t. t., valamint az intézet vezetője az Otthon 
felvirágoztatása körül kifejtettek. 

A közgyűlés e jelentést örvendetes tudomásul vévén, nógrádi Szontágh Pál 
v. b. t. tanácsosnak, valamint az Otthon felügyelő-tanárának, az intézet érdekében 
kifejtett buzgóságukért, meleg elismerését fejezi ki, Kovács Sándor felügyelő-tanárnak 
pedig 1900—1901-iki számadására vonatkozólag a felmentvényt, a szokásos óvás 
fentartásával, megszavazza. 

10 
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10 

26. 23. (P.) Ugyanazon nagybizottság' a Theologusok Otthonának az 1901—1902. évre 
vonatkozó költségelőirányzatát következőleg állította össze: 

I. F e d e z e t . 
1. Áthozat az 1900—1901 tanévről 27 kor. 14 fii. 
2. Alaptőke kamataiból 900 „ — „ 
3. Csemez-alapítványból . . . . 686 „ — „ 
4. Jeszenák-alapból 160 „ — „ 
5. Szálláspénzből 2320 „ — „ 
6. Évi járulékokból 1725 „ — „ 
7. Adományokból 450 „ — „ 
8. Persely pénz 4 „ 86 „ 
9. Olvasóteremre 240 

10. Könyvek árusításából 100 „ 
11. Vegyes bevételek 137 „ — „ 

Összesen . . 6750 kor. — fii. 

J) r> 
V 

II. S z ü k s é g l e t . 
1. Felügyelő-tanár tiszteletdíja 1000 kor. — fii. 
2. Orvos tiszteletdíja 100 
3. Szolga bére. .* 600 
4. Házbér 3020 
5. Fűtés, világítás 500 
6. Mosás 650 
7. Könyvtár 150 
8. Olvasóterem 240 
9. Felszerelés pótlása, javítások 200 

10. Évi jelentés, nyomtatványok 200 
11. Jutalmak 40 
12. Négy tanuló vacsorapénze 320 
13. Vegyesek 300 
14. Előre nem látott kiadások 30 

Összesen . . 7350 kor. — fii. 

A szükségletek 600 koronával múlván felül a fedezetet, a nagybizottság az egye-
temes felügyelőnek azon nagylelkű igéretét, hogy a mérleg egyensúlyának helyreállítására ez 
évben is 600 korona adományt bocsát az intézet rendelkezésére, mély elismerésének kifejezé-
sével vette tudomásul. 

A közgyűlés az egyetemes felügyelőnek nagylelkű adományáért hálás 
köszönetet szavazván, a költségelőirányzatot jóváhagyja. 
24. (P.) A theol. akad. nagybizottságnak jegyzőkönyvbe foglalt azon intézkedése, 

melynél fogva hozzájárulván a tanári karnak kisbizottságilag tárgyalt s helyeslőleg felterjesztett 
indítványához, javasolja, hogy az alapvizsgálatok minden félév végén, a szakvizsgálatok pedig 
rendszerint csakis a nyári félév végén legyenek megtarthatók, illetőleg hogy kivételes esetben 
a szakvizsgálatnak a júniusi rendes határidőn kívül való megtartása mindenkor a soros püspök 
határozatától tétessék függővé, — 

a közgyűlés részéről is helyesléssel találkozván, jóváhagyatik. 
25. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv értelmében a kisbizottságnak a tanári karral egyet-

értőleg elvi határozathozatal czéljából a nagybizottsághoz intézett azon felhívását illetőleg: 
adjon oly esetben irányadóul szolgáló utasítást, midőn ev. ref. és róm. kath. felszentelt lelké-
szek egyházunkban lelkészi alkalmazásért fordulnak a theol. akadémiához? a nagybizottság 
a felvetett kérdés elbírálására s elintézésére szabályozóul a zsinati törvény 65. §-át jelöli meg. 

E pont kapcsán tárgyalás alá került a dunántúli egyházkerületnek a soproni theol. 
tanári kar hasontartalmú indítványa folytán az egyetemes közgyűléshez felterjesztett azon 
kérelme, állapítson meg az egyetemes közgyűlés egyöntetű eljárást azon róm. kath. lelké-
szekkel s papnövendékekkel szemben, kik egyházunkba áttérve lelkészi pályára akarnak lépni. 

A kérdés, tekintettel nagy fontosságára, véleményadás végett az 1900. 
egyetemes közgyűlés 26. jkvi pontja értelmében kiküldött szakbizottsághoz tétetik át. 
26. (Gr.) Olvastatott a mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 26. pontjánál, a theo-

logiai főiskolák, valamint a tanítóképző-intézetek szervezése, illetőleg egyesítése tárgyában 
kiküldött bizottságnak eddigi működése eredményéről beszámoló jelentése, mely szerint a Buda-
pesten, folyó évi november hó 11-én megtartott ülésében egyértelműen a következő elvi meg-
állapodásokra jutott: 

1. Az egyházi alkotmány 215. és 221. §-ai alapján a theologiai főiskolák egyetemes 
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jellegüeknek tekintendők s azok szervezetének, valamint tan- és vizsgálati rendszerének a meg- 27^29. 
állapítása az egyetemes közgyűlés joga és feladata. 

2. Ez alapelvből kiindulván, a bizottság a theologiai főiskolákban fentartandónak 
véli a jövőben is a négy évfolyamot: a tanrendszernek oly újjászervezése mellett azonban, 
hogy az első három évfolyamnak tanczéljául az elméleti theologiai tudományok befejezett egésze 
tűzessék ki ; a negyedik évfolyam pedig kiválóan a gyakorlati lelkészi képzésnek legyen szánva. 
Ennek megfelelően a mai vizsgálati rendszer úgy módosuljon, hogy az eddigi egységes alap-
vizsgálat, mely a második évfolyam végén teendő, ketté osztassék, t. i. első és második alap-
vizsgálatra, melyek a megfelelő évfolyamok befejeztével lennének kötelezők. Éppen így a mai 
theologiai szakvizsgálat is ketté osztandó s azzal együtt a mai lelkészi vizsgálat is úgy sza-
bályozandó, hogy a harmadik évfolyam végén következzék az elméleti szakvizsgálat, a negyedik 
évfolyam végén pedig a gyakorlati szakvizsgálat, mely utóbbi pótolná s magában foglalná egy-
szersmind a mai lelkészi vizsgálatot is. Természetes, hogy ennek megfelelően volna újból sza-
bályozandó a theologiai főiskolák mai tanrendje. 

3. Ebből folyólag a bizottság szükségesnek véli, hogy megállapíttassék a theologiai 
főiskolák szervezete, még pedig tekintettel egyrészt a,z előrebocsátott elvekre ; másrészről pedig 
a mai tényleges állapot és viszonyokra s különösen a theologiai főiskolák fentartására fordít-
ható anyagi erőinkre. 

4. A mennyiben pedig ez elveken nyugvó s a bizottság további tárgyalásának alap-
jául szolgáló munkálat körültekintő és mélyreható megfontolást igényel, annak kidolgozására 
a bizottság saját kebeléből Zsilinszky Mihály egyházkerületi felügyelő és dr. Baltik Frigyes 
püspök elnöklete mellett Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz püspökök és Glauf 
Pál előadóból álló albizottságot küldte ki. 

5. Ehhez hasonló megállapodásra jutott a bizottság a tanítóképezdékre nézve is, 
szintúgy azon alapelvből indulva ki, hogy az egyházi alkotmány 210. §-a a tanítóképezdéket 
is egyetemes jellegüeknek nyilvánítja. Ennélfogva a tanítóképezdékre nézve kívánt szervezet 
javaslatának kidolgozásával az előbb említett albizottság bízatott meg, kibővítve azt, e másik 
tárgyat illetőleg, Ivapi Gyula és Benka Gyula igazgatókkal ; s figyelmébe ajánlva ez albizott-
ságnak a tárgyalás folyamán fölmerült azon tervet, hogy nem volna-e czélravezető olyan szer-
vezést megkísérlem, hogy a már meglevő tanítóképezdék közül kettőnek fentartására két-két 
egyházkerület egymással szövetkezzék. 

Kapcsolatosan felvétetett a dunáninneni egyházkerületnek ez évi közgyűléséből tett 
fölterjesztése, melyben a theologiai főiskolák és tanítóképző-intézetek szervezésére vonatkozólag 
általa már előbb beterjesztett javaslatát fentartja és azon kérelmét fejezi ki, hogy az e tárgy-
ban kiküldött bizottság működését mielőbb megkezdje. 

E jelentés folytán a theologiai főiskolák és tanítóképző-intézetek szervezése 
tárgyában kiküldött bizottság megbízatását a közgyűlés továbbra is kiterjeszti, elvárva 
a szervezésre nézve munkálatba vett részletes javaslatát. 

Ezzel a közgyűlés a dunáninneni fölterjesztést is elintézettnek jelenti ki. 
27. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 27. pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 11. pontja, 

a mely szerint a néhai Búsbak Ádám hagyományából befolyt 3550 korona és annak némi 
időközi kamataiból 4000 korona névértékű záloglevél vásároltatott. 

Az egyetemes közgyűlés e bejelentést tudomásul véve, elhatározza, hogy 
a hagyományozott tőke kamatai, a végrendelkező akaratához képest, a pozsonyi 
egyet, theologiai akadémia javára fordíttassanak, és úgy, mint ezúttal is történt, 
annak költségvetésében kitiintettessenek. 
28. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 28-ik jegyzőkönyvi pontja kapcsán jelenti 

az egyetemes egyházi ügyész, hogy néhai Nikodém Jánosnak végrendelete már két forumon 
bíróilag érvénytelennek lett nyilvánítva, mibe az érdekelt pozsonyi egyház, a theologiai akadémia 
képviseletében is, belenyugodott, míg a szintén érdekelt aradi egyház a kir. Curiához felebbezett. 
Ügyész — arra való tekintettel, hogy egyrészt az alaki hibában szenvedő végrendelet érvé-
nyességének a harmadik birói forum részéről való elismerése alig remélhető, másfelől pedig, 
hogy az aradi egyház pernyertessége esetén a végrendelet érvényessége s ezzel a theologiai 
akadémiának szánt alapítványra vonatkozó végrendeleti intézkedés is jogerőre emelkednék — 
további intézkedést nem lát szükségesnek. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul vévén, a per alatt levő végrendeleti 
ügynek további fejlődését is az ügyész figyelmébe ajánlja. 
29. (G.) Olvastatott a tanügyi bizottság évi jelentése, melynek 1-ső pontja szerint 

a tanügyi rendszerre vonatkozólag az egyházkerületektől beérkezett előmunkálatokat a tanügyi 
bizottság kiadta a saját kebeléből alakított albizottságnak oly utasítással, hogy ez az előmun-
kálatokat mielőbb áttanulmányozza; azokat egymással s az iskolai bizottságokról szóló javas-
lattal összeegyeztesse, s ehhez képest javaslatait oly időben készítse el, hogy azok kinyomat-
hatok, bizottságilag tárgyalhatók s azután még, a jövő évi egyetemes közgyűlést megelőzőleg, 
a közoktatási bizottsághoz beterjeszthetők legyenek. 

Tudomásul szolgál. 
10* 
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30—34. 30. (G.) A tanügyi bizottság évi jelentésének 2-ik pontja szerint, a dunántúli egyház-
kerület püspökének a soproni tanítóképezde, illetőleg az összes tanítóképző-intézetek vizsgálati 
szabályzatára vonatkozó s szervezeti kérdést érintő megkeresése áttétetett a mult évi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyvének 26. pontjában a theologiai főiskolák és tanítóképző-intézetek szer-
vezése tárgyában kiküldött bizottsághoz. 

Tudomásul szolgál. 
31. (G.) A tanügyi bizottság évi jelentése 3-ik pontjában előterjeszti, hogy a con-

firmatiói oktatásnak az 1899. évi egyetemes jegyzőkönyv 28-ik pontjában tervezett szabályo-
zására vonatkozólag, a mult évi egyetemes jegyzőkönyv 38-ik pontja következtében csak a 
dunáninneni és a tiszai egyházkerületek nyilatkozatai érkeztek a tanügyi bizottsághoz s így 
a még hiányzó kettő nélkül nem végezhette a kivánt összeegyeztetést. 

A közgyűlés fentartván a mult évi jegyzőkönyv 38-ik pontjában a tanügyi 
bizottságnak adott megbízást: fölhívja a dunántúli és bányai egyházkerületeket, hogy 
a hiányzókul jelzett nyilatkozataikat a tanügyi bizottsághoz beterjeszszék. 
32. (G.) A tanügyi bizottság évi jelentésének 4. pontja szerint, a tiszai egyházke-

rületnek az elemi és polgári iskolák, valamint a tanítóképezdék és középiskolák használatára 
alkalmas bibliai olvasókönyv szerkesztése iránt tett javaslatára vonatkozólag a tanügyi bizottság 
azt véleményezi, hogy az eszmét helyesli s elfogadásra ajánlja oly értelemben, hogy a tervbe 
vett tankönyvnek kis bibliának kell lennie: vagyis nem szabad átdolgozott bibliai részleteket 
tartalmaznia ; hanem a pedagógiai és didaktikai szempontok szerint megválasztott bibliai szaka-
szokat, magának a bibliának szövege szerint kell magában foglalnia. 

A közgyűlés a tervezett bibliai olvasókönyv szerkesztésére vonatkozó véle-
ményhez elvileg hozzájárulván : felhívja a tanügyi bizottságot, hogy a gyakorlati 
keresztülvitelre nézve tegyen a jövő évi közgyűléshez részletes javaslatot. 

Ennek kapcsán a gyakorlati keresztülvitelt előmozdítani s a tervezett tan-
könynek mielőbbi megvalósulásához hozzájárulni óhajtván : báró Prónay Dezső egye-
temes felügyelő, oly feltétel kikötése mellett, hogy a tervezett bibliai szöveg szerint 
felveendő részek között a kiválasztás folytán támadt hézagok összekötő magyarázattal 
töltetnek ki ; — s hogy általában a megszerkesztett tankönyvet ő maga, függetlenül 
bármely kedvező bírálattól, összhangban állónak fogja találni egyéni nézete és érzé-
sével: — a szerkesztés költségeire 1000 K., szóval: egyezer koronát ajánl fel. Mit 
a közgyűlés, mint az egyetemes felügyelő buzgó érdeklődését kifejező nagylelkű 
áldozatot, meleg köszönettel fogadott. 
33. (G.) A tanügyi bizottság, évi jelentésének 5. pontja szerint, a dunántúli egyház-

kerületnek a soproni főgymnásium nagyobb mérvű segélyezése iránt az állammal kötött szer-
ződését — minthogy abban az iskola felekezeti jellege s az egyházi főhatósági autonom jogok 
biztosíttattak, — jóváhagyásra ajánlja. 

A közgyűlés e bizottsági véleményt elfogadja s annak alapján a bemutatott 
szerződést a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 
34. (G.) A tanügyi bizottság, évi jelentésének 6. pontjában, felsorolja a szakbírálatok 

alapján engedélyezésre ajánlott tankönyveket, oly jelentés mellett, hogy a beérkezett többi tan-
könyv bírálat alatt áll. 

E jelentés tudomásúl vétele mellett a közgyűlés, a tanügyi bizottság által 
engedélyezésre ajánlott következő tankönyvekhez adja meg az illető iskolákban való 
használatra az engedélyt: 

a) Magyar olvasókönyv. Középiskolák III. osztálya számára. Készítette 
Góbi Imre. 1902. 

b) Bibliaismertetés. Középiskolák felsőbb osztályai számára. Készítette 
Batizfalvy István, átdolgozta Bereczky Sándor. Budapest 1897. 

c) A keresztyén egyház története. Középiskolák felsőbb osztályai számára 
írta Bereczky Sándor. Budapest 1900. 

d) A magyar protestáns egyház története. Középiskolák felső osztályai szá-
mára írta Bereczky Sándor. Budapest 1901. 

e) Dr. Luther Márton Kis Kátéja. Magyarázó jegyzetekkel ellátta Győry 
Vilmos. Átnézte és javította Adorján Ferencz. Budapest 1900. 

f) Dr. Luther Márton Kis Kátéja. Népiskolák, polgári és középiskolák 
I. és II. osztálya számára írta Klaar Fülöp. 2-dik jav. kiadás. Budapest 1898. 

g) Ker. Hittan és Erkölcstan. Középiskolák VIII. osztálya és tanítóképző 
intézetek utolsó évfolyama számára. írta Banesó Antal. 2-dik jav. kiadás. Budapest 1895. 

h) Ker. Vallástan. Tanítóképzők, közép kereskedelmi és felsőbb leányisko-
lák ág. liitv. evang. tanulói számára írta Schmidt Károly Jenő. 2-dik kiadás. Buda-
pest 1898. 

i) Dr. Luther Márton Kis Kátéjának magyarázata. Népiskolák, polgári és 
középiskolák I. és II. osztálya számára. Néhai Kis János dunántúli superintendens 
nyomán írta Kaczián János. Budapest, 1901. Ez utóbbi tankönyv első sorban ugyan 
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a polgári és középiskolák I. és II. osztályai, de a mellett a népiskolák számára is35 
engedélyeztetik. 
35. (G.) A tankönyvbírálatról szóló jelentésével kapcsolatban, a tanügyi bizottság 

felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy gondoskodjék dr. Luther Márton Kis Kátéjának, mint 
symbolikus könyvnek magyar szövege szabatos és hiteles megállapításáról. 

Dr. Luther Márton Kis Kátéjának a magyar nyelv mai fejlettségének meg-
felelő fordításban való kiadása iránt a lanügyi bizottság által kérelem alakjában 
előterjesztett javaslathoz a közgyűlés elvben hozzájárul s felhívja a tanügyi bizott-
ságot, hogy a végrehajtásra nézve a jövő évi közgyűléshez részletes javaslatot tegyen. 
36. (G.) A tanügyi bizottság, évi jelentésének 7. pontja szerint, beterjeszti az iskolák 

állapotáról szerkesztett következő statisztikai kimutatást: 
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 1900/1901. iskolai évben következőkép állottak: 

A) A bányai egyházkerületben volt 383.759 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
25,860, leány 24,721, összesen 50,581 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 10,563, leány 
9705, összesen 20,268 tanköteles gyermek. Volt tehát 6 —15 éves tanköteles fiú 36,423, 
leány 34,426, összesen 70,849 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben : az idegen illetőségű és vallású gyermek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 18,328, leány 17,757, összesen 36,085 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 4429, 
leány 4473, összesen 8902 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 6653, leány 6151, összesen 
12,804 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 2841, leány 2211, összesen 5052 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 585, leány 787, összesen 1372 gyermek; magánintézetbe: fiú 76, leány 
171, összesen 247 gyermek; középtanodába: fiú 1186, leány 118, összesen 1304 gyermek. 
Iskolába járt tehát: fiú 34098, leány 31,668, összesen 65,766 gyermek. Iskolába nem járt: 
fiú 2325, leány 2758, összesen 5083 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 
391,673 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 771 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen 
illetőségű vagy vallású jár t : fiú 827, leány 856, összesen 1683 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 494, ezek közül képesített 448, nem képesített 
46, rendes tanító 442, segédtanító 52. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 381, községi vagy állami 84. Az egyház tulaj-
donát képezte 379, bérelt volt 2. Jó karban volt 446, rosz karban 19. Az iskolák épületeiben 
volt: tanterem 435, tanítói lak 348. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 69, testgya-
korló 46. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete író-tábla 708, fali olvasó-tábla 5191, 
fali térkép 1122, földgömb 224, természetrajzi eszköz 3149, természettani eszköz 700, kötet 
könyv 13,058. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1.606,854 korona, miből esik ingatla-
nokra 1.399,078 korona, tőkepénzekre 207,776 korona. 

Az iskolák évi jövedelme tett 640,628 koronát. Származott pedig ezen jövedelem : 
az ingatlan vagyonból 62,628 korona, tőkepénzekből 9290 korona, tandíjakból 81,376 korona, 
állami segélyből 39,108 korona, községi segélyből 42,016 korona, egyházi segélyből 398,481 
korona, egyebekből 7729 korona. 

Az iskolák évi összes kiadása: 639,868 korona. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére 513,231 korona, segédtanítók fizetésére 20,088 korona. Javításokra fordíttatott 55,305 
korona, tanszerekre 6411 korona, egyebekre 44,833 korona. 

B) a tiszai egyházkerületben volt 192,162 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 11,320, 
leány 11,414, összesen 22,734 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 4824, leány 4665, ösz-
szesen 9489 tanköteles gyermek. Volt tehát összesen: 6—15 éves fiú 16,144, leány 16,079, 
összesen 32,223 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába, fiú 8511, leány 8554, összesen 17,065 gyermek; ismétlő iskolába fiú 2453, leány 
2179, összesen 4632 gyermek; idegen elemi iskolába fiú 1899, leány 2013, összesen 3912 
gyermek; idegen ismétlőbe fiú 939. leány 644, összesen 1583 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába: fiú 380, leány 711, összesen 1091 gyermek; magánintézetbe fiú 27, leány 11, ösz-
szesen 38 gyermek; középtanodába: fiú 572, leány 7, összesen 579 gyermek. Járt tehát isko-
lába fiú 14,781, leány 14,119, összesen 28,900 tanköteles gyermek. Iskolába nem járt: fiú 
1363, leány 1960, összesen 3323 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 
83,762 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 516 szülő. A keriiletbeli elemi iskolákba idegen 
illetőségű vagy vallású jár t : fiú 1310, leány 1643, összesen 2953 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 385, ezek közül képesített 347, nem képesített 
38, rendes 330, segédtanító 55. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 329, községi vagy állami 42 ; a felekezetiek 
közül az egyház tulajdona volt 312, bérelt 17. Jó karban volt 316, rosz karban 55 ; új iskola 
épült 3, javíttatott 24- Az iskolák épületében volt: tanterem 378, tanítólak 295. Az iskolai 
épületek mellett volt: faiskola 139, testgyakorló 60. A népiskolák taneszközei : fekete irótábla 
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36.632, fali olvasó-tábla 4367, fali térkép 1196, földgömb 225, természetrajzi eszköz 10,934, 
természettani eszköz 2126, kötet könyv 26,736. 

A kerületi elemi iskolák összes vagyona volt 668,169 korona, miből esik ingatla-
nokra 457.160 korona, tőkepénzekre 211,009 korona. 

Az iskolák évi jövedelme volt 234,823 korona. Származott pedig: az ingatlanok 
évi használatából 23,617 korona, tőkepénzekből 11,592 korona, tandíjakból 45,965 korona, 
állami segélyből 17947 korona, községi segélyből 34,417 korona, egyházi segélyből 84,993 
korona, egyebekből 16,292 korona. 

Az iskolák évi kiadása volt 234,823 korona. Kiadatott pedig: rendes tanítók fize-
tésére 186,566 korona, segédtanítókéra 9511 korona, javításokra 11,102 korona, tanszerekre 
2811 korona, egyebekre 24,833 korona. 

C) A dunáninneni egyházkerületben volt 183,078 lélek után 6—12 éves tanköteles 
fiú 11,032, leány 10,765, összesen 21,797 tanköteles gyermek; 13 — 15 éves fiú 4341, leány 
4392, összesen 8733 tanköteles gyermek; volt tehát 6 — 15 éves tanköteles fiú 15,373, leány 
15,157, összesen 30,530 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 9524, leány 9328, összesen 18,852 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 2494, leány 
2715, összesen 5209 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 857, leány 863, összesen 1720 
gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 532, leány 402, összesen 934 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába: fiú 123, leány 184, összesen 307 gyermek; magánintézetbe: fiú 12, leány 61, ösz-
szesen 73 gyermek; középiskolába: fiú 339, leány 5, összesen 344 gyermek. Iskolába járt 
tehát: fiú 13,881, leány 13,558, összesen 27,439 tanköteles gyermek. Iskolába nem jár t : 
fiú 1492, leány 1599, összesen 3091 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 
273,634 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 1025 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba 
idegen illetőségű vagy vallású já r t : fiú 538, leány 495, összesen 1033 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 332. Ezek közül képesített 273, nem képe-
sített 59, rendes 291, segédtanító 41. 

A kerületnek volt felekezeti iskolája 291, községi vagy állami 13. A felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 279, bérelt volt 12. Jó karban volt 280, rossz karban 24. 
Új iskola épült 5, javíttatott 30. Az iskolai épületben volt: tanterem 334, tanítólak 293. Az 
iskolai épületek mellett volt: faiskola 175, testgyakorló 71. Taneszközökben volt: fekete író-
tábla 472, fali olvasó tábla 4955, fali térkép 862, földgömb 213, természetrajzi eszköz 10,689, 
természettani eszköz 1546, kötet könyv 12,714. 

Az iskolák őszes vagyona volt 462,243 korona, miből esik ingatlanokra 345,085 
korona, tőkepénzekre 117,158 korona. 

Az iskolák összes évi jövedelme volt 189,540 korona. Származott pedig ezen jöve-
delem: az ingatlan vagyonból 24,608 korona, tőkepénzekből 5580 korona, tandíjakból 25,572 
korona, állami segélyből 18,591 korona, községi segélyből 12,839 korona, egyházi segélyből 
96,734 korona, egyebekből 5616 korona. 

Az iskolák évi kiadásainak összege 189,540 korona. Kiadatott pedig: rendes tanítók 
fizetésére 167,161 korona, segédtanítókéra 5950 korona, javításokra 6395 korona, tanszerekre 
1260 korona, egyebekre 8774 korona. 

D) A dunántúli kerületben volt 205,325 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
12,795, leány 12,579, összesen 25,374 tanköteles gyermek ; 13—15 éves tanköteles fiú 5071, 
leány 4790, összesen 9861 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 17,866, 
leány 17,369, összesen 35,235 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 12,449, leány 12,215, összesen 24,664 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 4309, 
leány 4228, összesen 8537 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 160, leány 98, összesen 
258 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 163, leány 115, összesen 278 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába: fiú 62, leány 106, összesen 168 gyermek; magánintézetbe: fiú 9, leány 7, összesen 
16 gyermek; középiskolába: fiú 171, leány 1, összesen 172 gyermek. Járt tehát iskolába 
összesen: fiú 17,323, leány 16,770, összesen 34,093 tanköteles gyermek. Iskolába nem járt : 
fiú 543, leány 599, összesen 1142 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 
193,297 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 309 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt 
idegen illetőségű vagy vallású: fiú 974, leány 946, összesen 1920 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 403, ezek közül képesített 399, nem képe-
sített 4, rendes 385, segédtanító 18. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 369, községi vagy állami 2. A felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 369. Jó karban volt az iskolák köziil 358, rossz karban 
13; új iskola épült 5, javíttatott 67. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 412, tanítólak 370. 
Az iskolák épületei mellett volt: faiskola 139, testgyakorló 108. A taneszközöket tekintve, volt 
az iskolákban: fekete író-tábla 659, fali olvasó-tábla 4813, fali térkép 1193, földgömb 282, 
természetrajzi eszköz 6387, természettani eszköz 1326, kötet könyv 21,739. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt 832,971 korona, miből esett ingatlanokra 
744,502 kor., tőkepénzekre 88,469 kor. 
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Az iskolák összes évi jövedelme volt 281.895 kor. Származott pedig ezen jövedelem : 36. 
az ingatlanokból 36,614 kor., tőkepénzekből 4301 kor., tandíjakból 23,122 kor., állami segély-
ből 27,391 kor., községi segélyből 25,091 kor., egyházi segélyből 85,044 kor., egyebekből 
80,332 kor. 

Az iskolák évi kiadása volt 280,887 kor. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 
219,210 kor., segédtanítókéra 4720 kor., javításokra 15,697 kor., tanszerekre 2161 kor., 
egyebekre 39,099 kor. 

Ej Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint volt az ág. hitv. ev. egyházegyetemben 964,324 lélek ntán 6—12 éves tanköteles fiú 
61,007, leány 59,479, összesen 120,486 tanköteles gyermek; 13—-15 éves fiú 24,799, leány 
23,552, összesen 48,351 tanköteles gyermek. Volt tehát 6 — 15 éves tanköteles fiú 85,806, 
leány 83,031, összesen 168,837 tanköteles gyermek, vagyis a lélekszám 17*5 %-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 48,812, leány 47,854, összesen 96,666 gyermek (az összes iskolába járó gyer-
mekek 61.9%-a); ismétlő-iskolába: fiú 13,685, leány 13,595, összesen 27,280 gyermek (17"5%); 
idegen elemi iskolába: fiú 9569, leány 9125, összesen 18,694 gyermek (11*9°/o) ; idegen 
ismétlőbe: fiú 4475, leány 3372, összesen 7847 gyermek (5%); felső vagy polgári iskolába : 
fiú 1150, leány 1788, összesen 2938 gyermek (1-9%); magánintézetbe: fiú 124, leány 250, 
összesen 374 gyermek (0'3%); középiskolába: fiú 2268, leány 131, összesen 2399 gyermek 
(1"5%). Járt tehát iskolába összesen": fiú 80.083, leány 76,115, összesen 156,198 tanköteles 
gyermek, vagyis a tankötelesek 92'5%-a. Iskolába nem jár t : fiú 5723, leány 6916, összesen 
12,639 gyermek, vagyis a tankötelelesek 7"5 %-a. A mindennapi iskolába járó gyermekek 
mulasztottak 942,366 félnapot (esik egyre 8 félnap). Mulasztásokért megbüntettetett 2621 szülő 
(1006-tal több, mint tavaly). A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású jár t : 
fiú 3649, leány 3940, összesen 7589 gyermek. 

Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1614 tanító, ezek közül képesített 
1467 (90-9%), nem képesített 147 (9-1%); rendes 1448 (89'7%), segédtanító 166 (10'3%). 
Felekezeti iskolája volt az egyházegyetemnek 1370, községi vagy állami 141, a felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 1339, bérelt volt 31. Jó karban volt 1400, rossz kar-
ban 111. Üj iskola épült 23, javíttatott 181. 

Az iskolai épületekben volt: tanterem 1559, tanítólak 1306. Az iskolák épületei 
mellett volt: faiskola 522, testgyakorló 285. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete író-tábla 2471, fali olvasó-tábla 19,326, fali tér-
kép 4373, földgömb 944, természetrajzi eszköz 31,159, természettani eszköz 5698, kötet 
könyv 74,247. 

Az egyházegyetem összes iskoláinak vagyona volt 3.570,237 korona; ebből esett ingat-
lanokra 2.945,825 korona, tőkepénzekre 624,412 korona. 

Az összes évi jövedelem volt 1.346,886 korona. Származott pedig ezen jövedelem: 
az ingatlanokból 147,467 korona (10'9%), tőkepénzekből 30,763 korona (2*3%), tandíjakból 
176,035 kor. (13.1%), állami segélyből 103,037 kor. (7-6%), községi segélyből 114,363 kor. 
(8-5%), egyházi segélyből 665,252 kor. (49*4%), egyebekből 109,969 kor. (8-2%). 

Az összes évi kiadások tettek 1.345,118 koronát, s így 1768 korona többlet mutat-
kozik. A kiadások közül fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 1.086,168 kor. (80*8%), segéd-
tanítókéra 40,269 kor. (2-9%), javításokra 88,499 kor. (6-6%), tanszerekre 12,643 kor. (0-9%), 
egyebekre 117,539 kor. (8'8%). 

Ezen kiadások összege 1.345,118 korona, s így a mindennapi iskolába járókat szá-
mítva, egynek-egynek évi kiképeztetése 11 kor. 11 fillérbe kerül. 

II. Az egyházegyetemnek a tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás szerint 
öt tanitóképző-intézete van, melyek közül a selmeczbányai és a szarvasi, bizonyos tekintetben 
a felső-lövői is, szoros kapcsolatban áll a mellettük 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 
mellettük fennálló iskoláktól aránylag függetlenek, bár egyes tanerők s a tápintézetek is mind-
kettejükben közösek. 

1. A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Tanterme 6, termé-
szettudományi kísérleti terem 1, igazgatói és tanári szoba 1, nyári tornatér 1, gyakorló kert 1 ; 
az intézet czéljaira szolgált ezenkívül 18 lakószoba, 2 tanári és 1 iskolaszolgai lakás összesen 
12 helyiséggel, 12 kamara és 1 iparműhely. A tanárok száma összesen 8, kik közül rendes 4, 
más intézeti óraadó 3, hitoktató 1. Az intézet oktatási czéljaira szolgált még a lyceumi torna-
csarnok; a köztartás czéljaira a lyceumi tápintézet. A növendékek száma volt az év elején 98, 
még pedig az I-ső tanfolyamban 31, a II-ikban 33, a HI-ikban 12, a IV-ikben 22; az év 
végén 95, még pedig az I-ső tanfolyamban 31, a II-ikban 31, a HI-ikban 11, a IV-ikben 22. 
A növendékek közül jótéteményben részesült 90, ösztöndíjat kapott 38 ; a jótétemények és 
ösztöndíjak értéke összesen 7865 korona. A tanítás a képezdében és a gyakorló iskolában 
magyarul folyt. A képezdével kapcsolatban áll a négy-tanfolyamú gyakorló iskola 47 tanulóval, 
melyben 1 tanító tanított. 

é* 
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36. Az intézet fentartására fordíttatott 19,822 korona, s ebben volt egyházi segély 
6236 korona, saját alapítványból 4936 korona, más vegyes forrásból 8650 korona. Az év 
folyamán általános tanítói oklevelet kapott 24 növendék, ezek közlil mint éppen végző növen-
dék 22; egy, illetve két évi tanítói gyakorlat után 1. Magánúton végezte a képezdei tanul-
mányokat 1. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is magyar nyelven történt. 

2. Az eperjesi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szolgál: 
tanterem 4, téli torna 1 (n. s.), tanári szoba 1 (n. s.), nyári tornatér 1 (n. s.), gyakorló kert 1 ; 
2 szoba a felügyelő számára és 3 egyéb helyiség. A tanárok száma összesen 5, kik közül 
rendes 3, segéd 2. A növendékek összes száma volt az év elején 82, még pedig az I-ső tan-
folyamban 31, a II-ikban 19, a IH-ikban 23, a IV-ikben 9 ; az év végén összesen 81, még 
pedig a III-ik évfolyamban egygyel kevesebb. A növendékek közül jótéteményben részesült 78, 
ösztöndíjat kapott 4 ; a jótétemények és ösztöndíjak értéke 9520 korona. A tanítás a képezdé-
ben és a gyakorló iskolában magyar nyelven folyt. A képezdével kapcsolatban áll liat-tanfolyamú 
gyakorló iskola 52 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 
20,131 korona, s abban volt saját alapítványból 11,972 kor., más vegyes forrásból 8159 kor. 
Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 21 növendék, ezek közül mint éppen végző 
növendék 10; egy, illetve két évi tanítói gyakorlat után 5. Magánúton végezte a képezdei 
tanulmányokat 6. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is ezen a nyelven történt. 

3. A felsőlövői tantítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Czéljaira szolgál: 
tanterem 4, természettudományi kísérleti terem 1 (n. s.), rajzterem 1 (n. s.), téli torna 1 (n. s.), 
tanszerterem 3 (n. s.), igazgatói iroda 1 (n. s.), tanári szoba 1 (n. s.), nyári tornatér 1 (n. s.), 
gyakorlókert 1. A bentlakó növendékek részére volt: hálószoba 6, mosdó 2, nappali 4 (n. s.), 
ebédlő 1 (n. s.), felügyelő-szoba 1 (n. s.), betegszoba 2 (n. s.), fürdő-szoba 1 (n. s.), konyha 
1 (n. s.). A tanárok összes száma volt 16, köztük rendes 6, más intézeti óraadó 9, hitoktató 1. 
A növendékek száma volt az év elején 56, és pedig az I-ső tanfolyamban 23, a II-ikban 19, 
a Ill-ikban 6, a IV-ikben 8 ; az év végén 55, még pedig az I-ső tanfolyamban egygyel keve-
sebb. A növendékek közül jótéteményben részesült 28, még pedig 1735 korona értékben. 
A tanítás a képezdében magyarul, a kapcsolatos gyakorló iskolában magyarul és németül folyt. 
A képezdével közvetlen kapcsolatban volt a gyakorló iskola 7 tanfolyammal, 166 tanulóval és 
3 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott 16,434 korona, s abban volt egyházi segély 
700 kor., saját alapítványából 480 kor., más vegyes forrásból 15,254 kor. Altalános tanítói 
oklevelet kapott az év folyamán 9, ezek közül mint éppen végző növendék 8, tanítói gyakorlat 
után 1. Az intézet tannyelve a magyar volt. 

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 3, segéd l, más intézeti óraadó 5, hitoktató 1. A növendékek 
összes száma volt az év elején 35, még pedig az I-ső tanfolyamban 14, a II-ikban 6, a 
III-ikban 10, a IV-ikben 5 ; az év végén 34, még pedig a III-ik tanfolyamban egygyel kevesebb. 
Jótéteményben részesült 27, ösztöndíjat kapott 8, összesen 800 korona értékben. A tanítás a 
képezdében és a gyakorló iskolában magyar nyelven folyt. A képezdével kapcsolatban levő 
gyakorló iskola 4 tanfolyamra van berendezve 53 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet fentar-
tására fordíttatott összesen 8600 korona, melyben volt egyházi segély 4000 kor., saját alapít-
ványból 3600 kor., más vegyes forrásból 1000 kor. Altalános tanítói oklevelet kapott az év 
folyamán 6. Az intézet tanítási nyelve a magyar, a képesítés is magyarul történt. 

5. A selmeczi dny ai tanítóképző 4 tanfolyammal. Az intézet czéljaira szolgáló termek 
és helyiségek mind közösek a főgymnasiummal. A tanárok a főgymnasium tanárai. A növen-
dékek száma volt az év elején 9, még pedig a Il-ik tanfolyamban 3, a Ill-ikban 2, a 
IV-ikben 4 ; az év végén, a magántanulókat ide számítva, 23, még pedig az I-ső tanfolyam-
ban 12, a II-ikban 3, a ül-ikban 4, a IV-ikben 4. Jótéteményben részesült 9, ösztöndíjat 
kapott 1, összesen 498 kor. értékben. Külön gyakorló iskolája nincs. Az intézet fentartására 
fordíttatott 1998 korona egyházi segély. Altalános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 7, 
ezek közül mint éppen végző növendék 4. A képezdei tanulmányokat magánúton végezte 3. 
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-tanfolyamú tanítóképzője. Ezek közül 3 szoros kapcsolatban áll a mellettük 
fennálló középiskolákkal, miért is a tanárok, helyiségek, fölszerelések nagyrészt közösek. 
A tanítóképzők czéljaira szolgált saját helyiségek: tanterem 17, természettudományi kísérleti 
terem 1, tanári szoba 1, nyári tornatér 1, gyakorló kert 3. Szolgált ezenfelül a tanítóképzők 
czéljaira 20 lakószoba, 4 felügyelői szoba és 15 egyéb helyiség. A tanárok összes száma 
volt 39, még pedig rendes 16, segéd 3, más intézeti óraadó 17, hitoktató 3. Növendék volt 
az év elején összesen 280, még pedig az I-ső tanfolyamban 99, a II-ikban 80, a ül-ikban 53, 
a IV-ikben 48 ; az év végén az I-ső tanfolyamban 110, a II-ikban 78, a IH-ikban 52, a 
IV-ikben 48, összesen 288. Jótéteményben részesült 232, ösztöndíjat kapott 51, összesen 
20,418 korona értékben. A tannyelv a képezdékben magyar volt. Külön gyakorló iskola 
volt 4, 21 tanfolyammal, 318 tanulóval és 6 tanítóval. Az intézetek fentartására fordíttatott 
összesen 66,985 korona, miben volt: egyházi segély 12,934 korona, saját alapítványból 
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20,988 kor., más vegyes forrásból 33,063 kor. Az év folyamán általános tanítói oklevelet 36. 
kapott 67, ezek között, mint éppen végző növendék 50, gyakorlat után 7. Magánúton végezte 
képezdei tanulmányait 10. Az intézetek közül a képesítés négyben magyar nyelven, egyben 
magyar és tót nyelven történt. 

TIT. A tisztelettel mellékelt 17 táblázatos kimutatás szerint a magyarhoni ág. kitv. 
evang. egyházegyetemnek az 1900/1901-iki iskolai évben összesen 17 középiskolája volt, még 
pedig 12 nyolczosztályú főgymnasium, 1 hétosztályú gymnasium, 3 négyosztályú algymnasium 
és 1 négyosztályú alreáliskola. Ezen tanintézetek közül a tannyelv tisztán magyar 12-ben, 
magyar mellett a német használtatik segéd-tankönyvül 4-ben és a tót 1 intézetben. Pázhuza-
mos osztályt az I. és II. mellett a budapesti, esak az I. mellett a békéscsabai, csak az V. 
mellett a pozsonyi tanintézet rendezett be. 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5314 (101-gyel több, mint a meg-
előző évben; kik közül vizsgát tett az év végén 5099 (102-vel több, mint tavaly); még pedig 
az I-ső osztályba fölvétetett az év folyamán 959, vizsgát tett 902 ; a II-ikba fölvétetett 762, 
vizsgát tett 739; a Ill-ikba fölvétetett 700, vizsgát tett 678 ; a IV-ikbe fölvétetett 703, vizsgát 
tett 686; az V-ikbe fölvétetett 613, vizsgát tett 582; a VI-ikba fölvétetett 542, vizsgát tett 
522 ; a VH-ikbe fölvétetett 540, vizsgát tett 507 ; a VlII-ikba fölvétetett 495, vizsgát tett 483. 
A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 4976, magántanuló 123; ismétlő volt az év 
végén összesen 240. A vizsgát tett tanulók közül a tandíjat egészen lefizette 4475, fölmen-
tetett egészen 259, fölmentetett részben 365. A tandíj 10 korona és 120 korona között inga-
dozik s átlag véve 54 kor. 13 fillért tesz ki, mihez felvételi dij fejében átlag 8 kor. 28 fillér 
járul. A görögpótló tanfolyamot hallgatta 11 középiskolánál az illető V., VI., VII., VIII. osz-
tályok tanulói közül 632, vagyis a tanulók 30%-a. A vizsgát tett 5099 tanuló közül vallásra 
nézve volt: ág. hitv. ev. 2236 (azaz 43*8%), ev. ref. 684 (13*5%), unitárius 5, róm. kath. 
948 (18-6%), görög kath. 35 (0-7%), görög keleti 41 (0 8%), izraelita 115.0 (22'6%). Anya-
nyelvre nézve pedig volt: magyar 3942 (77'3%), német 795 (15'6%), tót 344 (6*8%), szerb 3, 
román 13 (0*3%), egyéb anyanyelvű 2. Csakis magyarul beszélt 2245 (44%), csakis németül 14. 
Magyarul tudott 5085. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 147 (2'9%); 
kisbirtokos és bérlő 743 (14'6%); alkalmazott 86 (1*7%); nagyiparos 57 (1*1 %); kisiparos 
775 (15-2%); alkalmazott 42 (0'8%); nagykereskedő 66 (1-3%); kiskereskedő 707 (13'9%); 
alkalmazott 35 (0.7%); köztisztviselő 664 (13%); magán-és társulati tisztviselő 310 (6.1%); 
katona 25 (0*57 o) ; más értelmiségi (orvos, ügyvéd stb.) 1058 (20*7 7o); személyes szolgálatból 
élő 135 (2-6 7 o ) , magánzó 249 (4*97o). 

A tanulók életkorát tekintve, volt az év végén: 9 éves 1, 10 éves 136 (2*7%), 
11 éves 467 (9'27o), 12 éves 719 (14*17o), 1 3 éves 667 (13*l7o), 14 éves 680 ( 1 3 ' 3 7 o ) , 

15 éves 623 (12'2%), 16 éves 553 (10-9%), 17 éves 522 (10*2%), 18 éves 412 (8-1%), 
19 éves 193 (3*87o), 20 éves 88 ( l ' 77o) , 21 éves 30 (0'67o), idősebb 8 (0 ' l7o) . Az egész-
ségi állapotot tekintve volt: nem járványos eset könnyű 8274, súlyos 289, járványos 262, 
meghalt 17. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 2061 (40*57o), megyebeli 1202 ( 2 3 * 6 7 o ) , 

más megyebeli 1800 (35*3%), horvát-szlavonországbeli 5, más állambeli 31 (0*6 7o). 
Az erkölcsi magaviseletből a 4976 rendes tanuló közül kapott jó jegyet 4002 ( 8 0 ' 4 7 o ) , 

szabályszerűt 942 (18*9 7o), kevésbbé szabályszerűt 31 (0*77o), rosszat 1. Az igazgató által 
megrovatott 162 (3*2 7o), a tanári kar által 76, tanács folytán eltávozott 23, kizáratott 2. 
A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 119,499 igazolt és 611 nem igazolt órát. Ebből 
esik az I-ső osztályra 18,547 igazolt és 251 nem igazolt óra ; a Il-ik osztályra 14,004 igazolt 
és 61 nem igazolt óra; a III-ik osztályra 13,657 igazolt és 29 nem igazolt óra; a IV-ik osz-
tályra 16,109 igazolt és 51 nem igazolt óra; az V-ik osztályra 14,515 igazolt és 58 nem 
igazolt óra; a Vl-ik osztályra 13,257 igazolt és 47 nem igazolt óra; a VII-ik osztályra 
16,017 igazolt és 90 nem igazolt óra; a VIII-ik osztályra 13,393 igazolt és 24 nem igazolt 
óra. Nem mulasztott egy órát sem 976 (19*67o), igazolatlanul mulasztott 265 (5*37o). A nyil-
vános 4976 tanulóból, a nem mulasztó 976-ot levonva, esik a hátramaradt tanulók mindegyikére 
az összes mulasztásokból 30 óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve, a vizsgát tett 5099 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 350 (6*87o), jól 931 (18'3%), elégségesen 2687 (52'7%); egy 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 533 (10*57o), kettőből 327 (6.47o), több tantárgyból 
271 (5 '37o). Sikerrel végezte tehát tanulmányait 3968 (77*87o), megbukott 1131 (22'2%). 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta a franczia nyelvet 80 (l'67o), a tót nyelvet 
49 (0*9%), a rendkívüli rajzot 635 (12*7%), a műéneket 1770 (35*5%), a zenét 210 (4*2%), 
a gyorsírást 336 (6*7%), a vívást 48 (0*9%), az egészségtant 290 (5*8%). 

Az egyesületi életet tekintve, volt a középiskoláknál 12 magyar ifjúsági önképző 
összesen 1279 taggal, 2 német ifjúsági önképző 74 taggal, 2 ifjúsági segélyző egyesület 
685 taggal, 6 dal- és zene-egyesiilet 730 taggal, 6 tornakör 367 taggal, 4 gyorsíró-kör 
199 taggal, 1 inathematikai kör 38 taggal, egy vívó-kör 54 taggal, egy bibliai egyesület 
264 taggal. Összesen 35 egylet 3690 taggal. 
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3(>. Az érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 471 tanuló, 
kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 401, elég-
telen írásbeli dolgozat alapján ismétlő vizsgára utasíttatott 11. A szóbeli vizsgához bocsát-
tatott 453. Ezek közül a vizsgát megállotta: jelesen 65 (14*3%), jól 111 (24*5°/0), egy-
szerűen 215 (47*5%), összesen 391 tanuló (86-3%). Megbukott 62 (a vizsgázók 13'7%-a), 
még pedig javítóra utasíttatott 52 (11*5%), ismétlő vizsgálatra utasíttatott 10 (2*2°/o). Javító 
vizsgálatra jelentkezett 23, megállotta 23. Ismétlő vizsgálatra jelentkezett 21, letette 15. Az 
összes vizsgázottak közül, kik a vizsgát sikerrel megállották (391+23+15=429) , pályát válasz-
tott: theologiait 48 (11'3%), philologiait 43 (10%), jogit 93 (21-7%), orvosit 28 (6-6%), 
mérnökit 31 (7*3%), építészit 3 (0-7%), gazdaságit 30 (6*9%), erdészetit 11 (2*6«7o), bányá-
szatit 6 (1-4%), gyógyszerészetit 4 (0*9 7o), alsóbb hivatalnokit 75 (17'5%), katonait 37 (8-6%), 
kereskedelmit 2 (0-4%), művészit 11 (2*5%), bizonytalanul eltávozott 7 (1*6%). Az első ízben 
az érettségihez bocsátottak közül a VIII. osztályt ez iskolai évben végezte 442, egy megelőző 
évben 7, magántanuló volt 4. 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 285 tanár. Ezek közül volt: 
rendes 152 (53*3%), helyettes 35 (12*3%), csakis vallástant tanító az intézetnél alkalmazott 
14 ( 4 * 9 7 o ) , bejáró vallástanító 44 (15*4%), más rendes tárgyat tanító bejáró óraadó 5 (1'7%), 
csakis tornát tanító 12 (4*3%), csakis rendkívüli tárgyat tanító 23 (8*l° /o) . A rendes tárgyat 
(vallástantól eltekintve) tanítók a magyar nyelvet mind tökéletesen bírták. A tanárok képesí-
tését tekintve volt: a rendes tanárok közül állami oklevele 106-nak, felekezeti oklevele 34-nek, 
a középiskolai törvény 29. §-a alapján el volt ismerve 12. A helyettesek közül volt: okleveles 7, 
nem okleveles 28. A bejáró óraadók és tornatanítók közül : okleveles 40, nem okleveles 5. 
A rendes tárgyat tanító bejáró óraadók közül: okleveles 11, nem okleveles 1. Volt ennélfogva 
a rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók köziil: okleveles 166 (81*3%), nem okleveles 
38 (18*7%)- 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 3807 korona. A helyettes tanárok fizetése 
átlag 1445 korona volt. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 583 helyiség. Ezek közül volt: osztály-
vagy tanterem 133, természetrajzi terem 29, természettani terem 30, vegyészeti 6, rajzterem 19, 
téli torna 15, könyvtári 31, tanári szoba 20, igazgatói iroda 17, földrajzi terem 2, múzeumi 
terem 1. A 13 tápintézetnek czéljaira szolgált 63, egy internátusnak 21 helyiség. Egyéb 
helyiségek száma 196. 

A tanítási eszközöket tekintve, volt az állattanhoz fali ábrákban 1132, állatokban 
55,639; a növénytanhoz fali képekben 1726, növényekben 56,958; az ásványtanhoz minta és 
fali kép 3928, ásvány 34,763; a természettanhoz fali kép 267, eszköz 5483; a vegytanhoz 
vegyszer 3089, eszköz 2321; a földrajzhoz térkép 1409, földgömb 77, egyéb 1040; a 16 
éremgyűjteményben volt 43,579 darab; a 16 történelmi és philologiai gyűjteményben 3596 db. 
Van továbbá a szabadkézi rajzhoz: minta 14,085, gypsz-minta 888; a mértani rajzhoz: minta 
2809, modell 540, eszköz 663; a testgyakorlathoz a teremben 3423, a, szabadban 613 eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt : a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
91,027 mű (151,183 kötet); tudományos folyóirat 1677 mű (12,515 kötet); vegyes 29,391 mű 
(44,241 darab). Az ifjúsági könyvtárakban volt 4338 tankönyv és 37,418 ifjúsági olvasmány. 

A tanulók segélyezését illetőleg 14 tápintézet ellátott 1338 tanulót (tehát a nyilvános 
tanulók 26'9%-át). Az internátusban volt 65 tanuló. Intézeti ösztöndíjas volt 465, külső ösztön-
díjas volt 97, jutalmazott 259, segélyezett 657 tanuló. 

A középiskolák vagyonának teljes összege 8.429,566 korona (a tavalyihoz képest 
161,430 korona gyarapodás). Ezen vagyont képezi: saját ház becsértéke 2.556,573 korona; 
a középiskola tulajdonát képező egyéb ingatlanok becsértéke 792,583 korona; tőkepénzek, 
alapítványok, értékpapirok becsértéke 3.525,074 korona; ingatlan ösztöndíj-alap 110,941 korona; 
ösztöndíj-alap tőkéi 415,889 korona; a segélyalap ingatlanainak a becsértéke 16,000 korona; 
a segélyalap tőkéi 344,090 korona; intézeti fölszerelések 565,794 korona; egyéb vagyon 
102,622 korona. 

A középiskolák ez évi jövedelme 1.423,407 korona (89,315 koronával több, mint 
a megelőző évben). Származott pedig ezen jövedelem : az intézetek saját házának béregyen-
értéke 114,880 korona ( 8 * l 7 o ) , az ingatlanok jövedelme 35,744 korona ( 2 . 6 7 o ) , tőkepénzek 
jövedelme 156,043 kor. (10*9%), az állampénztárból 459,904 kor. (32'4%), a vallási országos 
alapokból 800 korona, városi segély 21.546 korona (l'67o), egyházi segély 99,331 korona 
(6*9%), bejáró hitoktatók intézeti jövedelme 8609 korona (0*6%), rendkívüli tanárok intézeti 
jövedelme 5532 korona ( 0 * 4 7 o ) ; felvételi díjakból befolyt 45,593 korona (3*2%), tandíjakból 
304,599 korona (21*4%), adományokból 24,788 korona ( l * 7 7 o ) , vegyesek 92,855 korona 
(6*5 7 o) ; ingatlan ösztöndíj-alapokból 1938 korona (0*17o), az ösztöndíj-alapok tőkéiből 
16,279 korona ( 1*27o) , ingatlan segélyalapokból 2636 korona ( 0 * 2 7 o ) , segélyalap tőkéiből 
22,125 korona (1*5%). Másnemű idegen ösztöndíjakból 5979 korona (0*47o) , másnemű eset-
leges segélyből 4226 korona (0*37o) . Ezen jövedelmek összege 1.423,407 korona. 
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A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 1.423,407 korona. És pedig 86. 
kiadatott személyi illetmények czímén : igazgatóknak és rendes tanároknak a fizetésére 
578,660 korona (40*7%), segédtanárokéra 50,570 korona (3*6%); rendes tárgyat tanító bejáró 
óraadókéra 3591 korona (0-3%), tornatanítókra 25,108 korona (l*87o), rendes hitoktatókra 
18,310 korona (1'3%), bejáró hitoktatókra 8303 korona (0'6%), rendkívüli tárgyat tanítókra 
12,630 korona (0*9°/0), szolgákra 18*028 kor. (1*3%), más intézeti tisztviselőkre 10,444 kor. 
(0'8%); országos tanári nyugdíj-alapra 38,827 kor. (2*7%). Kiadatott továbbá dologi szük-
ségletekre, és pedig: fűtés, világítás, tisztogatásra 28,732 korona (2%), kisebb javításokra 
14,253 kor. (1%), taneszközökre 19,349 kor. (1'3%), könyvtárra 14,931 kor. (11%), irodai 
s apróbb dolgokra (értesítők, nyomtatványok) 11,743 kor. (0*8%), házbérre és adóra 15,917 kor. 
( r í % ) , házbéregyenérték czímén kiadatott 116*070 kor. (8*27o). Tandíjakból beszállíttatott az 
illető pénztárba 49,066 kor. (3-4%). 

Átmenetiekre, és pedig nagyobb átalakításokra fordíttatott 7055 kor. (0-5%), új épít-
kezésekre 13,745 kor. (0*97o), másnemű befektetés, tőkésítésre 164,010 kor. (11*5%), vegye-
sekre 90,253 kor. (6*3%). 

Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott a saját ösztöndíj-alapokból 20,002 kor. (1*4%), 
másnemű idegen ösztöndíj-alapokból 5819 kor. (0*4%), saját segélyalapokból 56,213 kor. (3*9%), 
másnemű segélyekből 29,998 kor. (2*1%); vegyes jutalom czímén kiosztatott 1790 kor. (0*1%). 

Az összes kiadások összege pedig 1.423,407 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 
theologiai akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 37, vala-
mennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve, volt ezek közül : magyar 14, német 3, 
tót 20; nyelvismeretet tekintve, magyarul és németül beszélt 7, magyarul és tótul 16, hazai 
két más nyelvet 12. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 14, más egyházkerületben volt 23. 
A működő tanárok összes száma volt 11; ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 5, helyettes 
tanár 2, kisegítő tanár 3 ; egyházi volt 7, világi 4. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt: 
magyar 9, német 2 ; nyelvismeretre nézve magyarul és németül beszélt 10, magyarul és tótul 3, 
hazai más két-három nyelvet 3, más európai nyelvet 4. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik s a tiszai ág. hitv. ev. egyház-
kerület központi pénztárából tartatik fenn ; különben az eperjesi evang. collegiumnak kiegészítő 
részét képezi. Hallgatóinak száma volt összesen 23, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. 
Anyanyelvet tekintve, volt a tanulók közül: magyar 13, tót 10; nyelvismeretet tekintve, beszélt 
magyarul és németül 23, magyarul és tótul 20. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 12, 
más egyházkerületbeli 11, általában magyarországi volt 22. Előmenetelre nézve jelesen végzett 10, 
egyszerűen 13. 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 5, hazai más két-
három nyelvet 1. 

3. A soproni hittani intézet három tanfolyamra oszlik s a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület pénztárából tartatik fenn. A negyedik kötelező tanfolyamot hallgatói vagy más 
hazai theologiai intézetben, vagy külföldi theologiai fakultáson végzik. Az intézet hallgatóinak 
száma volt 19, mindannyian ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvre nézve voltköziilök: magyar 14, 
német 2, tót 3; nyelvismertét nézve, beszélt közillök: magyarul és németül 8, magyarul és románul 1, 
magyarul és tótul 3, más európai nyelvet 2. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 15, más 
egyházkerületbeli 4. Előmenetelre nézve: jelesen végzett 6, egyszerűen 13. A működő tanárok 
száma volt 4; ezek közül: 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 kettő 4, egy 3 tanfolyamra oszlik. A tanulók összes 
száma volt 79, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök : magyar 41, 
német 5, tót 33 ; nyelvismeretet tekintve, beszélt: magyarul és németül 38, magyarul és tótul 39, 
magyarul és románul 1, hazai két más nyelvet 12, más európai nyelvet 2. Honosságra nézve 
volt: egyházkerületbeli 41, más egyházkerületbeli 38, általában magyarországi 78. Előmenetelre 
nézve: jelesen végzett 16, egyszerűen 26, vizsgálatlan távozott 7. A működő tanárok összes 
száma volt 22, még pedig: igazgató 3, rendes tanár 10, helyettes tanár 2, kisegítő tanár 7; 
egyházi volt 16, világi 6. Anyanyelvre nézve volt: magyar 20, német 2. Nyelvismeretet tekintve, 
beszélt: magyarul és németül 21, magyarul és tótul 8, hazai két-három más nyelvet 4, más 
európai nyelvet 6 tanár. 

V. Az eperjesi ág. hitv. ev. kerületi collegium jog akadémiájában az 1900/1901-iki 
iskolai évben volt 13 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 6, magántanár 7. A nyilvános 
rendes tanárok átlagos 14 heti óra után 2800 korona fizetésben, 600 korona lakpénzben, tandíj-
osztalékban s a megfelelő vizsgadíjakban részesülnek. Dékáni tiszteletdíj 400 korona. A magán-
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36. tanárok az átlagos heti órák után 140 koronát kapnak óránként s a megfelelő tandíjoszta-
lékban részesülnek. Vallásra nézve volt a tanárok közül: ág. hitv. ev. 8, ev. réf. 1, r. katli. 
I, izr. 3. Az előadás nyelve a magyar. Előadás volt a téli félévben: kötelezett tantárgyakból 14, 
special collegium 5; a nyári félévben: kötelezett tantárgyakból 9, special collegium 18. 

A hallgatók száma volt az első félévben 197 (4-gyel több mint tavaly), a második 
félévben 199 (8-al több mint tavaly). Még pedig az első félévben volt: az í-ső tanfolyamban 
rendes 65, rendkívüli 5, összesen 70 hallgató; a Il-ik tanfolyamban rendes 58, rendkívüli 1, 
összesen 59 hallgató ; a Ill-ik tanfolyamban 40 rendes hallgató ; a IV-ik tanfolyamban 28 ren-
des hallgató ; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 5 tanuló. A második félévben volt az 
I-ső tanfolyamban rendes 70, rendkívüli 3, összesen 73 hallgató; a Il-ik tanfolyamban 72 
rendes hallgató; a III-ik tanfolyamban 41 rendes hallgató; a IV-ik tanfolyamban 13 rendes 
hallgató ; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 5 tanuló. 

Származásra nézve volt az első félévben: magyar 194, osztrák 3 ; a második fél-
évben: magyar 196, osztrák 3. Anyanyelvre nézve volt az első félévben : magyar 145, német 
34, román 4, tót 9, szerb 3, lengyel 2 ; a második félévben: magyar 158, német 24, román 3, 
tót 7, szerb 5, lengyel 2. Vallásra nézve volt az első félévben : ág. hitv. ev. 68, róm. katli. 45, 
gör. kath. 17, gör. kel. 5, helvét hitv. 24, izraelita 38; a Il-ik félévben: ág. hitv. ev. 65, 
róm kath. 48, gör. kath. 17, gör. kel. 6. helvét hitv. 23, izraelita 40. Tanpénzét megfizette 
az I-ső félévben 179, egészen mentes volt 1, részben mentes 17; a Il-ik félévben 176, egé-
szen mentes volt 1, részben mentes 22. Ösztöndíjas volt az I-ső félévben 17, a II-ikban 
29 tanuló 3855, illetve 4680 korona 66 fillér erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett: az I-ső félévben 194-nek, felfiiggesztetett 2-nél, 
megtagadtatott I-nél; a Il-ik félévben 196-nak, felfiiggesztetett 3-nál. Akadémiai viseletet 
tanúsított az I-ső félévben: a törvényekkel teljesen megegyezőt 192, kevésbbé megegyezőt 5 ; 
a Il-ik félévben teljesen megegyezőt 198, kevésbbé megegyezőt 1. Absolutoriumot (tanulmány-
befejezési záradékot) kapott: az I-ső félévben 12, a Il-ik félévben 10 hallgató. Hadiszolgá-
latban állott 1 hallgató. Fegyelmi büntetés alatt volt 6 hallgató. Tanfolyam hallgatása nélkül 
vizsgázott úgy az I-ső, mint a II-dik félévben 5 hallgató. Évközben meghalt 1 hallgató. 

Az I-ső alapvizsgára jelentkezett 103, kik közül képesíttetett : kitűnően 6, egysze-
rűen 67, együtt 73; felfiiggesztetett 21, visszavettetett 9, együtt 30. A megvizsgáltak közt 
volt: rendes joghallgató 102, miniszteri engedély alapján vizsgázott 1. A vizsgálati díjat 
lefizette: egészen 102, háromszorosan 1. 

A II. alapvizsgára jelentkezett 83, kik közül képesíttetett: kitűnően 3, egyszerűen 61, 
együtt 64; felfiiggesztetett 16, visszavettetett 3, együtt 19. A megvizsgáltak mind rendes 
joghallgatók voltak. Az államtudományi államvizsgálatra jelentkezett 9, kik közül egyszerűen 
képesíttetett 7, felfiiggesztetett 2. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 7, miniszteri 
engedély alapján vizsgázott 2. A vizsgálati díjat lefizette egészen 7, háromszorosan 2. A jog-
tudományi állam vizsgálatra jelentkezett 10, kik közül képesíttetett: kitűnően 1, egyszerűen 7, 
együtt 8 ; felfüggesztetett 1, visszavettetett 1, együtt 2. A megvizsgáltak közt volt: rendes 
joghallgató 9, miniszteri engedély alapján vizsgázott 1. A vizsgálati díjat befizette egészen 9, 
háromszorosan 1. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 1086 kötet, jelen évi gyarapodás 82 kötet. A könyv-
tárt használta 95 joghallgató. A joghallgatók segélyegyletének alaptőkéje volt a tanév elején 
I I ,743 korona 98 fillér, a tanév végén 13,060 korona 44 fillér. Segélyül kapott 12 tanuló 
510 koronát. A jogakadémiai kiadványok és beadványok száma az iktatókönyv szerint a tanév 
végével 2970. Tanári értekezlet tartatott 12. A jogakadémiára vonatkozó részletes adatok a 
collegium közös évi értesítőjében közöltetnek. 

E kimutatás kapcsán s arra vonatkozólag a bizottság általánosságban a következő 
észrevételeket teszi: 

A népiskolák állapotában a tavalyihoz képest figyelemre méltóbb változás nem 
mutatkozik. 

Mind az öt tanítóképző intézet növendékeinek száma örvendetesen gyarapodott : együtt-
véve volt tavaly 231, az idén 280 növendék. 

A középiskolák mindenike beküldte Értesítőjét. Rovatos íveket küldött: Besztercze-
bánya, Békés-Csaba, Budapest, Bonyhád, Eperjes, Igló, Felső-Lövő, Kézsmárk, Pozsony, Rozsnyó, 
Sopron. A békés-csabai gymnásium a lefolyt évben már mint teljes, nyolcz osztályú főgym-
násium működött s első érettségi vizsgálatát szép sikerrel tartotta meg. — Pozsony nevezetes 
intézményt alkotott a lyceumi internatusban, melynek üdvös hatása remélhetőleg nem fog elma-
radni. Népesség tekintetében az első helyet a budapesti gymnásium foglalja el 506 beírt 
tanulóval ; utolsó helyen áll a rozsnyói 228 tanulóval. — Az egyes iskolák népességében az 
evangelikus tanulók a következő arányban vannak képviselve : Beszterczebányán az evangelikus 
tanulók százalékszáma 97*6%; Sopronban 87-5%; Felső-Lövőn 59 '6%; Pozsonyban 48'6%; 
Budapesten 47%; Selmeczbányán 46%; Kézsmárkon 45 '3%; Békés-Csabán 35-9%; Bonyhá-
don 32%; Eperjesen 29'6% ; Aszódon 28 '6%; Iglón 25'3%; Rimaszombatban 22*1 % (mindkét 
felekezetű protestáns tanulóké 58%); Nyíregyházán 19-9%. 
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Az egyetemes theologiai akadémiának, továbbá a soproni és eperjesi theologiai inté- 37 40. 
zeteknek, valamint az eperjesi jogakadémiának népességében s egyéb viszonyaiban különösebb 
változás nem vehető észre. 

E kimutatást a közgyűlés tudomásul veszi s egész terjedelmében jegyző-
könyvbe iktatja. 
37. (H.) Olvastatik az egyetemes könyv- és levéltáros következő jelentése: 
1. Tisztelettel jelentem, hogy a mult évi egyetemes gyűlés felhívása folytán (jkv. 

111. sz.) a gróf Blankenstein György-féle hagyományra vonatkozó adatokat az egyetemes 
levéltárban kutatván, a mit erre vonatkozólag 1876. óta az egyetemes jegyzőkönyvekben és 
mellékleteikben találtam, rövid úton közöltem az egyetemes ügyész úrral. 

2. Az egyetemes levéltár az 1900—1901-ik évben a következő iratokkal gyarapodott: 
a) Dr. Zsigmondy Jenő főjegyző úr beküldte az 1900. nov. 7., 8. és 9. napjain 

tartott egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 3 eredeti példányát ; — ugyanazon jegyzőkönyv 
fogalmazványát, illetőleg kéziratát; — ugyanazon jegyzőkönyv mellékleteit, összesen 47 iratot, 
illetőleg iratcsomót; — az egyetemes közgyűlés által jóváhagyott és a jóváhagyási záradékkal 
ellátott 10 rendbeli egyházkerületi szabályrendeletet; — a középiskolák felterjesztéseit az 
1900/1901-ik évről; — végül az egyházegyetem régi, használaton kívül helyezett pecsétjét. 

b) Dr. Masznyih Endre úr az egyetemes közoktatási bizottság megbízásából beküldte : 
az iskolai bizottságokról szóló egyetemes szabályrendeleti javaslatot ; — az egyházkerületek 
nyilatkozatait az évzáró vizsgálatok ügyében; — a tiszai kerület javaslatát a középiskolai 
rendtartásról; — a dunáninneni kerület javaslatát a középiskolai pragmatikáról és rendtar-
tásról; — a vallásoktatás tárgyában készült javaslatot, összesen 5 iratcsomót. 

c) Az egyházkerületek beküldték részint az 1900-ik, részint az 1901-ik évben tartott 
gyűléseik jegyzőkönyveit; az egyházmegyék közül jegyzőkönyvét beküldte a barsi, a békési 
(hét rendbelit) és a liptói; az utóbbi az eperjesi 12 theologus ügyében magyar és tót nyelven 
közrebocsátott köriratát is. Ugyancsak beküldetett a magyarországi ev. ref. egyház egyetemes 
konventjének 1900. április 24—27-én tartott gyűléséről szóló jegyzőkönyv, és a székesfehérvári 
ev. egyház tudósítványa 1900. évről; az egyetemes gyámintézet számadása 1900. évről, és a 
Baldácsy- alapítvány ügyvivőjének jelentése 1900-ról. 

cl) Középiskoláink közül 1900/1901. évi Értesítőjét beküldte a budapesti, békés-csabai, 
beszterczebányai, eperjesi, felső-lövői, iglói, rozsnyói, soproni, szarvasi gymnázium, s a soproni 
tanító-képző intézet. 

3 Az egyetemes könyvrtár gyarapodása 1900/1901. évben: 
a) Vétel útján szereztetett: Dr. Martin Luther's Werke. 24. Band. Weimar. 1900. 
b) A Lather Társaságtól beérkezett: Jelentés a Luther Társaság 1899. és 1900. 

évi működéséről, és kiadványaiból 21 kötet, illetőleg füzet. 
c) A kiadók vagy szerzők ajándéka : Egyházi Enektár. Kiadja a dunántúli ág. h. 

ev. egyházkerület. Sopron. 1900. 
Válasszunk alpüspököket, avagy missziói szuperintendenseket. Irta Krupec István. 

Orosháza, 1900. 
Gedenkrede auf Georg Buchholtz, Gehalten von Rudolf Weber. Kesmark, 1901. 
Német Biblia. Luther fordítása. Wittenberg, Schwertel János nyomása. 1575. Dubovszky 

Márton rákoskeresztúri ev. lelkész úr ajándéka. 
cl) A könyvtár számra a következő lapok és folyóiratok jártak : Evangélikus Családi 

Lap, Evangélikus Egyház és Iskola, Evangélikus Népiskola, Gyámintézeti Lapok, Protestáns Szemle. 
A kimutatott iratokat és könyveket a szokott módon rendeztem és katalogizáltam. 

Tudomásul vétetik. 
38. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 43. és 44-ik pontjánál bemutattatott a pénzügyi 

bizottság jelentése, mely szerint a gróf Teleki Róth Johanna-féle ösztöndíjak, számszerint 
hatvan, az 1900 1901. tanévre 70 koronával kiosztattak, egyúttal jelenti a bizottság, hogy a 
Luther-társaság, azon kérelemnek, miszerint a társaság kiadásában megjelent „gróf Teleki 
Róth Johanna életrajzát" az ösztöndíjban részesülőknek adományozza, készséggel eleget tett. 

A pénzügyi bizottság ezen jelentése tudomásul szolgál és az egyetemes 
gyűlés a Luther-társaságnak áldozatkészségéért köszönetét nyilvánítja. 
39. (H.) U. a. jegyzőkönyv 45. pontjánál jelenti Sommer Gyula váczi h. ev. lelkész, hogy 

az ottoni országos siket-néma intézetekben az 1900/1901. tanévben, összesen 16 ág. hitv. ev. 
növendék volt. Ezek közül, mivel a vallás-tanítás csakis a 4-ik osztályban kezdődik, nyolcz 
növendéknek tanította a vallást. Tanítványai közül 4 kellően előkészülve lévén, konfirmáltatott. 

Jelenti továbbá, hogy a vallás és közokt. minister 31,929 sz. rendelete értelmében 
letette 1901. junius havában, az ezen intézetre vonatkozó képesítő vizsgát. 

Tudomásul szolgál. 
40. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés 46-ik pontjánál egyetemes felügyelő jelenti, 

hogy Győry Elek, a számvevőszék világi elnökévé való megválasztatását nem fogadta el, mivel 
kapcsolatban a számvizsgáló bizottság bejelenti, hogy a helyettesítésre Perlaky Eleket kérte fel. 

Tudomásul szolgál, érdemleges intézkedés az egyetemes bizottságok meg-
választásakor fog tétetni. 
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ál . 41. (Gy.) Ugyancsak azon jegyzőkönyvi pontnál olvastatott a számvizsgáló bizottság 
jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes egyliáz 1900. évi pénztári számadása, valamint az 
ebből a számvevőszék egyházi elnöke által összeállított kimutatás összehasonlíttatván, azzal 
teljesen megegyezőnek találtatott, továbbá jelenti a bizottság, hogy a Bendl Henrik egyetemes 
pénztáros által 1900. január 1-től deczember 31-ig vezetett számadást tételről-tételre átvizs-
gálván, ezt rendben találta. Ezen számadás szerint 

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

a pénztári maradvány . . . . 

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

a pénztári maradvány . . . . 

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

11,303 kor. 11 fii. 
7,825 „ 73 „ 
3,477 kor. 38 fii. 

4,873 kor. 85 fii. 
4,200 „ — „ 

673 kor. 85 fii. 

3,276 kor. 48 fii. 
3,454 „ — „ 

lévén, a theol. akadémia tartalékalapjából 
volt pótlandó. 

d) az egyetemes egyházi közalapnál 
a bevétel 
a kiadás 

177 kor. 52 fii. 

271,467 kor. 74 fii. 
148,179 „ 54 „ 

a pénztári maradvány . 123,288 kor. 20 fii. 

e) az egyetemes nyugdíjintézet 
bevétele volt 
kiadása pedig . 

131,612 kor. 
131,612 „ 

24 
24 

fii. 

a pénztári maradvány . — kor. — fii. 
f ) a Lissovényi László-féle alapítvány bevétele . 

kiadása 
2,816 kor. 

•ti 
56 fii. 

jj 
maradvány új számlára 2,816 kor. 56 fii. 

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

1,160 kor. 
1,000 „ 

71 fii. 
il 

tőkésített maradvány . 160 kor. 71 fii. 
h) Szinovitz Lajos-féle alap bevétele volt . 

tőkésíttetett 
4,815 kor. 
4,815 „ 

77 
77 

fii. 
ti 

maradvány . . . . — kor. — fii. 

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

1 kor. 
158 „ 30 

fii. 
il 

úgy, hogy a túlkiadás 
csökkent. 

157 kor. 30 fii.-re 

k) az ezredéves pályaműre befolyt adományok számláján a kamat 146 kor 
mely összeg a tőkéhez csatoltatott. 

71 fii. 

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

5,456 kor. 
177 „ 

36 
52 

fii 
it 

maradt tőke 5,278 kor. 84 fii. 

A vagyonállás 1900 deczember 31-én következő volt: 
I. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tőkéi: 

1. Az egyetemes egyház tőkéje . . . 89,303 kor. 58 fii. 
2. Bauhofer György-féle alapítvány . . 302 62 89,606 kor. 20 fi). 

Elhelyezve : b. Prónay Gábor alapítványa 
B. Prónay Dezső alapítványa . . . . 
Kroll Vilmos kötvényén 
Magy. jelz. liitelb. záloglev. 472% . . 
Kisbirt. orsz. földh. 5% . . 

Átvitel 

840 kor. — fii. 
4,000 „ - „ 
1,821 „ 64 „ 
8,200 „ - „ 

17,200 „ — „ 
32,061 kor. 64 fii. 89,606 kor. 20 fii. 



Áthozat 32,061 kor. 64 fil. 89,606 kor. 20 fil. 41, 
Kisbirt. orsz. földh. zálogl. 41/a% . . ( ^ W ^ o r . — fii. 
Egyesült bpesti takp. „ 4 7 . . 18,600 „ — „ 
Magy. orsz. közp. takp. „ 47a% . . 2,400 
Magy földh.-intézeti „ 4% . . 30,200 „ — „ 
Takarékpénztárban . . . . . . . 344 „ 56 „ 

89,606 kor. 20 fii. 
II. Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány tőkéje . . . . . . . 90,193 kor. — fii. 

Elhelyezve : Magy. földteherm. kötv. 4% . 23,400 kor. — fii. 
Magyar jelzáloghitelbank záloglev. 472% 4,600 
Kisbirt. orsz. földhit.-int. „ 5% 15,000 
Kisbirt. orsz. földhit, int. „ 478% 10,000 „ — „ 
Egyesült bpesti takp. „ 47a% 22,600 „ — „ 
Magy. orsz. közp. takp. „ 47a% 1,400 „ — „ 
Magyar földhitelintézeti „ 4% 13,000 „ — „ 
Takarékpénztárban 193 » n 

90,193 kor. — fii. 
III. Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány tartaléktőkéje 2,688 kor 24 fii. 

Elhelyezve: Kisbirt. földh.-int. zál.-l. 5 V0 1,600 kor. — fii. 
Magyar orsz. közp. takp. „ 47a% 1,000 „ — „ 
Takarékpénztárban . 88 „ 24 „ 

2,688 kor. 24 fii. 
IV. A theologiai akadémia tőkéje 67,570 kor. 39 fii. 

Elhelyezve : Magy. jelz. hitelb. zálogl. 47a 7o 6,000 kor. — fii. 
Kisbirt orsz. földhitelint. „ 5% 30,800 „ — „ 
Kisbirt. orsz. földhitelint. „ 47a% 12,200 „ — „ 
Egyesült budapesti takp. „ "47a% 8,400 „ — „ 
Magy. orsz. közp. takp. „ 472% 2,000 „ — „ 
Magyar földhitelintézeti „ 4% 4,400 „ -— „ 
Takarékpénztárban 3,770 „ 39 „ 

67,570 kor. 39 filT 
V. A theol. akadémia tartalékalapjának tőkéje 5,278 kor. 84 fii. 

Elhelyezve : M.orsz.közp.takp.zálogl.47üVo 1,000 kor. — fii. 
Kisbirt. orsz. földhitelint. „ 5% 2,200 „ — „ 
Egyesült budapesti takp. „ 47a% 2,000 „ — „ 
Takarékpénztárban 78 „ 84 „ 

~ 5,278 kor. 84 fii. 
VI. Az egyetemes egyházi közalap tőkéje 247,026 kor. 16 fii. 

Elhelyezve: Magy.földhit.-int.zálogl. 4% 109,000 kor. — fii. 
Magy. orsz. közp. takp. „ 47a'% 54,000 „ — „ 
Kisbirt. orsz. földhit.-int. „ 47a% 70,000 „ — „ 
Egyesült budapesti takp. „ 4%% 4,000 „ — „ 
Takarékpénztárban 10,026 „ 16 „ 

247,026 kor. 16 fii. 
VII. Az egyetemes nyugdíjintézet tőkéje 448,842 kor. 12 fii. 

Elhelyezve : Magy. földhit.-int. zálogl. 4% 120,000 kor. — fii. 
Kisbirt. orsz. földhitelint. „ 47 a% 32.000 „ — „ 
Egyesült budapesti takp. „ 472% 160,000 „ — „ 
Takarékpénztárban 136,842 „ 12 „ 

448,842 kor. 12 fii. 
VIII. Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje 2,816 kor. 56 fii. 

Elhely.: Kisb. orsz.földhit.-int.zálogl. 5% 2,000 kor. — fii. 
Takarékpénztárban 816 „ 56 „ 

2816 kor?56 fii. 
IX. Zelenay Gedeon-féle alapítvány tőkéje 24,529 kor. 86 fii. 

Elhelyezve: Kisb.orsz.földhit.zálogl.5% 15,000 kor. — fii. 
Kisbirt. orsz. földhitelint. „ 4 7 a ' Y o 2,200 
Egyesült budapesti takp. 
Magy. orsz. közp. takp. 
Magyar földhitelintézeti „ 4% 4,200 „ — 
Takarékpénztárban 529 „ 86 

4Vt% 2,000 
47«% 600 

24,529 kor. 86 fii. 
Átvitel 978,551 kor. 37 fii. 
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42—48. Áthozat 978,551 kor. 37 fil. 
X. Szinovitz Lajos-féle alapítvány tőkéje 117,907 kor. 37 fii. 

Elhely.: Jurenák József birtokvét.hátraléka 34,000 kor. — fii. 
Prickel Mária életjáradékának bizt, . . 12,000 „ — „ 
Kisbirt. orsz. földhitelint. záloglev. 5% 11,000 „ — „ 
Kisbirt. orsz. földhitelint. „ 41/2% 16,000 „ — „ 
Magyar jelzáloghitelbank „ 4Vs% 8,000 „ — „ 
Egyesült budapesti takp. „ 4Va% 6,000 „ — • 
Magy. orsz. közp. takp. „ 472% 12,000 „ — „ 
Magyar földhitelintézeti „ 4% 4,000 „ — „ 
Takarékpénztárban 14,907 „ 37 „ 

117,907 kor. 37 fii. 
XI. Az egyetemes egyház tartalékalapja 7,610 kor. 60 fii. 

Elhelyezve: A bányai egyházkerületnek 1891. február 1-én 
10 évre adott kamat nélküli kölcsön 6,000 kor. — fii. 

Kisbirt. orsz. földhitelint. záloglev. 5% 400 „ — „ 
Magyar orsz. közp. takp. „ 472% 1,000 „ — „ 
Magy. földhitelintézeti „ 4% 200 „ — „ 
Takarékpénztárban 10 „ 60 „ 

7,610 kor. 60 fii. 
XII. Az ezredéves pályamű tőkéje . 3,814 kor. 63 fii. 

XIII. A brassói ág. hitv. ev. egyház letétszámlája , 600 „ — „ 
XIV. Az egyetemes egyház folyószámláján 3,477 „ 38 „ 
XV. Az egyetemes közalap folyószámlája 123,288 „ 20 

XVI. Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány folyószámlája 673 „ 85 „ 
XVII. Hrabovszky Zsigmond-féle alapítvány letétszámlája 170,200 — 

Az összes tőkék főösszege 1900. deczember 31-én 1.406,123 kor. 40 fii. 
Az egyetemes közgyűlés a számvizsgáló bizottság ezen jelentése alapján, 

a számadást és kimutatást tudomásul veszi, és Bendl Henrik pénztárost az 1900. 
évi január 1-től deczember 31-ig vezetett és szabályszerűen megvizsgált számadására 
nézve, a szokásos óvások fentartása mellett, a további felelősség terhe alól felmenti. 
42. (Gy.) Az egyetemes számvevőszék jelenti, hogy az egyházkerületek 1900. évi 

számadásait átvizsgálván, észrevételeit a következőkben terjeszti az egyetemes gyűlés elé. 
a) A tiszai kerület számadása czímleteiben jól tagolt, világos, biztosan áttekinthető ; 

érdemben sajnálatos körülmény a nyugdijintézeti és árvaházi számlán mutatkozó hiány ; az 
elsőnél tesz ez 9540*28 koronát, az utóbbinál 2505*03 koronát. A nyugdíjintézetnél ez nem 
bir nagy jelentőséggel, mivel a fond perdu alapjára helyezkedett, az árvaháznál az út és mód 
volna megjelölendő a hiány megszüntetésére. A nyomtatott számadásban nincsen kitüntetve, 
hogy a vagyon miként van elhelyezve? A forgalmi bevétel volt 425,114'13 korona, a kiadás 
422,343 -69 korona. Készpénz az 1901. évre 2770*40 korona. Az összes vagyon a különböző 
alapok számláján 938,057.68 korona. Növekedés az említett deficzit tekintetbe vételével 4 korona. 

b) A dunáninneni egyházkerület számadása nyomtatott példányban, mint a kerületi 
közgyűlés jkvének melléklete került a számvevőszékhez. A kezelési eredmény számla szerint : 
a bevétel 26,414*50 korona, a kiadás 23,800*18 korona; maradvány 2614*32 korona. Az ösz-
szes vagyon a különböző alapok számláján 243,261*05 korona. Növekedés 2614*32 korona. 
A Reischel-féle alapítvány kezelési eredmény számlája: követel 14,192*61 korona, tartozik: 
12,594*18 korona, mérleg 1598'43 korona. Pénztári forgalma: bevétel 31,861*62 korona, 
kiadás 31,614*18 korona; maradvány 247*44 korona. A vagyon 317,575*49 korona. 

c) A dunántúli kerület számadása nyomtatott füzetben minden egyes péztárról ad külön 
kimutatást. — Az ingatlan vagyon értékéről nincs kimutatás. Az összes pénztárak bevétele volt 
621,882*60 korona, a kiadas 595,306*90 korona. A pénztári felesleg két pénztárnál eszközölt tul-
kiadás levonásával, 26,575*70 korona. A tőke 1.121,307*11 kor. Gyarapodás 22988*85 korona. 

ő) A bányai egyházkerület számadása, mely másfél év eredményéről 1899. jul. 1-től 
1900. decz 31-ig számol be, világosan, könnyen áttekinthetően van összeállítva. Hiányzik 
belőle a kerületi segély-egylet számadása s az elszámolás az aszódi leánynevelő-intézet száma-
dásánál az igazgatónőnek elszámolásra küldött öszegekről. A kerületi jkvben van közölve ily 
elszámolás, de rövidebb időszakról, mint a mily időszakot ölel fel a számadás. A bevétel volt 
102,607*10 korona, a kiadás 99,101*97 korona; a maradvány 3505* 3 korona. A vagyon a 
kölönböző számlákon 416,936*73 korona. Növekedés 5197*91 korona. A vagyon záloglevelek-
levelekben, földtehermentesítési és járadék-kötvényekben van elhelyezve. 

Tudomásul szolgál, a tiszai egyházkerület árvaházát az egyetemes gyűlés 
az egyházi testületek és a hívek buzgó pártfogásába ajánlja. 
43. (Gy.) Az egyetemes számvevőszék javasolja, hogy 
a) az egyházkerületeket hívja fel az egyetemes gyűlés, miszerint a vagyonmérleghez 

csatoljanak kimutatást arról, miként van a tőke elhelyezve, (az értékpapírok elősorolandók) 
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b) Az értékpapírok bevásárlási ára veendő a vagyon mérlegbe, mert az ingadozó 44—49. 
árfolyam tekintetbe vétele az évenkénti számadásnál csak nehezíti az áttekintést. Az esetleges 
eladásnál mutatkozó nyereség a vagyonhoz csatolandó, mert nem jövedelem. 

Az egyetemes gyűlés ezen indítványokat azon módosítással, hogy az érték-
papírok névleges értékben tüntetendők ki a vagyonkimutatásban, magáévá teszi és 
felhívja az egyházkerületeket, miszerint a vagyonmérleghez, a vagyon mikénti elhe-
lyezéséről kimutatást csatoljanak, mely kimutatásban az értékpapírok névleges értékét 
tüntetvén ki, »azt az egyetemes számvevőszékhez küldjék be. 
44. (Oy-) Az egyetemes számvevőszék kéri továbbá az egyetemes gyűlést, hogy a 

kerületeket utasítsa, miszerint számadásaikat és a kezelésök alatt álló összes alapokról, (ala-
pítvány, nyugdíjintézet, segélyegylet) szóló vagyon-kimutatást minden év szeptember hó l-ig 
a számvevőszék egyházi elnökéhez terjesszék be. 

Az egyetemes gyűlés ezen indítványt azon módosítással, hogy az egyház-
kerületek, azonnal kerületi gyűléseik megtartása után küldjék be számadásaikat 
és vagyonkimutatásukat az egyetemes számvevőszék egyházi elnökéhez, elfogadja. 
45. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 48-ik pontjánál jelenti a 

pénzügyi bizottság, hogy az egyetemes pénztárnok és ellenőr fizetésének javítására szükségelt 
90 korona 66 fillérnyi összeget a folyó 1901. évre megállapított költségelőirányzat „vegyes 
kiadások" rovatának terhére kiutalványozta, a jövőre pedig javasolja, hogy a költségvetésbe 
drágasági pótlék czímén 90 korona 60 fillér, előre nem látott kiadások czímén 268 korona 
36 fillér állíttassék be, minek fedezésére a Zs. T. 228. §-a értelmében az egyetemes egyház 
által kezelt Zelenay-, Szinovitz- és Lissovényi-féle alapítványok kamatjövedelme után beszedendő 
6% kezelési díj, mi összesen 359 korona 02 fillért tesz ki, szolgáljon. 

Az egyetemes gyűlés a pénzügyi bizottság ezen előterjesztését tudomásul 
vévén azt határozat erejére emeli. 
46. (Gry.) A mult évi jegyzőkönyv 49-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 

jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes pénztárnok által elkészített 1902. évi költségelő-
irányzatot elfogadásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés az 1902. évi költségelőirányzatot következőleg 
állapítja meg. 

S z ü k s é g l e t : 

1. Tiszti díjak 2490 korona 66 fillér. 
2. Napidíjak és útiköltségek . . . . 2000 » — 55 

3. Rendes évi segélyek 756 » — 55 

4. Házbér a levéltári helyiségért . 400 55 — 55 

5. Nyomtatványokra 1U)0 55 — 55 

6. Vegyesekre 744 V — 55 

7. Előre nem látott kiadásokra . 268 11 36 55 

Összesen . 7659 korona 02 fillér. 

F e d e z e t . 

1. Kamatokból 4700 korona — fillér. 
2. A négy kerület járulékaiból 2000 »? — - 55 

3. A Hrabovszky-alapítvány kezeléseért. 600 55 — 55 

4. A Zelenay, Szinovitz, Lissovényi ala-
pítvány kezeléseért 359 55 02 fillér. 

Összesen . 7659 korona 02 fillér. 

47. (Zs.) Tárgyaltatott a rákospalotai ág. h. ev. egyházközségnek a hiványilag 
megállapított lelkészi fizetés hivatalbóli felemelését tárgyazó esperességi és egyházkerületi hatá-
rozatok megsemmisítése iránt beadott felebbezése, illetve panaszkérelme. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a felebbezett határozatok 
felterjesztve nem lettek, és így a felebbezés kellőleg felszerelve nincs, de különben 
is a Zs. T. 114. §. n) pontja szerint hiványok ügyében az egyházkerületi közgyűlés 
véglegesen határoz, a felebbezést visszautasítja. 
48. (Zs.) Tárgyaltatott a kassai ág. h. ev. II. egyház és lelkészének a congrua és 

az egyháztól 23 politikai község elcsatolása következtében az egyháznak és lelkésznek szer-
ződésileg biztosított kárpótlásából eredő sérelmi ügyében beadott felebbezése. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy ez ügy a Zs. T. 329. §. 
a) és b) pontjai alapján az egyházi törvénykezési eljárásra tartozik, a felebbezést 
visszautasítja. 
49. (Zs.) Tárgyaltatott Abaffy János németpalánkai lelkésznek felebbezése a bányai 

egyházkerületnek f. évi 30. sz. alatt az illoki leányegyház önállósítása s ott egy missiói anya-
egyház szervezése tárgyában hozott határozata ellen. 

10 
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50—55. Az egyetemes közgyűlés tekintve azt, hogy az illoki leányegyház önállósítása 
ügyében nincs kimutatva sem az, hogy egy rendes ill. missziói lelkészi állás szer-
vezésére szükséges fedezet meg volna, sem az, hogy a palánkai lelkész részére 
hiványnyal biztosított jövedelmek csökkenésének kártalanítása biztosítva volna, Abaffy 
János felebbezésének helyt adván, a bányai egyházkerület idézett határozatát feloldja. 
50. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 52. és 129. pontjai kapcsán jelenti az egyetemes 

világi főjegyző, hogy a hat évi mandátummal biró theol. nagybizottság és az egyet, nyugdíj-
intézeti bizottság 1896-ban, illetve 1897-ben, a három évi mandátummal biró egyetemes számvevő-
szék és a Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványi bizottság 1900. évben, a hat évi mandátummal 
biró tisztviselők és pedig Góbi Imre levéltárnok és Röck Géza főellenőr 1893-ban, Poszvék 
Sándor főjegyző, Haendel Vilmos, Glauf Pál és Dr. Győry István aljegyzők, valamint Sztehló 
Kornél egyetemes ügyész 1896-ban, Zsigmondy Jenő főjegyző és Dr. Lehotzky Antal aljegyző 
pedig 1897-ben lettek megválasztva. Indítványozza, hegy a nyilvántartás megkönnyítése czél-
jából, úgy a három, mint a hat évi mandátummal biró bizottságok és tisztviselők választása 
mindenkor egyidejűleg történjék és a működési időtartam alatt netán beálló üresedések esetében 
a megválasztandók működési tartama mindenkor a leköszönt vagy elhalálozott tagok hátralevő 
működési tartamára szóljon. Tekintve pedig azt, hogy a tisztviselők legnagyobb részének, 
valamint a theologiai nagybizottságnak és az egyetemes törvényszék tagjai felerészének man-
dátuma 1902-ben lejár, javasolja, hogy a már 1899-ben lejárt és eddig meg nem újított levél-
tárnoki és főellenőri mandátum Góbi Imre, illetve Dr. Röck Géza részére a jövő évi közgyű-
lésig meghosszabbíttassék, a jövő évi közgyűlésen pedig az egyetemes közgyűlés által 6, 
illetve 3 évi működési tartamra megválasztandó összes bizottságok és tisztviselők újonnan 
választassanak. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi és az egyetemes vil. 
főjegyző által tett indítványokat egész terjedelmükben elfogadván, azokat határozat 
erejére emeli. 
51. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 52-ik pontjánál megállapittatott, hogy a theologiai 

akadémiai nagybizottság tagjai a következők : 
Báró Prónay Dezső, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, 

Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Zsilinszky Mihály, Szentiványi Árpád, 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. 

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

Elnök : báró Prónay Dezső, tagok : Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szent-
iványi Árpád, Iliász Lajos, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Zsilinszky Mihály, Győry Elek, báró Podmaniczky Géza, Kuhinyi Géza, 
Horváth Sándor (budapesti), Sztehló Kornél. 
58. (Gy.) Az egyetemes tanügyi bizottság tagjai, az elnök, alelnök és jegyző kivé-

telével, az ügyrend értelmében választandók lévén. 
Az egyetemes gyűlés közfelkiáltással a következőket választja meg: Bachát 

Dániel, Bognár Endre, Benka Gyula, Gombócz Miklós, Falvay Antal, Fischer Miklós, 
Horváth Sándor (budapesti), Jezsovits Károly, Jeszenszky Danó, Kapi Gyula, Lud-
mann 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. 
54. (Gy.) Az ügyrend értelmében megválasztandó lévén az egyetemes lelkészvizsgáló 

bizottság : 
Az egyetemes gyűlés közfelkiáltással megválasztotta: 

1. a dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Samarjai Emil, dr. Dob-
rovits Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Fürst János, Michaelisz Vilmos, dr. Masznvik 
Endre; póttagjaivá: Hörk József, Hollerung Károly, Richter Ede, Hakker Károly; 

2. a dunántúli egyházkerületi osztály 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, Kacziány 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 Endre. 
55. (Gy.) Az ügyrend értelmében választás alá kerülvén, az alkotmány és jogügyi 

bizottság tagjai : 
az egyetemes gyűlés közfelkiáltással elnökévé az egyetemes egyházi és 

iskolai felügyelőt, tagjaivá a négy egyházkerületi felügyelőt és püspököt; Fabiny 



27 

Teofil, Beniczky Árpád, gróf Zay Miklós, Barcza Géza, Bélák István, báró Podma-56—64. 
niczky Géza, Győry Elek, Szontágh Pál (gömöri), 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. 
56. (Gy.) A pénzügyi bizottság elnöke az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, 

hivatalból tagjai a négy egyházkerületi felügyelő és püspök, az egyetemes főellenőr, pénztáros, 
ellenőr és ügyész és az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője, ezenkívül választandó lévén 12 tag: 

az egyetemes gyűlés a pénzügyi bizottság tagjaivá egyhangúlag a követ-
kezőket választotta meg : Fabiny Teofil, báró Podmaniczky Géza, Láng Lajos, Szon; 
tagh Antal, Földváry Elemér, Horváth Sándor (budapesti), Schranz János, dr. Zsig-
mondy Jenő, báró Podmaniczky Gyula, Scholtz Gusztáv, Góbi Imre, Földváry Miklós. 
57. (Gy.) Az egyetemes számvevőszék világi elnökségéről Győry Elek az egyetemes 

felügyelőhöz intézett 1900. évi november 21-én kelt levele szerint lemondott. Tekintettel azon-
ban a jelen jegyzőkönyv 50. pontjában foglalt határozatra ezen lemondás felett a jövő 1902. 
évi egyetemes gyűlés fog határozni és ezért továbbra is megmaradnak : 

a számvevőszék világi elnöke Győry Elek, egyházi elnöke Poszvék Sándor, 
tagjai: Farbaky István, Günther M. Vilmos, Bachát Dániel, Perlaky Elek, dr. Králik 
Lajos, Radványi István, Materny Lajos, Sólcz Gyula (min. tan.) és Kubinyi Géza. 
58. (Gy.) Az egyetemes egyház háztartására vonatkozó szabályrendelet értelmében 

a számvizsgáló bizottság évenként választandó lévén, 
az egyetemes gyűlés, az egyetemes számvevőszék elnöksége alatt, annak 

tagjaivá: Günther M. Vilmos, Laukó Károly, Perlaky Elek és Glauf Pált egyhangúlag 
megválasztotta. 
59. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 64. pontjánál tárgyaltatott a ráhói egyháznak 

adókulcs megállapítása tárgyában a tiszai egyházkerület 1898. évi júliusban tartott, közgyű-
lése jegyzőkönyvi 55. pont alatt, és az 1900. szept. hóban tartott közgyűlés jegyzőkönyvi 87. 
pont alatt foglalt határozatai ellen beadott felebbezése. 

Az egyetemes gyűlés a felebbezést, a jogügyi bizottság javaslatához képest, 
a mennyiben az a jogerőre emelkedett 1898. évi kerületi határozat ellen irányul, 
mint elkésettet visszautasítja, egyébként pedig elutasítja, és az egyházkerületi hatá-
rozatot az abban foglalt indokokból helybenhagyja. 
60. (L.) Ugyanezen jegyzőkönyv 65. pontjánál fölvétetett Kovácsy Gyula sókúti 

lelkésznek felebbezése az ellene fegyelmi eljárás megindítását rendelő egyházmegyei határozatot 
helybenhagyó 1900. évi szeptember hó 25—28. napjain tartott tiszai egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvi 83. pont alatt hozott határozata ellen. 

A közgyűlés a felebbezést a jogügyi bizottság javaslatához képest eluta-
sítja és a tiszai egyházkerület határozatát indokaiból helybenhagyja. 
61. (L.) Ugyanezen jegyzőkönyv 66. pontjánál tárgyaltatott Orosháza felebbezése, 

a tanítói hivány ügyében a bányai egyházkerület által 1901. évi szept. hó 11—13. napjain 
tartott közgyűlése jegyzőkönyvi 62. pont alatt hozott határozata ellen. 

A közgyűlés a felebbezést a jogügyi bizottság javaslatához képest vissza-
küldi, miután az szabálytalanul, az egyházkerület mellőzésével, közvetlenül lett 
fölterjesztve. 
62. (L.) Tárgyaltatott a merényi és szomoluoki gyülekezetek felebbezése az egyház-

megyei járulékok kivetése tárgyában hozott, az egyházmegyei határozat elleni felebbezést 
visszautasító tiszai egyházkerületi közgyűlési határozat ellen. 

A közgyűlés, miután az egyházkerület alaki hiány miatt utasította vissza 
a felebbezéseket, tehát érdemleges határozatot nem hozott, de az ügy megvizsgálá-
sára bizottságot küldött ki, mely bizottság eljárásának eredménye bevárandó, ezen 
ügyet a kerülethez szállítja le. 
63. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 67. pontjánál jelenti a dunáninneni kerület elnök-

sége, hogy az 1900. évi közalapjövedelemből utalványozott 4136 koronából 36 vallásoktató 
2036 koronában, 18 egyház 2100 koronában részesült. 

A tiszai egyházkerület elnöksége pedig jelenti, hogy az ugyancsak 4136 korona 
közalapjövedelemből 9 vallástanító 1500 koronában, 5 missió pedig 1600 koronában részesült, 
inig a fenmaradó 1036 korona egyenlegül az 1902. évre át vitetett. 

Tudomásul szolgál. 
64. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 68. pontjánál fölvétetett az egyetemes pénzügyi 

bizottság jegyzőkönyve, a melyben a közalap 1901. évi jövedelmeiből felosztás alá kerülhető 
127,400 koronára nézve a következő javaslatot terjeszti elő: utalványoztassék ki: 

1. A selmeczi lyceum részére a Zs. T. határozmányai értelmében 5,000 kor. 
2. Az egyetemes theologiának 10,000 „ 

j 3. A dunántuli kerületnek a kikebelezett fehér-komáromi egyház-
megyéért kárpótlásul 1,300 „ 

Átvitel 16,300 kor. 
7* 
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Áthozat 16300 kor. 

66. 4. A püspökök mellett egyenként 1600 korona díjazással és 800 
1 íorona úti és lakbérátalánynyal alkalmazott négy missionárius 
lelkész javadalmazásának fedezésére 9600 „ 

I 5. Ugyanazok után egyetemes nyugdíjint. járul, fejében 24koronájával 96 „ 
Az egyetemes nyugdíjintézet javára 48000 „ 

7. Ugyanannak kegydíj-alapra 9600 „ 
^8. A soproni tanítóképző-intézet javára 2400 
9. A selmeezi tanítóképző-intézet javára 1800 „ 

10. A szarvasi tanítóképző-intézet javára 1800 „ 
11. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi tanítóképző-intézet és 

főiskola fentartására 7000 
12. A soproni theologiai intézetnek 2160 ,, 
13. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő-intézete javára . . . . 2700 .. 
14. A bányai kerület aszódi leánynevelő-intézete javára . . . . 2700 
15. A dunántúli kerület kőszegi leánynevelő-intézete javára . . 2700 ,, 
16. A dunáninneni kerületben a Modoron létesítendő leánynevelő-

intézet javára 2544 „ 
17. Luther-társaságnak , 1000 „ 
18. A dunántúli egyházkerületnek a zágrábi egyház segélyezésére 1000 „ 
19. Vallásoktatók, szegény egyházak és missiók segélyezésére egy-

házkerületenként 4000 korona, összesen 16000 „ 
Összesen . 127400 kor. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság összes javaslatait elfogadja és a segély-
összegeket a bizottság előterjesztéséhez képest 1902. évi január 1-én fizetendőleg 
ezennel kiutalványozza, egyúttal a vallásoktatók, szegény egyházak és missiók segé-
lyezésére utalványozott 16,000 korona összegnek részletes kiosztására a segélykér-
vények kiadása mellett az egyházkerületek elnökségeit kéri fel azzal, hogy arról, 
mely egyházak részére osztatott ki a 19. pont alatt utalványozott összeg, közvetlenül 
az egyetemes közgyűlésnek szíveskedjenek jelentést tenni. — Minthogy pedig e hatá-
rozattal a közalapnak rendelkezésre álló összes jövedelmei kiosztás alá kerültek és 
így más ezélok 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 elinté-
zetteknek, hogy azoknak ezúttal helyt adni nem lehetett. 
65. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban tárgyaltatott a horvát-szia von egyházmegyének 
a bányai egyházkerület által felterjesztett határozata, a mely szerint előbbi kifogá-

solja, hogy a közalapból az eperjesi főiskola is nagyobb mértékű segélyezésben részesült és 
kéri, hogy a közalapi segély első sorban szegény egyházak és lelkészek között osztassék ki. 

Az egyetemes közgyűlés, utalással a Zs. T. 305. §-a c> pontjára a horvát-
szlavon egyházmegye indítványa felett napirendre tér. 
66- (Zs.) Fölvétetett az elnöki jelentés 5. pontja, a melylyel egyetemes felügyelő bemu-

tatj a a 
következő miniszteri leiratokat: 

95722. szám. 
Méltóságos Elnök Úr ! 

Az 1898. évi XIV-ik t.-cz. és az 1898. évi október hó 24-én 4433. ein. sz. a. kiadott 
rendelet szellemének felel meg, ha figyelembe vétetnek azon segédlelkészi alkalmazások is, 
midőn betegség vagy más okból munkaképtelen lelkészek mellé kell, az ok megszűntéig, segéd-
lelkészeket az illetékes egyházhatóságnak intézményszerűleg alkalmazni, valamint a hol a lelkész 
a javadalom egy részének élvezetével nyugdíjaztatván, az új lelkész a nyugdíjazott haláláig 
nem jut a teljes javadalom élvezetéhez, végre ha figyelembe vétetik azon körülmény is, hogy 
lelkészi özvegyek az u. n. kegyelmi időre saját költségükön kötelesek a helyettes, illetőleg a 
segédlelkészekről gondoskodni. 

Méltányolva az e részben számos oldalról felhozott és valóban a törvény szellemének 
teljesen megfelelő kívánságokat, hajlandó vagyok az 1898. évi XIV. t.-czikkel és az idézett 
1898. évi 4433. ein. számú rendelettel összhangban álló alakban a következő intézkedéseket tenni. 

Ugyanis viszonyítva a jövedelem kiegészítésre jogosult lelkészi állások számához s 
figyelembe véve a még felmerülhető szükségletet is, a jelzett czélra 16 segédlelkészi állás 
legmagasabb állami javadalmának megfelelő évi nyolczezer (8000) korona átalányösszeget 
bocsátok az ág. hitv. ev. egyház rendelkezésére, mely összeget az egyetemes gyűlés lesz hivatva 
az egyházkerületek közt felosztani. 

Ezen átalányösszeg csak az 1898. évi XIV-ik t.-cz. szerint jövedelem-kiegészítésre 
jogosult lelkészi állomásoknál használható fel és pedig csak az egyházközségben állandóan 
szervezett segédlelkészi állomáson, továbbá betegség vagy más okból munkaképtelen lelkészek 
mellé, az illetékes egyházhatóság által intézményszerűleg alkalmazott, valamint a lelkészi özve-
gyek által tartandó segéd-lelkészek díjazására s oly lelkészek kárpótlására fordítható, kik az 
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egész lelkészi javadalmat azért nem élvezhetik, mivel elődjük a javadalom egy részere való ft(i. 
jogosultsággal szabályszerűen nyugdíjaztatott. 

Egy-egy segéd-lelkészre, illetőleg lelkészre évi ötszáz (500) koronánál, illetőleg annak 
a megfelelő időszakra eső részénél több föl nem számítható. 

Ezen átalányösszegről hozzám minden év végével okmányolt számadás mutatandó be; 
az esetleges maradványösszeg pedig, ugyanezen czélra, a jövő évre átvihető. 

Minthogy pedig ezen átalányösszeget a másolatban idezárt rendeletemmel a buda-
pesti IX-ik ker. m. kir. állampénztárnál a f. 1900. évre egyidejűleg utalványoztam, a f. évben 
e czimen felmerült szükséglet ezen átalányösszegből fedezendő, a mult 1899. évben pedig az 
ideiglenes jövedelmi kiegészítés során e czímén már kifizetett összegeket hajlandó vagyok az 
illetők nyugtájával elszámoltnak tekinteni. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1900. deczember 20. Wlassics. 
22332. sz. 

Méltóságos Báró, Felügyelő Úr! 
Az 1898. évi XIV. t.-cz alapján jövedelem-kiegészítésre jogosult lelkészek mellé 

alkalmazott segédlelkészek, a lelkészi özvegyek és a javadalom egy részének terhére nyug-
díjazott lelkészek 1901. évi átalányának utalványozása tárgyában a bpesti IX. ker. m. kir. 
állampénztárhoz egyidejűleg az / alatt másolatban idezárt rendeletet intéztem. 

Miről Méltóságodat, tudomás és további szíves intézkedés végett, van szerencsém 
tisztelettel értesíteni. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapesten, 1901. márczius 20-án. Wlassics. 
Ezzel kapcsolatban felolvastatott az egyetemes pénzügyi bizottság ez ügyben tett 

következő előterjesztése és javaslata: A pénzügyi bizottság 1901. évi márczius 13-án tartott 
ülése jegyzőkönyvének 1. pontjában foglalt felhívás folytán az u. n. segédlelkészi congruára 
vonatkozólag a, szükségletet a következőkben mutatják ki a püspökök az 1900. és 1901. évekre: 

a) a dunáninneni egyházkerület részéről : 
Margócsy József losonczi lelkész 1900. és 1901. évekre . 500 korona. 
Bucsek Gyula podluzsányi lelkész 1901. évre 500 „ 

a mely utóbbi összeget az egyetemes felügyelő már ki is utalványozta. 
Krizsán János sulyói lelkész részére . . . ' 500 „ 
Lastják András f.-zellei lelkész részére 500 „ 
Smicl Mihály bokodi lelkész részére . . . . . . . 500 „ 
b) a dunántúli egyházkerület részéről : 
Borbély Sándor dabronyi lelkész részére 1900/1901. évekre 500 „ 
Hafenscher Károly sárvári lelkész részére 500 „ 
Matisz Jánosz sikátori lelkész részére 500 „ 
Szalay Ferencz várpalotai lelkész részére 500 „ 
c) a tiszai egyházkerület részéről csak az 1901. évre: 
Czehner Pál szkálnoki lelkész részére 500 korona. 
Langkoffer Károly gömöri lelkész részére 500 „ 
d) a bányai egyházkerület részéről, még eddig bejelentés nem történt. 
A bizottság javasolja, hogy az 1900. évi államsegélyből a dunáninneni kerületnek 

500 korona, a tiszainak 500 kor., az 1901. évi államsegélyből a dunáninneninek a már utal-
ványozotton felül 2000 korona, a dunántúlinak 2000 korona, a tiszainak ] 000 korona utalvá-
nyoztassék, a fenmaradó összeg pedig később beálló szükséglet fedezésére tartalékul visszatar-
tassék; 1902. évtől kezdve pedig a 8000 korona évi államsegély a 4 egyházkerület között 
egyenlően megosztassék. 

Az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak való-
ban égető szükséget pótló elhatározását elismeréssel tudomásul veszi; az egyetemes 
pénzügyi bizottságnak javaslatához képest az 1900. és 1901. évi segélyösszegekből 
a bizottság által felsorolt lelkészi állások mellett alkalmazott segédlelkészek részére 
azon időre, a míg segédlelkészek valósággal alkalmazva vannak, a kért összegeket 
az illető egyházkerületi elnökségek kezeihez kiutalványozza, az ezúttal kiosztásra nem 
került összeget későbbi szükséglet fedezésére tartalékba helyezni rendeli és kimondja, 
hogy az államtól e czímén nyert évi segélyösszeg a négy egyházkerület közt lehetőleg 
egyenlően osztandó meg, úgy azonban, hogy a hol ily állások betöltve nincsenek, az 
illető kerületre eső összeg nem fog kiutalványoztatni, hanem vagy későbbi szükséglet 
fedezésére tartalékba helyeztetni, vagy más kerületekben levő ily szükségletekre for-
díttatni. — Végül felhatalmazza az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelőt, 
hogy ily segélyezésre szoruló új segédlelkészi állásoknak, az egyházkerületi elnök-
ségek jóváhagyásával történt szervezése esetében, az illető egyházkerületi elnökség 
előterjesztése alapján a szükséges, de évi 500 koronát meg nem haladható segély-
összeget esetről-esetre kiutalványozhassa, 
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67—70. 67. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 69. pontjánál olvastatott az egyetemes pénzügyi 
bizottság véleménye az e. e. e. gyámintézet ama kérvényére, liogy a szegény egyházak részére 
utalványozott közalapi segélyek kiosztásával ismét megbízassék. 

Az egyetemes közgyűlés elfogadja a bizottság véleményét, mely szerint az 
egyházkerületi elnökségek leginkább vannak abban a helyzetben, megállapítani, mely 
egyháznak és mily mérvű segély nyújtandó, és ehhez képest az e. e. e. gyámintézet 
kérelmének helyt nem adhat. 
68. (L.) U. a. jegyzőkönyv 71. pontjánál tárgyaltatott a dunáninneni egyházke-

rület idei közgyűlésének jegyzőkönyvi 8. pontja, melyben a nagygerezsdi egyezség mintájára 
kötött egyezmény indokából, a f.-komáromi, pozsonymegyei, nyitrai és trencséni egyházme-
gyéknek indítványa folytán, felkéri az egyetemet, hogy jövőben, különösen ilyen fontos ügyek 
elintézésénél, az alsóbb egyházi testületek meghallgatását is ne mellőzze. Ezzel kapcsolatban 
tárgy altattak ugyanez ügyre vonatkozólag a turóczi és a horvát-sziavon egyházmegyéknek a 
bányai egyházkerület által fölterjesztett határozatai, a melyeknek elseje, a kérdéses egyezség ellen 
protestál, utóbbija pedig kimondani kéri, miszerint ezen egyezség nem kötelező, csak fakultativ. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest kimondja, hogy a 
gerezsdi egyezség a Zs. t. 4. szakaszán alapul, ennek folyománya és annak ügyében 
az egyetemes gyűlés, a 150. szakasz e) és f) pontjai alapján intézkedett. Miután 
pedig a határozat jogérvényes, az azzal szemben nyilvánított óvás érvénytelen. 
69. (Zs.) Ugyanezen jegyzőkönyvi pontnál felvétetett az elnöki jelentés 8. pontja és 

ezzel kapcsolatban bemutatja egyetemes felügyelő az ev. ref. convent egyházi elnökének követ-
kező átiratát: 

Vonatkozással Méltóságodnak f. évi február hó 28-án „71/1900. Egy. kgy." szám 
alatt, a nagygerezsdi egyezség megújítása tárgyában kelt nagybecsű soraira, a melyekhez az 
ágostai evang. egyház 1900. november 7—9. napjain tartott egyetemes közgyűlésének 71. 
jegyzőkönyvi számát is méltóztatott csatolni, tavaly ápril hó 24—27. napjain Budapesten 
ülésezett ev. ref. egyetemes konventünk jegyzőkönyvét, a melyet különben egyetemes konven-
tünknek ez időszerinti jegyzője, Sass Béla, debreczeni ref. theol. akadémiai tanár, 20—20 
példányban az ágostai evang. egyház összes püspökeinek rendelkezésére szokott bocsátani, azzal 
a tiszteletteljes kérelemmel van szerencsém megküldeni Méltóságodnak, hogy annak a revideált 
nagygerezsdi egyezség tárgyában kelt 59. jegyzőkönyvi számát hivatalosan tudomásul venni 
kegyeskedjék. 

Minthogy továbbá f. évi ápril hó 17—20. napjain Budapesten ülésezett ev. ref. egye-
temes konventünk 58. jegyzőkönyvi számának c) pontja alatt, az egyházkerületek elfogadó 
nyilatkozatainak beérkezése után, kimondotta, hogy „a tavalyi konvent 59. jegyzőkönyvi száma 
alatt elfogadott egyezséget — a mennyiben ezen határidőhöz az ágost. hitvallású evang. egyház 
egyetemes felügyelője, ki erről jegyzőkönyvi kivonaton idejekorán értesítendő, szintén hozzá-
járul — folyó 1901. évi július hó 1. napján életbe lépteti s ezt egyházkerületeinkkel közli" : 
mély tisztelettel kérem Méltóságodat, hogy ezen életbeléptetési határidőt az ágost. hitvallású 
evangélikus egyház nevében elfogadni s engem, egyházkerületeinknek megfelelő tájékoztatha-
tása végett, becses hozzájárulása felől mielőbb értesíteni kegyeskedjék. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Miskolczon, 1901. évi május hó 22. 
Méltóságod kész szolgája 

Kún Bertalan, 
püspök, a konvent egyházi elnöke. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy az ev. ref. egyházzal meg-
kötött egyezmény a testvéregyház konventje által is elfogadtatott és megerősíttetett, 
egyúttal azt az ev. ref. testvéregyház határozatával megegyezően folyó 1901. évi 
július hó 1-ső napján életbe lépettnek nyilvánítja. 
70. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 72. pontjánál fölvétettek a 4. egyházkerületnek 

indítványai, melyek szerint az 1848. 20. t.-czikk végrehajtása tárgyában, újabb sürgető föl-
terjesztés volna intézendő a magas kormányhoz. 

A közgyűlés az egyházkerületek ezen indítványához képest elhatározta, 
hogy a magas kormányhoz sürgető fölterjesztés intéztessék, melynek szerkesztésével 
Zsigmondy Jenő egyetemes főjegyző lett megbízva. 
71. (H.) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság, az alapítványi sza-

bályok értelmében jelenti a következőket : 
a) Az alapítvány tőkéje volt 1899 végén 164,618 K. 76 f., az 1900. évi szaporodás 

6051 K. 70 f., s így 1900 végén az alapítvány 170,670 K. 46 f. 
b) Fentartva az egyetemes számvevőszék részére az egyetemes pénztárban őrzött 

értékeknek megvizsgálását, megadta a bizottság az alapítvány gondnokának, Bendl Henriknek, 
a felmentést. 

c) Az 1900/1901 tanévre kiadta a bizottság az ötszáz koronás ösztöndíjat Remete 
Aladárnak, ki a soproni m. k. honvéd-főreáliskola harmadik tanfolyamát sikerrel végezte. 

Tudomásul vétetik. 
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72. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 74. pontjánál a püspökök, mint az egyetemes 72—74-
lelkészvizsgáló bizottság kerületi osztályainak elnökei, jelentik, liogy a mult közgyűlés óta 
lelkészi képesítést nyertek: 

a) Dunáninneni egyházkerületben : Hildebrand Keresztély, Koltay Rezső, Szomora 
János, Svehla Géza, Bálent Dániel, Hrúsz József. 

b) Dunántúli egyházkerületben: Horváth Béla, Németh Sámuel, Porkoláb Gyula, 
Fekete Dénes, Kapi Béla. 

c) Bányai egyházkerületben: Horváth János, Holy József, Jamniczky György, Csap-
lovics János, Cliugyik Pál 

cl) Tiszai egyházkerületben : Mayer Pál. 
Tudomásul szolgál. 

73. (H.) Olvastatik az e. e e. gyámintézet következő évi jelentése : 
Magyarhoni e. e. e. gyámintézetünk 41. évi közgyűlését ez idén a miskolczi nagy 

ünnepek során, melyek nein minden ok nélkül, mint a hajnali harangszó, egy szebb jövőnek 
reményét ébresztették fel bennünk, Sátoraljaújhelyen, Zemplén vármegyében tartotta, tehát egy 
olyan kiválóan szép vidék területén, a melyhez az örökszépet alkotó természet festői képei 
mellett annyi sok szép történeti emlék szorosan köti e nemzetet a múltból, akár a lezajlott 
nagy szabadságliarczok bámulatos hőseinek sasfészkeire, akár a magyar irodalom újjáterem-
tőjének nyugvóhelyére gondoljon. 

A gyámintézet bárhol jelenjék is meg vándorgyűléseivel, számára mindenütt ünnepet 
rendeznek szeretettel. Talán azért is, mert a gyámintézet maga is szeretetszámba megy. 
A sátoraljaújhelyi gyűlés ünnepi fényét azzal is emelték, hogy vele nemcsak az örvendező 
egyház, de az egész város, nemcsak a város, de egy egész nemes vármegye, élén a főispánnal 
és alispánnal, gróf Hadik Béla és Matolai Etelével, szives örömest jókedvvel együtt ünnepelt. 
Hozzá járult még, hogy a gyülekezet egyik tiszteletre méltó ősz tagja, nem vehetvén részt 
egyházának ezen szive szerint való ünnepében, Krakkóból 25 koronát küldött a gyámintézetre, 
és hogy Debreczenből az áldásosán működő „filléregylet" ez alkalmat arra használta fel, hogy 
filléreiből 50 koronát bocsátott a sátoraljaújhelyi gyűlés rendelkezésére. 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek még más jótevői is voltak, innen-onnan egy 
egész kis tábor lesz belőlük, kik lassankint paizs és dárda nélkül is legyőzik a legnagyobb 
ellenséget, ama „paizsos férfiú"-1, az egyes egyházak falain belől. Ezeknek soraiból kiemeljük 
azt az ismeretes ismeretlent, ki 400 koronát ajándékozott, hogy a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézet a német Gusztáv Adolf-egylet ezidei közgyűlésén Kölnben képviseltethesse magát dr. 
Baltik Frigyes dunáninneni püspök által, ki oly szives volt, hogy e tisztet elvállalta ; továbbá 
dr. Eadvánszki Györgyöt, a bányakerületi gyámintézet új elnökét, ki helyét azzal foglalta el, 
hogy gyámintézetének 1000 koronát adott; úgy szinte néhai Böhm Jánost, egyszerű falusi 
gazdaembert, kiczlédi vasmegyei lakost, ki a gyám intézetre 1000 koronát hagyott; nemkevésbbé 
néhai Pécs Krisztinát, volt somorjai lakost, ki ugyanerre a czélra takarékpénztári betétekben 
és részvényekben 1690 koronát hagyott; még is Tschürtz Kristóf soproni szőlőművest, ki a 
soproni helyi gyámintézetnek hét hold szántóföldet hagyott tulajdonjoggal. 

A gyűjtések eredménye a négy egyházkerületben, még pedig a bányakerületben 
7012 K. 61 f., a dunáninnenibeu 6126 K. 34 f., Dunántúl 23,930 K. 98 f., a tiszai kerü-
letben 6847 K. 56 f., összesen 43,917 K. 49 f. 

A sátoraljaújhelyi gyűlésen az egyetemes gyámintézet 26,299 K. 84 f. fölött intéz-
kedett, miből 4215 K. 1 f.-t tőkésített, a többit 64 gyülekezet, illetve intézet, özvegyek és árvák 
közt kiosztotta. A legnagyobb segélyben Lajtaújfalu most alakult missiói egyház részesült a 
nagyszeretet-adományból, mely 3965 k. 93 f., 2000 koronát ő kapott, az összeg másik fele 
A.-Lendva és Sátoraljaújhely közt osztatott meg. 

Egyenként 800 korona segélyt kaptak: T.-Bánhegyes, Nagy-Szalatnya, Galsa és 
Sátoraljaújhely. 

A legkisebb segély, minőben öt diakonissa-intézet részesült, 50 korona volt. 
A német Gusztáv Adolf-egylet szegényeinknek a lefolyt évben 36,516 K. 11 f.-t 

juttatott, a Gotteskasten részéről 1564 K 71 f. segélyt nyertünk. 
A gyámintézet vagyona 227,540 korona. 
Hátra van még, hogy forró köszönetet mondjunk e helyen is mindazoknak, kik a 

gyámintézet ügyét folyó évben is szivükön hordozták. És ezt annál nagyobb örömmel telje-
sítjük, mert az az örvendetes jelenség mutatkozik a gyámintézet terén, mit csak a nagy ter-
mészet ébredésével szoktunk tapasztalni, hogy új élet fakad, új ágak hajtanak, új virágok 
nyílnak mindenfelé ! És ez nagy öröm az életben ; mert ezzel virágos tavasz keltét, gyümölcs-
hozó nyár közeledtét szoktuk ünnepelni. 

A közgyűlés mindezeket örvendetes tudomásul vévén, elismerését s köszö-
netét fejezi ki mindazoknak, kik ez idő szerint is buzgólkodtak az áldásosán működő 
intézet fejlesztésében, egyszersmind ajánlja azt az egyházi testületek s a hívek további 
buzgó pártfogásába. 
74. (H.) Olvastatik a „Zpevniku-bizottságnak, elnöke dr. Baltik Frigyes püspök által 

beterjesztett következő évi jelentése: 
10* 
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A „Zpevnik" énekes-könyv alapítványi vagyona 1900. év deczember 31-én volt 
23,153 K. 14 f. Azonkívül az ,,Agenda" kiadására tartalékalap 600 K. Az eredményt meg-
állapította a számvizsgáló bizottság; az értékek pedig kezeltetnek Raab K. barsi esperes és 
körmöczbányai lelkész által. Az énekes-könyvnek az 1900. évre szóló 51 példánya szétosztatott: 
a bácsi diaspora számára 10 példány, Bács leányegyháznak 15 példány, Szered fiókegyházának 
10, salgó-tarjáni diasporának 5, nagy-szelezséni diasporának 5, Pöstyén fiók-egyháznak 5, 
balassa-gyarmati közkórházba 1 példány. Azonkívül szétosztatott Luther kiskátéjának 50 példánya 
a bányai, dunáninneni és tiszakerületi szórván} okban ; hasonlóan a symbolikus könyveknek 6 
példánya, a postillából 11 példány, Luther nagy kátéjából 37 példány. Ambrosius: „Priprara 
Ksmrti" aszketikus könyvéből 25 példány, Luther életrajzából 30 példány, Melanchthon élet-
rajzából 30 példány. A bizottság tagjául megválasztatott : Scholtz Gyula darvasi lelkész. 

Tudomásul vétetik. 
75. (H.) Olvastatik a Luther-társaság következő jelentése : 
A Luther-társaság évi rendes közgyűlését az idén szeptember 22. és 23. napján 

Nyíregyházán tartotta meg, igen meleg érdeklődés mellett s nagyszámú és díszes közönség 
jelenlétében. Igen sikerült és impozáns volt a nagyméretű s egészen megtelt templomiján ren-
dezett „Luther-estély" is, melynek lelkesítő hatását fényesen igazolja az az örvendetes tény, 
hogy mindjárt a helyszínen harminczketten iratkoztak be a társaság rendes tagjai közé. 
A tagok száma tekintetében általában tetemesen izmosodott a társaság, a mennyiben jelenleg 
már 50 alapító, 497 rendes, 26 örökös, 85 fiókegyleti és 304 pártoló, összesen 912 tagja 
van. Mindezeknek megkiildöttlik társaságunk tagsági „Díszoklevelét". Kiadtunk újabban hat 
nagyobb munkát és hét népiratkát, melyekkel kiadványaink száma hatvannégyre szaporodott. 
Azonkívül megindítottunk egy „Egyházirodalmi Értesítő" czimű lapot, mely az „Evangélikus 
Családi Lap" mellékleteképen küldetik szét. 

A tankönyvkiadás ügyével behatóan foglalkoztunk ugyan, de végleges megállapodásra 
ez ideig nem jutottunk. Mint tényt felemlítjük, hogy a Luther-társaságtól függetlennek ter-
vezett tankönyvkiadó vállalat eszméjét nyíregyházi közgyűlésünk elvetette s kimondotta, hogy 
egy ily vállalat a Luther-társaság keretén belül, szóval a Luther-társaság működésével kap-
csolatosan szerveztessék. 

Felhívást intéztünk az egyes egyházkerületekhez s magához az egyházegyetemhez 
is, melyben, tekintettel a Luther-társaság feladataira s kiadványaink olcsóbb áron leendő eláru-
sítására, a társaság támogatására nagyobb segélyt kértünk. E tekintetben nagy örömmel és 
hálás köszönettel jelenthetjük, hogy az egyetemes egyház 1000 koronát, a tiszai egyházkerület 
400 és a dunántúli egyházkerület 300 koronát szavazott meg a társaság czéljaira. Reméljük 
és kérjük, hogy a főtisztelendő egyházkerületek és egyházegyetem ezentúl se vonják meg 
tőlünk ezen hathatós támogatásukat, hogy a Luther-társaság mind jobban és jobban megfelel-
hessen magasztos feladatának. 

A társaság készpénz-vagyona kitett az 1900. év végével 21,208 K. 67 f.-t, a raktáron 
levő vagy még elszámolás alatt álló kiadványok értéke pedig mintegy 20,000 K.-t, melylyel 
együtt a Luther-társaság vagyona jelenleg már fölülmúlja a 40,000 K.-t. 

Örvendetes jelenség, hogy az idén — a mi most fordult elő legelőször — már vég-
rendeletileg is megemlékeztek a Luther-társaságról, a mennyiben néhai Pécz Krisztina somorjai 
lakos 2000 koronát, Sax Pál budapesti lakos pedig 20 koronát hagyományozott a társaságnak. 

Kiadványaink nagyobbinérvű terjesztése czéljából felhívtuk egyházainkat, legyenek 
azon, hogy „parochiális könyvtárakat" alakíttassanak, hol a hívek olcsón vagy éppen ingyen 
hasznos és épületes olvasmányokhoz juthassanak, ellensúlyozásul azon nem egyszer silány, sőt 
erkölcsveszélyeztető ponyvairodalmi termékeknek, melyeket a nép vásári colporteurök sátrában 
szokott venni. De, sajnos, ezen eszme még nem tudott gyökeret verni, mert hiányzik a tettek-
ben nyilvánuló buzgalom. Kérnők a méltóságos és főtisztelendő egyetemet, legyen kegyes, ezen 
üdvös törekvésünket az egyházgyülekezetek figyelmébe ajánlani. 

Jelentésünkben még meg kell említenünk, hogy az egyetemes gyűlés megkeresése 
folytán a ,,gr. Teleki-Róth Johanna-alapítvány" ösztöndíjasai számára az ezen alapító úrhölgynek 
kiadásunkban megjelent életrajzából 80 példányt adományoztunk ; egyéb fiizetkéinkből is küld-
tünk egyes szegényebb egyházaknak és diasporáknak ingyen kiosztás czéljából több száz példányt. 

Végül meg kell még említenünk, hogy a pozsonyi theol. akadémiai tanárok egy ter-
jedelmes emlékiratot nyújtottak be a Luther-társaság átalakítása, illetőleg újjászervezése ügyében. 
Ezen memorandum beható tárgyalása után elfogadtuk a theol tanárok javaslatai közül mind-
azokat, a melyeket megvalósíthatóknak találtunk s a melyek alapján aztán a közgyűlés a, Luther-
társaság alapszabályait is módosította. 

Ezen alapszabályokat tiszteletteljesen beterjesztjük és jóváhagyásukat kérjük. 
Örvendetes tudomásul szolgál. A társaságot pedig, mely a belmissio terén oly 

szép eredménynyel működik s esztendőről-esztendőre erősödve fejlődik, az egyetemes 
gyűlés is az egyházaknak s híveinek buzgó pártfogásába ajánlja, kérvén részére mind 
az erkölcsi, mind az anyagi támogatást. 

A jóváhagyásra beterjesztett új alapszabályok kiadatnak véleményezés végett 
az alkotmány- és jogügyi bizottságnak. 
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76. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 78. pontjánál felvétetett a luczini egyháznak, 7 6 - 7 8 
továbbá Lubenyik és Csanálos egyházközségeknek a dunáninneni, illetve a tiszai egyházkerület 
által felterjesztett kérelmei a terhükre előírt közalapjáruléknak helyesbítése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes pénzügyi bizottság javaslatához 
képest a luczini egyház kérelmének részben helyt ad, a mennyiben tekintettel arra, 
hogy báró Prónay Róza és Irma ottani birtokosok 14 korona 58 fillér közalapjáru-
lékukat 1898. évi deczember 3-án a közalapba befizetett 400 koronával megváltották, 
az 1899. és 1900. évekre eső 29 korona 16 fillért a dunáninneni egyházkerület 
által beszolgáltatandó 1901. évi közalapjárulékból levonásba helyezni rendeli és úgy 
ez összeg, valamint az 1901. évre eső 14 korona 58 fillér a luczini egyházközség 
javára beszámítandó. Ellenben a luczini egyháznak a Weissenbacher-féle járulék 
behajthatlansága czímén, nemkülömben Lubenyik és Csanálos egyházközségeknek 
téves kivetés czímén előterjesztett kérelmei tekintettel arra, hogy az egyházkerületek 
közalapjáruléka állandó összegben szabatott ki, a melynél az adóalapon kiszámított 
járulék 5 7 o - a már levonatott és így a kérvények végleges elintézésére az illető 
egyházkerületek vannak hivatva, a luczini egyház kérvényét saját hatáskörében való 
elintézés végett a dunáninneni kerülethez, a lubenyiki és csanálosi egyházközségek 
kérvényeit pedig a tiszai egyházkerülethez származtatja vissza. 
77. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 79. pontjánál megállapíttatott, hogy a közalapi járulék 

1901. év végéig terjedő érvénynyel volt megállapítva és ehhez képest az egyetemes háztartási 
szabályrendelet 7. fejezete értelmében az egyházi közalaphoz fizetendő évi járulékoknak újabb 
tiz évi időtartamra leendő kivetése eszközlen elő. 

Ehhez képest az egyetemes közgyűlés felhívja az egyházkerületeket, hogy 
a folyó évre kivetett járulékokat és pedig: 

a dunáninneni egyházkerület terhére (beleszámítva a luczini egyház részére 
az 1899. és 1900. évekre megtérítendő 29 K. 16 f., illetve az 1901. év javára 
beszámítandó 14 K. 58 f., összesen 43 K. 74 f.) . . 6717 K. 52 fillért, 

a dunántúli egyházkerület terhére 8507 ,, 26 „ 
a bányai „ ,, . 15379 „ 28 „ 
a tiszai „ „ . . . . . . . 6445 „ 94 ,, 

a folyó év végéig az egyetemes pénztárba befizetni szíveskedjenek. Egyúttal a négy 
egyházkerület köz alapjárulékát az 1902. évre ideiglenesen az utólag megejtendő 
elszámolás fentartásával a következő összegekben állapítja meg és pedig : 

a dunáninneni egyházkerület terhére 6746 K. 68 fillérben, 
a dunántúli „ „ 8507 „ 26 „ 
a bányai „ „ 15,379 „ 28 
a tiszai „ 6445 „ 94 „ 

Felhivatnak az egyházkerületek, miszerint az egykázközségenkénti és egyé-
nenkénti, az 1902. adóévre szóló adókimutatásokat az egyenes állami adóról, neve-
zetesen a föld-, ház-, házosztály-, L, II., III., IV. osztályú kereseti-, bánya-, tőke-
kamat- és járadékadóról és az általános jövedelmi pótadóról a jövő év szeptember 
1-éig beszerezni és az egyetemes számvevőszéknek felülvizsgálás czéljából megkül-
deni sziveskedjenek. E határozattal elintézést nyertek a dunántúli egyházkerület idei 
közgyűlése jegyzőkönyvének 202. és 258. pontjai alatt a közalapjárulékok újabb 
kivetése ügyében tett előterjesztései is. 
78. (G) A m. évi jegyzőkönyv 80. pontjánál olvastatott a nyugdíj intézeti bizottság 

következő jelentése: 
Az egyetemes nyugdíjintézet előző évi állapotáról bizottsági jelentésünket tisztelettel 

a következőkben terjesztjük elő: 
1. Az 1900. évi deczember 31-dikén lezárt pénztári számadás szerint a mult évi 

bevétel 131,612 K 24 f. volt, melyből kiadatott: özvegy- s árvadíjakra 5442 K. 62 f., keze-
lési költségekre 1061 K. 60 f., tőkésítésre 125,108 K. 02 f. A nyugdíjintézet alaptőkéje volt 
448,842 K. 12 f. 

2. A nyugdíjintézetre kötelezett oifertórium eredménye a következő: 
a) Dunáninneni egyházkerületben: Bars 26 K. 35 f., Fehér-Komárom 25 K. 28 f., 

Mosony 23 K. 12 f., Nagy-Hont 85 K. 04 f., Nógrád 81 K. 18 f., Nyitra 61 K. 64 f., 
Pozsony megyei 110 K. 42 f., Pozsony városi 41 K. 28 f., Trencsén "20 K. Összesen: 
474 K. 31 f. 

b) Dunántúli egyházkerületben: Soproni felső 81 K. 62 f., Soproni alsó 42 K. 54 f.. 
Vasi felső 166 K. 31 f.,"Vasi közép 49 K. 15 f., Kemenesalja 39 K. 26 f., Veszprém 67 K. 
58 f., Győr 89 K. 14 f., Zala 5 K. 94 f., Somogy 11 K. 92 f., Tolna-Baranya-Somogy 34 K. 
15 f. Összesen 587 K. 61 f. 

c) Bányai egyházkerületben: Arad-békési semmit sem küldött, Bács 54 K. 96 f., 
Bánság 43 K. 64 f., Békés 32 K. 84 f., Budapest 59 K. 16 f„ Csanád-Csongrád 17 K. 02 f., 

9 
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78. Horvát-Szlavon semmit sem küldött, Pestmegyei 80 K. 42 f., Turócz 4L K. 04 f., Zólyom 
130 K. 63 f. Összesen 459 K, 71 f. 

d) Tiszai egyházkerületben: Árva 9 K. Brassó 17 K. 57 f., Gömör 74 K. 3L f., Hat 
sz. k. városi 73 K. 58 f., Hegyalja 43 K. 71 f., Kishont 27 K 76 f., Liptó 35 K. 76 f., 
Sáros-Zemplén 14 K. 68 f., Tátraalja 31 K. 61 f., Tiszavidék 32 K. 81 f. Tizenhárom sz. 
város 79 K. 97 f. Összesen 440 K. 76 f. 

Főösszeg 1962 K. 39 f. 
E kimutatás kapcsán kérjük az Egyetemes Közgyűlést, hogy az arad-békési és a 

horvát-szlavon egyházmegyéket, a nyugdíj intézeti offertóriumnak a szabályrendelet 11. §-a 
értelmében, évenkint való megtartására és beszolgáltatására kötelezni méltóztassék. 

3. Időközi negyedévi lelkészi javadalom czímén egyedül Devicse (Nagy-Hont) fizetett 
be 267 K. 62 fillért. Szarvas ellenben arra való hivatkozással, hogy néhai Áchim Ádám lel-
késze, halálát néhány nappal megelőzőleg hivataláról lemondott s így állomása nem ürült meg 
az alkotmány 75. §-ának betűje szerint halál, hanem lemondás által: az időközi negyedévi 
lelkészi javadalom beszolgáltatását megtagadta. Mit a bizottság, a nyugdíjintézet érdekéből tett 
lépések eredménytelensége következtében, kénytelen volt tudomásul venni. 

4. Dr. Schreiner Károly a nyugdíjintézet alaptőkéjét 500 K. alapítványával gyara-
pítá. Homola István kassai lelkész lakadalmi gyűjtése ugyané czélra 12 K. 28 f. 

Indítványozzuk, hogy dr. Schreiner Károlynak ez alapítványáért köszönetet szavazni 
méltóztassék. 

5. A nyugdíjintézetből ellátási illetőleg neveltetési díjat élvez 23 özvegy 22 árvával 
és két szülőtlen árva. Ezeken felül 3 özvegy igénye elintézésre vár. A mult közgyűlés óta 
1 özvegy meghalt. 

6. A kegydíjazásra nézve a m. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 82. pont-
jában megállapított szabályzat a f. év január 1-én életbe lépvén: annak alkalmazásánál a 
bizottság, a 2. §-nak szigorú szem előtt tartásával, azon irányelvben állapodott meg, hogy 
csak azon lelkészt tekinti szabályszerűen nyugalomba vonultnak, a kinek munkaképtelensége 
a nyugdíj intézeti szabályrendelet 27. §-a értelmében lett megállapítva s a ki ennek következ-
tében hivataláról s ezzel hiványi javadalmáról végleg lemondott úgy, hogy állomása szabály-
szerű választás által új rendes lelkészszel betölthető. Mely irányelvnek közgyűlési jóvá-
hagyását kérjük. 

Kegy díj at élvez eddig Kiss Lajos volt bobai lelkész 420 K. Igényüket ugyan 
többen is bejelentették a bizottsághoz, ele folyamodványaik pótlás végett visszaadattak. 

7. A f. évi járulék számlákon előiratott: 
a) Egyetemes közalap járulékául . . . . . . 4,0096 K. — f. 
b) Dunáninneni egyházker. járulékául . . . 16,050 20 ;; 
c) Dunántúli egyházker. járulékául . . . . . . 15,898 „ 72 y> 
d) Bányai egyházker. járulékául . . 18,844 „ 16 Ii 
e) Tiszai egyházker. járulékául . . 20,942 „ 88 ni 
f ) Egyet, theol. akadémia járulékául . . 6820 „ 33 ti 

128,652 K. 29 f. 
A mult évi fizetések rendesen folytak s a felszaporodott hátralék miatt különös intéz-

kedés szüksége csak a trencséni, bánsági, gömöri, sárosi, tiszavidéki egyházmegyéknél s az 
egyet, theol. akadémiánál merült fel. Ezeknek megintésére ugyanis felkérettek az illető püs-
pökök; a mi ha netán a f. év deczember 31-ig siker nélkül maradna, a bizottság, legutóbbi 
határozata értelmében, a szabályrendelet 31. §-ának második kikezdése alapján, a közigazgatási 
úton való behajtást fogja szorgalmazni. 

A járulékszámlák kibocsátásának időpontjára nézve azt határozta közelebb a bizottság, 
hogy azokat jövőben mindig az év első felében állítsa ki az ügyvivő, és ugyanakkor küldje 
szét még abban az esetben is, ha akkortájban bizottsági ülés nem tartatnék s így utólagos 
jelentést kellene a kibocsátásról tennie. 

8. Tisztelettel beterjesztjük Trsztyénszky Ferencz bizottsági tag lemondását oly 
javaslattal, hogy az indokul felhozott egészségi állapotára való tekintettel, lemondását elfogadni 
s helyére, a nyugdíj intézeti szabályrendelet 22. §-a értelmében, a dunáninneni egyházkerület 
kebeléből, a 6 évi időszakból még hátralevő évekre, egy lelkésztagot választani méltóztassék. 

E jelentésnek azon pontjai, melyeket a bizottság egyszerűen tájékoztatás 
végett közöl, tudomásul vétetnek ; a jelentésben foglalt azon előterjesztésekre nézve 
pedig, melyekre vonatkozólag a bizottság intézkedéseket javasol, a közgyűlés követ-
kezőleg határoz: 

a) A bányai egyházkerület útján felhivatnak az arad-békési és a horvát-
szlavon egyházmegyék, hogy egyházközségeiket, az egyetemes nyugdíjintézet javára, 
a szabályrendelet 11. §-ának második kikezdése értelmében kötelezett oífertoriumnak 
évenkint való megtartására és szabályszerű beszolgáltatására utasítsák. 

b) Dr. Schreiner Károly kiérdemült egyházmegyei felügyelőnek, a nyugdíj-
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intézet javára tett s közegyházunk és annak intézményei iránt tanúsított buzgalma 79—80. 
és áldozatkészségéből eredő alapítványáért a közgyűlés hálás köszönetét fejezi ki. 

c) Helyesli és jóváhagyja a közgyűlés a nyugdíj intézeti bizottság által a 
kegydíjazásnál alkalmazott azon irányelvet, hogy csak az a lelkész tekintendő sza-
bályszerűen nyugalomba vonultnak, a kinek munkaképtelensége a nyugdíj intézeti sza-
bályrendelet 27. §-a értelmében lett megállapítva, s a ki ennek következtében hiva-
taláról s ezzel hiványi javadalmáról végleg lemondott úgy, hogy állomása szabályszerű 
választás által új rendes lelkészszel betölthető. 

d) Trsztyénszky Ferencz nyugdíj intézeti bizottsági tagnak indokolt lemon-
dását, eddigi buzgó működésének elismerése mellett, a közgyűlés elfogadja s helyére, 
a szabályrendelet 22. §-a értelmében, a 6 évi időszakból még hátralevő évekre, Raab 
Károly barsi esperest választja meg. 
79. (Gr ) A nyugdíj intézeti bizottság évi jelentésével kapcsolatosan felvétetett Kún 

Bertalan ev. ref. püspöknek, az ev. ref. egyház egyetemes konventjének határozatából, f. évi 
34. sz a. egyetemes felügyelőnkkel közölt s általa véleményezés végett a nyugdíj intézeti 
bizottsághoz áttett azon indítványa, hogy a férjeikkel nem ugyanazonos hitvallású lelkészi 
özvegyek nyugdíjigényének a kérdése, a közös protestáns ügyeket intéző bizottsághoz utal-
tassék, a kölcsönösség elve alapján való eldöntés és szabályozás czéljából. 

A közgyűlés ez indítványhoz, a nyugdíjintézeti bizottság véleménye alapján, 
készséggel jelenti ki hozzájárulását s megbízza az egyetemes felügyelőt, hogy erről 
az ev. ref. egyház konventjének elnökségét átiratilag értesítse ; egyszersmind pedig, 
hogy a közös bizottságnak e tárgyban tartandó ülésébe részünkről szakelőadóul az 
egyetemes nyugdíjintézet ügyvivőjét is meghívja. 
80. (H.) A m. évi jegyzőkönyv 84. pontjánál olvastatik a selmeczbányai ág. hiv. 

ev. Lyceum kormányzásával megbízott iskolai tanácsnak az 1900/1901. tanévben kifejtett 
működéséről szóló jegyzőkönyveinek alapján szerkesztett következő jelentése: 

Első gyűlés 1901. február hő 7-én. 
Főtárgy: tandíj elengedés 1899. augusztus hó 19-én tartott gyűlés jegyzőkönyvének 

705/VII. pontja alapján. 
A tandíjelengedés a tanári kar ajánlata alapján történt ; az elengedett összeg 858 

korona, Az elengedésben részesült tanulók száma 33. 
733/III. Az épület átalakítása alkalmával elhalasztott munkálatok a bekövetkező 

nyári szünidők alatt foganatosítandók. A szükséges intézkedések foganatosítását elvállalja 
Sobó Jenő osztálytanácsos úr, a helybeli bányászati és erdészeti akadémián az építéstan 
rendes tanára. 

Második gyűlés 1901. június hő 4-én. 
Főtárgy : élelmezői elengedések és ösztöndíjak. 
Elengedés az élelmezői díjakból és az ösztöndíjak megszavazása a tanári kar aján-

lata alapján történt. 
Az élelmezői díjakból elengedett összeg 2015 korona. 
Segély a Breznyik János-féle birtokból részint pénzben, részint a hagyományozó 

kívánsága szerint, ruhában, könyvekben adatott. 
Harmadik gyűlés 1901. július hó 11-én. 
741/1. Eleimezői jótéteményben az iskolatanács, úgy a mint ez a lyceum értesítő-

jében is hirdetve van, más felekezethez tartozó lyceumi tanulókat is részesít, kijelenti azonban, 
„hogy e tényből más felekezethez tartozók sem jelenben, sem jövőben jogot vagy bármiféle 
igényt az élelmezői alapokra vagy annak bármiféle vagyonára nem tarthatnak". 

742/11. Felolvastatott a számvizsgáló-bizottság 1901. július 10-én tartott számvizs-
gáló gyűlésének jegyzőkönyve, mely szerint a bizottság átvizsgálta a mult évi összes bevételi 
és kiadási lyceumi naplókat, a lyceum főkönyveit és tőkekönyveit; átnézte s a kiadásokkal 
összehasonlította az összes mellékelt nyugtákat, végül a vagyoni állapot megállapítása, illetve 
ellenőrzése végett átnézte az elhelyezett tőkék összes kötelezvényeit, értékpapírjait s a takarék-
pénztári betéti könyveit s az összes számadásokat, valamint a lyceum vagyonát rendben találta. 

1. A lyceumi pénztárban : 

Összes bevétel 75,959 kor. 84 f. 
Összes kiadás 82,270 „ 51 „ 

Hiány 6310 kor. 67 f. 
Eleimezői pénztárban : 

Összes bevétel 32,520 kor. 23 f. 
Összes kiadás . . . . . 29,555 „ 42 h 

Marad . 2964 kor. 81 f . 
Zeneintézeti pénztárban : 

Összes bevétel 8167 kor. 09 f. 
Összes kiadás . . 7627 „ — 5) 

Marad . . . 540 kor. 09 f. 
10* 
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80. 4. Ösztöndíjak pénztárában : 
Összes bevétel 7425 kor. 82 f. 
Összes kiadás 7315 „ 87 „ 

Marad . ? ! 109 kor. 95 f. 
5. Breznyik-birtok pénztárában: 

Netto jövedelem 4402 kor. 52 f. 
Levonva a tanulóknak és a ly-

ceumnak átadott . . . 3600 „ — f. 
Marad ! " 802 kor. 52 f. 

6. Tanári nyugdíjalap pénztárában: 
Összes bevétel 3595 kor. 19 f. 
Összes kiadás 3172 ,, 01 

Marad . ! ! 423 kor. 18 f. 
Az iskolai tanács a pénzkezelőknek megadja a felmentvényt. Megjegyzendő, hogy 

az összes könyvek és okiratok a tanácsterem asztalán voltak a tanácsosok szabad betekint-
hetése czéljából. 

744/IV. Zalányi Debreczenbe választatván meg, a megüresedett fiz. és math, tan-
székre pályázatot hirdetett az igazgató az iskolai tanácsnak előlegesen adott felhatalmazása 
alapján. Pályáztak heten; az iskolai tanács Breznyik Jánost ajánlja első helyen a minister 
úrnak, kinek jogkörébe tartozik e tanszéknek a betöltése. 

Jegyzet. A minister úr Breznyik Jánost nevezte ki rendes tanárrá. 

745/V. Suhajda Lajos helyettes-tanárt, a ki két év óta kiváló sikerrel tanított a 
lyceumban s megszerezte a tanári képesítő oklevelet, az iskolai tanács az igazgató ajánlatára, 
hogy a jó tanerőt biztosítsa a lyceumnak, a magyar nyelv és irodalom tanszékére rendes 
tanárrá megválasztja. A Suhajda Lajos részére kiállított meghívót a dunáninneni ág. hitv. ev. 
Egyházkerület püspöke, az isk. tanács szabályzata értelmében megerősítette. 

746/VI. Jankó János helyettes-tanárnak az iskolai tanács még egy évi határidőt 
enged arra, hogy a tanári képesítő oklevelet megszerezhesse. 

747/VII. Az építkezésre szükséges költségek a lyceumi alapokból fedezendők oly 
módon, hogy azok 15 év alatt kamatos kamatokkal törlesztessenek. 

748/VII. Az igazgató jelenti, hogy a Breznyik-birtokon egy istálló építésére meg-
kötötte a legelőnyösebb ajánlattevővel a szerződést. Jóváhagyatik. 

749/IX. A lycèumi tanárok az iskolai tanácshoz benyújtott folyamodványukban kérik, 
hogy erősebben legyenek képviselve az iskolai tanácsban s az igazgató választásában is nagyobb 
legyen a befolyásuk 

Az iskolai tanács következőket ajánl a kerületnek, hogy azokat az egyetemes gyű-
lésnek, mint a melynek egyedüli joga az iskolai tanács szabályzatának a megváltoztatása, 
felterjeszsze : 

1. A rendszabály 2-ik pontjának első és második kikezdése eredeti szövegezésben 
maradjon meg; a harmadik kikezdésre nézve elfogadja a tanári kar kívánságát, t. i. hogy 
hivatalból a tanács tagjai a selmeczbányai ág. hit. ev. egyház rendes lelkészei, a lyceum igaz-
gatója, a lyceum tandíjszedő tanára és az ephorus. 

2. A rendszabály 6-ik pontjának módosítását, mely az igazgató választására vonat-
kozik, visszautasítandónak tartja. 

750/X. Az iskolai tanács 1899. aug. 19-én tartott gyűlésében a jegyzőkönyv 703/V. 
pontja szerint a vall. és közokt. m. kir. minister úr komoly figyelmeztetése folytán abban 
állapodott meg, hogy a lyceummal kapcsolatos tanítóképző fokozatos megszüntetését elvben 
kimondja és pedig úgy, hogy az 1900—1901-ik tanévben az 1-ső tanfolyamba növendéket be 
nem fogad. 

Tette ezt az iskolai tanács azért, mert a tanítóképzőnek káros hatását a főgym-
nasiumra sok évi tapasztalat bizonyossá tette, továbbá a törvény világosan mondja, hogy főgym-
nasiummal semmiféle más tanintézet nem lehet szerves kapcsolatban. 

Az iskolai tanács úgy vélekedett, hogy a kerület, a tanítóképző teljes megszünte-
téséig, tehát négy év alatt, önálló tanítóképzőt létesíthet a kerületben. 

Ez be nem következett. 
Az iskolai tanács, a püspök úr concilians felszólításának engedve, s az egyháznak 

szolgálni kívánva, utasítja az igazgatót, hogy a következő tanévben a tanítóképző első tan-
folyamára jelentkezőket is befogadjon. 

751/X1. Az iskolai tanács, tekintetbe véve a városban a drágaságot, a községi pót-
adónak rendkívül nagy mértékben való emelkedését, mely pótadót a lyceumi tanároknak meg 
kell fizetniök, egyáltalán a megélhetés feltételeinek szokatlan komplikálódását, valamint azt is, 
hogy a lyceumi tanárok, ha nyugalomba mennek, a lakásdíj 20°/0-ának levonása következ-
tében, meg nem kaphatják teljes fizetésöket, a lyceumi tanároknak a lakáspénzét emelte. Ezen 
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emelést a minister úr, illetve a nyugdíj bizottság- el nein fogadta, utalván arra, liogy a szerző- 81— 88. 
désben 500 korona van megállapítva lakáspénzül. 

Az iskolai tanács jelenben e tény ellen mit sem tehet, de a lyceumi tanároknak a 
szálláspénz emelésére szánt összeget drágasági pótlék czímén megadja, 

A jelentés jóváhagyólag tudomásul vétetik ; a kormányzó bizottság kérelme 
alapszabályainak módosítása iránt, melyet a kerületi közgyűlés útján felterjesztett, 
kiadatik az alkotmány- s jogügyi bizottságnak véleményezés s javaslattétel végett. 
81. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 85. pontjánál fölvétetett az elnöki jelentés 3. pontja 

és felolvastatott a m. évi közgyűlés által elhatározott, a vallás- és közoktatásügyi ministerium-
hoz intézett tiltakozó feliratra leérkezett következő miniszteri leirat : 

1422. ein. szám. 
Méltóságos báró, Felügyelő Úr! 
A magyarországi ágostai hitvallású evangelikus egyház-egyetem, 1900. évi novem-

ber hó 7—9 napjain tartott közgyűléséből 85. sz. a, panaszos felterjesztést intézett hozzám 
1899. évi 1185. ein. sz. a. az „ erdélyi püspök" czím tárgyában kelt rendeletemre vonatkozólag, 
a mely rendeletemet az ország alaptörvényeivel ellenkezőnek állítja. 

E felterjesztésben nagyon helyesen van kiemelve azon feltevés, hogy szóban levő 
rendeletem egyáltalán nem akar a vallásfelekezetek közötti béke megzavarására irányuló törek-
véseknek rést nyitni. 

Hogy a szándék mily távol állott a kormánytól, annak bizonyítására hivatkozom a 
szóban forgó tárgyban 1900. évi május hó 19-én, 1724. ein. sz. a. kiadott s a vezetésem 
alatti minisztérium kiadásában megjelenő Hivatalos Közlöny 1900. évi június hó elsei 11-ik 
számában közzé tett és minden kételyt kizáró magyarázó rendeletemre, melyben előadván a 
kérdés felmerültének historicumát, utaltam arra, hogy több magyarországi és erdélyi törvény-
ben, törvényzáradékokban, királyi meghívó levelekben és kinevezési okmányokban előfordul az 
„Episcopus Transsylvaniae" és „Episcopus Transsylvaniensis'' elnevezés, s ezt szem előtt tartva 
adtam volt ki 1185/1899. ein. sz. rendeletemet, soha sem tekintvén az „erdélyi püspök" czímet 
egyébnek, mint egy régi időkben is használt czímnek, a melylyel a mai államjoggal ellentétes 
tartalom, vagy az egyházak törvényes egyenjogúságának elvébe ütköző bármely következmény 
kapcsolatba semmiképen nem hozható. 

Nehogy azonban első rendeletem bármely irányban is félreértessék, vagy félrema-
gyaráztassék, hangsúlyoztam most említett magyarázó rendeletemben, hogy első rendeletemtől 
teljesen távol állott az a czélzat, hogy az „erdélyi pöspök" czímnek bármely oly közjogi 
jelentőség tulajdoníttassék. a mi mai államjogunk egyik fő alapelvébe, a vallás-egyenlőségbe 
ütköznék, sőt kijelentettem, hogy egyenesen kizártnak tekintek minden oly magyarázatot, mely 
első rendeletemnek oly értelmet akarna tulajdonítani, hogy az állam az említett rendeletben 
foglalt czímnek valamely egyetemesebb, a többi egyházak törvényes paritását és püspökeiknek 
törvényes állását sértő jelentőséget ('»hajtott volna tulajdonítani. Kijelentettem továbbá említett 
1724/1900. elli. számú rendeletemben, hogy az „erdélyi róni. kath. püspök" czím használatát 
is teljesen jogosnak és törvényesnek tartom ; mert e czímezés éppen úgy előfordul több magyar-
országi és erdélyi törvényben s közjogi okiratban, s ugyancsak az „erdélyi róni. kath. püspök" 
czím használtatott annak a legfelső elhatározásnak a szövegében is, a melylyel 0 Felsége a 
jelenlegi püspököt néhai Lönhart Ferencz püspök mellé, utódlási joggal, segédpüspökké kinevezte, 
és mert a panaszolt rendelet nem akart és a mai államjog alapján nem is akarhatott mást, 
vagy többet az „erdélyi püspök" czím alatt érteni, mint az „erdélyi róni. kath. püspök "fogalmát. 

Abban a meggyőződésben vagyok, hogy magyarázó rendeletem tárgytalanná teendi 
a Méltóságod felterjesztésében foglalt panaszt és remélem, hogy jelen intézvényem, valamint 
abbeli biztosításom, hogy a közbéke érdekében a törvényesen bevett vallásfelekezetek teljes 
viszonosságát és jogegyenlőségét őszintén fentartani s másokkal is fentartatni kívánom; a 
netán eddig fenforgott kétségeket teljesen eloszlatni, s Méltóságodat feltétlenül megnyug-
tatni fogja. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1901. június hó 7-én. Wlassics. 

Az egyetemes közgyűlés m. évi határozatának fentartásával a miniszteri 
leiratot tudomásul veszi. 
82. (L.) U. a. jegyzőkönyv 88. pontjánál tárgyaltatott, a tiszai egyházkerületnek 

lelkész választási szabályrendelete, mely az egyet, alkotmány és jogügyi bizottság által tett 
észrevételek értelmében módosíttatott. 

A közgyűlés a szabályrendeletet a bizottség javaslatához képest megerő-
síti és jóváhagyási záradékkal való ellátását rendeli. 
83. (L.) Felvétetett a dunántúli egyházkerület szabályrendelete, az egyházkerületi 

tőkepénzek elhelyezéséről 
A közgyűlés az alkotmány és jogügyi bizottság javaslatához képest e sza-

bályrendeletet az egyházkerülethez visszaszármaztatja, hogy azt figyelemmel a Zs. t. 
231. szak. e) pontjára, megfelelően módosítsa. 
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84—91. 84. (L.) Tárgyaltattak a tiszai egyházkerületnek határozatai a háztartási szabály-
rendelet módosítása tárgyában. 

A közgyűlés ez ügyet az alkotmány és jogügyi bizottság javaslatához 
képest a tiszai kerülethez visszaszármaztatja, miután e módosított szabályrendelet 
nem felel meg az előírt alaki kellékeknek ; egyébként a tőke elhelyezésére vonat-
kozó határozatokat, a Zs. T. 231. §. c) pontjára való tekintettel, jóvá nem hagyja. 
A püspöki irodavezetői állásra vonatkozó határozatát illetőleg kimondja, hogy azt a 
kerület, saját hatáskörében felsőbb jóváhagyás nélkül is elhatározhatja, Ami pedig 
ama kerületi határozatot illeti, mely szerint az egyetem által dotált misszionárius 
lelkész a püspök székhelyének egyháza által másodlelkésznek is legyen választható, 
a jogügyi és pénzügyi bizottságok javaslatához képest elvi kifogása nincs. A ház-
tartási szabályrendelet 38. pontjához tett módosítására, az esperesi tiszteletdíjak 
megállapítására vonatkozó határozmány ellen, a közgyűlésnek észrevétele ugyan nincs, 
azokba azonban a jogügyi bizottság javaslatához képest felveendő lesz, hogy ezen 
tiszteletdíjak az egyházkerületi államsegélyből fedezendők. 
85. (L.) Felvétetett a bányai egyházkerület szabályrendelete az egyházkerületi háztartásról. 

A közgyűlés a szabályrendeletet a jogügyi bizottság javaslatához képest 
jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 
86. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 91. pontjánál fölvétetett a bányai egyházkerület 

idei közgyűlésének jkvi 27. pontjában foglalt azon határozata, a mely szerint a tiszai egy-
házkerületbe beosztott Dévaványa, Sarkad, Turkeve, Jászberény, Jászkisér, Jánosháza és Ladány 
községeknek, a tiszai egyházkerület kötelékében való megtartásába belenyugszik, ellenben az 
erdélyi Fehér, Szeben és Huny ad megyék községeit, a kerülethez csatolni továbbra sem haj-
landó. -— Ezzel kapcsolatban bejelenti a tiszai kerület püspöke, hogy a két egyházkerület ez 
ügyben egymással érintkezett ugyan, de megegyezésre jutni képes nem volt, mert a tiszai 
kerület is ragaszkodik ahhoz, hogy a szóban forgó erdélyi megyék, a bányai kerülethez 
csatoltassanak. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy a fenforgó körülmények között a vitás 
ügyet eldönteni a zsinati törv. 150. szakaszának g) és b) pontja értelmében ő van 
hivatva, és tekintettel arra, hogy a tiszai kerülethez különben is Erdélynek legna-
gyobb része tartozik és a bányai egyházkerületnek Horvát-Szlavonország diasporáira 
kell figyelmét kiterjeszteni, a jogügyi bizottság javaslatához képest, az erdélyi Fehér-, 
Szeben és Hunyad megyék községeit a tiszai egyházkerülethez rendeli csatcltatni. 
8?. (L.) Tárgyaltatott, a bányai egyházkerületnek az egyháziátogatásról szóló sza-

bályrendelete, mely a Zs. t. 94. szakaszának mikénti végrehajtását írja elő. 
A közgyűlés ezen szabályrendeletet, mely mindenekben megfelel a Zs. törv. 

határozmányainak, a jogügyi bizottság javaslatához képest megerősíti, s annak jóvá-
hagyási záradékkal való ellátását rendeli. 
88. (L.j Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerületnek a kerületi tőkevagyon gyü-

mölcsözőleg való elhelyezéséről szóló szabályrendelete. 
A közgyűlés e szabályrendeletet, mivel ez alakilag sem felel meg az előírt 

követelményeknek, a jogügyi bizottság javaslatához képest annál inkább adja vissza 
az egyházkerületnek, mert a Zs. t. 231. szakasz C) pontja figyelembe nem vétetett, 
sem az egyházkerület közgyűlésének nincs fentartva a jog, időről-időre megállapítani, 
mily értékpapírokba helyezhető el a tőkevagyon. 
89. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 102. pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 10. 

pontja, mely szerint az egyházkerületek arányosításánál fogva egyrészről a nógrádi, honti és 
barsi esperességek, másrészről a bányai egyházkerület között bizonyos alapítványokra nézve 
fenforgó vitás ügy eldöntésére hivatott választott bíróság megalakult s a nevezett esperességek 
meghatalmazottja a kereset beadására felszólíttatott. 

Tudomásul szolgál. 
90. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 103. pontjánál a dunáninneni kerület püspöke jelenti, 

hogy a Reischl Károly alapítványát illetőleg a dunáninneni egyházkerület s az árvái és liptói 
egyházmegye közt felmerült vitás kérdés ügyében a dunáninneni egyházkerület a m . évi egye-
temes közgyűlési határozat értelmében választott biráit megválasztotta. 

Tudomásul szolgál. 
91. (G.) Felvétettek a m. é. jegyzőkönyv 105. pontjánál, az egyházpolitikai tör-

vények hatását jelző tünetekről szóló püspöki jelentések. 
Dunáninnen az esperesi jelentések alapján nagyobb panaszra nincs ok és káros 

hatás nem észlelhető ; de a szórványokra vonatkozó statisztikai adatok szerint a vegyes házas-
ságok kötésénél, illetve a gyermekek vallására nézve létesült megegyezéseknél alig menthető 
meg egyházunk számára egy harmadrész. A baj leküzdésére különben a tevékenység nem 
lankadt s kivált a vallásoktatás rendezésében nyilvánul. Egészben véve a helyzet nem rosszab-
bodott, de sok helyütt nem is javult. 

Dunántul az egyháziasság a hivek körében nem hanyatlik. A nyilvános istentisz-
telet látogatása a legtöbb gyülekezetben élénkül ; az úrvacsorával élők száma emelkedik ; az 
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egyházi szertartást a házasságkötések-, születések- s temetéseknél mellőzök száma fogy. Az92—95. 
esperesi jelentések szerint a vegyesházasságok kötésénél a megegyezés a gyermekek vallására 
nézve 65 esetben történt egyházunk előnyére s 39 esetben hátrányára. Sok helyről hallható 
a panasz az egyházi és iskolai adók súlyos terhe miatt; sok szorult helyzetben levő gyüle-
kezet várja sebeinek orvoslására a részvét gyámolító segélyét ; mindamellett a hivek ingatlanul 
ragaszkodnak vallásukhoz s a hitközöny csak kivételes állapot. 

Bányai egyházkerületre nézve a püspök szóval jelenti, hogy nem értesült oly jelen-
ségekről, melyek hanyatlásról panaszkodnának. A templomok látogatása, a lelkészi cselek-
vények igénybevétele rendes : általában a valláserkölcsi állapot megnyugtató. 

A tiszai egyházkerületre vonatkozó püspöki jelentés, egyházmegyénként csoporto-
sítva az egyes egyházközségekből jött jelentéseket közli, melyek majd biztatók, majd pana-
szosak, különösen a vegyesházasságok kötésénél szenvedett sűrű veszteségek miatt. 

E közléseket a közgyűlés tudomásul veszi s felkéri a püspököket, hogy 
az egyházpolitikai törvények nyomán észlelt tünetekről az egyetemes közgyűlést ezután 
is tájékoztassák. 
92. (Gry.) U. a jegyzőkönyv 106-ik pontjánál jelentik az egyházkerületek püspökei, 

hogy az egyháztagok egyházi és iskolai járulékainak összeírása folyamatban van. 
Tudomásul szolgál. 

93. (H.) U. a. jegyzőkönyv 111. pontjánál olvastatik az egyet, egyházi ügyész követ-
kező jelentése : 

A mult évi közgyűlés 111. pontjában kapott meghagyás folytán a gróf Blankenstein 
György hagyományára vonatkozó iratokat az egyetemes levéltárból kiemeltettem, azokból 
azonban sem az örökhagyó elhalálozási helye, sem hagyatéki bírósága ki nem tűnik. 

A végrendeletnek, valamint az 1877. évi közgyűlési jegyzőkönyv 24. pontjában hivat-
kozott értesítésnek nyoma sincs. Kivehető az iratokból, hogy a végrendelet végrehajtója Lachnit 
Henrik lovag bécsi lakos volt, ez azonban, ha jól tudom, már életben nincs. 

A névszerint meg nem nevezett örökösök képviselője, úgy látszik, dr. Layer János 
budapesti ügyvéd volt, a ki azonban szintén már elhalálozott. 

Miután ezen adatok alapján a nyomozást folytatni szándékozom, kérem egyelőre a 
fentieket tudomásul venni és további kutatásaim eredményét bevárni. 

Tudomásul vétetik ; az egyet, ügyészt pedig felkéri a közgyűlés a nyomozás 
további folytatására. 
94. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 113. pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, mint 

a, millennáris pályamű ügyében kiküldött bírálóbizottság elnöke, hogy a beérkezett pályamű 
még mindig szakbirálat alatt áll. 

Tudomásul vétetik. 
95. (H.) U. a,, jegyzőkönyv 115. pontjánál olvastatik az énekeskönyv kiadása 

ügyében kiküldött bizottság elnökének, dr. Baltik Frigyes püspöknek következő jelentése: 
Van szerencsém a főt. egyet, gyűlésnek hivatalos tisztelettel jelenteni, hogy a magyar 

énekesügyi bizottságba a püspök urak 2 — 2 tagot neveztek. Nevezetesen: a bányakerületből 
lett megbízva Petrovics Sámuel csanád-csongrádi esperes és Milder Sámuel beszterczebányai 
lelkész ; a dunáninneni egyházkerületet képviselni fogja Gaál Mihály agárdi lelkész és Kovács 
Sándor pozsonyi theol. tanár ; a dunántuli egyházkerület képviselői : Sántha Károly sárszent-
lőrinczi lelkész és Payr Sándor soproni theol. tanár; a tiszai kerület részéről neveztetett: 
Kemény Lajos osgyáni lelkész és Csengey Gusztáv eperjesi theol. tanár. 

Azonban tisztelettel kell jelentenem, hogy a bizottság eddig érdemleges ülést nem 
tartott, mert az egyes püspököknek nincs semmi forrásuk, a miből a bizottsági tagok úti-
költségeit fedezzék. Ezen kiadás a püspökök nézete szerint az egyetemes pénztárból fede-
zendő lenne. 

Különben a püspökök azon nézetben vannak, hogy az ügy érdekében a dolgot siettetni 
nem lehet, mert tudjuk, hogy a dunántúli kerületben az énekeskönyv szerkesztése körül igen 
nagy szorgalommal és szakavatottsággal járnak el. Szerintünk ennek az énekeskönyvnek meg-
jelenése lenne bevárandó, lehetséges lesz-e ezen könyvet egyetemessé tenni, továbbá Kovács 
Sándor pozsonyi theol. tanár igen hasznavehető „Kis énekeskönyv" czíinű énekgyűjteményt 
adott ki. S ez a mi nézetünk is, hogy előbb kell gyűjteni a mi van s azután az énekeskönyv 
szerkesztéséhez lehet majd átmenni. 

Azonkívül tanácsos, hogy a lapokban folytatott polémia a magyar egyházi énekekre 
vonatkozólag úgy irodalmi, mint hymnologiai szempontból talán röpiratilag is bizonyos objectiv 
megállapodásra jusson, mert az nem lehet czélja az egyet, énekesiigyi bizottságnak, hogy az 
ellentétek még jobban kiélesedjenek, hanem az „autiquam exquirite matrem" elv szerint valóban 
hymnologiai közkincsünk a hivők rendelkezésére bocsáttassék. 

Ennélfogva azon nézetben vagyunk, hogy 1—2 évig be kell várnunk a viták folyamát 
és a gyűjtések eredményét s addig ezen énekesügyi bizottság, mint a szerkesztésre kiküldött 
szakközeg, ezen munkájával bátran szünetelhet is, míg az ellentétek jobbára megszűnnek. 

Tudomásul vétetik. 
10* 
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96—101. 96. (G.) Ugyanazon jegyzőkönyv 116. pontjánál olvastatott a dunántúli egyház-
kerületnek ez évi közgyűléséből felterjesztett azon indítványa, hogy kéressék fel a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium arra, hogy a lelkészi congru át, be nem várva a törvényileg meg-
határozott időpontot, lehetőleg már az 1902. évtől kezdve i 600 kor. teljes összegében folyósítsa. 

A közgyűlés, utalással a mult évi jegyzőkönyv 116. pontjában ugyanily 
irányú indítványra nézve kimondott határozatára, ez indítvány felett napirendre tér. 
97. (G.) Ugyanazon jegyzőkönyv 117. pontjánál, a bányai egyházkerület által mult 

évben tett azon indítványra vonatkozólag, hogy az egyetemes közgyűlés feliratot intézzen a 
belügyi minisztériumhoz a 137,586/1899. szám alatt, a születési anyakönyvi kivonaton fel-
tüntetett egyén hitvallásának megállapítására nézve kiadott rendeletének visszavonása iránt — 
a jogügyi bizottság javasolja, hogy mert a kérdéses miniszteri rendeletet nem találta sem az 
ügyiratokhoz csatolva, sem az 1899. évi rendeletek tárában : ennélfogva a bányai egyház-
kerületnek ez indítványa adassék vissza megfelelő fölszerelés végett. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság e javaslatát elfogadván : a tárgyalás 
alapját képező ügyiratokat visszaadja a bányai egyházkerületnek oly felhívás mellett, 
hogy a kérdéses miniszteri rendeletet hiteles alakban csatolva, terjeszsze közvetlenül 
a jogügyi bizottsághoz. 
98. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv 118. pontjánál fölvétetett a zólyomi egyházmegyé-

nek a bányai egyházkerület által fölterjesztett indítványa, hogy a kormányhoz az országos 
tanítói nyugdíj-törvény revíziója alkalmából fölterjesztés intéztessék az iránt, hogy a nyugdíj-
törvény a tanítókra, mint kántorokra is kitérjesztessék. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest, miután ezen kérdés 
a mult évi jegyzőkönyv fennebbi pontjánál fogva már túlhaladott, ezen kérdés felett 
napirendre tér. 
99. Ezzel kapcsolatban tárgy altatott a zólyomi egyházmegyének a bányai egyházkerület 

által pártolólag felterjesztett indítványa, hogy a magas kormányhoz a nyugdíj-törvény reviziója 
alkalmából a tanulónkénti 30 filléres nyugdíjintézeti járulék törlése iránt fölterjesztés intéztessék. 

A közgyűlés ezen indítvány folytán, a jogügyi bizottság javaslatához képest, 
ily értelmű felirat fölterjesztését határozza el. 
100. (P.) A mult évi jegyzőkönyv 119. pontja kapcsán jelenti az Egyetemes Névtár 

szerkesztésével megbízott egyházi egyetemes főjegyző, hogy e megbízatásnak ez ideig eleget 
nem tehetett, minthogy az országos statisztikai hivatal a legutóbbi országos népszámlálás ered-
ményét feltüntető adatokat ez ideig közre nem bocsátotta, az új névtár kiadására vonatkozó 
közgyűlési határozat pedig éppen a mult év végén foganatosított országos népszámlálásra való 
tekintettel jött létre. Ezzel kapcsolatban indítványozza, hogy a névtár gyakorlati értékének 
emelése végett az új névtárba községenkint az evangélikus híveknek más vallású polgártársaik-
hoz való számarányi viszonyát, a leány- és fiókegyházaknak az anyagyülekezeteiktől való távol-
ságát, az egyházközségeknek politikai közigazgatási beosztását feltüntető adatok is fölvétessenek, 
s hogy kiadásával a Luther-társaság bízassék meg. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul véve, erre vonatkozó mult évi határo-
zatának fentartásával felhívja az egyházi egyetemes főjegyzőt, hogy mihelyt a leg-
utóbbi országos népszámlálási adatok rendelkezésére állanak, a munkát kezdje meg ; 
az új névtárnak úgy szerkesztése, mint kiadása ügyében beterjesztett részletes indít-
ványai érdemleges tárgyalásába pedig nem bocsátkozván, utasítja őt, hogy az egyház-
kerületi elnökségekkel érintkezésbe lépvén, mindkét irányban velük egyetértőleg az 
irányadóul szolgáló elveket és módozatokat állapítsa meg. 
101. (G.) Ugyanazon jegyzőkönyv 121. pontjánál olvastatott a tábori lelkészek lét-

számának szaporítása iránt a mult évi közgyűlés határozatából tett fölterjesztésre vonatkozólag, 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium által folyó évi 36,229. számú leirata kapcsán 
eredetben és visszakérőleg közölve, a csász. és kir. közös hadügyminisztériumnak folyó évi 
3928. 9. oszt. sz. alatt kelt válasza, mely utalással azon körülményre, hogy a protestáns 
tábori lelkészekre nézve sérelemképen feltüntetett tényleges állapotról legutóbb tett hadügy-
miniszteri jelentését az országos delegatio, mint illetékes tényező, tudomásul vette : ezáltal e 
kérdést elintézettnek nyilvánítja. 

Ezzel kapcsolatosan olvastatott a dunáninneni egyházkerületnek a napirenden levő 
sérelem orvoslását újból sürgető fölterjesztése ; s szintúgy a tiszai egyházkerületnek ez évi 
közgyűléséből tett fölterjesztése, mely arra való hivatkozással, hogy helyenkint a katonai ható-
ságok egyes lelkészeket, illetékes egyházi hatóságaik tudta és engedélye nélkül, csekély díjért 
tábori lelkészi szolgálatra alkalmaztak: indítványozza, hogy az egyetemes közgyűlés tegyen 
megfelelő lépést abból a czélból, hogy a katonai hatóságok ne adhassanak ilynemű megbízá-
sokat az illetékes egyházi hatóságok kikerülésével. 

A közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által eredetben és 
visszakérőleg közölt közös hadügyminiszteri intézvényt visszatérjeszteni rendelvén : 
támaszkodva az 1848. évi XX. törvényczikkben kimondott jogegyenlőségre és viszo-
nosságra, elhatározza, hogy a hitsorsos tábori lelkészek létszámának igazságos arány-
ban való emelése iránt, a miniszterelnök útján az államkormányhoz intéz újabb feliratot. 
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102. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 122. pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 102-105 
javaslata, mely szerint az eperjesi theologiai intézet Otthona javára kért segélyre alapot és 
fedezetet nem találván, azt megadhatónak nem tartja. 

Az egyetemes gyűlés a pénzügyi bizottság ezen javaslatát magáévá tévén, 
az eperjesi collegium igazgató-választmányának a theologiai intézet Otthona javáia 
segélyt kérő beadványát fedezet hiányában elutasítja. 
103. (Gy ) Ugyanazon jegyzőkönyv 123. pontjánál olvastatott a m. kir. kereskedelem-

ügyi miniszter következő átirata: 
2414/eln. 

Méltóságos báró Prónay Uezső úrnak, 
az ág. hitv. evang. egyház egyetemes felügyelőjének. 

Folyó évi április hó 9-én 123/1900. Egy. kgy. szám alatt kelt nagybecsű iratára, 
melyben a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetem 1900. évi november hó 7., 8. és 9. napjain 
tartott közgyűlése megbízásából az iránt méltóztatik megkeresni, utasítanám a in. kir. központi 
statisztikai hivatalt a vegyes házasságokból származott gyermekek vallására vonatkozólag létre-
jött megegyezéseknek a közlésére, van szerencsém Méltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy e 
részben még annak idején történt intézkedés és ezen adatoknak a „Statisztikai havi közlemé-
nyeké-ben havonkint való közlését az említett hivatal még mult év szeptember havában újból 
megkezdte. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1901. évi április hó 17-én. 

Tudomásul szolgál. 
104. (G.) Ugyanazon jegyzőkönyv 124. pontjánál, a lelkészek tanuló fiait segélyző 

egyesület alapszabályaira vonatkozólag, a jogügyi bizottság véleményezi, hogy mert az átvizsgált 
alapszabályok nem ellenkeznek az egyházi alkotmánynyal : jóváhagyassanak oly módosítással 
mégis, hogy az „egyesület" czím-szó helyett rintézetLL tétessék. 

E vélemény alapján „A magyarországi ág. hitv. evang. lelkészek fiait segélyző 
egyesület"-nek bemutatott alapszabályait — oly módosítással, hogy az „egyesület" 
czímszó helyett „intézet" vétessék fel — a közgyűlés jóváhagyja. 
105. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 125-ik pontja kapcsán olvastatott Zelenka Pál 

püspöknek Miskolczon, folyó évi november hó 8-án kelt, az egyetemes felügyelőhöz intézett 
következő jelentése : 

„A mult évi egyetemes közgyűlés (jkv. 125.) azzal bízott meg, hogy a néhai Weszter 
Lajos hagyatéka tárgyában kössek „az örökösökkel lehetőleg oly egyezséget, mely a végrende-
letben megjelölt czélra való tekintettel, a fenforgó körülmények közt czélirányosnak látszik". 

Megtisztelő e megbízatás folytán Lőcsén a megboldogult nejével, mint a vagyon jöve-
delmének végrendelet szerint is örökösével és a boldogult egyetlen nőtestvérével, mint a vég-
rendeletnek el nem fogadása esetén a vagyonnak törvényes örökösével, özvegy Pienták János-
néval folyó évi február hó 14-ik napján személyesen tárgyaltam, s ezzel a folyó évi február 
hó 18-ikára kitűzött hagyatéki tárgyalást előkészítettem. 

A boldogult özvegyével megállapodtam abban, hogy ő az emeletes házból és 29 külön-
böző helyen 38 parczellából álló 55 k. h. és 1283" ölből álló kert, rét és szántóföldek évi 
jövedelmét háborítlanul fogja élvezni haláláig és az azok után járó összes terheket fogja viselni; 
ezen vagyonnak az egyetemes egyház, mint tulajdonos részéről való ellenőrzését, illetőleg időn-
kint történő szemmeltartását illetőleg kifogást sem most, sem ezután nem fog emelni. 

Az egyetlen testvérrel pedig abban állapodtam meg, hogy ha én a hagyatéki tárgyalás 
alkalmával kijelentem a végrendeletnek az egyetemes egyház nevében történő elfogadását, ő 
a vagyonra vonatkozó minden igényéről le fog mondani. 

Kettős ezen megállapodás folytán dr. Nagy Árpád, egyházkerületi ügyész, helybeli 
lakos, ügyvédet megbíztam a hagyatéktárgyalásnál képviseletemmel, illetőleg megküldtem neki 
folyó évi február hó 15-én, 492. sz. alatt alábbi nyilatkozatomat a hagyatéki tárgyalásnál 
előadás és jegyzőkönyvbevétel végett. 

A hagyatéki tárgyalás Lőcsén, folyó évi február hó 18-án megtartatott. Ezen tár-
gyaláson, az érdekelt felek beleegyezésével, a következő megállapodások vétettek jegyzőkönyvbe : 

1. Egyetemes egyházunk a végrendeletet elfogadja. 
2. A törvényes örökös, Pienták Jánosné, kijelenti, hogy a hagyomány az ág. hitv. 

evang. egyetemes egyháznak szavatoltassék be, elfogadja. 
3. A megállapított hagyaték állaga: a lőcsei 1765. és 2066. számú telekjegyzőkönyv-

ben örökhagyó nevén levő ingatlanokban (házban és földekben) 24,718 kor., melynek 
évi jövedelme az örökhagyó nejét életfogytiglan illeti; 
az 1826. sz. alatti birtokrészlet, „föld és méhes (11573 öl) Marienburg", a rajta 

épült felépítménynyel a közös hadügyminisztériumnak mint hagyomány iratik át ; 
a többi összes hagyatéki ingatlanok átadatnak a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház-

nak oly feltétellel, hogy ezen hagyományt képező hagyatékot köteles a végrendeletben meg-
jelölt czélokra kezelni és hasznosítani. 

ii 
i 
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106-109. 4. Elhalt hagyományos Hrazdira József gyermekeinek az udvari lakás évente 3 öl 
fával élethossziglan biztosíttatik, ha Amerikába vándorolt ezen gyermekek azt netalán igénybe 
fogják venni. 

5. Végül kijelenti a haszonélvező özvegy, hogy mindaddig, míg a hagyaték haszon-
élvezetében van, a házat, valamint a villát jókarban fogja tartani s annak összes köz-
terheit viselni. 

Ezen megállapodás folytán a lőcsei kir. járásbíróság 1901. febr. 23-iki 1900. ö. 29/5. sz. 
alatt hozott hagyatékátadó végzés szerint : 

a villa, a föld és méhessel, Marienburg, a es. és kir. közös hadügyminisztérium javára, 
katonatisztek üdülőhelye czéljaira ; 

a többi összes hagyatéki ingatlan a magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egyház 
javára iratik át, azon kikötéssel, hogy ezen ingatlanokat köteles a végrendeletben megjelölt 
czélokra kezelni és hasznosítani. 

Mindezen átadott ingatlanokat terheli özvegy Weszter Lajosné életfogytiglani haszon-
élvezeti joga. 

Megkerestetik a lőcsei kir. adóhivatal, miszerint az örökösödési illetéket 30 nap alatt 
kivetni s erről a kir. járásbíróságot kiértesíteni szíveskedjék. 

Az eljárt közjegyző díja 77*32 koronában állapíttatik meg. 
Ezeknek tisztelettel jelentése után a fennidézett 1765. és 2066. számú telekjegyző-

könyveknek csatolásával 
tisztelettel jelentem, hogy azon végzést az összes iratokkal együtt egyetemes egy-

házunk ügyésze, dr. Sztehlo Kornél úrral közöltem s tőle f. é. július 29-ével keltezve azt 
a választ kaptam, hogy habár czélszerűbb lett volna az egyetemes egyháznak e hagyaték 
kezelése és hasznosítása tekintetében szabad kezet engedni és csak általánosságban kellett 
volna az örökhagyó szándékának lehetőség szerint való megvalósítását, mint czélt odaállítani, 
de miután bevégzett ténynyel állunk szemben, és az elfogadott örökséggel az egyházra teher 
nem háramlik, mert az örökösödési százalék csak az özvegy halálával fizetendő, s úgy az 
illeték, valamint a kezelési költség annak idején a hagyaték jövedelméből fedezhető, elfogad-
hatónak vélem az örökséget az egyetem részéről is azzal a kijelentéssel, hogy a hagyaték 
kezelése és hasznosítása iránt a haszonélvező halála után lehetőleg a végrendelkező által 
kifejezett czélok szemmeltartásával fog intézkedés tétetni." 

A közgyűlés e kimerítő jelentés tudomásul vételével Zelenka Pál püspök-
nek a néh. Veszter Lajos hagyatékának rendezése s az egyházegyetem érdekeinek 
megóvása körül kifejtett buzgó közbenjárásáért, meleg köszönetet szavaz. A hagya-
téknak az egyházegyetem nevében való felügyeletével pedig a tiszai egyházkerületnek 
elnökségét azon kéréssel bízza meg, hogy az ügy állásáról időről-időre a szükséghez 
képest jelentést tegyen s a végrendelet hiteles másolatát szerezze meg. Egyúttal 
elrendeli, hogy a jelentéshez csatolt összes ügyiratok a levéltárban elhelyeztessenek 
s szükség esetén másolatban a felügyelettel megbízott tiszai egyházkerület elnöksé-
gének rendelkezésére bocsáttassanak. 
106. (Gr). Olvastatott Jeszenszky Pál, volt iglói főgymnasiumi tanár kérvénye az 

iránt, hogy az egyetemes közgyűlés vagy engedje meg neki a perújítást, vagy pedig meg-
felelő nyugdíjat nyújtson részére. 

Minthogy az egyetemes közgyűlés, az egyházi alkotmány értelmében, nem 
illetékes intézkedni a perújítás kérdésében, melynek útja különben kérvényező előtt 
nincs elzárva, másrészt a közgyűlésnek sem áll módjában kérvényezőnek nyugdíjat 
nyújtani : a kérvény elutasíttatik. 
107. (Zs.) Fölvétetett Gergelyi Ferdinánd a kis-szebeni ág. h. ev. I. egyház tagjának 

és 17 társának felülvizsgálati, illetve semmiségi kérvénye a kis-szebeni ág. h. ev. I. egyház-
község által elemi iskolájának megszüntetését kimondó a VI. szab. kir. városi egyházmegyei 
és a tiszai egyházkerületi közgyűlés helybenhagyó határozatai ellen. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezést, nem lévén az egyházkerület útján 
felterjesztve, visszautasítja. 
108. (Zs ) Fölvétetett a modori tót egyháznak az elnevezésének ügyében beadott 

felebbezése. 
Az egyetemes közgyűlés a felebbezést, mely oly későn érkezett be, hogy 

kellőleg előkészíthető nem volt, véleményadás végett kiadja az alkotmány- és jogügyi 
bizottságnak. 
109. (G.) Olvastatott a pesti ág. h. evang. egyházközség közös választmányának 

f. évi október 7-ikén tartott gyűléséből az egyetemes felügyelőhöz intézett felterjesztése, melyben 
hivatkozással arra, hogy az egyházközség" elhatározta főgymnasiuma részére új épületet emelni, 
a jelenlegi főgymnásium épületébe pedig elemi és polgári iskoláit áthelyezni s viszont ez 
utóbbiak eddigi helyiségeit jövedelmező lakásokká átalakítani; — ily körülmények közt az 
egyházegyetem iránt táplált előzékenységéből azon ajánlatot teszi, hogy a mennyiben az egy-

> házegyetemnek szándékában lenne Budapesten kizárólag a saját ezéljaira használt, állandó 
helyiségeket szerezni és biztosítani : — a pesti egyházközség hajlandó e helyiségeket a jelen-
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legi elemi és polgári iskoláinak helyén, az egyházegyetem szükségleteinek megfelelően készí-110-118. 
tendő átalakítási terv szerint felépíteni s megfelelő évi bér fizetése ellenében állandó használatra 
átengedni. 

Ezzel kapcsolatosan Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő, indokolás mellett, 
a következő határozati javaslatot nyújtja be: „Küldjön ki az egyetemes közgyűlés az egye-
temes felügyelő elnöklete alatt a kerületek elnökeiből álló teljhatalmú bizottságot olyan utasí-
tással, hogy érintkezzék első sorban a budapesti ev. egyházzal mindazon helyiségekre nézve, 
melyekre az egyetemes egyháznak most és a közel jövőben okvetlenül szüksége lesz. És ha 
komoly tanácskozás folytán azon meggyőződésre jutna, hogy a kivánt bérösszeg nem volna 
arányban a szükséglettel; vagy pedig az illető helyiségek nem felelnének meg fejlődő szük-
ségeinknek, azon esetben igyekezzék lehetőleg kedvező áron olyan tulajdon házat szerezni, 
melyben a jövő haladhatás szempontjából szükséges állandó helyiségek rendelkezésünkre álljanak. 
Az esetleges vétel módozataira és a fedezet mikéntjére nézve az egyetemes közgyűlés csak 
azt köti ki, hogy a vétel a gyülekezetek minden újabb megterheltetése nélkül eszközöltessék. 
Erről szóló jelentését egy év múlva terjeszsze be." 

A közgyűlés tudatában azon viszonynak, hogy e helyütt mindeddig a pesti 
evang. egyházközség testvéries vendégszeretetét élvezi: — az előre bejelentett vál-
tozás küszöbén, tartozó köszönetét fejezi ki ez egyházközségnek önzetlen szívessé-
géért. Éppen úgy elismeréssel emeli ki a közgyűlés a pesti evang egyházközségnek 
azon előzékeny figyelmét is, melynélfogva az eddigi rendeltetésüktől feszabaduló s 
átalakítani tervezett iskolai helyiségekre nézve az egyházegyetemnek elsőbbséget 
ajánl s egyszersmind alkalmat nyújt arra, hogy az egyházegyetem jókor és fenn-
akadás nélkül gondoskodhassék további elhelyezkedéséről. 

Ennek következtében a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy kész a 
pesti evang. egyházközséggel ennek ajánlata felett tárgyalást kezdeni. 

Minthogy pedig a Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő által beterjesz-
tett határozati javaslat is első sorban ugyanezt czélozza: kimondja továbbá a közgyűlés, 
hogy e határozati javaslatot elfogadja oly értelemben, hogy bizottságot küld ki az 
egyetemes felügyelő elnöklete mellett az egyházkerületek felügyelői és püspökeiből 
alakítva, oly utasítással, hogy e bizottság az egyházegyetem állandó elhelyezkedé-
sére szükséges helyiségek tervezése és biztosítása iránt első sorban a pesti evang. 
egyházközséggel bocsátkozzék tárgyalásba. A mennyiben pedig e tárgyalás nem vezetne 
elfogadható eredményre, vegye a bizottság fontolóra azt, hogy nem lenne-e kinálko-
zóbb és ajánlatosabb az egyházegyetem czéljainak megfelelő valamely ingatlant tulaj-
donul megvenni. 

Minderre nézve pedig tegyen a bizottság a jövő közgyűléshez indokolt 
javaslatot, kiterjeszkedve ebben a kivitelhez megkívánt anyagi eszközök forrása és 
a fedezet mikéntjére is. 
110. (Zs.) Felvétetett a sidi egyház beadványa, a melyben az egyetemes egyháztól 

pénzkölcsönt kér. 
Az egyetemes közgyűlés hivatkozással az egyetemes egyház háztartási 

szabályrendeletének 3. §. c) pontjára a sidi egyház kérelmét elutasítja. 
111. (P.) A bányai egyházkerület f. évi rendes közgyűlése 70-ik jkvi pontja értel-

mében tekintettel a hívek lelki gondozásának fontos egyházi érdekére, melynek biztosítása az 
egyházias közérzület lazulását előmozdító mai viszonyok közt égető szükséggé vált a lelké-
szek gyakorlati használatára szánt, a cura pastoralist tárgyazó munka kérdésében eredeti mű 
készítését látván, szükségesnek, elhatározta, hogy az pályázat útján történjék s ennek esz-
közlése, illetőleg ebben való támogatás végett, a kérdésnek a közegyházra kiható nagy jelen-
tőségére való utalással az egyetemes közgyűléshez fordul. 

A közgyűlés áthatva az ügy fontosságának tudatától e kérdést azon felhí-
vással ajánlja az egyházkerületek figyelmébe, gondoskodjanak, hogy a körükben 
készült régi lelkészi utasítások a jelen viszonyok követelményeinek megfelelően átdol-
goztassanak s kiegészíttessenek, hogy azokban a lelkészek, a teljesen megváltozott 
mostani viszonyok között is „a hívek sikeres lelki gondozására biztos útmutatót 
nyerjenek". 
112. (H.) A tiszai egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvének 83. pontjában beter-

jesztett azon indítványa, „hogy a reformáczió emlékünnepe ezentúl az érforduló napján, vagyis 
október 31-én ünnepeltessék meg". 

Közöltetik a többi egyházkerületekkel. 
113. (Gr.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerületnek ez évi közgyűléséből tett felter-

jesztése, — a nyugdíj intézeti szabályrendelet 16. §. cl) pontjának oly módosítása iránt, hogy 
az egyetemes nyugdíj intézeti nyugdíj-jogosultságot ne veszítsék el azon lelkész-tanítók, a kik 
az országos tanítói nyugdíjintézetnek is tagjaivá lettek. 

Kiadatik véleményezés s a jövő évi közgyűléshez javaslattétel czéljából a 
nyugdíj intézeti bizottságnak. 
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114—116. 114. (L.) Felvétetett a dunántúli egyházkerület ez idei közgyűlési jegyzökönyvének 
254. pontjában foglalt ama határozata, mely szerint kimondotta, hogy a Reichenhaller József-
féle templom és iskolai alapítványokra, a közoktatásügyi miniszternek és a Töpler Károly-féle 
óvoda-alapítványra nézve a belügyminiszternek leiratát, illetve leiratának ama határozmányát, 
hogy az érdekelt soproni ev. egyházközség ez alapítványra vonatkozó számadási kivonatokat 
a főfelügyeleti jog gyakorlása végett évente az illetékes minisztériumhoz fölterjeszteni legyen 
köteles, sérelmesnek és azt egyházi alkotmányunkba ütközőnek tartja, ennek orvoslása czél-
jából az egyetemes közgyűléshez fordul. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy sem a vonatkozó alapítványi oklevelek, 
sem az arra vonatkozó miniszteri leiratok mellékelve nincsenek, kellő felszerelés végett 
az ügyet az egyházkerületnek visszaadja. 

115. (Zs.) Felvétetett a felpéczi ág. h. ev. egyházközségnek kérvénye a dunántúli 
egyházkerület 1901. évi jegyzőkönyve 211. pont alatti határozatának részben való megvál-
toztatása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a kérvényt kellő felszerelés és felvilágosítás adása 
végett visszaszármaztatja a dunántúli egyházkerülethez. 
116. (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén, az egyetemes felügyelő a gyűlés tag-

jainak, dr. Baltik Frigyes püspök pedig az egyetemes felügyelőnek mondott köszönetet, mire 
a gyűlés dr. Bal tik Frigyes püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 6-ik pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

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

Dr. Baltik Frig3^es s. k. 
püspök, egyházi elnök. 

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

Poszvék Sándor s. k. 
egyházi egyet, főjegyző. 

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

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

Händel Vilmos s. k. 
egyházi egyet, aljegyző. 

Glauf Pál s. k. 
egyházi egyet, aljegyző. 

c 

Hornyánszky Viktor ca. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 



AZ EGYETEMES GYŰLÉS 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. 

II. A közoktatási bizottság. 
1. a) Elnök és jegyző; 
b) a kerületek püspökei és felügyelői ; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai ; 
cl) a nyolcz osztályú közép- és felsőbb iskolák tanári karainak küldöttei. 
2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint leg-

idősebb kerületi felügyelő ; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 
3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolcz osztályú gymnasium és minden felsőbb iskola tanári testülete egy-

egy küldöttet választ, minden iskolai év elején egy évi időtartamra. 
A megválasztottak nevei a püspök utján 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, Horvát 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 nyolcz 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. Masznyik Endre ; póttagjai: 
Hörk 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 Ántal; 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, Kacziány 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, Sztehló Kornél. 

VII. A pénzügyi bizottság. 
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, továbbá : 

Fabiny Teofil, báró Podmaniczky Géza, Szontagh Antal (nógrádi), Földváry Elemér, Földváry 
Miklós, Horváth Sándor (budapesti), Schranz János, dr. Zsigmondy Jenő, báró Podmaniczky 
Gyula, Scholtz Gusztáv, Góbi Imre, Láng Lajos, és hivataluknál fogva az egyetemes főellenőr, 
dr. Röck Géza, az egyetemes pénztáros, Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr, Mikolik Gyula, az 
egyetemes ügyész, Sztehló Kornél és az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője, Glaut Pál. 

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, 
Sólcz Gyula (min. tan.) és Kubinyi Géza. 

IX. Az eg}^etemes számvizsgáló bizottság. 
Az egyetemes számvevőszék elnöksége alatt: Günther M. Vilmos, Laukó Károly, 

Perlaky Elek, Glauf Pál. 

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 : Laszkáry Gyula, Szentiványi 

Árpád, Zsilinszky Mihály, Perlaky Elek, Poszvék Sándor, Laukó Károly, Raab Károly és Glauf 
Pál, utóbbi úgy is mint ügyvivő. 

XII. A selmeczi lyceum iskolai kormányzó tanácsa. 
Farbaky István elnöklete a l a t t t 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 Gyula (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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103. Ministeri leirat a „Statisztikai havi közlemények" tárgyában . . . . 41 
104. A lelkészek tanulófiait segélyző intézet alapszabályainak jóváhagyása . . . . . . . . . 41 
105. Jelentés néhai Weszter Lajos hagyatéka ügyében 41 
106. Jeszenszky Pál kérvénye . . . 42 
107. Gergelyi Ferdinánd és társainak felülvizsgálati kérelme 42 
108. A modori tót egyháznak felebbezése 42 
109. Az egyházegyetem által szükségelt állandó helyiségek biztosítása 42 
110. A sidi egyház kérvénye pénzkölcsön iránt 43 
111. A cura pastoralist tárgyazó munka készítése 43 
112. Indítvány a reformatio emlékünnepének október 31-én való megtartása iránt . . . . . . . 43 
113. Indítvány a nyugdíjintézeti szabályrendelet 16. §. d) pontjának módosítása iránt 43 
114. Sérelmi panasz az állami főfelügyelet! jog gyakorlása körül 44 
115 A felpéczi egyházközségnek kérvénye 44 
116. Az ülés berekesztése 44 
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