A magyarországi
ágostai hitv. ev. egyház 1902. évi október 1., 2. és 3. napjain Budapesten
megtartott egyetemes közgyűlésének

JEGYZŐKÖNYVE.
E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek
és a hivatalára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyesnek elnöksége alatt
tartatott meg.

Jelen voltak:
A) Hivataluknál

fogva, mint az egyházegyetem

tisztviselői:

dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve
brs Prónay Dezső, egyetemes egyházi és
legidősb püspök ;
iskolai felügyelő ;
dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai
igazgató és egyetemes 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 :
Kund Samu
Terray Gyula
Stettner Gyula
Veres József
Csisko János

dr. Láng Lajos
Perlaky Elek
Lányi Bertalan
Knbinyi Aladár
Laszkáry Pál
Fördős Vilmos
Rohonvi Gyula
Hevesy Bertalan
Góbi Imre
Fischer Miklós
dr.Zsigmondy Jenő, világi egyet, fő jegyző;
dr. Győry István,
„
„ aljegyző;
dr. Lehoczky Antal, „
„
„

Poszvék Sándor, egyházi egyet, főjegyző;
Händel Vilmos,
„
„ aljegyző;
Glauf Pál,

Sztehlo Kornéi, egyetemes ügyész ;
Bendl Henrik,
„
pénztáros.
B) Hivataluknál

fogva, m nt egyházkerületi

képviselők:

Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület
Sárkány Sámuel, a bányai ker. püspöke ;
Zelenka Pál, a tiszai kerület püspöke;
felügyelője ;
Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője;
Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület
Zsilinszky Mihály, a bányai „
„
püspöke ;
Ihász Lajos, a dunántúli „
„
Szlávik Mátyás, theologiai dékán.
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C) Egyházkerületi
I. A d u n á n t ú l i

kiküldöttek:

egyházkerületből:

a) Megbízó-levéllel:

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

dr. Berzsenyi Jenő
Bélák István
dr. Purgly Sándor
dr. Fischer Sándor
Hrabovszky István
Barcza Géza

Gombócz Miklós és Budacker Károly, tanárok.
b) Jegyzőkönyvi kivonattal:

Varga Gyula
Sántha Károly
Tomka Gusztáv
Marhauser Imre
Kapi Gyula

br. Üchtritz Emil
Kiss Jenő
Berzsenyi Sándor
dr. Andorka Elek
dr. Földvárv Elemér
Szeníczey Géza
dr. Ostffy Lajos
Berzsenyi Dezső

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

Holuby Adoll
Csulik Lajos
Raab Károly
Wladár Miksa
Ringbauer Gusztáv
Hollerung Károly
Fürst János
Krizsán Zsigmond

Szontagh Antal
Farbaky István
gr. Zav Miklós
Günther M. Vilmos
Csengey Gyula

Markusovszky Sámuel és Jezsovics Károly, tanárok.
b) Jegyzőkönyvi kivonattal :

dr. Kéler Zoltán
Svehla Gyula
dr. Dobrovics Mátyás
Lenhardt Károlv

Schleiffer Károlv
J
Bándy Endre
Biszkup Béla
Stromp László, theologiai tanár.

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

br. Podmaniczky Géza
br. Podmaniczky Gyula
Fabiny Gyula
Csipkay Károly
Wagner Géza
Haviar Dániel

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

Benka Gyula és Bukovszky János, tanárok.
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Famler G. Adolf
Horváth Sándor
Schranz János
Scholtz Gusztáv
Kruttschnitt Antal
Kuzma Adolf
Blatniczky Pál
Szeberényi Lajos

Fabiny Teofil
dr. Szelényi Aladár
Sólcz Gyula
Osztroluczkv Miklós
Zsigmondy Géza
Malczovich László
Zolnay Jenő
br. Solymossy Lajos
Földvárv Elemér
Kaufmann Kamii
dr. Haberern J. Pál
Varságh Béla

IV. A tiszai egyházkerületből;
a) Megbízó-levéllel:

Dianiska András
Simkovics János
Székely Gyula
Liszkay János
Materny Lajos
Turóczy Pál
Bartholomaeides L

Szentivánvi József
Münnich Kálmán
Kubinvi Géza
Benczúr Géza
dr. Meskó László
Szontágh
o Pál
Gömöri János, tanár.

b) Jegyzőkönyvi kivonattal:

dr. Zelenka Lajos
dr. Szánthó Gyula

Szopkó Róbert
Madarász Pál
Paulik János
Hoznék Lajos
Janoska György
Draskóczy Lajos

1. (P.) Isten Szentlelkének ünnepélyes templomi isteni tiszteleten való segítségül hivása után, az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő melegen üdvözölvén
a gyűlési tagokat, örömét fejezi ki a nagy számban egybesereglett egyházkerületi
képviselőknek az egyházi közügyek iránt tanúsított biztató érdeklődése felett. Évrőlévre fel szokta e helyen hívni a figyelmet a közélet terén felmerülő tényekre s az
ezekhez fűződő eszmékre, hogy a múltból merített tanulságok világában e jelenségeket egyházi viszonyainkra való vonatkozásukban méltathassa. E hagyományos
szokástól, tekintettel a napirendre kitűzött, beható tanácskozást igénylő kérdések
nagy számára, ez úttal eltér s évi jelentésének beterjesztésével és üdvözletének a
gyűlési tagok részéről nyilvánuló lelkes viszonozása mellett,
a gyűlést megnyitja.
2. (H.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei megbízóleveleiket és igazolványaikat beadván, a határozatképes számban megjelentek jegyzéke össze van állítva.
3. (Zs.) Az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére a bizottság az
ülés kezdetén lévén kiküldendő :
jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes közgyűlés elnöksége alatti
hitelesítésére kiküldettek Fabiny Gyula, Horváth Sándor, Sólcz Gyula, Veres
József és dr. Wágner Géza.
4. (Zs.) Előterjeszti egyetemes felügyelő következő évi jelentését:
1. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve fölterjesztetett a m. kir.
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, valamint Horvát-Szlavonország bánjához.
2. A mult évi egyetemes gyűlésünk által elrendelt fölterjesztések a kormányhoz megtörténtek. Nevezetesen megtörtént a fölterjesztés mult évi egyet, gyűlésünk
jegyzőkönyvének 70. pontjában foglalt határozata értelmében, az 1848: XX. t.-cz.
végrehajtásának sürgetése iránt.
3. Mult évi egyetemes gyűlésünk 6. számú határozatára hivatkozva jelentem,
hogy az evang. egyházunkat és az evang. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre
nézve kiküldött bizottság a kereszt-(utó-)nevek kiigazítására vonatkozó miniszteri
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4. leiratot tárgyalta és egyértelnrííleg úgy határozott, hogy az evang. egyház a keresztség szentségének kiszolgáltatásánál a keresztyén anyaszentegyházba való felvételi
tekinti a lényegnek, elannyira, hogy ha a keresztség kiszolgáltatásánál a névadásban
vagy anyakönyvelésben bármi okból tévedés fordul elő, ezen tévedésnek utólagos
kiigazítását hitelveinkbe ütközőnek nem tartja, sőt az ilyen módon előfordulható
tévedés minden bebizonyított esetben és megállapított törvényes eljárás mellett leendő
utólagos kiigazítását hitelveinkkel megegyezőnek és a jó rend érdekében kívánatosnak vallja. A két evang. egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság
ezen egyhangú megállapodásáról a nagymélt. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Urat értesítettem.
4. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium által országos segélyképen a
közalap gyarapítására utalványozott százezer koronát, valamint a segédlelkészeknek
bizonyos esetekben való javadalmazására utalványozott nyolczezer koronát az egvet.
egyházi pénztárossal együtt az egyetemes egyház részére fölvettem.
5. Mult évi egyetemes gyűlésünk 109-ik számú határozatára hivatkozva
jelentem, hogy a kiküldött bizottság az egyházegyetem állandó elhelyezkedésének
biztosítására és az egyetemes pénztárban kezelt értékek egy részének minél biztosabb
elhelyezése végett is legczélszerűbbnek látta egy alkalmas ingatlannak megszerzését,
úgy hogy az adásvételi szerződés jogérvényességére nézve az egyetemes gyűlés jóváhagyása fentartatott. Ezen szerződés megbírálása és jóváhagyása lesz ezen egyetemes gyűlésünknek egyik fontos feladata.
6. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium egyetemes közgyűlésünkhöz intézett leiratával véleményadás végett közölte a tábori lelkészekre vonatkozó szabályzatnak tervezetét. Ezen szabályzatot a minisztérium az evang. ref. testvéregyház
konventjének elnökségével is közölte. Az evang. ref. egyház konventjének elnöksége
részéről pedig az az óhajtás nyilvánult, hogy a tábori lelkészekre vonatkozó szabályzat
a magyarhoni két evangélikus egyházat egyenlően illetvén és érdekelvén, tétessék át
ez az ügy a két evang. egyházat közösen érdeklő bizottsághoz. Az evang. ref. konvent
elnöksége részéről nyilvánult ezen óhajtáshoz készséggel hozzájárulván, a tábori lelkészekre vonatkozó szabályzat tervezete a két evang. egyház közös bizottságában tárgyaltatotl.
7. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak.
8. Theologiai tanári vizsgálatra Payer Sándor úr jelentkezett, kinek a vizsgálatát a fennálló szabályok értelmében folyó évi október hó 4-én, délután 4 órára
tűztem ki.
9. Az egyházkerületek arányosításánál fogva egyrészről a nógrádi, honti
és barsi esperességek, másrészről a bányai egyházkerület között bizonyos alapokra
nézve fenforgó vitás ügy elintézésére hivatott választott bíróságnak kiegészítésére
fölhívtam a bányai egyházkerületet. A nógrádi, honti és barsi esperességek meghatalmazottja által beadott keresetet kézbesítettem a bányai egyházkerületnek és
azt a válasznak záros határidő alatt való beadására végzésileg fölhívtam.
10. Az egyetemes egyházi törvényszék a mult évben a következő ügyekben ítélt:
a) Nehiba Sámuel volt tanító követelése tárgyában a verbói egyház ellen.
b) Molnár Endre kis-szemlaki tanító ügyében," továbbá
c) végzést hozott a felpéczi egyházközség és Mattkovics László között
fenforgó ügyben.
Ar

*

*

Súlyos veszteségek is érték ez évben a magyar protestantismust.
Az evang. ref. egyház súlyos; veszteséget szenvedett legidősebb főgondnokának, a konvent elnökének, nagymélt. Tisza Kálmán úrnak elhunytával, a ki ritka
buzgósággal foglalkozott egyházának ügyeivel akkor is, midőn országos ügyek intézése is nehezült reá.
Az evang. ref. egyházzal fennálló testvéri viszonynál fogva nagymélt. Tisza
Kálmán gyászos elhunyta alkalmából az evang. ref. konventhez, valamint az elhunyt
családjához is, egyházunk nevében részvétiratot intéztem, a mely részvétiratért az
evang. ref. konvent jegyzőkönyve 11-ik pontjában foglalt határozatában háláját
fejezte ki.
Mély megilletődéssel emlékezem meg egyházunk azon jeles férfiairól, a kiket
körünkből ragadott el a halál.
Igen súlyos veszteség érte váratlanul egyházunkat, midőn az év elején
dr. Győry Elek bevégezte földi pályáját. Több mint 30 éven át munkálkodott egyházunk javáért és érvényesítette kiváló tehetségét egyházi ügyeink intézésénél. Ritka
jogtudományával, gyors és fényes ítélőtehetségével nehéz kérdések megoldásánál
mindig kiváló szolgálatot tett egyházunknak, s egyházi ügyeink intézésénél mintegy
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nélkülözhetetlen tényező volt. Munkaerejének még teljes birtokában még sokáig 5.
leheteti volna egyik büszkesége egyetemes egyházunknak. Egyetemes gyűlésünknek
jegyzőkönyvei fényes tanúságai az ő működésének. Emlékezzünk meg róla kegyelettel jegyzőkönyvünkben is.
Àz egyházi életnek szentelt hosszú pálya, számos évekre kiterjedő fáradhatlan munkásság után az aggkornak terheit viselve, nyugalomba vonultán hunyt
el egyházunk egy másik, kiváló, jeles tagja, főtisztelendő Karsav Sándor, volt dunántúli püspök, számos éven át szeretve tisztelt elnöktársam. Ismeretesek egyházi
ügyeink körül szerzett érdemei. Köztudomású, milyen buzgósággal, tapintattal és
bölcseséggel kormányozta egyik egyházkerületünket és egyetemes egyházunk ügyeinek intézésénél is minő tevékeny részt vett. Mély megilletődéssel, tisztelettel és
háládatossággal emlékezem meg ő róla különösen én is, mert ő volt egyike azoknak, a kik az egyházi közéletbe mintegy bevezettek engem.
Jeleseinket nem jutalmazhatjuk mással éltükben, mint bizalommal és szeretettel s háládatos megemlékezéssel és kegyelettel haláluk után.
Őrizzük meg ez évben elköltözött jeleseink dicső emlékét is háládatos
kegyelettel szivünkben, emlékezetünkben s az utókor számára közgyűlésünk jegyzőkönvvének lapjain is.
Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést, elismerése mellett,
tudomásul véve, különösen helyeslőleg veszi tudomásul, hogy az ev. ref.
egyházat nagyméltóságú Tisza Kálmán elhunytával ért veszteség felett egyházunk nevében úgy a conventhez, mint az elhunyt családjához részvétiratot
intézett; mély megilletődéssel veszi továbbá tudomásul a saját egyházunkat
dr. Győrv Elek és Karsav Sándor volt dunántúli püspök elhalálozása által
ért súlyos veszteségeket, és midőn e két kiváló férfiúnak az elnöki jelentésben méltatott elévi'ilhetlen érdemeiről, melyeket egyetemes egyházunk
körül évtizedeken át szereztek, hálás szívvel megemlékezik, az elköltözőiteknek dicső emlékét háládatos kegyelettel jegyzőkönyvileg megörökíti.
Az elnöki jelentésnek külön határozatot igénylő pontjai külön, egyébként
pedig a mult évi jegyzőkönyv illető pontjainál fognak fölvétetni.
5. (Zs.) Fölvétetett az elnöki jelentés 5-ik pontja és ennek kapcsán felolvastatott az egyetemes egyház czéljaira közgyűlési jóváhagyás fentartásával megvett,
a Budapest főváros balparti részének 5390. számú betétében 5336. hr. 11. és 12.
régi és 24. új számú, az Üllői-út és a Szentkirályi-utcza sarkán levő, a telekkönyv
szerint 527 50 négyzetöl területű házra vonatkozólag dr. Farkas Geyza, Derlek Józsefné
szül. Farkas Ilona és Farkas Anasztázia, mint eladók, özv. Farkas Mihályné szül.
Wankó Sarolta, mint haszonélvező és báró Prónay Dezső, mint a magyarországi ág.
hitv. evang. egyház egyetemes egyház felügyelője között kötött, Budapesten, 1902. évi
május 15-én kelt szerződés, a mely szerint az ingatlan vételára 380.000 koronát tesz
ki, mely vételárra foglalóként 20.000 korona kifizettetvén, a hátralékos vételár a
tulajdonjogi bekebelezést elrendelő végzés kézbesítése után nyolcz nap alatt, legkésőbb azonban folyó évi november l-ig Budapesten eladók kezeihez készpénzben
kifizetendő. Felolvastatott továbbá az egyetemes jogügyi, pénzügyi és nyugdíjintézeti
bizottságoknak 1902. május 13-án tartott gyűlésének jegyzőkönyve, a mely szerint
javaslatba hozatott, hogy az ingatlan megvételéhez a nyugdíjintézet 3/io, az egyetemes
közalap 3/io, az egyetemes egyház szabad rendelkezési tőkéjéből 2/io, a Szinoviczalapítvány Vio és a theologia akadémia Vio-részben járuljon hozzá és ugyanily arányban részesüljenek az alapok a jövedelemben is, oly módon, hogy a tiszta jövedelemből a vételár V2°/o-a levonassék és ez évről-évre tőkésítve mint törlesztési alap
külön kezeltessék. Előterjeszti továbbá Sztehló Kornél egyetemes ügyész, hogy a
szerződés értelmében az ingatlan folyó évi augusztus 1-én birtokba vétetett és a
szerződésben foglalt engedély alapján a szükséges átalakítások, a melyek a jövedelem
emelését czélozzák, megtörténtek; egvúttal indítványozza, hogy az ingatlannak a
Szentkirályi-utcza felé homlokzattal bíró üres része egy épület emelése által értékesíttessék és e czélból a közgyűlés kebeléből egy teljhatalmú bizottság kiküldessék.
Az egyetemes közgyűlés az ingatlan megvételére vonatkozó intézkedéseket helyeslőleg tudomásul veszi, a bemutatott és felolvasott adásvevési szerződést jóváhagyja és az egyetemes felügyelőt és a világi egyetemes
főjegyzőt megbízza, hogy a szerződést a jóváhagyási záradékkal ellássák.
Úgyszintén jóváhagyja a javaslatba hozott arányt, a melyben az egyetemes
egyház kezelése alatt levő alapok a vételárhoz hozzájárulni és a jövedelmekből a bizottság által javasolt módon részesülni fognak. Köszönettel veszi
tudomásul az egyetemes ügyész kijelentését, hogy az ingatlan kezelését díjtalanul ellátni kész és ez ügyben kifejtett tevékenységükért és fáradságukért
az ügyésznek, valamint az eljárt bizottságnak köszönetet szavaz. Végül
elfogadja az egyetemes ügyész indítványát, hogy az üres telekrész esetleges
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beépítésére vonatkozó előkészítő lépések és javaslatok tételére, szakértők
bevonásával, egy külön bizottság küldessék ki, melynek megválasztása az
ülés második napjának napirendjére tűzetik ki.
6. (Zs.) Fölvétettek az elnöki jelentés 2-ik pontja kapcsán az egyházkerületek
fölterjesztései, a melyekkel az 1848: XX. törvényczikkben lefektetett alapelvek végrehajtása, a felekezetek közötti teljes jogegyenlőség és viszonosság megvalósítása és
az egyházi és iskolai szükségleteknek fedezésére szolgáló megfelelő államsegélynek
biztosítása czéljából, újabb erélyes fölterjesztéseket kivánnak a kormányhoz intéztetni.
Az egyetemes közgyűlés az 1848: XX. t.-czikkben foglalt elvek,
első sorban tehát a jogegyenlőség és viszonosság teljes megvalósulására,
valamint az ebben foglalt egyéb elvek alkalmazására vonatkozó ügyet, az
egyházkerületek indítványai kapcsán, átteszi az egyházunkat és az evang.
ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz azzal, hogy
ez, kiterjeszkedve a kérdés részleteire is, tegye meg az ügy érdekében szükségesnek jelentkező intézkedéseket.
7. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 6. pontjánál felvétetett az elnöki jelentés
3. pontja, a mely szerint az egyházunkat és az evang. ref. egyházat közösen érdeklő
ügyekre kiküldött bizottság a kereszt-(utó-)nevek kiigazítására vonatkozó miniszteri
leiratot tárgyalta. A bizottság egyértelmű határozata következőleg szól: „A Krisztus
evangéliumán, mint egyetlen fundamentumon felépült protestáns egyház, a keresztséget úgy tekinti, mint a keresztyén anyaszentegyházba való beavatás sakramentumát,
mely által a megkereszteltek: az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek tiszteletére,
lélekben és igazságban való imádására kötelezik el magukat; s éppen ezért, a
keresztség sakramentumának kiszolgálásánál a lényeget a megkeresztelteknek, az
Atya, Fiú és Szentlélek tiszteletére, lélekben és igazságban való elkötelezésébe helyezi
és nem a név adásába, elannyira, hogy, ha a keresztség kiszolgálásánál ezen névadásban, vagy annak anyakönyvezésében, bármi okból tévedés fordul elő, ezen
tévedésnek utólagos kiigazítását hitelvébe ütközőnek nem tartja ; sőt az ily módon
előfordulható tévedésnek, minden bebizonyított esetben s a megállapított törvényes
eljárás mellett leendő utólagos kiigazítását, hitelvével megegyezőnek, s a jó rend
érdekében kívánatosnak vallja". Ez egyhangú megállapodásról mindkét részről
értesítve lett a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr.
Az egyetemes közgyűlés e bejelentést helyeslőleg tudomásul veszi.
8. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 9-ik pontjánál bemutattattak az Eperjes
városi és vidéki egyháznak, Kovácsi Gyula sókúti lelkésznek és Abaffy János lelkésznek felebbezései és Urban János slatinai levita kérvénye.
Az egyetemes közgyűlés a felebbezéseket és a kérvényt oly felhívással adja ki a Laszkáry Gyula és Gyurátz Ferencz elnöklete alatt kiküldött, Horváth Sámuel, dr. Győry István, dr. Purgly Sándor és Benczúr
Géza tagokból álló bizottságnak, hogy véleményes jelentését még a közgyűlés alatt előterjeszteni szíveskedjék.
9. (Gy.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 12-ik pontjánál
fölvétetett a dunántúli egyházkerület fölterjesztése, melyben az Antonovácz, Hrastovácz
és Zágráb egyházközségek azon kérelmét, hogy a somogyi egyházmegyéből kiválva,
egy önálló egyházmegyét alkossanak, pártolja; ezzel kapcsolatban jelenti a dunántúli egyházkerület püspöke, hogy Zágráb egyházközség a somogyi egyházmegye
kötelékébe beosztatott.
Az egyetemes gyűlés a dunántúli egyházkerületnek azon jelentését,
hogy a zágrábi egyházközség a somogyi egyházmegyébe beosztatott, tudomásul veszi ; azon határozatát, mely az Antonovácz, Hrastovácz és Zágráb
egyházközségeknek önálló egyházmegyévé alakulását javasolja, megváltoztatja, és mivel a három misszói egyháznak egy egyházmegyévé alakulását
sem szükségesnek, sem czélszerűnek nem találja, közigazgatási szempontból
való hovátartozás tárgyában a jelenlegi állapotot tartja fenn.
10. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 13-ik jegyzőkönyvi pontja kapcsán
tárgyalás alá került a theologiai akadémiai nagybizottságnak Budapesten folyó évi
szeptember hó 29-én tartott üléséről beterjesztett jegyzőkönyv. Ennek 2-ik pontja
értelmében a nagybizottság hálás kegyelettel emlékszik meg téthi Karsay Sándor
kiérd, dunántúli püspökről, Csemez Miklós nyug. lyceumi tanárról s Richter Ede
volt pozsonyi ügyvédről, a kik az akadémia életbeléptetése s fejlesztése körül,
buzgó közreműködésükkel, illetve nagylelkű alapítvány létesítésével, kiváló érdemet
szereztek. Istenben boldogult e jeleseink emlékét jegyzőkönyvében örökíti meg.
A közgyűlés teljes méltánylásával az elhunyt férfiak, az akadémia
szervezése s felvirágoztatása körül tett közhasznú szolgálatainak s nemeslelkű alkotásainak, emlékezetüknek jegyzőkönyvében való megörökítését
elhatározza.
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11. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja értelmében örvendetes tudó-11—16.
másul vette a nagybizottság az akadémia igazgatójának 1901/2-ik tanévről szóló
évi jelentését. E jelentésből kiemeli a nagybizottság a következő pontokat. A lefolyt
tanévben, melylyel az intézet működésének második évtizede záródott le, a hallgatók száma 44 volt, a tanítás a megállapított tanterv szerint zavartalanul folyt, a
colloquiumok igen jól, az alap- és szakvizsgálatok kitűnően sikerültek. Az ösztöndíjak és egyéb iskolai jótétemények szabályszerű kiosztására, a szokott ünnepélyek
megtartására, a „Protestáns Esték"-nek
nagyközönség részéről való fokozódó
méltánylására, valamint a „Theologusok Otthona" javára befolyt jelentékeny jövedelemre való utalással, jelenti még az igazgató a foiyó 1902/3-ik iskolai évre vonatkozólag, hogy a szeptember hó 11-én ünnepélyesen megnyílt új tanévben az I. évfolyamba 9, a II-ikba 14, a Ill-ikba 12, a IV-ikbe 8, tehát összesen 43 hallgató
vétetett fel, kik között az iskolai jótétemények az alapítók rendelkezéseinek szigorú
szemmeltartásával kiosztattak. Űj mozzanatként emeli ki végül az igazgatói jelentés,
hogv az akadémia két tanára, két ev. ref. theol. tanárral egyesülve, „Theologiai
Szaklap" czímű tudományos folyóiratot indított meg, melyre a Luther-társaság
300 korona segélyt utalványozott.
Örvendetes tudomásul szolgál.
12. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontjában meleg elismeréssel jelenti a
nagybizottság, hogy gróf Pálffv János v. b. t. t. a Theologusok Otthona javára a
lefolyt tanévben is 10 öl tűzifát adományozott s hogy a pozsonyi egyházközség
az új lyceumi internátusban, ennek megnyitása alkalmából, a báró Jeszenák János
emlékére alapított négy teljesen ingyenes hely közül egyet a theologiai hallgatók
számára biztosított, valamint a konviktusi ingyenasztal kedvezményében a rendszeresített 36 ingyenhelyen felül még 4 akadémiai hallgatót részesített.
A közgyűlés a nemeslelkű adományokért s lekötelező intézke^
désért meleg köszönetet szavaz.
IB. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 5. és 6. pontjában jelenti a nagybizottság,
hogy a néh. Csernyánszkv Imre által egy pestmegyei születésű theol. hallgató javára
végrendeletileg létesített, a pestmegyei esperesség kezelése alatt levő alapítvány
jövedelméből egy akadémiai hallgató ösztöndíjat élvezett, továbbá, hogy őszinte
örömmel vette tudomásul a tanári kar s a kisbizottságnak Zsilinszky Mihály bányai
egyházkerületi felügyelőhöz, ennek 40 éves közhasznú működése ünnepélyének alkalmából, intézett üdvözletét.
A közgyűlés, az üdvözlethez meleg üdvkivánatai kifejezésével csatlakozván, e jelentést tudomásul veszi.
14. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja szerint a nagybizottság a kisbizottságnak azon indítványát, hogy az ötödik rendes tanári szék javadalmazása a
normális összegre emeltessék s a tanárok korpótlékügye véglegesen szabálvoztassék,
ezúttal nem tárgyalta, minthogy a theol. főiskolák szervezése, illetőleg egyesítése
ügyében kiküldött egyetemes bizottság előmunkálataiban annyira előrehaladt, hogy
javaslatait a legközelebbi jövőben beterjesztheti. — E pont kapcsán olvastatott az
egyetemes pénzügyi bizottságnak, a m. é. közgyűlés 19. jegyzőkönyvi pontja értelmében beterjesztett azon jelentése is, mely szerint a tanári korpótlék végleges rendezésével felmerülő szükséglet fedezésére, jövedelmi forrás hiánya miatt, javaslatot
nem tehet.
A közgyűlés úgy a nagybizottság, mint a pénzügyi bizottság jelentését tudomásul veszi.
15. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontja szerint az akadémiai nagybizottság a tanári karnak azon kérelme ügyében, hogy az akadémiai tanárok nyugdíjügye a zsinati törvény 195. és a nyugdíjintézeti szabályok utolsó §-a értelmében
szabálvoztassék, indítványozza, hogy ezen ügy a nyugdíjintézeti bizottság idevonatkozó jelentésének tárgyalásáig függőben tartassék.
A közgyűlés a nagybizottság javaslatát elfogadja.
16. (P.) Az akadémiai nagybizottság jegyzőkönyve 9. pontjában jelenti,
hogy az akadémiai pénztárnak az 1901-ik polgári évről"vezetett s szabályszerűen
megvizsgált számadásában 30.604 K 24 fillér bevétellel szemben a kiadás 32.687 K
35 fillér összegben levén nyilvántartva, a 2083 K 11 íillérnyi túlkiadás magyarázatát
találja egyrészt abban, hogy a pozsonyi egyházközség által, a m. é. egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 15. pontja értelmében, az akadémiának rendelkezésére
bocsátott 3968 K~42 íillérnyi előleg visszatéríttetett, részint abban, hogy tévedésből a pozsonyi egyházat terhető 62 K 50 fillér kőmívesszámla s a Theol. Otthont
terhelő 16 K 20 íillérnyi világítási számla az akadémiai pénztárból fedeztetett. Az
illetéktelenül kifizetett két rendbeli összegnek az akadémiai pénztár részére való
visszatérítése iránt a szükséges intézkedés megtörtént. A számadás különben kifogástalan lévén, a nagybizottság a pénztárosnak a felmentvény megadását javasolja.
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lg—19.

A közgyűlés e jelentés jóváhagyó tudomásvételével, Kesztler Tivadar pénztárosnak az 1901-ik évről vezetett akadémiai számadásra vonatkozólag, a szokásos fentartással, a felmentvényt megszavazza.
17. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontjában jelenti a nagybizottság, hogy
a Csecsetka Sámuel-féle ösztöndíjalap 1901 végén két korona szaporulattal 2053 K
85 fillérre emelkedett, míg a tanári nyugdíjalap 29.000 K helyhez kötött összeggel
együtt 44.221 K 88 fillérnyi értékben van nyilvántartva.
Tudomásul szolgál.
18. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontjában beterjeszti a nagybizottság
az 1903-ik polgári évre szóló költségvetési előirányzati javaslatot. E szerint az
akadémiának 1902-ik évi 2083 K 11 fillérnyi túlkiadása fedezésére szükséges öszszesnek a kiadások közé való felvétele folytán, 1939 K 11 fillérnvi hiánv mutatkőzik, mely a theol. tartalékalapból volna fedezhető. A nagybizottság által megállapított előirányzatot a következő tételek tüntetik fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I. F e d e z e t .
Egyetemes theologiai alapból
3.454 korona.
Busbak Ádám-alapból
160
„
Kerületi járulékok
2.700
Pozsonyi egyház járuléka . . . . . . .
6.200
Zelenav-alapból
1.000
Zsedényi-alapból
500
Pálffy-alapból
1.600
Reischel-alapból
.
3.000
Reischel-tartalékalapból
450
Tandíjból
1.600
Közalapból
. . . 10,000
Összesen . 30.664 korona.
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

Szükséglet.

4 rendes tanár fizetése à 3600 korona. . . 14.400 korona.
4 rendes tanár lakbére à 1200 korona
. . 4.800
„
5-ikhivatalbeli kor szerint legifjabb tanár fizetése 2.800
,,
Ugyanannak lakbére
1.200
„
1 magántanár fizetése s lakbére
2.000
„
Gyakorlati theol. tanár személyes pótléka .
600
„
Igazgató tiszteletdíja
400
„
Nagybizottsági jegyző tiszteletdíja . . . .
60
„
Tanárkari jegyző tiszteletdíja
60
„
Könyvtáros tiszteletdíja
100
„
Énektanító díja
300
„
Szolga bére
600
Német és tót nvelv tanítására
800
„
Könyvtári illeték
800
Fűtés és világítás
600
„
Szertár . . . . •
200
Vegyes, nyomtatványok és rendkívüli . . .
800
„
A pozsonyi egyház előlege 1901-ről . . .
2.083
„
11 fill.
Összesen . 32.603 korona 11 fill.
III. H i á n y

. . . .

1.939 korona 11 fill.

A közgyűlés a költségvetési előirányzati javaslatot egész terjedelmében jóváhagyván, határozati erőre emeli s az 1939 K I I fillér hiánynak
a theol. tartalékalapból való fedezését elrendeli.
19. (P.) Az akadémiai nagybizottság, jegyzőkönyve 12. pontjában Kovács
Sándor, a Theol. Otthon felügyeletével megbízott tanárnak 1901/902-ik tanévről
szóló jelentéséből a következőket emeli ki: A bennlakó tagok száma volt 27, nyolez
hallgatót pedig buzgó evang. családoknál helyezett el; a folyó tanévben hasonló
módon 35 ifjú elhelyezéséről gondoskodott a tanári kar. Ingyenes hely volt a mult
évben 10, félingyenes 6; egy ifjú fizette a teljes 160 korona díjat, a többiek egyenként 120 koronát fizettek. Ä folyó tanévben az ingyenes helyek száma hárommal
szaporodott, a dunáninneni egyházkerületnek újabb egy s a bányakerületnek újabb
két alapítványa folytán. A könyvtár 25 kötet gyarapodással 935 kötetből áll. Az
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olvasóterembe 54 különféle folyóirat járt. Az évi adományok összege 5666 korona 19—22.
61 fillér, a vagyonállás pedig 1901 végén 35.625 korona 33 fillér volt.
Örvendetes tudomásul szolgál.
20. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontjában jelenti a nagybizottság, hogy
a Theol. Otthonról vezetett 19Öl/902-ki számadás megvizsgáltatott s rendben levőnek találtatott. A 11.680 K 86 fillér bevételből az összes kiadások fedezése után
68 K 40 fillér pénztári maradvány a következő évre vitetett át. A vagyonállás 1902
június 30-án 828 K 83 fillér gyarapodással 35.625 K 33 fillér összegben van kitüntetve, mely összeg gyümölcsözőleg van elhelyezve.
A közgyűlés e jelentés tudomásul vételével Kovács Sándor tanárnak, az Otthon felügyelőjének, az 1901/902-ik tanévi számadásra vonatkozólag a felmentvényt, a szokásos fentartással, megadja.
21. (P.) Jegyzőkönyve 14. pontja kapcsán beterjeszti a nagybizottság a
Theol. Otthon háztartásáról 1902 július 1-től 1903 decz. 31-ig, másfélévre következőleg megállapított költségvetési előirányzati javaslatot:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

I. F e d e z e t .
Áthozat az előző évről . .
Alaptőke kamataiból. .
Csemez-alap kamataiból
Jeszenák-alapból . . .
Szálláspénzből
. . . .
Évi járulékok
. . . .
Adományok
Perselypénz
Olvasóterem
Könyvek árusításából
Vegyes bevételek . . .
Összesen .

68 kor. 40 fill,
1.360
1.028
60 „
240
3.248
3.100
1.631
10
450
150
414
11.700 kor. — fill.
V

11

11

77

11

77

11

77

11

77

V

77

11

77

11

77

11

77

II. S z ü k s é g l e t .
a) Személyiek :
1. Felügyelő tanár tiszteletdíja 1.500 kor. — fill.
2. Orvos tiszteletdíja . . . ' .
200 „ — „
3. Szolga bére
900 „ — „
b) Dologiak:
4. Házbér "
4.740 „ — „
5. Fűtés, világítás
990 „ — „
6. Mosás
850 „ — „
7. Könyvtár
300
8. Olvasóterem
450 „
11
9. Felszerelés javítása s pótlása
320 „
10. Nyomtatvánvok
400 11 ' 11
11. Jutalmak . "
90
12. Vacsorapénz
448 „
11
13. Vegyes kiadások
. . .
450 n ~ H
14. Előre nem látott kiadások
62 „
il
10
Összesen . 11.700 kor. — fill.
A közgyűlés e javaslatot jóváhagyja.
22 (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 25. pontja kapcsán fölvétetett a dunáninnenf egyházkerület f. évi közgyűlési jegyzőkönyvének
89-ik pontja, melyben az egyházkerület megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy
végleges döntés előtt bocsássa le a kerületekhez azon kiküldött szakbizottság- véleményes jelentését, mely az ev. ref. és róm. kath. felszentelt lelkészeknek egyházunkban lelkészi minőségben való alkalmazása ügyében javaslattétellel van megbízva.
Ugyanazon egyházkerület f. é. közgyűlése 86-ik jegyzőkönyvi pontjában, sürgeti a
theol. főiskolák szervezése ügyében^ kiküldött bizottság javaslatának beterjesztését.
A tiszai egyházkerület pedig, f. é. közgyűlési jegyzőkönyvének 39. pontja értelmében, hivatkozással arra, hogy az egyházegyetem mult évi közgyűlése, a theologiai
fakultásnak a budapesti tudományegyetemen való felállítása kérdésével egyáltalán
nem foglalkozott, e nagy horderejű ügyben a szükséges eljárás megindítását szorgolja.
A közgyűlés e három beadványt" tekintettel arra, hogy tárgyuk
a theol. szakoktatással áll szoros kapcsolatban, véleményadás végett a theol.
intézetek szervezése ügyében kiküldött bizottsághoz teszi át.
77

11

11

11

11
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24.

23. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 28. pontja kapcsán
jelenti az egyetemes ügyész, hogy néh. Nikodém János per alatt levő végrendeletének ügye még függőben van.
A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi.
24. (G.) Tárgyaltatott a tanügyi bizottság következő évi jelentése:
1. A tanügyi bizottságot ez év folyamán nagyérdemű elnökének, dr. Győry
Eleknek elhalálozásával súlyos veszteség érte. A bizottság másodelnöke a f. évi
szeptember 20-án tartott ülésen kegyeletes szavakkal emlékezett meg az elhunytról,
méltatván kiváló érdemeit, melyeket hosszú időn át lankadatlan s igazi evangéliumi
buzgósággal végzett nagyarányú munkásságával szerzett magának egyházunk s különösen tanügyünk szolgálatában. A tanügyi bizottság elhunyt elnökének érdemeit
jegyzőkönyvében megörökítette, s tisztelettel kéri az egyetemes gyűlést, hogv az
elnöki szék betöltéséről gondoskodni méltóztassék.
2. A tanügyi rendszer kérdése ez idő szerint így áll: Az elemi oktatás
rendszerére és tantervére nézve ez ideig csupán egy egyházkerület, a dunántúli,
terjesztette be javaslatát, a tanítóképzők egységes szervezésére az 1900. évi egyetemes gyűlés (jkv. 26. és 32. p.) külön bizottságot küldvén ki, az ide vágó felterjesztések, névszerint a soproni tanítóképző szervezete és rendtartása, úgy annak
lanterve és gyakorló iskolai rendtartása áttétettek a nevezett bizottsághoz ; a középiskolák számára külön tantervet készíteni ez idő szerint nem szükséges, miután
állami segélyben részesülvén, szerződés kötelezi őket az állami tanterv követésére,
a középiskolai rendtartást pedig a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének
29. pontja értelmében a négy kerület javaslatainak alapján a kiküldött kisbizottság
kidolgozta, a tanügyi bizottság pontról-pontra tárgyalta, szövegét megállapította s
a közoktatási bizottsághoz felterjesztette.
3. A dunáninneni egyházkerület által felterjesztett középiskolai pragmatikára nézve a részletesen megokolt szakvélemény alapján a tanügyi bizottság javasolja: az egyetemes gyűlés ezt a szabályrendeletet ne hagyja jóvá, mert oly intézkedéseket is foglal m a g á b a i m e l y e k a zsinati törvény rendelkezése szerint az
egyetemes közgyűlés hatáskörébe tartoznak és olyanokat is, melyek az iskolafentartó testületek autonom jogköréből el nem vonhatók. Hívja fel a dunáninneni
kerületet, hogy a zsinati törvény 199. §-ának megfelelően, az iskolafen tartó testületek meghallgatásával oly szabályrendeletet alkosson, mely kizárólag az iskolafentartó testületek jogi viszonyát a tanári (esetleg tanítói) karhoz szabályozza. Fontosnak tartja a bizottság a sorrendre nézve azt is, hogy első sorban az egyetemes
közgyűlés állapítsa meg a tanügyi rendszerre, főképen az iskolabizottságokra vonatkozó szabályrendeletét, csak azután kerülhet a sor a szolgálati viszonyok szabályozására.
4. Kapcsolatosan a középiskolai rendtartás tárgyalásával indítvány alakjában felmerült az az eszme, hogy középiskoláink kormányzatának szervezetébe
illesztessék bele egy egyetemes főigazgatói állás. A tanügyi bizottság nem idegenkedik az eszmétől, de miután gyakorlati kivitele szorosan összefügg az iskolai
bizottságokról szóló szabályrendelettel, azt javasolja, adja ki az egyetemes gyűlés
az indítványt figyelembe vétel végett a közoktatási bizottságnak, mely az iskolai
bizottságok szervezésével most foglalkozik.
5. A confirmatiói oktatásra vonatkozólag, miután mind a négy kerület
véleménye czélszerűnek ítéli, indítványozzuk: a tanügyi bizottságnak az 1899. évi
egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 28. pontjában foglalt indítványát méltóztassék
határozattá emelni.
6. Az iskolai Kis Biblia szerkesztésére nézve a tanügyi bizottság a csatolt
szakvélemény alapján a következőket javasolja:
a) a szerkesztendő Kis Biblia az iskolák minden fokozatán, az elemitől a
középiskoláig, használható legyen ;
b) mind az ó-, mind az új-szövetségre kiterjeszkedjék;
c) terjedelme ne legyen nagyobb 600 garmond nyomású oldalnál (octav);
d) egyes részletek az apokrifus könyvekből is felvétessenek;
e) a közkézen forgó Károlyi-féle magyar szöveg használandó, úgy hogy
némi kisebb javítás a kifejezéseken meg legyen engedve ;
f ) a szöveg két kolumnásan nyomassék, a részek és a versek számoztassanak, mint a bibliában;
g) az oldalok alján kisebb terjedelmű magyarázatok adhatók, köztük azon
szentírási szakaszok megjelölése, melyeket az egyház az egyes ünnepekre olvasásra
és magyarázásra kijelölt, valamint azok az ó-szövetségi helyek, melyeket az újszövetség idéz;
h) a könyv szabad verseny útján készüljön.
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7. Dr. Luther Márton Kis Kátéjának szabatos és hiteles magyar fordítását 2L
illetőleg a bizottság megbízatásának (1901. egy. gyűl. jkv. 35. p.) oly módon tett
eleget, hogy a symbolikus latin szöveget, tekintettel a németre is, lefordíttatta
Händel Vilmos bizottsági taggal, a f. hó 29-iki ülésen bemutatott fordítást bírálatra
kiadta Horváth Sándornak, azért, hogy véleményét a közoktatási bizottságnak terjeszsze be.
8. A bírálatra benyújtott iskolai könyvek közül a szakbirálatok alapján a
bizottság engedélyezésre ajánlja: Korén Pál „Konfirmácziói vezérfonal "-át és „Rövid
Bibliaismertetésé"-t; engedélyezésre nem ajánlja: Paulini Károly „Magyar ABC és
Olvasókönyvé"-! és Blatniczky
Pál „Keresztyén Egyháztörténeté"-t.
9." A bizottság tisztelettel indítványozza, méltóztassék az úgynevezett rovatos
ívek beküldésétől a jövőben eltekinteni.
E jelentés tárgyalása során, az abban foglalt egyes előterjesztésekre nézve a közgyűlés következőleg határozott:
a) A tanügyi bizottság elhunyt elnökének, dr. Győry Eleknek kiváló érdemei az egyetemes felügyelői jelentés kapcsán már megörökíttetvén: e helyütt, a tanügyi bizottság részéről történt hasonló intézkedést a
közgyűlés méltató tudomásul veszi s egyszersmind kijelenti, hogy a megüresedett elnöki széket, a napirendre kitűzött tisztújító választások során
fogja betölteni.
b) A középiskolai rendtartást, annyival inkább, mert azt a közoktatási bizottság még nem tárgyalta, a közgyűlés leszállítja az egyházkerületekhez, az illető iskolafentartó testületek meghallgatása, s ennek
alapján alkotmányos nyilatkozattétel végett.
c) A dunáninneni egyházkerület által jóváhagyás végett felterjesztett középiskolai pragmatikát, a tanügyi bizottság indokolt véleménye alapján, a közgyűlés nem hagyja jóvá: helyeselvén és a középiskolai szolgálati
pragmatika megállapításánál követendő sorrendre nézve elfogadván a tanügyi bizottságnak azon javaslatát, hogy előbb a tanügyi rendszer, majd
az iskolai bizottságok szervezete s csak ezután lesz megállapítandó a szolgálati pragmatika, még pedig az iskolai bizottságok szervezetére vonatkozó
javaslatnak az egyházkerületekkel való előzetes közlése után.
d) Az egyetemes főigazgatói állás rendszeresítésére irányuló indítványt a közgyűlés, a tanügyi bizottság véleményéhez képest, átteszi az
egyetemes közoktatási bizottsághoz.
e) A konfirmácziói oktatás szabályozására nézve a közgyűlés a
tanügyi bizottságnak az 1899. évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 28-ik
pontjában foglalt indítványát — oly változtatással, hogy a konfirmácziói
tanítás két havi tartamát jelző legalább szó helyett lehetőleg tétessék —
határozat erejére emeli, a mint következik:
1. A konfirmácziói oktatásnál kéziratos könyvek vagy füzetek
használata tilos s a nyomtatott könyvek közül is csupán az egyetemes
közgyűlés által engedélyezettek használandók.
2. Felhivatnak az egyházkerületek, hogy a kebelükben már használt vagy engedélyezésre érdemesnek tartott káték és vallástani könyvek
jegyzékét az egyetemes gyűléshez terjeszszék fel oly czélból, hogy ezek
alapján az egyetemes érvénynyel engedélyezendő konfirmácziói tankönyvek
jegyzéke elkészíthető legyen.
3. Addig is, míg az előző pontban foglalt egyetemes intézkedés
létrejöhetne, a konfirmácziói oktatásnál használandó kátékat az egyházkerületek maguk jelöljék ki s a kijelölt káték jegyzékét miheztartás végett
az esperesek útján közöljék az egyes lelkészekkel.
4. A konfirmácziói oktatást a püspökök az esperesek közvetítésével ellenőrizzék. E végből a lelkészek az általok végzett konfirmácziói
oktatás idejéről, tartamáról és a használt tankönyvekről évenként jelentést
tartoznak az esperesekhez felterjeszteni.
5. A konfirmácziói oktatás lehetőleg két hónapig tartson s czéljául ne annyira az ismeretek közlése, mint inkább a vallásos érzület ébresztése tekintessék. A lelkészek gondot fordítsanak arra, hogy egy gyermek
se maradjon konfirmálatlanul, s hogy maga a konfirmáczió, annak jelentőségéhez méltó ünnepélyességgel menjen végbe.
f ) Az iskolai biblia szerkesztésére nézve a tanügyi bizottság tájékoztató véleményét a közgyűlés tudomásul veszi.
g) A dr. Luther Márton Kis Kátéjának magyar fordítására vonatkozó jelentés tudomásul szolgál.
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24—25.

'
h) A megbírált tankönyvekre vonatkozó bizottsági javaslat alapján, a közgyűlés iskolai közhasználatra engedélyezi: Koren Pál „Konfirmácziói Vezérfonal"-át és „Rövid Bibliaismertetés"-ét.
i) A végzett tananyagot kimutató rovatos íveknek eddig szokásos
beküldésétől a közgyűlés, a bizottság indítványa folytán, jövőben eltekint.
25. (G.) Fetvétetett az iskolák mult tanévi állapotáról a tanügyi bizottság
által beterjesztett következő kimutatás:
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 1901/902. iskolai évben következőkép állottak:
A) A bányai egyházkerületben
volt 430.343 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 24.327, leány 23.827, összesen 48.154 tanköteles gyermek ; 13—15 éves
fiú 9440, leány 8921, összesen 18.361 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves
tanköteles fiú 33.767, leány 32.748, összesen 66.515 tanköteles gyermek.
Iskolába járt helyben: az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével: az elemi iskolába: fiú 18.307, leány 18.022, összesen 36.329 gyermek; ismétlőiskolába : fiú 4344, leány 4472, összesen 8816 gyermek ; idegen elemi iskolába : fiú
4962, leány 4792, összesen 9754 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 2080, leány 1864,
összesen 3944 gyermek ; felső vagy polgári iskolába : fiú 499, leány 592, összesen
1091 gyermek; magánintézetbe: fiú 190, leány 11, összesen 201 gyermek; középtanodába: fiú 926, leány 83, összesen 1009 gyermek. Iskolába járt tehát: fiú 31.308,
leány 29.836, összesen 61.144 gyermek. Iskolába nem járt: fiú 2485, leány 2886,
összesen 5371 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 375.612 félnapot.
Mulasztásokért megbüntettetett 694 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású j á r t : fiú 909, leány 890, összesen 1799 gyermek.
A tanítók száma volt a kerületben 493, ezek közül képesített 444, nem
képesített 49, rendes tanító 438, segédtanító 55.
Felekezeti iskolája volt a kerületnek 385, községi vagy állami 87. Az egyház tulajdonát képezte 379, bérelt volt 6. Jó karban volt 381, rossz karban 16. Äz
iskolák épületeiben volt : tanterem 438, tanítói lak 343. Az iskolai épületek mellett
volt faiskola 64, testgyakorló 57.
A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 713, fali olvasótábla
5557, fali térkép 1122, földgömb 227, természetrajzi eszköz 3566, természettani
eszköz 727,7 kötet könyv 12.050.
A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1,606.854 korona, miből esik
ingatlanokra 1,399.078 korona, tőkepénzekre 207.776 korona.
Az iskolák évi jövedelme tett 647.100 koronát. Származott pedig ezen
jövedelem: az ingatlan vagyonból 62.628 korona, tőkepénzekből 9290 korona, tandíjakból 87.848 korona, állami segélyből 39.108 korona, községi segélyből 42.016
korona, egyházi segélyből 398.481 korona, egyebekből 7729 korona.
Az iskolák évi összes kiadása 646.720 korona. Ebből fordíttatott: rendes
tanító fizetésére 517.044 korona, segédtanító fizetésére 30.202 korona, javításokra
46.310 korona, tanszerekre 7281 korona, egyebekre 45.883 korona.
B) A dunáninneni
egyházkerületben
volt 189.733 lélek után: 6—12 éves
tanköteles fiú 10.770, leány 10.692, összesen 21.462 gyermek. 13—15 éves tanköteles fiú 4478, leány 4428, összesen 8906 tanköteles gyermek ; volt tehát 6—15 éves
tanköteles fiú 15.248, leány 15.120, összesen 30.368 tanköteles gyermek.
Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével: elemi iskolába fiú 9320, leány 9254, összesen 18.574 gyermek; ismétlőiskolába : fiú 2564, leány 2658, összesen '5222 gyermek ; idegen elemi iskolába : fiú 893,
leány 886, összesen 1779 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 611, leány 502, összesen
1113 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 123, leány 206, összesen 329 gyermek; magánintézetbe: fiú 18, leány 55, összesen 73 gyermek; középtanodába: fiú
313, leány 1, összesen 314 gyermek. Iskolába járt tehát: fiú 13.842, leány 13.562,
összesen 27.404 gyermek. Iskolába nem járt: fiú 1406, leány 1558, összesen 2964
gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 277.573 félnapot. Mulasztásokért
megbüntettetett 294 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású
járt: fiú 562, leány 571, összesen 1133 gyermek.
A tanítók száma volt a kerületben 337, ezek közül képesített 267, nem
képesített 70, rendes tanító 294, segédtanító 43.
Felekezeti iskolája volt a kerületnek 290, községi vagy állami 8. Az egy :
ház tulajdonát képezte 276, bérelt volt 14. Jó karban volt 266, rossz karban 3L
Az iskolák épületeiben volt: tanterem 336, tanítólak 298. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 168, testgyakorló 61.
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A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 529, fali olvasótábla 25.
5168, fali térkép 889, földgömb 207, természetrajzi eszköz 11.289, természettani
eszköz 1012, kötet könyv 15.891.
A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 941.039 korona, miből esik
ingatlanokra 708.446 korona, tőkepénzekre 232.593 korona.
Az iskolák évi jövedelme tett 376.797 koronát. Származott pedig ezen
jövedelem: az ingatlan vagyonból 51.645 korona, tőkepénzekből 11.218 korona,
tandíjakból 51.031 korona, állami segélyből 35.365 korona, községi segélyből 22.585
korona, egyházi segélyből 197.805 korona, egyebekből 7148 korona.
Az iskolák évi összes kiadása 376.797 korona. Ebből fordíttatott: rendes
tanítók fizetésére 327.747 korona, segédtanító fizetésére 11.594 korona, javításokra
21.343 korona, tanszerekre 2334 korona, egyebekre 13.779 korona.
C) A dunántúli egyházkerületben
volt 218.563 lélek után 6—12 éves tanköteles fiú 13.086, leány 13.071, összesen 26.157 tanköteles gyermek; 13—15 éves
fiú 5022, leány 4665, összesen 9687 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves
tanköteles fiú 18.108, leány 17.736, összesen 35.844 gyermek.
Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : elemi iskolába fiú 12.394, leány 12.441, összesen 24.835 gyermek; ismétlő-iskolába fiú: 4262, leány 4187, összesen 8449 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 269,
leány 225 összesen 494 gyermek ; idegen ismétlőbe : fiú 218, leány 196, összesen
414 gyermek; felső vagy polgári iskolába : fiú 98, leány 204, összesen 302 gyermek ;
magánintézetbe: fiú 9, leány 12, összesen 21 gyermek; középtanodába: fiú 358.
Iskolába járt tehát: fiú 17.608, leány 17.265, összesen 34.873 gyermek. Iskolába
nem járt: fiú 500, leány 471, összesen 971 gyermek. A gyermekek mulasztottak
összesen 211.297 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 312 szülő. A kerületi
elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású j á r t : fiú 1081, leány 861, összesen
1942 gyermek.
A tanítók száma volt a kerületben 412, ezek közül képesített 399, nem
képesített 13, rendes tanító 394, segédtanító 18.
Felekezeti iskolája volt a kerületnek 387, községi vagy állami 1. Az egyház tulajdonát képezte 384, bérelt volt 3. Jó karban volt 358, rossz karban 26.
Az iskolák épületeiben volt: tanterem 416, tanítói lak 385. Az iskolai épületek
mellett volt: faiskola 120, testgyakorló 101.
A népiskolák taneszközei közül volt : fekete írótábla 668, fali olvasótábla
5249, tali térkép 1312, földgömb 278, természetrajzi eszköz 6064, természettani
eszköz 1842, kötet-könvv 22.681.
A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1,675.641 korona, miből esik
ingatlanokra 1,513.864 korona, tőkepénzekre 161.777 korona.
Az iskolák évi jövedelme tett 587.954 koronát. Származott pedig ezen
jövedelem: az ingatlan vagyonból 70.999 korona, tőkepénzekből 8562 korona,
tandíjakból 45.512 korona, állami segélyből 59.507 korona községi segélyből 48.096
korona, egyházi segélyből 188.467 korona, egyebekből 166.811 korona.
Az iskolák évi összes kiadása 587.448 korona. Kiadatott pedig: rendes
tanító fizetésére 442.527 korona, segédtanító fizetésére 10.447 korona, javításokra
24.787 korona, tanszerekre 4119 korona, egyebekre 105.568 korona.
"
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D) A tiszai egyházkerületben
volt 188.652 lélek után 6—12 éves tanköteles fiú 11.581, leány 11.567, összesen 23.148 tanköteles gyermek; 13—15 éves
tanköteles fiú 4497, leány 4146, összesen 8643 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15
éves tanköteles: fiú 16.078, leány 15.713, összesen 31.791 tanköteles gyermek.
Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével az elemi iskolába: fiú 8635, leány 8469, összesen 17.104 gyermek; az ismétlő
iskolába: fiú 2358, leány 2174, összesen 4532 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú
2140, leány 2152, összesen 4292 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 901, leány 766,
összesen 1667 gyermek; felső vagy polgári iskolába: fiú 350, leány 609, összesen
959 gyermek; magánintézetbe: fiú 32, leány 15, összesen 47 gyermek; középiskolába: fiú 566, leány 7, összesen 573 gyermek. Járt tehát iskolába: fiú 14.982, leány
14.192, összesen 29.174 gyermek. Iskolába nem járt: fiú 1096, leány 1521, összesen
2617 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 59.518 félnapot.
Mulasztásokért megbüntettetett 298 szülő. A helybeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 1508, leány 1342, összesen 2850 gyermek.
A tanítók száma volt a kerületben 369; ezek közüf képesített 325, nem
képesített 44. Rendes tanító 318, segédtanító 51.
Felekezeti iskolája volt a kerületnek 294, községi vagy állami 41. Az egyház tulajdona volt 291, bérelt volt 3. Jó karban volt 231, rossz karban 34. Az
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25. iskolák épületeiben volt: tanterem 388, tanítói lak 306. Az iskolai épületek mellett
volt: faiskola 138, testgyakorló 54.
A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 581, fali olvasótábla
4260, fali térkép 1014, földgömb 207, természetrajzi eszköz 8365, természettani
eszköz 1751, kötet-könyv 19.152.
A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1,193.905 korona, miből esik
ingatlanokra 927.640 korona, tőkepénzekre 266.265 korona.
Az iskolák évi jövedelme tett 433.087 koronát. Származott pedig ezen
jövedelem: az ingatlan vagyonból 47.783 korona, tőkepénzekből 19.753 korona,
tandíjakból 65.103 korona, állami segélyből 42.161 korona, községi segélyből 46.538
korona, egyházi segélyből 187.578 korona, egyebekből 24.171 korona.
Az iskolák évi összes kiadása 433.087 korona. Ebből fordíttatott: rendes
tanítók fizetésére 354.480 korona, segédtanítók fizetésére 17.508 korona, javításokra
23.779 korona, tanszerekre 20.331 korona, egyebekre 16.989 korona.
E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt
adatok szerint volt az ág. hitv. ev. egyházegyetemben 1,027.291 lélek után 6—12
éves tanköteles fiú 59.764, leány 59.157, összesen 118.921 tanköteles gyermek;
13—15 éves fiú 23.437, leány 22.160, összesen 45.597 tanköteles gyermek. Volt
tehát 6—15 éves tanköteles: fiú 83.201, leány 81.317, összesen 164.518 tanköteles
gyermek, vagyis a lélekszám 16%-a.
Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi iskolába : fiú 48.656, leány 48.186, összesen 96.842 gyermek (az összes
iskolába járó gyermekek 63'5%-a); ismétlő iskolába: fiú 13.528, leány 13.491, öszszesen 27.019 gyermek (17*7%); idegen elemi iskolába: fiú 8264, leánv 8055, összesen
16.319 gyermek (10-7%); idegen ismétlőbe: fiú 3810, leány 3328," összesen 7138
gyermek (4-7%); felső vagy polgári iskolába: fiú 1070, leány 1611, összesen 2681
gyermek (1*7%); magánintézetbe: fiú 249, leány 93, összesen 342 gyermek (0-2%);
középiskolába: fiú 2163, leány 91, összesen 2254 gyermek (1'5%). Járt tehát iskolába összesen : fiú 77.740, leány 74.855, összesen 152.595 tanköteles gyermek, vagyis
a tankötelesek 92'8%-a. Iskolába nem j á r t : fiú 5487, leány 6436, 'összesen 11.923
tanköteles gyermek, vagyis a tankötelesek 7 2%-a. A mindennapi iskolába járó
gyermekek mulasztottak 924.000 félnapot (esik egyre 8 félnap). Mulasztásokért megbüntettetett 1598 szülő (1023-mal kevesebb, mint tavaly). A helybeli elemi iskolába
idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 4060, leány 3664, összesen 7724 gyermek.
Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1611 tanító, ezek közül
képesített 1435 (89%), nem képesített 176 (11%); rendes 1444 (89 6%) segédtanító
16' / (10'4%). felekezeti iskolája volt az egyházegvetemnek 1356, községi vagy állami
137; a felekezetiek közül az egyház tulajdonát képezte 1330, bérelt volt 26. Jó
karban volt 1236, rossz karban 107. Uj iskola épült 38, javíttatott 191.
Az iskolai épületekben volt: tanterem 1578, tanítói lak 1332. Az iskolák
épületei mellett volt: faiskola 490, testgyakorló 273.
Az iskolák taneszközei voltak : fekete írótábla 2491, fali olvasótábla 20.234,
fali térkép 4357, földgömb 919, természetrajzi eszköz 29.284, természettani eszköz
5332, kötet-könyv 69.774.
Az egyházegyetem összes iskoláinak a vagyona volt 5,417.439 korona;
ebből esett ingatlanokra 4,549.028 korona, tőkepénzekre 868.411 korona.
Az összes évi jövedelem volt 2,044.938 korona. Származott pedig ezen
jövedelem: az ingatlan vagyonból 233.055 korona (11 *4%), tőkepénzekből 48.823
korona (2*2%), tandíjakból 249*494 korona (121%), állami segélvből 176-141 korona
(8 5%), községi segélvből 159.235 korona (7-7%), egyházi segélyből 972-331 korona
(47-5%), egyebekből 205.859 korona (1005%).
Az összes évi kiadások tettek 2,044.052 koronát. A kiadások közül fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 1,641.798 korona (80-3%), segédtanítók fizetésére
69.751 korona (3*4%), javításokra 116.219 korona (5*7%), tanszerekre 34.065 korona
(1-7%), egyebekre 182.219 korona (8 9%).
Ezen kiadások összege 2,044.052 korona s így a mindennapi iskolába járókat számítva, egynek-egynek évi kiképeztetése 17 korona 27 fillérbe kerül.
II. Az egyházegyetemnek a tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás
szerint öt tanítóképző-intézete van, melyeknek viszonyai az 1901/902. évben következőkép állottak :
1. A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Tanterme 6,
természettudományi 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
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oktatási czéljaira szolgált még a lyceumi tornacsarnok; a köztartás czéljaira a 25.
lyceumi tápintézet. A növendékek száma volt az év elején 115, és pedig az I-ső
tanfolvamban 39, a II-ikban 33, a III-ikban 34, a IV-ikben 9; az év végén 107, és
pedig "az I-ső tanfolyamban 37, a II-ikban 32, a III-ikban 29, a IV-ikben 9. A növendékek közül jótéteményben részesült 108, ösztöndíjat kapott 36; a jótétemények
és ösztöndíjak értéke összesen 8190 korona. A tanítás a képezdében és a gyakorló
iskolában magyarul folyt. A képezdével kapcsolatban áll a négy tanfolyamú gyakorló iskola 55 tanulóval, melyben 1 tanító tanított.
Az intézet fentartására fordíttatott 24.040 korona s ebben volt egyházi
segély 9470 korona, saját alapítványból 6738 korona, más vegyes forrásból 7832
korona. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 8 növendék. Az intézet
tannyelve a magyar, a képesítés is ezen a nyelven történt.
2. Az eperjesi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve Az intézet czéljaira
szolgál: 4 tanterem, 1 tanszerterem, téli torna 1 (n. s), igazgatói és tanári szoba 1,
nyári tornatér 1 (n. s.), gyakorlókert 1, lakószoba 9 ; 2 felügyelői szoba, 1 konyha
és 2 egvéb helyiség. A tanárok száma összesen 5, kik közül rendes 4, hitoktató 1.
A növendékek összes száma volt az év elején 118, és pedig az I-ső tanfolyamban 42,
a II-ikban 32, a III-ikban 20, a IV-ikben 24; az év végén 115, és pedig az 1-ső tanfolyamban 42, a II-ikban 32, a III-ikban 20, a IV-ikben 21. A növendékek közül
jótéteményben részesült 112, ösztöndíjat kapott 3; a jótétemények és ösztöndíjak
értéke 12.779 korona. A tanítás a képezdében és a gyakorló iskolában magyar nyelven
folyt. A képezdével kapcsolatban van hat-tanfolyamú gyakorló iskola 54 tanulóval
és 1 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 24.000 korona s abban
volt állami segély 900 korona, vallásalapítványi 1600 korona, saját alapítványból
12.800 korona, más vegyes forrásból 8700 korona. Az év folyamán általános tanítói
oklevelet kapott 36 növendék, ezek közül mint éppen végző növendék 21 ; egy,
illetve két évi tanítói gyakorlat után 15. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés
is magyar nyelven történt.
3. A felső-lövői tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Helyiségei,
a 4 tantermet kivéve, közösek a főgymnasiummal. A tanárok összes száma volt 17,
ezek közül rendes 3, más intézeti óraadó 13, hitoktató 1. A növendékek száma volt
az év elején 56, és pedig az I-ső tanfolyamban 13, a Il-ik tanfolyamban 19, a III-ik tanfolyamban 16, a IV-ik tanfolyamban 8; az év végén 53, és pedig az I-ső tanfolyamban 12, a Il-ik tanfolyamban 17, a III-ik tanfolyamban 16, a IV-ik tanfolyamban 8.
A növendékek közül jótéteményben részesült 33, ösztöndíjat kapott 3, még pedig
összesen 1500 korona értékben. A tanítás a képezdében magyarul, a kapcsolatban
levő gyakorló iskolában magyarul és németül folyt. A képezdével közvetlenül kapcsolatban volt a gyakorló iskola hét tanfolyammal, 174 tanulóval és 3 tanítóval.
Az intézet fentartására fordíttatott 29.308 korona, s abban volt egyházi segély
700 korona, saját alapítványból 354 korona, más vegyes forrásból 28.254 korona.
Általános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 9, ezek közül mint éppen végző
növendék 8; egy, illetve két évi gyakorlat után 1. Az intézet tannyelve a magyar.
4. A szarvasi tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. 4 külön
helyiségen kívül a többi helyiségek mind a szarvasi főgymnasiummal közösek voltak.
A tanárok összes száma volt 11, ezek között rendes 2, segéd 1, más intézeti óraadó 7, hitoktató 1. A növendékek összes száma volt az év elején 41, még pedig az
I-ső tanfolyamban 7, a II-ikban 12, a III-ikban 13, a IV-ikben 9; az év végén 40,
ugyanis az I-ső tanfolyamban 1-gyel kevesebb. Jótéteményben részesült 16, ösztöndíjat kapott 5, összesen 150 korona értékben. A tanítás a képezdében és a gyakorló
iskolában magyar nyelven folyt. A képezdével kapcsolatban állott a négy-tanfolyamú
gyakorló iskola 30 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott összsen
8000 korona, melyben volt egyházi segély 5000 korona, saját alapítványból 2000 kor.,
más vegyes forrásból 1000 korona. Általános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 9, ezek közül mint éppen végző növendék 6, képezdei tanulmányait magánúton végezte 3. Az intézet tannyelve a magyar.
5. A selmeczbanyai
tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézel
czéljaira szolgáló termek és helyiségek mind közösek a főgymnasiummal. A tanárok
a fő gymnasium tanárai. A növendékek száma volt az év "elején 10, még pedig az
I-ső tanfolyamban 3, a II-ikban 3, a III-ikban 3, a IV-ikben 1; az évvégén 9, még
pedig a Il-ik tanfolyamban 1-gvel kevesebb. Külön gyakorló iskolája nincs. Az intézet
fentartására fordíttatott I960" korona egyházi segély. Általános tanítói oklevelet
kapott az év folyamán 1. Az intézet tannyelve a magyar.
6. Összegezés. A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, volt
az egyházegyetemnek 5 négy-tanfolyamú tanítóképzője. Ezek közül három szoros
kapcsolatban áll a mellettük fennálló középiskolákkal, miért is a tanárok, helyiségek, fölszerelések nagyrészt közösek. A tanítóképzők czéljaira szolgált saját helyi4*
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25. ségek: tanterem 18, természettudományi kísérleti terem 1, tanszerterem 2, igazgatói
szoba 2, nyári tornatér 1. gyakorlókert 3 és 39 internátusi helyiség. A tanárok
összes száma volt 41, még pedig rendes 13, segéd 3, más intézeti óraadó 21, hitoktató 4. Növendék volt az év elején 340, még pedig az 1-ső tanfolyamban 104,
a II-ikban 99, a Ill-ikban 86, a IV-ikben 51 ; az év végén 324, még pedig az I-ső
tanfolyamban 100, a II-ikban 95, a Ill-ikban 81, a IV-ikben 48. Jótéteményben részesült
269, ösztöndíjat kapottt 47, összesen 22.619 korona értékben. A tannyelv a képezdékben magyar volt. Külön gyakorló iskola volt 4, 21 tanfolyammal, 6 tanítóval és
313 tanulóval. Az intézetek fentartására fordíttatott összesen 87.308 korona, miben
volt: állami segély 900 korona, vallásalapból 160 korona, egyházi segély 17.130 korona,
saját alapítványból 21.892 korona, más vegyes forrásokból 45.786 korona. Az év
folyamán általános tanítói oklevelet kapott 63, ezek közül mint éppen végző növendék 29, gyakorlat után 16, magánúton végzett 18.
III. A tisztelettel mellékelt 17 táblázatos kimutatás szerint a magyarhoni
ágostai hitvallású evang. egyházegyetemnek az 1901/1902-iki iskolai évben összesen
16 középiskolája volt, még pedig 13 nyolczosztálvú főgymnasium és 3 négyosztályú
algymnasium. Ezen tanintézetek közül a tannyelv tisztán magyar 13-ban, magvar
mellett a német használtatik segédtannyelvül 2-ben és a tót 1 intézetben. Párhuzamos
osztályt az I. és II. mellett a budapesti, az I. és VI. mellett a pozsonyi tanintézet
rendezett be.
A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5325 (11-gyel több, mint a
megelőző évben), kik közül vizsgát tett az év végén 5091 (8-czal több, mint tavaly) ;
még pedig az I-ső osztálvba fölvétetett az év folyamán 914, vizsgát tett 865; a
II-ikba fölvétetett 816, vizsgát tett 779; a III-ikba fölvétetett 709, vizsgát tett 690;
a IV-ikbe fölvétetett 662, vizsgát tett 641 ; az V-ikbe fölvétetett 612. vizsgát tett 578;
a VI-ikba fölvétetett 570, vizsgát tett 544; a VII-ikbe fölvétetett 521, vizsgát tett 491 ;
a VlII-ikba fölvétetett 521, vizsgát tett 503. A vizsgát tett összes tanulók közül rendes
volt 4944, magántanuló 147; ismétlő volt az év végén összesen 275. A vizsgát tett
tanulók közül a tandíjat egészen befizette 4499, fölmentetett egészen 235, fölmentetett részben 357. A tandíj 10 korona és 120 korona között ingadozott s átlag véve
53 korona 13 fillért tesz ki, mihez felvételi díj fejében átlag 7 korona 66 fillér járul.
A görögpótló tanfolyamot hallgatta 11 középiskolánál az illető V., VI., VII., Vlll-ik
osztálvok tanulói közül 706, vagvis a tanulók 33'3%-a. A vizsgát tett 5091 tanuló
közüf vallásra nézve volt: ág. hitv. ev. 2198 (azaz 43-2%), ev. ref. 701 (13-8%), unitárius 5, római kathol. 985 (19*3%), görög kath. 38 (0-8%), görög keleti 31 (0-6%),
izraelita 1133 (22-3%). Anyanyelvre nézve pedig volt: magyar 3992 (78-4%), német
747 (14-7%), tót 333 (6-6°/o), román 11 (0 2%), szerb, horvát 4, olasz 1, más nyelvű 3.
Csakis magyarul beszélt 1868 (36*7%), csakis németül 8, csakis tótul 1. Magyarul
tudott 5 0 8 Í
A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő
148 (2-9%); kisbirtokos 725 (14-2%); alkalmazott 113 (2-2%); nagykereskedő 81 (1-6%),
kiskereskedő 661 (13%), alkalmazott 28 (0*5%); nagyiparos 66 (1-3%), kisiparos 766
(15%), alkalmazott 39(0 8%); köztisztviselő 696 (13-7%), magántisztviselő 324 (6-4%);
katona 21 (0'4%) ; más értelmiségi (orvos, ügyvéd stb.) 989 (19-4%) ; személyes szolgálatból élő 177 (3-5%); magánzó 257 (5-1%).
A tanulók életkorát tekintve volt az év végén : 9 éves 3, 10 éves 155 (3%),
11 éves 492 (9-7%), 12 éves 620 (12-2%), 13 éves 714 (14%), 14 éves 672 (13;2%),
15 éves 594 (11-7%), 16 éves 583 (1P5%), 17 éves 510 (10%), 18 éves 403 (8%),
19 éves 214 (4-2%), 20 éves 89 (1-7%), 21 éves 29 (0-6%), idősebb 13 (0'2%). Az
egészségi állapotot tekintve volt: nem járványos eset könnyű 7725, súlyos 252, járványos 91, meghalt 17.
A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 2051 (40 3%), megyebeli
1225 (24-1%), más megvebeli 1789 (35-1%), horvát-szlavonországi 4, más állambeli
22 (0-5%).
Az erkölcsi magaviseletből a 4944 rendes tanuló közül kapott jó jegyet 3989
(80-7%), szabályszerűt 930 (18*8%), kevésbbé szabályszerűt 23 (0-5%), rosszat 2. Az igazgató által megrovatott 120 (2'4%), a tanári kar által 72, tanács folytán eltávozott 23,
kizáratott 5. A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 110.283 igazolt és 598 nem
igazolt órát. Ebből esik az I-ső osztályra 19.399 igazolt és 91 nem igazolt óra; a
Il-ik osztályra 13.176 igazolt és 64 nem igazolt óra: a III-ik osztályra 12.823 igazolt
és 32 nem igazolt óra ; a IV-ik osztályra 12.835 igazolt és 28 nem igazolt óra ; az
V-ik osztályra 14.216 igazolt és 97 nem igazolt óra; a VI-ik osztályra 12.513 igazolt
és 70 nem igazolt óra; a VII-ik osztályra 12.073 igazolt és 116 nem igazolt óra;
a VIII-ik osztályra 13.698 igazolt és 100 nem igazolt óra. Nem mulasztott egy órát
sem 1063 (21-5%), igazolatlanul mulasztott 160l(3'2%). A nyilvános 4944 tanulóból
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a nem mulasztó 1063-at levonva, esik a hátramaradt tanulók mindegyikére az összes
mulasztásokból 28 óra.
A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve, a vizsgát tett 5091 tanuló
közül tanulmányát végezte: jelesen 351 (6'97o), jól 940 (185%), elégségesen 2728
(53-6%) ; egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 497 (9*7%), kettőből 304 (6%),
több tantárgyból 271 (5-3%). Sikerrel végezte tehát tanulmányát 4019 (79%), megbukott 1072 (21%).
A rendkívüli tárgyak közül tanult*» a franczia nyelvet 43 (0*9%), az ango
nyelvet 10, a tót nyelvet 32 (0-7%), a rendkívüli rajzot 581 (11*7%), a műéneke
1758 (35-5%), a zenét 258 (5*2%), az egészségtant 278 (5-6%). a gyorsírást 405 (8-2%)
a német nyelvet 104 (2-1%), a vívást 64 (1-3%).
Az egyesületi életet tekintve, volt a középiskoláknál 13 magyar ifjúsági
önképző összesen 1496 taggal, 2 német önképző 80 taggal, 2 ifjúsági segéiyezőegvesület 504 taggal, 7 dal- és zeneegyesület 875 taggal, 2 gyámegylet 649 taggal,
4 gyorsírókor 264 taggal, 1 mathematikai kör 49 taggal, 2 vívókör 71 taggal, 6 tornakör 315 taggal és 1 bibliai egyesület 269 taggal. Összesen 40 egylet 4572 taggal.
Az érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen
478 tanuló, kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel
elkészítette 425, elégtelen írásbeli dolgozat alapján ismétlő vizsgára utasíttatott 10.
A szóbeli vizsgához bocsáttatott 451. Ezek közül a vizsgát megállotta: jelesen 54
(12%), jól 111 (24-6%), egyszerűen 215 (47-6%), összesen 380 tanuló (84-2%). Megbukott 71 (11-8%), még pedig javítóra utasíttatott 58 (12'8%), ismétlőre utasíttatott
13 (3%). Javító vizsgálatra jelentkezett 16, megállotta 12. Ismétlő vizsgálatra jelentkezett 20, letette 8. Az összes vizsgázottak közül, kik a vizsgát sikerrel megállották
(380 + 12 + 8 = 400), pályát választott: theologiait 42 (10-5%), bölcsészit 28(7%), jogit
115 (28-8%), orvosit 30 (7\5%), mérnökit 23 (5-8%), építészit 2 (0-5% gépészit 2 (0-5%),
vegvészit 3 (07%), gazdaságit 40 (10%), erdész-bányászit 10 (2*5%), iparit 5 (1-3%),
kereskedőit 11 (2 8%), alsóbb hivatalnokit 48 (12%), katonait 29 (7-2%), művészit 5 (1-2%),
bizonytalanul eltávozott 7 (17%).
Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 289 tanár. Ezek közül
volt: rendes 158 (547%), helyettes 32 (1M%), csakis vallástant tanító az intézetnél
bejáró alkalmazott 18 (6-2%), bejáró vallástanító 39 (13*5%), más rendes tárgyat tanító
bejáró óraadó 7 (2'4%), csakis tornát tanító 12 (4*2%), csakis rendkívüli tárgyat tanító
23 (7*9%). A rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók a magyar nyelvet mind tökéletesen bírták. A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes tanárok közül állami
oklevele 110-nek, felekezeti oklevele 37-nek, a középiskolai törvény 29. §-a alapján
el volt ismerve 11. A helyettesek közül volt: okleveles 7, nem okleveles 25. A bejáró
óraadók és tornatanítók közül : okleveles 34, nem okleveles 3. A rendes tárgyat
tanító bejáró óraadók közül : okleveles 5. Volt ennélfogva a rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók között: okleveles 182 (87%), nem okleveles 27 (13%).
A középiskolák czéljaira szolgált összesen 639 helyiség. Ezek közül volt:
osztály- vagy tanterem 134, természetrajzi terem 29, természettani terem 31, vegyészeti 6, rajzterem 19, téli torna 15, könyvtári 33, tanári szoba 20, igazgatói iroda 17.
A 12 tápintézetnek czéljaira szolgált 60, két internátusnak 78 helyiség. Egyéb helyiségek száma 197.
A tanítási eszközöket tekintve volt: az állattanhoz fali ábrákban 1145,
állatokban 57.155; a növénytanhoz fali képekben 1894, növényekben 58.738; az
ásványtanhoz minta 3931, ásvány 36.050; a természettanhoz fali kép 267, eszköz
5570; a vegytanhoz vegyszer 3114, eszköz 2452; a földrajzhoz térkép 1473, földgömb 75, egyéb 1096; a 16 éremgyűjteményben volt 44.260 darab, a 16 philologiai
gyűjteményben 3604 darab. Van továbbá a szabadkézi rajzhoz : minta 14.781, gipszminta 952 ; a mértani rajzhoz : minta 2835, modell 562, eszköz 683 ; a testgyakorlathoz a teremben 3459, a szabadban 612 eszköz.
A könvvtárak állapotát tekintve volt : a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 91.939 mű (152.269 kötet); tudományos folyóirat 1706 mű (13.302 kötet);
vegyes 21.234 mű (44.253 darab). Az ifjúsági könyvtárakban volt 5046 tankönyv és
35.379 ifjúsági olvasmány.
A tanulók segélyezését illetőleg 14 tápintézet ellátott 1222 tanulót (tehát a
nyilvános tanulók 247%-át). Az internátusban volt 53 tanuló. Intézeti ösztöndíjas
volt 483, külső ösztöndíjas volt 86, jutalmazott 301, segélyezett 603 tanuló.
A középiskolák vagyonának teljes összege 8,576.786 korona (a tavalyihoz
képest 147.200 korona gyarapodás). Ezen vagyont képezi : saját ház becsértéke
2,548.573 korona, a középiskolák tulajdonát képező egyéb ingatlanok becsértéke
795.683 korona; tőkepénzek, alapítványok, értékpapírok becsértéke 3,518.511 korona;
ingatlan ösztöndíj-alap 111.936 korona; ösztöndíj-alap tőkéi 435.307 korona; a segély-
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25. alap ingatlanainak becsértéke 15.000 korona ; segélyalap tőkéi 429.579 korona
intézeti fölszerelések 561.683 korona ; egyéb vagyon 160.514 korona.
A középiskolák ez évi jövedelme 1,443.633 korona (20.226 koronával több
mint a megelőző évben). Származott pedig ezen jövedelem : az intézetek saját házának béregyenértéke 114.870 korona (8%); ingatlanok jövedelme 37.182 korona (2-5%);
tőkepénzek jövedelme 170.859 korona (11-8%); az állampénztártól 416.057 korona
(28-7%); a vallási országos alapokból 1200 korona (0-1%); városi segély 22.169 (1-5%);
egyházi segély 95558 (6-6%) bejáró hitoktatók jintézeti jövedelme 7855 (0-5%);
rendkívüli tanárok intézeti jövedelme 5468 korona (0'4%); felvételi díjakból befolyt
51.901 korona (3'6%), tandíjakból befolyt 250.417 korona (17-3%); adományokból
4077 korona (0*3%); vegyesekből 213.190 korona (14'9%); ingatlan ösztöndíj-alapokból 4120 korona (0-3%); ösztöndíj-alapok tőkéiből 14.157 korona (1%); ingatlan
segélyalapokból 5132 korona (0*4%) ; segélyalap tőkéiből 19.557 korona (1-4%);
másnemű idegen ösztöndíjakból 4.7Í0 (0-30/0): másnemű esetleges segélyből 5154
korona (0-4%). Ezen jövedelmek összege 1,443.633 korona.
A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 1,443.633 korona.
Es pedig kiadatott személyi illetmények czímén : igazgatóknak és rendes tanároknak
a fizetésére 595.220 korona (41-2%); segédtanárokéra 52.775 korona (3 6%); rendes
tárgyat tanító bejáró óraadókéra 3362 (0*2%) ; tornatanítókéra 26.280 korona (1.8%) ;
rendes hitoktatókra 20 068 korona (1-4%); bejáró hitoktatókra 9.225 korona (0*7%) ;
rendkívüli tárgyat tanítókra 8.870 korona (06%); szolgákra 19.156 korona (1'3%); más
intézeti tisztviselőkre 9.892 korona (0-7%); országos tanári nyugdíjalapra 53.244 korona
(3*7%). Kiadatott továbbá dologi szükségletekre és pedig: fűtés, világításra 29.034 kor.
(2%); kisebb javításokra 15.629 korona (1*1%); taneszközökre 18.515 korona (1-3%);
könyvtárra 12.245 korona (0*9°/o) ; irodai s apróbb dolgokra (értesítők, nyomtatványok
10.988 korona (0*7%); házbérre és adóra 16.770 korona (1*2%); házbéregyenérték
czímén kiadatott 116 080 korona (8%). Tandíjakból beszállíttatott az illető pénztárba
52.566 korona (3-7%).
Átmenetiekre és pedig nagyobb átalakításokra fordíttatott 18-079 korona
(13%), új építkezésekre 4900 korona (04%), másnemű befektetésre, tőkésítésre
115.436 korona (8%); vegyesekre 138.398 korona (9 6%).
Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott a saját ösztöndíj alapokból 20.938 kor.
(1*4%), másnemű idegen ösztöndíj alapokból 4887 korona (0'3%); saját segélyalapokból 30.463 korona (21%); másnemű segélyekből 39.548 korona (2-7%); vegyes jutalom
czímén kiosztatott 1065 korona (01%).
Az összes kiadások összege pedig 1,443.633 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 egyete
mes egyház theologiai akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt
összesen 44, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt ezek
közül: magyar 19, német 7, tót 18; nyelvismeretet tekintve magyarul és németül
beszélt 11, magyarul és tótul 17, hazai 2 más nyelvet 15. Honosságra nézve volt:
egyházkerületbeli 21, más egyházkerületbeli 23. A működő tanárok összes száma
volt 10; ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 5, helyettes tanár 1, kisegítő tanár 3;
egyházi volt 7, világi 3. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt : magyar 8, német 2 ;
nyelvismeretre nézve magyarul és németül beszélt 10, magyarul és tótul 3; más
európai nyelvet 5.
2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik s a tiszai ág. hitv.
evang. egyházkerület központi pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt
összesen 31, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvet tekintve, volt a
a tanulók közül: magyar 14, német 4, tót 13; nyelvismeretet tekintve beszélt:
magyarul és németül 4, magyarul és tótul 13. Honosságra nézve volt : egyházkerületbeli 9, más egyházkerületbeli 21, az Osztrák-Magyar-monarchiából való 1.
Az előmenetelt tekintve, jelesen végzett 14, egyszerűen 17. A működő tanárok
száma volt 7, köztük volt: igazgató 1, rendes tanár 2, helyettes tanár 4; egyházi
volt 5. világi 2. Anyanyelvre nézve a tanárok mind magyar anyanyelvűek. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul és németül 7, magyarul és tótul 3.
3. A soproni hittani intézet
három tanfolyamra oszlik s a dunántúl
ág. hitv. evang. egyházkerület pénztárából tartatik fenn. A negyedik tanfolyamot
hallgatói rendesen külföldön végzik. Az intézet hallgatóinak száma volt 28, mindannyian ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt a hallgatók közül: magyar 22, német 3, tót 3 ; nyelvismeretet tekintve beszélt : magyarul és németül 9,
magyarul és románul 1, magyarul és tótul 3, más európai nyelvet 1. Honosságra
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nézve volt:' egyházkerületbeli 24, más egyházkerületbeli 4. Előmenetelre nézve:
jelesen végzett 15, egyszerűen végzett 13. A működő tanárok száma volt összesen 5;
ezek közül igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő tanár 1 ; egyházi volt 4, világi 1.
A tanárok mind magyar anyanyelvűek voltak ; nyelvismeretet tekintve beszélt :
magyarul és németül 5, más európai nyelvet 3.
Az adatokat összegezve, állott a hittani intézetek közül egy az egvházegyetem, kettő az illető egyházkerületek gondozása alatt, s kettő 4, egy pedig
3 tanfolyamra oszlik. A tanulók összes száma volt 103, valamennyien ág. hitv.
evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 55, német 14, tót 34; nyelvismeretet tekintve, beszélt közülök: magyarul és németül 24, magyarul és románul 1,
magyarul és tótul 16, hazai két más nyelvet 15. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 54, más egyházkerületbeli 48, a Monarchiából való 1. A működő tanárok; összes
száma volt 22, még pedig: igazgató 3, rendes tanár 10, helyettes tanár 5, kisegítő
tanár 4; egyházi volt 16, világi 6. Anyanyelvre nézve volt: magyar 20, német 2.
Nyelvismetet tekintve, beszélt : magyarul és németül 22, magyarul és tótul 6, más
európai nyelvet 5 tanár.
Y. Az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi collegium jogakadémiájában
az
1901/1902-iki iskolai évben volt 12 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 6.
rendkívüli tanár 2, magántanár 4. Vallásra nézve volt a tanárok közül: ág. hitv.
evang. 7, ev. réf. 1, római kath. 1, izraelita 3. Az előadás nyelve a magyar. Előadás volt a téli félévben : kötelezett tantárgyakból 14, speciál collegium 4; a nyári
félévben : kötelezett tantárgyakból 9, speciál collegium 20.
A hallgatók száma volt: az I-ső félévben 193, a Il-ik félévben 179. Még
pedig az első félévben volt : az I-ső tanfolyamban : rendes 65, rendkívüli 4, összesen
69 hallgató; a Il-ik tanfolyamban: rendes 56 hallgató; a III-ik tanfolyamban: rendes 32,
rendkívüli 1, összesen 33 hallgató; a IV-ik tanfolyamban: rendes 35 hallgató; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 4 hallgató. A második félévben volt: az I-ső tanfolyamban 60 rendes, 3 rendkívüli, összesen 63 hallgató ; a Il-ik tanfolyamban 66
rendes, 1 rendkívüli, összesen 67 hallgató; a III-ik tanfolyamban 27 rendes hallgató; a
IV-ik tanfolyamban 22 rendes hallgató; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 4tanuló.
Származására nézve volt az első félévben : magyar 192, osztrák 1 ; a második félévben: magyar 178, osztrák 1. Anyanyelvre nézve volt az első félévben:
magyar 159, német 19, román 2, tót 7, szerb 5, lengyel 1 ; a második félévben :
magyar 148, német 18, román 1, tót 6, szerb 6. Vallásra nézve volt az I-ső félévben: ág. hitv. evang. 62, ev. ref. 18, római kath. 53, görög kath. 14, görög keleti 6,
izraelita 40; a Il-ik félévben: ág. hitv. evang. 63, ev. ref. 16, római kath. 4, görög
kath. 9, görög keleti 7, izraelita 41. Tanpénzét megfizette az I-ső félévben 182,
egészen mentes volt 1, részben 10; a Il-ik félévben 152, egészen mentes volt 1,
részben mentes 26. Ösztöndíjas volt az év folyamán 25 hallgató 5689 korona erejéig.
Leczkekönyv aláírása teljesíttetett : az I-ső félévben 188-nak, felfüggesztetett
3-nál, megtagadtatott 2-nél; a Il-ik félévben 177-nek, felfüggesztetett 2-nél. Akadémiai
viseletet tanúsított a I-ső félévben: a törvényekkel teljesen megegyezőt 193; a Il-ik félévben a törvényekkel teljesen megegyezőt 177, kevésbbé megegyezőt 2. Absolutoriumot kapott az I-ső félévben 15, a IÍ-ikban 8 hallgató. Fegyelmi büntetés alatt volt
2 hallgató. Évközben kimaradt 4 hallgató. Tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott
úgy az első, mint a második félévben 4 hallgató.
Az I-ső alapvizsgára jelentkezett 110, kik közül képesíttetett : egyszerűen 70,
felfüggesztetett 27, visszavettetett 13. A megvizsgáltak között volt: rendes joghallgató
109, miniszteri engedély alapján vizsgázott 1. A vizsgálati díjat lefizette: egészen 101,
kétszeresen 8, háromszorosan 1.
A Il-ik alapvizsgálatra jelentkezett 89, kik közül képesíttetett: kitűnően 4,
egyszerűen 60, együtt 64. Felfüggesztetett 20, visszavettetett 5, együtt 25. A megvizsgáltak mind rendes joghallgatók voltak. A vizsgálati díjat lefizette: egészen 84,
kétszeresen 5. Az államtudományi államvizsgálatra jelentkezett 8, kik közül egyszerűen képesíttetett 7, felfüggesztetett 1. A jogtudományi államvizsgálatra jelentkezett 18, kik közül egyszerűen képesíttetett 10, felfüggesztetett 6, vissza vettetett 2.
A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 15, miniszteri engedély alapján vizsgázó 3. A vizsgálati díjat lefizette: egeszen
kétszeresen 3.
A jogakadémiai könyvtárban volt 1096 kötet, jelen évi gyarapodás 64 kötet.
A könyvtárt használta 120 hallgató. A joghallgatók segélyegyletének alaptőkéje volt:
a tanév elején 13.060 korona 44 fillér, a tanév végén 13.907 korona 34 fillér. Segélyül
kapott 12 tanuló 588 koronát. A jogakadémiai kiadványok és beadványok száma
az iktatókönyv szerint a tanév végével 3153. Miniszteri szabályrendelet érkezett 2.
Tanári értekezlet tartatott 15. A jogakadémiára vonatkozó részletes adatok a collegium közös évi értesítőjében közöltetnek.
Tudomásul szolgál.
5*
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26—33.

26. (G.) Felvétetett az aszódi algymnasium állami segélyeztetésé tárgyában
a vallás- és közoktatásügyi kormány s az illető iskolafentartó testület közt megkötött s úgy a pestmegyei esperesség, valamint a bányai egyházkerület által jóváhagyott előleges szerződés.
Kiadatik a tanügyi bizottságnak, lehetőleg még a jelen közgyűlés
folyamán való véleményezés végett.
27. (Gy.) Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő előterjeszti, hogy az egyetemes gyűlés oly szivélyes módon nyilvánította azon óhaját, miszerint ne valósítsa
meg egy már régen keletkezett elhatározását, hogy az egyetemes felügyelői tisztségről lemondjon, hogy a bizalom és szeretet nyilvánítása őt arra készteti, miszerint elhatározását egyelőre függőben tartva, megkísértse az egyetemes gyűlés szíves
támogatásával az egyház ügyeit továbbra is vezetni.
Szívesen vált volna meg most állásától, mert azon tudattal válhatott volna
meg, hogy teljes erejével és buzgósággal igyekezett egyháza ügyeit szolgálni, de
érzi azt, hogy ereje napról-napra fogy és nem tudja, miként lesz képes hivatását
a jövőben betölteni. Ismételten megköszöni az iránta nyilvánított tisztelő bizalmat
és kéri az egyetemes gyűlést, hogy a jövőben szives támogatással segítsék tisztének teljesítésében.
Az egyetemes gyűlés, egyetemes felügyelőt zajosan éltetve, mély
hálával és köszönettel veszi tudomásul azon kijelentését, hogy tisztében
továbbra is megmarad, és őszintén óhajtja, hogy állását az egyház javára
még hosszú ideig viselhesse, és ezen határozatának jegyzőkönyvileg is kifejezést ad.
28. (Gy.) Választandó lévén a jegyzői kar,
az egyetemes gyűlés közfelkiáltással világi egyetemes főjegyzővé
dr. Zsigmondy Jenőt, egyházi főjegyzővé Poszvék Sándort, világi jegyzőkké
dr. Győry Istvánt és dr. Lehotzky Antalt, egyházi jegyzőkké Händel Vilmost és Glauf Pált választotta meg. A jegyzői kar nevében dr. Zsigmondy
Jenő világi főjegyző a megválasztatásért köszönetet mondván, az egyetemes gyűlés ezt tudomásul veszi s a jegyzői kar újból való meghiteltetését
nem tartja szükségesnek.
29. (Gy.) Választandó lévén ügyész, főellenőr, pénztárnok és levéltárnok,
egyetemes felügyelő bejelenti, hogy dr. Röck Géza eddigi egyetemes főellenőr
továbbra nem hajlandó állását betölteni, arról egy hozzá intézett levélben lemondott.
Az egyetemes gyűlés ezen elnöki bejelentést tudomásul vévén,
közfelkiáltással ügyésznek Sztehló Kornélt, főellenőrnek dr. Zsigmondy
Jenőt, pénztárnoknak Bendl Henriket és levéltárnoknak Góbi Imrét választotta meg.
80. (Gy.) Az egyházunkat és az ev. református egyházat közösen érdeklő
ügyekre kiküldött bizottság tagjaivá közfelkiáltással megválasztattak:
báró Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi
Árpád, Ihász Lajos, dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál,
Gyurátz Ferencz, Zsilinszky Mihály, dr. Zsigmondy Jenő, br. Podmaniczky
Géza, Kubinyi Géza, Horváth Sándor (budapesti), Sztehló Kornél.
81. (Gy.) Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság elnökévé egyhangúlag
Zsilinszky Mihályt, alelnökévé dr. Wágner Gézát, tagjaivá Bachát
Dánielt, Bognár Endrét, Benka Gyulát, Gombócz Miklóst, Falvav Antalt,
Fischer Miklóst, Horvát Sándort (budapesti), Jezsovits Károlyt, Jeszenszky
Danót, Kapi Gyulát, dr. Mikler Károlyt, Händel Vilmost, dr. Petz Gedeont,
Raab Károlyt, Rácz Lászlót, Scholtz Gusztávot, Münnich Kálmánt, Meskó
Lászlót, Zsigmondy Gézát, Markusovszky Sámuelt, dr. Schneller Istvánt és
dr. Dobrovits Mátyást választotta meg, a bizottság jegyzője maradt Góbi Imre.
32. (Gy.) A theologiai akadémiai nagybizottság tagjaivá az egyetemes
gyűlés közfelkiáltással a következőket választotta meg :
báró Prónay Dezső elnöklete alatt, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel,
Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Zsilinszky
Mihály, Szentiványi Árpád, Ihász Lajos, Raab Károly, Hollerung Károly,
Horvát Sámuel, Poszvék Sándor, Bachát Dániel, Terray Gyula, Glauf Pál,
a theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből választandó
nyolcz és a theol. akadémia tanári karából választandó egy tag.
33. (Gv.) A lelkészvizsgáló bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak:
1. a dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Samarjav
Emil, dr. Dobrovits Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Fürst János, Hörk József,
Raffay Sándor; póttagjaivá: Hollerung Károly, Hacker Károly, Ebner
Gusztáv, Kovács Sándor;
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2. a dunántúli egyházkerületi osztály tagjaivá : dr. Rátz Ottó, 33—42.
dr. Berzsenyi Jenő, 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,
Kacziánv János;
4. a tiszai egyházkerületi osztály tagjaivá : dr. Schmidt Gyula,
dr. Benczúr Géza, Glauf Pál, Csiskó János, dr. Szlávik Mátyás, Draskóczy
Lajos; póttagjaivá: Czékus László, Zéman János, Kubinyi Albert, Mayer Endre.
34. (Gy.) Az alkotmány- és jogügyi bizottság tagjaivá
közfelkiáltással megválasztattak: egyetemes felügyelő elnöklete
alatt a négy egyházkerületi felügyelő, vagy ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő,
négy püspök, Fabiny Teofil, Beniczky Árpád, gróf Zay Miklós, Barcza
Géza, Bélák István, báró Podmaniczky Géza, dr. Zsigmondy Jenő, Szontágh Pál (gömöri), Händel Vilmos, Hering Lajos, Kund Sámuel, Horváth
Sámuel (téthi), Horváth Sándor (budapesti), Bachát Dániel, Terray Gyula,
Dianiska Andor és hivatalánál fogva tagja az egyetemes ügyész: Sztehló
Kornél.
35. (Gv.) Választandó lévén az egyetemes pénzügyi bizottság,
annak tagjaivá közfelkiáltással egyetemes felügyelő elnöklete alatt,
az egyházkerületi felügyelők és püspökök, Fabiny Teofil, Szontagh Antal
(nógrádi), Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, Schleifer Károly, Horváth
Sándor (budapesti), Schranz János, Haviár Dániel, br. Podmaniczky Gyula,
Scholtz Gusztáv, Góbi Imre, Láng Lajos választattak meg és hivataluknál
fogva tagjai az egyetemes főellenőr dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes
pénztárnok Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr Mikolik Gyula, az egyetemes ügyész Sztehló Kornél és az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője
Glauf Pál.
36. (Gy.) Az egyetemes számvevőszék
világi elnökévé Perlaky Elek, egyházi elnökévé Poszvék Sándor,
tagjaivá Farbaky István, Günther M. Vilmos, dr. Králik Lajos, Bachát Dániel,
Radvány István, Scholtz Gyula, Barcza Géza, Kubinyi Géza és Materny
Lajos közfelkiáltással megválasztattak.
37. (Gy.) Az egyetemes számvizsgáló bizottság tagjaivá, az egyetemes számvevőszék elnöklete alatt, közfelkiáltással megválasztattak :
Günther M. Vilmos, Laukó Károly, Földváry Elemér,f Glauf Pál.
38. (Gy.) A Hrabovszkv-alapítvány bizottság tagjaivá az egyetemes gyűlés
közfelkiáltással megválasztotta:
dr. Győry István elnöklete alatt, ifj. Bánó Józsefet, dr. Purgly
Sándort, Scholtz Gusztávot, Horváth Sándort és Góbi Imrét.
39. (Gy.) Az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság tagjaivá báró Prónay
Dezső és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt közfelkiáltással megválasztattak:
Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Ihász Lajos,
Poszvék Sándor, Laukó Károly, Raab Károly és Glauf Pál, az utóbbi úgyis
mint ügyvivő.
40. (Gy.) Az egyetemes főjegyző jelenti, hogy az egyetemes törvényszék
birái közül Laszkáry Pál, Rohonyi Gyula, Hevessy Bertalan, Kund Samu, Svehla
János, Stettner Gyula, Veres József, Csiskó János, Góbi Imre és Fischer Miklós
megbízatása ezen évben lejárt.
Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással megválasztotta Laszkáry
Pált, Rohonyi Gyulát, Hevessy Bertalant, Kund Samut, Stettner Gyulát,
Veres Józsefet, Csiskó Jánost, Góbi Imrét, Fischer Miklóst és Fürst Jánost
az egyetemes törvényszék biráivá.
41. (Gy.) Fürst János egyetemes törvényszéki biróvá választatván meg,
egyetemes felügyelő felhívja az eskü letételére.
Fürst János a zsinati törvényben meghatározott egyetemes törvényszéki birói esküt a gyűlés szine előtt letette.
42. (Zs.) Jelen jegyzőkönyv 5. pontja értelmében az egyetem czéljaira megvett üllői-úti háznak, illetve a jelenleg üresen álló, a Szentkirályi-utcza felé homlokzattal bíró telekrésznek esetleges beépítése határoztatván el,
az egyetemes közgyűlés az esetleg czélszerűnek mutatkozó építkezés előkészítésére egv tizenegy tagból álló bizottságot küld ki, azzal,
hogy az építkezés műszaki és pénzügyi oldalainak beható tanulmányozása
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"tán állapítsa meg azt, vájjon az építkezés az egyetemes egyház érdekében
fekszik-e, és igenlő esetben terjeszsze e részbeni véleményét az egyetemes
alkotmány- és jogügyi, valamint az egyetemes pénzügyi és a kiküldendő
építési bizottságokból álló együttes bizottság elé, a mely felhatalmaztatik
arra, hogy az építés foganatosítása iránt az egyetemes egyház nevében
véglegesen határozhasson és az e részben szükséges mindennemű intézkedéseket megtehesse.
Ehhez képest az egyetemes közgyűlés az építési bizottságba Laszkáry Gyula elnöklete alatt Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Ihász Lajos,
Sztehló Kornél, Günther Vilmos Mihály, Perlaky Elek, Zsigmondy Géza,
Kéler Napoleon, Peez Samu és Francsek Imrét választja meg és a bizottság
elnökét felhatalmazza arra, hogy az ügyrend értelmében jegyzőkönyvvezetőül esetről-esetre a jegyzői kar egy tagját hívhassa meg.
43. (H.) A m. évi jegyzőkönyv 37-ik pontjánál olvastatik a könvv- és levéltáros következő jelentése :
Az egyetemes könyv- és levéltárról, illetőleg a mult évi egyetemes gyűlés
óta való gyarapodásáról tisztelettel jelentem a következőket:
0 Méltósága, az egyetemes felügyelő úr 11 csomó, összesen 33 darab,
különféle tartalmú, az 1894—1898. évekből való iratot küldött be a levéltárba,
melyeket a megfelelő fasciculusokba helyeztem el. Dr. Zsigmondy Jenő egyetemes
főjegyző úr beküldte a következő jóváhagyott okirarokat: a bányakerület szabályrendeletét az egyházlátogatásról, ugyanazét a kerületi háztartásról, a tiszai kerület
szabályrendeletét a lelkészválasztásról és a soproni főgymnasium államsegélyszerződését ; — továbbá a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének kéziratát és három
eredeti példányát s a mellékleteket, összesen 37 darabot, illetőleg csomót; — végül
a jegyzőkönyvbe szószerint felvett eredeti jelentéseket és miniszteri leiratokat. —
Ugyancsak a főjegyző úr beküldte a közép- és felsőiskoláknak a Róth-Teleki-ösztöndíjra vonatkozó felterjesztését az 1901—1902. iskolai évről.
A levéltárba még beküldettek : a tiszai egyházkerület 1902. évi gyűlésének
jegyzőkönyve; a békési egyházmegyének 1902. évről két rendbeli, a budapestinek
egy, a barsi egyházmegyének két jegyzőkönyve (1901—1902); — a Baldácsy-alapítvány ügyvivőjének 1901. évi jelentése, az egyetemes gyámintézet 1901-iki számadása, a középiskolák Értesítői 1901—1902. évről.
A könvvek közé újabban a következő művek soroztattak be: D. Martin
Luther's Werke. Band 23, 25. Weimar, 1901—1902 (vétel); — A herczegszőllősi
kánonok. Irta Mohos Gyula. Budapest, 1901 ; — Dr. Luther Márton három irata.
Dr. Masznyik Endre és Stromp Lászlótól. Budapest, 1901 (a Prot. írod. Társ. kiadványai); — A dunáninneni egyházkerület szabályrendeletei. Irta Händel Vilmos.
Selmeczbánya, 1901 ; — A dunáninneni egyházkerület névtára. Balassa-Gyarmat,
1902; — A bányai egyházkerület névtára. Szentes, 1901; — Jézus csodái. Irta
Korén Pál. Békés-Csaba, 1902 (a szerzők, illetőleg a főt. püspök urak útján).
A könyvtár részére a jelentésemben évről-évre előforduló lapok és folyóiratok most is járnak : az Evangélikus Egyház és Iskola, az Evangélikus Népiskola,
Protestáns Szemle, Evangélikus Családilap és a Gyámintézet.
Még eg\ adományról kell számot adnom. Striegel József fogarasi gvmn.
tanár úr, dr. Schneller István úr közvetítésével, az ismert nevű egyháztörténetíró,
Klein Sámuel hagyatékából a következő érdekes és értékes kéziratokat és nyomtatványokat küldte ajándékba az egyetemes könyv- és levéltárnak : Rezik János
Theatrum Eperjesiense czímű művének másolata 1753 (kézirat); Klein Sámuel:
Tentamen Juris Eccl. Evangelicorum in Hungaria, 1831 (kézirat); Handbuch der
Geschichte von Ungarn. Von Samuel Klein. Leipzig und Kaschau, 1833 ; — Die in
meiner Geschichte von Ungarn durch den Censor gestrichenen Stellen aus dem
Original-Manuscript (kézirat) ; — Meine Gelegenheits — nicht Gedichte, sondern —
Reime, 2. füz. (kézirat); — egy csomó, Klein Károlyra és Ernőre vonatkozó irat
(bizonyítvány, levél stb.); — Gespräche zwischen Roessner und Loyola (hely nélkül)
1725; — Grundriss d. Gesch. d. christl. Kirche. Von Spittler. Göttingen, 1791; —
Essai sur le despotisme. Par Gabriel Honoré Riquetti-Mirabeau. Paris, 1792; —
Welt- und Völkergeschichte. Von Chr. D. Beck. I-ter Theil. Leipzig, 1789; - Der
Messias. Erster Band. Wien, 1775; — Verzeichniss aller Römischen Bischöfe und
Päpste. Von J. G S. Leipzig, 1780.
Tisztelettel indítványozom, hogy az egyetemes gyűlés Striegel József és
dr. Schneller István uraknak az adományért köszönetét nyilvánítsa.
Az összes felsorolt iratokat és nyomtatványokat rendeztem, elhelyeztem
és katalogizáltam.
Az egyetemes közgyűlés, a levéltáros javaslatához képest, köszönetét fejezi ki az adományozó Striegel József tanárnak s az adományt
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közvetített dr. Schneller Istvánnak; egyebekben pedig a jelentést tudo- 44—46.
másul veszi.
44. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 38-ik pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogv a gróf Teleky-Róth Johanna-féle ösztöndíjak, számszerint hatvan, az
1901/1902. tanévre 70 koronával kiosztattak.
Tudomásul szolgál.
45. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 39. pontjánál jelenti Sommer Gyula váczi
lelkész, hogy az ottani orsz. siket-néma intézetben, az 1901/1902. tanévben" összesen
18 ág. hitv. ev. növendék volt felvéve s megfelelően hitoktatásban s vallásos gondozásban részesült.
Tudomásul szolgál.
46. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 41. pontjánál olvastatott a számvizsgáló
bizottság jegyzőkönyve, melv szerint az egyetemes egyház 1901. évi pénztári számadása, valamint az ebből a számvevőszék egyházi elnöke által összeállított kimutatás összehasonlíttatván, azzal teljesen megegvezőnek találtatott; továbbá jelenti
a bizottság, hogy a Bendl Henrik egyetemes pénztáros által 1901. évi január 1-től
deczember 31-ig vezetett számadást tételről-tételre átvizsgálván, azt rendben találta.
Ezen számadás szerint :
1. Az egvetemes egvház folyószámláján bevétel
. .
.
*
kiadás.
pénztári maradvány . .

13.226 kor. 12 fii.
8328 „ 73 „
4897 kor. 39 fii.

2. A gróf Teleky-Róth Johanna-alapítványnál
bevétel .
\ .
kiadás
Pénztári maradvány . .

4726 kor. 20 fii.
4200 „ — „
526 kor. 20 fii.

3. A theologia akadémiai alapnál bevétel . ;
3306 kor. 08 fii.
kiadás . .
3454 A — „
_
Túlkiadás
147 kor. 92 fii.
mely a theologiai akadémiai tartalékalapból fedeztetett.
4. Az egyetemes egyházi közalapnál bevétel . 272.929 kor. 68 fii.
kiadás . 148.952 „ 33 „
Pénztári maradvány . . 123.977 „ 35 fii.
5. Az egyetemes egyházi nyugdíjintézetnél
bevétel . . 1 " . .
!
148.339 kor. 48 fii. tőkésített összeggel
együtt kiadás
Pénztári maradvány . .

156.836 kor. 05 fii.
156.836
—

„

05 „
—
,

6. Lissovényi László-alapítványnál bevétel . .
kiadás . .
Pénztári maradvány . .

2949 kor. 22 fii.
— „ —
2949 kor. 22 fii.

7. Zelenay Gedeon-alapítványnál bevétel .
a theol. akadémia javára kiadás . . .
Tőkésített maradvány

1155 kor. 19 fii.
1000 „ — „
155 kor. 19 „

8. Szinovitz Lajos-alapítványnál bevétel .
kiadás .
Tőkemaradvány
.

.
.
.

. . 123.174 kor. 40 fii.
. .
—
—. . 123.174 kor. 40 fii.

9. A zsinati költségek számláján bevétel
. .
az előző évről maradt túlkiadás . . . .
úgy hogy e túlkiadás leapadt

14 kor. — fii.
157 „ 30 „
143 kor. 30 fii.-re.

10. Az ezredéves pályaműre befolyt adományok
számláján bevétel
.
kiadás
Tőkemaradvány . . .

3967 kor. 21 fii.
—
3967 kor. 21 fii.

11. A theol. akadémiai tartalékalapnál tőke volt
a theol. akad.folyószámlán hiány fedezésére
Tőkemaradvány
. . .

5278 kor. 84 fii.
147 „ 92 „
5130 kor. 92 fii.
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12. Az egyetemes közalap tőkeszámlája:
maradvány az előző évről
ugyanazon alap folyószámlájától . . .
egyéb bevétel
bevétel
kiadás
Tőkemaradvánv .

247.026 kor. 16 fii.
22.515 „ 13 „
2342 „ - ..
271.883 kor. 29 fii.
271.883 kor. 29 fii.

13. Kegvdíj-alap, a nvugdíjintézeti foJvószámlá1
' tói bevétel \ V . . . . \ . . .
kegydíjak czímén kiadás
Tőkésített pénztári maradvány

9600 kor. — fii.
581 „ 66 „
9018 kor. 34 fii.

14. Segédlelkészi kongrua 1900. és 1901. évre:
bevétel . . .
!
kiadás
Tőkésített pénztári maradvány

16.500 kor. — fii.
500
— „
16.000 kor. — fii.

15. Hrabovszkv Zsigmond-alapítvány letétszámláján:
tőkemaradvánv az előző évről a magvar
földhitelintézetnél letétben . . . ! . 170.200 kor. — fii.
az alapítványi gondnok és földhitelintézet
által beszerzett záloglevelek névértéke
6800 „ — „
bevétel
177.000 kor. — fii.
kiadás
—
—
Tőkemaradvány . . 177.000 kor. — „
Vagyonállás 1901. deczember
31-én:
1. Az egvetemes egvház szabad rendelkezésű tőkéje 7
89.303 kor. 58 fii.
Bauhofer György-alapítvány . . .
302 „ 62 „
89.606 kor.
Elhelyezve : br. Prónay Gábor régibb
alapítványában
840 kor. — fii.
br. Prónay Dezső alapítványa br. Prónay
Gábor emlékére 5%
4000 „ — „
Kroll Vilmos kötvényén 6% . . . .
1821 „ 64 „
Magyarjelzálog-hitelbankzáloglev.472%
8200 „ — „
M. orsz. központi takarékp.
„
4V»%
2400 „ — „
Kisbirt. orsz. földhitelint.
„
5% .
17.200 „ — „
Kisbirt. orsz. földhitelint.
„
4V2%
6000 „ — „
Egyesült bpesti főv. tpénztár „
472%
18.600 „ — „
Magyar földhitelintézeti
„
47*%
30.2(H) „ — „
Takarékpénztárban
344 „ 56 „
89.606 kor. 20 fii.
2. Az egyetemes egyház tartalékalapja
7610 kor.
Elhelyezve : A bányai egyházkerületnek
15 évre adott kamatnélküli kölcsön .
6000 kor. — fii.
M. orsz. központi takarékp. zálogl. 472%
1000 „ — „
Kisbirtok, orsz. földhitelint.
„ 5% .
400 „ — „
Magyar földhitelintézet]
„
4% .
200 „ — „
Takarékpénztárban
10 „ 60 „
7610 kor. 60 fii.
3. Gr. Telekv-Róth Johanna-alapítvány tőkéje
90.348 kor.
Elhelyezve: M. földteherment. kötv. 4%
23.400 kor. — fii.
4600 „
Magyar jelzáloghitelbank záloglev. 4V2%
1400 „
M. orsz. közp. takarékp.
„
41/«"/«
V
15.000 „
Kisbirt. orsz. földhitelint.
„
5% .
10.000
y>
»
»
»
v
4Ví%
20.600
Egyesült bpesti főv. tpénztár „
4 72%
V
15.000
Magyar földhitelintézeti
„
47« •
57
348 „
Takarékpénztárban
»
90.348 kor. — fii.
Átvitel
187.564 kor.

20 fii.

60 fii.

— fii.

80 fii.
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4. Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány tartaléktőkéje . . .
Elhelyezve :
Kisbirt. orsz. földhitelint. záloglev. 5% .
1600 kor. — fii.
Magy. orsz. közp. takarékp. „
41/,%
1000 „ — „
Takarékpénztárban
88 „ 24 „
2688 kor. 24 fii.
5. A theol. akad. alaptőkéje 64.005 K 39 fii.
Busbak Ádám hagyom. . 4000 „ — „
Elhelvezve :
Magv. jelzáloghitelbank záloglev. 47,%
6000 kor. — fik
M. orsz. központi tpénztár „
47,%
2000 „
Egyesült bpesti főv. tpénztár „
472%
8400 „
„
Kisbirt. orsz. földhitelint.
„
5% . 30.000 „ — „
Magyar földhitelintézeti
Takarékpénztárban

„

47-27o

12.200

4% .

9400 „ — „
5 „ 39 „
68.005 kor. 39 fii.

6. A theol. akadémiai alap tartaléktőkéje
Elhelyezve :
M. orsz. közp. takarékp. záloglev. 47s%
Kisbirt. orsz. földhitelint.
„
5% .
Egyesült bpesti főv. tpénzt. „
. .
Takarékpénztárban

„

.

68.005 kor. 39 fii.

— „

5130 kor. 92 fii.
1000 kor. — fii.
2000 „
5?
2000 „ —
130 „ 92 „
5130 kor. 92 fii.

7. Az egyetemes egyházi közalap tőkéje
Elhelyezve :
M. orsz. közp. takarékp. záloglev. 4Va'% 64.000 kor. — fii.
Kisbirt. orsz. földhitelint.
*
47»%
70.000 „ — »
Egyesült bpesti főv. tpénztár „
47*%
4000 „ —
Magyar földhitelintézeti
„
4% • 131.000 „ — »
Takarékpénztárban
2883 „ 29 „
271.883 kor. 29 fii.
8. Az egyetemes nyugdíjintézet tőkéje
Elhelyezve :
Kisbirt. orsz. földhitelint. zálogl. 47>%
32.000 kor. — fii.
Egyesült bpesti főv. tpénztár „
47a7o 230.000 „ — ..
Magy. orsz. közp. tpénztár „
4V270
30.000 „ — „
Magyar földhitelintézeti
„
4% . 221.800 „ — „
Takarékpénztárban
83.381 „ 60 „
597.181 kor. 60 fii.
9. Lissovénvi László-alapítvány tőkéje
Elhelvezve :
Kisbirt. orsz. földhitelint. záloglev. 5%
2000 kor. — fii.
Takarékpénztárban
949 „ 22 „
2949 kor. 22 fii.
10. Zelenay Gedeon-alapítvány tőkéje
Elhelyezve :
M. orsz. közp. takarékp. záloglev. 4 7 a 7 o
600 kor. — fii.
Kisbirt. orsz. földhitelint.
5% .
15.000 „ — „
»
»
v
»
4Va7o
2200 „ — „
Egyesült bpesti főv. tpénztár „
4727o
2000 „ — „
Magyar földhitelintézeti
„
4% •
4200 „ — „
Takarékpénztárban
685 „ 05 „
24.685 kor. 05 fii.
11. Szinovitz Lajos-alapítvány tőkéje
Elhelyezve:
Jurenák József birtokvételári hátr. 57o
34.000 kor. — fii.
Ugyanaz Prickel Mária életjár. bizosit.
12.000 „ — „
Átvitel

187.564 kor. 80 fil. 46.
2688 kor. 24 fii.

271.883 kor. 29 fii.

597.181 kor. 60 fii.

2949 kor. 22 fii.

24.685 kor. 05 fii.

123.174 kor. 40 fii.

46.000 kor. — fii. 1,283.262 kor. 91 fii.
10

Athozat .

Magyar jelzálog-hitelbank
Egyesült bpesti főv. tpénztár
M. orsz. közp. takarékpénz.
Magyar földhitelintézeti
Takarékpénztárban

„
„
„
„

5% .
47.%
4% .
47.%
47.%
4% .

46.000 kor. - fil. 1,283.262 kor. 91 fii.
11.000
16.000
8000
6000
27.000
4000
5174

„

40 „

123.174 kor. 40 fii.
12. Az ezredéves pályaműre befolyt adomány tőkéje
. . .
Elhelyezve : Takarékpénztárban. . .
3967 kor. 21 fii.
13. A brassói magyar egyház letétje
Elhelyezve : Takarékpénztárban . .

.

600 kor. — fii.

14. Kegydíj-alap (új) . . . .
•
Elhelyezve: Takarékpénztárban.

.

.

9018 kor. 34 fii.

15. Segédlelkészi kongrua-alap (új)
Elhelyezve : Takarékpénztárban .

.

.

16.000 kor. — fii.

3967 kor. 21 fii.
600 kor. — fii.
9018 kor. 34 fii.
16.000 kor. — fii.

16. Az egyetemes egyház folyószámláján
Elhelyezve : Takarékpénztárban . . .
Készpénzben
Követelésekben . . . .

4897 kor. 39 fii.
4000 kor. — íil.
754 „ 09 „
143 „ 30 „
4897 kor. 39 íil.

17. Gr. Teleky-Róth Johanna-alap folyószámláján
Elhelyezve: Készpénzben
526 kor. 20 íil.

526 kor. 20 íil.

18. Az egyetemes egyházi közalap folyószámláján . . . .
Elhelyezve :
Takarékpénztárban 57.567 kor. 92 fii.
Készpénzben . . . 66.409 „ 43 „ 123.977 kor. 35 fii.

123.977 kor. 35 fii.

19. A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítvány letétje papírokban

177.000 kor. — fii.

Az összes vagyon 1901. deczember 31-én .

. 1,619.249 kor. 40 fii.

Vagyongyarapodás
az előző év eredményével szemben, melv . . . 1,406.123 kor. 40 íil.
213.126 „ — „
Szaporodás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

mutatkozik a következő tételeknél

Gr. Teleky-Róth Johanna-alpítvány tőkéjénél . . .
A theologiai akadémiai alap tőkéjénél
Az egyházi közalap tőkéinél
„
„
„
folyószámláján
Az egyetemes nyugdíjintézet tőkéjénél
Lissovényi László-alapítvány
,,
Zelenay Gedeon-alapítvány
„
Szinovitz Lajos-alapítvány
„
Az ezredéves pályaműre befolyt adomány tőkéjénél
Kegy díj-alap (új) tőkéjénél
Segédlelkészi kongrua-alap (új)
Az egyetemes egyház folyószámláján
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány tőkéje

155
435
24.857
689
148.339
132
155
5267
152
9018
16.000
1420
6800

fii.
kor.
„
»
„ 13 V
15 n
„ 48
„ 66 ??
„ 19 j)
„ 03 )7
„ 58 V
„ 34 »
„
V
„ 01 n
„
n
— —

—

—

213.421 kor. 57 fii.
Apadás

van :

1. A theologiai akad. alap tartaléktőkéinél
2. Gróf Telekv-Róth Johanna-alapítvánv
folyószámláján
\
Tiszta

szaporodás

147 kor. 92 fil.i
,
147 „ 65 fil.l

295 kor. 57 fii.
213.126 kor. — fii.
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Az 1,619 249 kor. 40 fil. vagyon a következő értékekből
1. Kötelezvények és követelések
Br. Prónav Gábor és Dezső alapítólevele' 5%
Kroll Vilmos örököseit terhelő kölcsön 6%
Jurenák Józsefnét terhelő birtokvásárlási ár 5%
Jurenák Józsefnét terhelő Prickel Mária
életjáradéka
Zsinati költségek számláján . . . .
A bányai egyházkerületet terh. kölcsön

áll:
58.804 kor. 94 lil.

4840 kor. — fii.
1821

„

64 „

34.000

„

— „

12.000 „
143 „
6000 „
58.804 kor.

2. Értékpapírok
Magv. jelzálog-hitelbank záloglev. 47*%
26.800 kor.
Magy. orsz. közp. tpénztár
„
4VÍ% 130.400 „
M. kisb. orsz. földhitelint.
„
5% .
94.200 „
M. „
„
„
„
4%% 148.400 „
Egvesültbpestifőv. tpénztár „
47«% 291.600 „
Magyar földhitelintézeti
„
4% . 415.800 „
Mag'y. földtehermentesítési kötvények .
23.400 „
Hrabovszky Zsigmond-alap. értékpap. 177.000 „
1,307.600 kor.
3. Takarékpénztáriig kezelt összeg
Cheque-számla az egyesült budapesti
fővárosi takarékpénztárnál 4% . . 184.835 kor.
Folvószámla a Magvar földhitelintézetnél 3% . .
319 „
185.154 kor.
4. Készpénzben

— »
30 „
— »
94 fii.
1,307.600 kor. — fii.
— fii.
— „
— „
— „
— „
— „
— „
— „
— fii.
185.154 kor. 74 lil.
— fii.
74 „
74 fii.
67.689 kor. 72 fii.
1,619.249 kor. 40 fii.

Az egyetemes közgyűlés a számvizsgáló-bizottság ezen jelentése
alapján, a számadást és kimutatást tudomásul veszi és Bendl Henrik pénztárost az 1901. évi január 1-től 1901. évi deczember 31-ig vezetett és szabályszerűen megvizsgált számadására nézve, a szokásos fentartással, a további
felelősség terhe alól fölmenti.
47. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének ugyanazon pontjánál a számvevőszék az egyházkerületek 1901. évi számadásai felülvizsgálásáról a
következőket jelenti:
Tárgyaltattak az egyházkerületeknek 1901. évi számadásaiknak felülvizsgálásáról szóló jelentések. Ezek szerint :
a) a dunántúli egyházkerület m. é. zárszámadásához csatolva van a vagyonleltár, melyben az ingatlanok is nyilvántartva vannak. A vagyon-leltár az egyházkerület vagyoni állapotáról világos képet nyújt. A 14 különböző pénztár forgalmi
bevétele volt 668.436-50 korona, kiadása 638.665*86 korona, év végén a maradvány
29.77064 korona. A tőke 1,158.850 29 korona összegre emelkedett s leginkább az
alapítványok javára 37.543 18 koronával gyarapodott. A tiszta vagyon 1901. decz.
31-én 1,646.820-02 korona. A számadás világos, átlátszó s kifogástalan kezelésről
tesz bizonyságot;
b) a tiszai egyházkerület számadása alakilag pontosan van vezetve, jól
csoportosítva s így könnyen áttekinthető. Ezen számadás érdemére nézve figyelemreméltó, hogy a pénztári forgalom igen nagy; az 1901. évben 445.460 koronára
rúgott. A kerület vagyon-állapota az 1901. évi decz. 31-én 949.255" 11 korona, gyarapodott 11.707 53 koronával. Ezen vagyon legnagyobb része (72*4%) kötvényekben
van elhelyezve, hátralékokban és folyószámlán 28.550 korona. A tőke átlag 5-6%-ot
jövedelmezett. Azonban nem lett betartva a kölcsönök kiadásánál azon törvényes
intézkedés, mely szerint kötvényeknél csak pupilláris biztosíték mellett adhatók
kölcsönök, továbbá az egyetemes közgyűlésnek azon határozata, hogy az értékpapírok elszámolásánál a névleges érték veendő a vagyon-mérlegbe, mert az árfolyamok szerinti érték vétetett fel. Az árvaházi alapnál a vagyon 51010 koronával apadt ;

46—47.

28
47—52.

c) a bányai egyházkerület számadása az egyetemes egyház számadása
mintájára van összeállítva kellő részletezéssel, világos és könnyen áttekinthető.
Külön van kimutatva az aszódi leánynevelő-intézet és a kerületi segélvző-intézet
számadása. A kerületi pénztár bevétele volt 56.184 69 kor., kiadása 52.431*51 kor.,
maradvány 375318 korona. A vagyon-állapot 389.092 38 kor., gyarapodott 5780 21
koronával. A vagyon záloglevelekben, földtehermentesítési és járadékkötvényekben
van elhelyezve. A segélyző-egvlet vagvona — legnagyobbrészt kötvényekben —
253.328-78 korona ;
d) a dunáninneni egyházkerület számadása áll: eredményszámla, vagvonmérleg és alapítványok részletes kimutatásából. Szakszerű, szépen csoportosított
összeállítás, azonban az egyes számláknak részletesebb kimutatása kívánatos. Hiányzik a Baldácsv-alap számlája és a Reischel-féle alap számadása. Az eredményszámla
szerint volt à bevétel 27.002-75 kor., kiadás 22.342-14 kor., maradvány 4660 61 kor.
A vagyon 289.420 35 kor., leginkább értékpapírokban és takarékpénztárakban van
elhelyezve és nem egészen 41/20/(rot jövedelmez.
Tudomásul szolgál.
48. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 42. pontjánál
jelenti az egyetemes számvevőszék, hogy a horvát-szlavon esperességnek, a bányai
egyházkerület által reárótt cathedraticum és agentionale leszállítása tárgyában beadott felebbezése folytán, ítéletet hozott.
Tudomásul szolgál.
49. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyvi pontnál javasolja a számvevőszék, hogy
— tekintettel arra, hogv a tiszai kerületnél a kölcsönök pupillaris biztosítása figyelmen kívül hagyatott — a kerületek figyelme hivassék fel arra, hogy a tőkebiztosítás érdekében a kölcsönök csakis pupiílaris biztosíték mellett adhatók és adandók
ki, javasolja továbbá, hogy az értékpapírok az egyetemes közgyűlés határozata
értelmében a vagyonmérlegbe vétessenek fel, végül, hogy a dunáninneni egyházkerület a Reischel- és Baldácsy-alap jövedelmeiről is adjon kimutatást.
Ezzel kapcsolatban jelenti a dunáninneni egyházkerület püspöke, hogy a
Reischel-alapítvány jövedelmeinek kimutatása a kerületi gyűlés jegyzőkönyvében van.
Az egyetemes gyűlés a számvevőszék javaslatát magáévá tévén,
felhívja az egyházkerületeket, hogy a tőke biztosítása szempontjából és a
Zs. T. határozmányaihoz képest kölcsönöket csakis pupillaris biztosíték
mellett adjanak, és hogy az értékpapírok a vagyonmérlegbe vétessenek be.
50. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 46-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi
bizottság jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes pénztárnok által elkészített
1903. évi költségelőirányzatot" elfogadásra ajánlja.
Az egyetemes közgyűlés az 1903. évi költségelőirányzatot következőleg állapítja meg:
a)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szükséglet.

Tiszti díjak
Napidíjak és útiköltségek . .
Rendes évi segélyek . . . .
Házbér levéltári helyiségért .
Nyomtatványokra
Vegyesekre
Előre nem látott kiadások
Összesen .

2505 kor. 96 fill.
2000
756
400
1000
744
393 „ 64
7799 kor. 60 fill.

b) F e d e z e t .
1. Kamatokból

2. Négy kerület járulékaiból . . .
3. Hrabovszky-alap. kezeléseért . .
4. Az egyetemes pénztár kezelése
alatt levő alapítványok kezeléseért
Összesen .

4700 kor. - fill.
2000 „
»
700 „
J?
399 „ 60 „
7799 kor. 60 fill.

51. (Zs.) Jelen jegyzőkönyv 8. pontja kapcsán bejelenti Zelenka Pál tiszakerületi püspök, hogy felebbező Kovácsy Gyula időközben elhalálozván, felebbezése tárgytalanná vált.
Az egyetemes közgyűlés e bejelentést tudomásul veszi.
52. (Zs.) Jelen jegyzőkönyv H. pontja kapcsán bejelenti egyetemes felügyelő,
hogy az ülés kezdetén vette kézhez Masznyik Gyulának felebbezését, a mely azonban nem a püspök útján lett felterjesztve, hanem közvetlenül érkezett hozzá.

29
Az egyetemes közgyűlés Masznyik Gyula felebbezését, a mely nem 52—54.
az előírt úton lett felterjesztve, ez okból visszautasítja.
53. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 63. pontjánál jelenti a dunáninneni kerület,
hogy az 1901. évi közalapjövédelemből utalványozott 4000 korona közalapjövedelemből egyházak és misszióknak adatott 21 esetben 2700 korona, vallásoktatók
díjazására fordíttatott 9 esetben 1300 korona. Úgyszintén jelenti a tiszai kerület,
hogy az ugyanoly összegű közalapjövedelemből hozzávéve az 1900-iki készletből
700 koronát, vallásoktatóknak 10 esetben 1700 korona, misszióknak 5 esetben
3000 korona osztatott ki. Végül jelenti a bányai egyházkerület, hogy a közalapból
nyert 4000 koronából szegény egyházak és missziók segélyezésére 17 esetben 2000
korona, hitoktatók segélyezésére 16 esetben ugyancsak 2000 korona fordíttatott.
Tudomásul szolgál.
54. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 64. pontjánál felvétetett az egyetemes
pénzügvi bizottság jegyzőkönyve, a melyben a közalap 1902. évi jövedelmeiből a
tőkésítendő 20%-nyi levonások után felosztás alá kerülhető 127.556 koronán felül
az országos segély 20%-ának, vagyis 20.000 koronának kiosztását is javasolja azzal,
hogy az országos segély e 20°/o-a ezúttal ne tőkésíttessék, hanem esetleg jövőben
a nagyobb államsegélyből a közalapnak megtéríttessék. Az így kiosztható 147.556
koronára nézve a következő javaslatot terjeszti elő ; utalvánvoztassék ki :
1. A selmeczi lyceum részéra a Zs. T. határozmányai értelmében .
5.000 kor.
2. Az egyetemes theologiának
10.000 „
3. A dunántúli kerületnek a kikebelezett fehér-komáromi egyházmegyéért kárpótlásul
1.300 „ i / ^
4. A püspökök mellé egyenként 1600 korona díjazással és 800 kor. ,
úti- és lakbérátalánynval
alkalmazott nésy
misszionárius lel^ V1
o
kész javadalmazásának fedezésére
9.600 „
5. Ugyanazok után egyetemes nyugdíj intézeti járulék fejében 24 koronájával
96 „
6. Az egyetemes nyugdíjintézet javára
48.000 „
7. Ugyanannak kegydíj-alapra
9.600 „
8. A soproni tanítóképző-intézet javára
2.400
9. A selmeczi tanítóképző-intézet javára
1.800
10. A szarvasi tanítóképző-intézet javára
1.800
11. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi tanítóképző-intézet és főiskola fentartására
7.000 il
12. A soproni theologiai intézetnek
2.1601/^,
13. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő-intézete javára
2.700 „
14. A bányai kerület aszódi leánynevelő-intézete javára
2.700 „
15. A dunántúli kerület kőszegi leánynevelő-intézete javára . . . .
2.700/" „
16. A dunáninneni kerületben a Modoron létesítendő leánynevelőintézet javára
2.700 „
17. A Luther-társaságnak
•
1.000 „
18. A dunántúli egyházkerületnek a zágrábi egyház segélyezésére .
1.000^<,
19. Vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére egyházkerületenként 4000 korona, összesen
36.000 „
Összesen . . . 147.556 kor.
j

Az egyetemes közgyűlés a bizottság összes javaslatait elfogadja és
a segélyösszegeket a bizottság előterjesztéséhez képest 1903. évi január 1-én
íizetendőleg ezennel kiutalványozza, egyúttal a vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott 36.000 korona összegnek
részletes kiosztására a segélykérvények 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.
Egyúttal felhívatnak az egyházkerületek, hogy a jövő évig terjeszszenek fel részletes kimutatást a missziói és hitoktatási szükségleteikről,
különösen kimutatva azt is, hogy mennyivel járul az állam a vallásoktatás
ellátásával járó költségekhez.
Végül kimondja az egyetemes közgyűlés, hogy miután az előző
javaslat elfogadásával a közalapnak rendelkezésére álló összes jövedelmei
kiosztás alá kerültek és így más czélok segélyezésére sein a közalapból,
sem az egyetemes egyház szabad rendelkezésére álló alapokból mi sem
fordítható, az egyetemes közgyűlés a beérkezett összes itt figyelembe nem
vett segélykérvényeket, oly értelemben mondja ki elintézetteknek, hogy
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azoknak ezúttal helyt adni nem lehetett. — Ezzel kapcsolatban pedig,
figyelemmel arra, hogy a segélyösszegek az egyházkerületeknek adatnak
ki és a beérkező segélykérvények méltatása és elintézése amúgy is az
egyházkerületek elnökségének feladatát képezi, felhivatnak az egyházkerületek, hogy a segélykérvényeket jövőben ne terjeszszék fel az egyetemes
közgyűléshez, hanem intézzék el azokat saját hatáskörükben.
55. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 66-ik pontjánál jelenti a tiszai egyházkerület, hogy a congruára jogosult lelkészek mellé alkalmazandó segédlelkészek
javára kiutalt összeg igénybe nem vétetett, hanem letétben marad. — A dunáninneni egyházkerület jelenti, hogy a podluzsányi, losonczi és csicsói congruás lelkészek részesültek a segélyben, végül a dunántúli egyházkerület jelenti, hogy a
büki, nemeskéri, balfi, alsólövői, dobronyi és sikátori congruás lelkészek szorultak
segédlelkészre.
Tudomásul szobái.
o
56. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv (58-ik pontjánál fölvétetett az arad-békési
egyházmegyének a nagygeresdi egyezségnek az úrvacsora kiszolgáltatására vonatkozó határozmányainak revisiója tárgyában tett, a bányai egyházkerület által felterjesztett előterjesztése.
Az egyetemes közgyűlés mult évi jegyzőkönyvének 68-ik pontja
alatt hozott határozatára utal.
57. (H.J A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság az alapítványi szabályok értelmében jelenti a következőket :
aj Az alapítvány tőkéje volt 1900 végén . . 170.670 kor. 46 fill.
1901. évi szaporodás
6.833 „ 92 ,,
Az összeg 1901 végén . 177.504 kor. 38 fill.
b) A bizottság — fentartva az egyetemes számvevőszék részére a pénztárban őrzött értékek megvizsgálását — megadta Bendl Henriknek, mint az alapítvány gondnokának a felmentést.
c) Az 1901—1902. tanévre kiadta a bizottság, a végrendelet c) pontja értelmében, a 800 koronára felemelt ösztöndíjat Remete Aladárnak, a Ludovika-Akadémia első tanfolyamu növendékének.
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi.
58. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 72. pontjánál a püspökök, mint az egyetemes
lelkészvizsgáló bizottság kerületi osztályainak elnökei jelentik, hogy a mult közgyűlés óta lelkészi képesítést nyertek:
a) a dunáninneni
egyházkerületben:
Fajnor Dusán, Reif Pál, Delinga
Sámuel, Jamriska János; — b) a dunántúli
egyházkerületben:
Gyalog István,
Horváth Sándor, Kovács Zsigmond, Laucsek Miklós, Seregély Béla ; — c) a bányai
egyházkerületben:
Csaplovics János, Chugyik Pál, Podhraczky János, Jahn Jakab,
Hamrák Béla, Möhr Henrik; — d) a tiszai egyházkerületben:
Hárman Czirill,
Kalanda Gyula.
Tudomásul szolgál.
59. (H.) Olvastatik az e. e. e. gyámintézet következő évi jelentése:
Magyarhoni e. e. e. gyámintézetünk 42-ik évi közgyűlését folyó évi szeptember 14-én Kőszegen, Vasvár megy ében tartotta, közelből és távolról, városból és
faluról nagyszámban összesereglett ünneplő közönség áhítatos részvétele mellett.
Tehát ünnepnek vette, ünnepnek tartotta úgy a város, mint a vidék népe, hogy a
magyarhoni e. e. e. gyámintézet vándorútján őket is felkereste.
Az ünnep fényét nagyban emelte, a meghatottság egyre nagyobbodott,
mikor a végbement megható isteni tisztelet és az elnöki megnyitó után sorra megjelentek az áldozni szeretők, ifjak és öregek, hogy lerakják ajándékaikat mint hajdan
az ifjú keresztények az apostolok lábainál, a szegények számára. Elől jártak a
soproni evang. lyceum ifjai, kiknek nevében Németh Károly theologus az ünnepre
megjelent többi társai, a fiatal Timotheusok élén, szép beszéddel, örömtől sugárzó
arczczal letett a közgyűlés asztalára 3 díszbibliát, azzal a kérelemmel, hogy adassék
ajándékba oly szegény egyházközségeknek, melyek éhezik és szomjúhozzák az igazságot. — Utánuk mint egy Simeon, úgy emelkedett fel szólásra Stettner Gyula, a
vasi felső egyházmegye esperese, s a felsőlövői intézet ifjúsága nevében ő is átadott
a gyámintézetnek 3 clíszbibliát.
Majd Lőw Fülöp, a dunántúli egyhk. gyámintézet egyházi elnöke jelenti,
hogy a lipcsei G. A. főegylet grimmai gyűlése e mai ünnepi alkalomra 651 korona
32 fillért adott vele szegényeink számára, mely összegből 127 korona 57 fillért a
grimmai főpolgármester vendégtől-vendéghez menve maga gyűjtött össze az ottani
közebéden egy szegény magyarországi özvegy papné számára, hasonlóképen küldtek
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még szent edényeket is, — a württembergi
főegylet pedig 100 márkát küldött a 59—61.
zalai
missziónak.
Végül az elnökség bemutat egy levelet 50 koronás bankjegy tartalommal,
melynek írója dr. Kéler Zoltán, ki arra kéri az elnököt a levélben, hogy miután
ő személyesen nem teheti, kegyeskedjék helyette a levélhez mellékelt csekély ajándékösszeget a „nagy szeretetadomány "-hoz csatolni.
A magyarh. e. e. e. gyámintézetnek jóltevői voltak továbbá ez évben:
annyi egyházközség, iskola, női és ifjúsági gyámintézeteken kívül dr. Berzsenyi
Jenő, a dunántúli egyhk. gyámintézet új világi elnöke, ki gyámintézeti működését
az elnöki széken azzal kezdette meg, hogy 1000 koronás alapítványt tett Isten
dicsőségére, szegény felei gyámolítására ; — gróf Andrássy Dénes és neje, kik hét
szegény gömöri egyházközségnek s a rozsnyói leányiskolának összesen 28.000 koronát
ajándékoztak; — a rimamurány-salgótarjáni
vasgyár-egyesület,
mely Ózdnak
templom- és papiak-építésre 3000, Likérnek 1048 koronát adott; — Szász Coburg
góthai herczeg, gömöri nagybirtokos, ki a garamvölgyi
diasporának templomépítésre ingyen templomhelyet, azonfelül készpénzben 600 koronát és 1863 korona
értékben épitési anyagot ; — és, kit első sorban kellett volna említenünk : a német
Gusztáv Adolf-egvlet, mely egymaga 33.728 korona 36 fillérrel sietett segítségünkre
ez évben is, hogy égető sebeinket annál könnyebben orvosolhassuk.
Példát vett tőle a németországi vGotteskastenu
is, segélyforrásaikat ez
évben ők is újból megnyitották s ismeretes nyomorunkon, tíz egyházközségen és
öt szegény protestáns papi családon 3601 korona 15 fillérrel szívesen segítettek; —
egv újabb irgalmas samaritánusra is akadtunk ez évben, és ez : a „schweiczi egyházi segélyegylet", mely Szabadkának
94 korona 10 fillér segélyt juttatott.
Mind a négy egyházkerületi gyámintézet együttvéve 24.653 kor. 51 fillért
gyűjtött, a központ maga kamatokban és nyert évi segélyben 24.170 kor. 71 fillér
felett szabadon rendelkezett, melyból 4190 korona 53 fillért tőkésített, a többit
pedig segélyezésekre fordította. A legnagyobb segélyt, 1500 korona, Garamszeg és
Nyáregyháza
kapta, Baja 1108 korona 69 fillért kapott. 800—800 korona segélyben részesültek: Rutka, Csank, Zala-Egerszeg, Kún-Taplócza.
32 egyházközség
100—100 korona segélybén részesült ; — a női és ifjúsági egyletek ajándékában
a diakonissa-intézetek
részesültek; — a Leopoldianum kamatai, 3680 korona, felosztatott a négy felsőbb leányiskola, két Theol. Otthon és négy szegény egyházközség között, nevezetesen: S.-A.-Ujhely, Ozd, Pribilina és Nagy-Károly között.
A gyámintézet vagyona a mérlegszámla szerint 1901. év végén: 233.417
korona 18 fíllér. — Legyen e helyen is bejelentve, hogy a bányakerületi gyámintézetnél Laukó Károly helyét 12 évi hűséges szolgálat után Famler Gusztávnak
engedte át.
Nem mulaszthatjuk el végül, hogy egyúttal rá ne mutassunk arra a szomorú jelenségre is, hogy még mindig vannak egész egyházközségek, melyek vagy
semmit, vagy igen keveset tesznek a gyámintézet érdekében.
A közgyűlés mindezeket tudomásul véve, elismerését s köszönetét
fejezi ki mindazoknak, kik ez idő szerint is buzgólkodtak az áldásosán
működő intézet fejlesztésében s ajánlja azt továbbra is az egyházi testületek s a hívek buzgó pártfogásába.
60. (H.) Olvastatott a „Zpevnik"-bizottságnak, elnöke dr. Baltik Frigyes
püspök által beterjesztett következő évi jelentése:
A „Zpevnik" énekes könyv alapítványi vagyona 1901. évben 484 korona
31 fillérrel szaporodott, tehát összege 23.637 korona 45 fillér. Azonkívül az Agenda
kiadására tartalékalap 800 korona. Az eredményt megállapította a számvizsgáló
bizottság; az értékek Raab Károly barsi esperes által kezeltetnek. Az énekes könyvnek az 1901. évre szóló 51 példánya szétosztatott: budapesti kerepesi úti egyháznak
10, Salgó-Tarjánnak 10, Nemes-Kosztolánynak 8, balassa-gyarmati szegényeknek 6,
Körmöczbányának 5, bácsi diasporának 5, Rózsahegynek 5, Veres leányegyháznak 2.
Tranoscius énekes könyvből adatott: 12 példány, a Luther Kis Kátéjából 50 példány.
Azonkívül kiadott a bizottság vallásos füzeteket 3000—3000 példányban, és pedig:
„A ki hitét eladta" és a „Jó tett áldást hoz" ismeretes, hasznos iratkakat, a melyekből 500—500 példányt a Luther-társaság rendelkezésére bocsátott. — Luther és
Melanchton életrajzából s egynehány más vallásos könyvből most nagyobb menynyiség kerül szétosztás alá.
Tudomásul vétetik.
61. (H) Olvastatik a Luther-társaság következő jelentése:
Midőn a Luther-társaság tevékenységének mult évi eredményéről kötelességszerűen beszámolunk, mindenekelőtt örömmel jelenthetjük, hogy társaságunk
ügyei szellemileg és gazdaságilag is örvendetes arányban fejlődnek.
5*

62.

Tagjaink száma a lefolyt évben 206-tal szaporodott, úgy, hogy most már
1106-ra növekedett; különösen örvendetes az alapító-tagok szaporodása. Tavaly
volt 48, most már van 80.
A társaság készpénz-vagyona az 1901. év végével 22.782 korona 65 fillér;
a Hornvánszky-czégnél bizományban levő kiadványaink értéke 36.701 kor. 98 fillér,
melylyel együtt a Luther-társaság vagyona immár jóval felülmúlja az 50.000 koronát.
Hálás köszönettel tartozunk a m élt. és főtiszt. Egyetemes Közgyűlésnek,
valamint mind a négy Egyházkerületnek azon tetemes évi segélyért, melyben a
társaságot részesítették és a mely által, ha állandóan ily támogatásban fogunk
részesülni, nemsokára azon kellemes helyzetben leszünk, hogy kiadványainkat, ha
nem is teljesen ingyen, de legalább igen leszállított áron adhatjuk népünknek hitélete fejlesztésére és nemesbülésére.
A lefolyt évben kiadtunk 6 népiratkát és 6 nagyobb füzetet (köztük : dr.
Masznyik Endre: „Luther Arany mondásai "-nak I., II. füzetét és Kadlecsik János
morvaországi lelkész: „Karaffa Antal és az eperjesi vértörvényszék" ez. munkáját),
melyekkel együtt most már 76 kiadványunk van.
Ezeken kívül a tankönyv-vállalatot a Luther-társaság körén belül létesítettük olvformán, hogy tankönyvek kiadására évenkint a költségvetésben kiadványokra előirányzott összegnek legfeljebb fele fordítandó, és hogy a tankönvvek
egészen külön és önállóan kezeltessenek, főleg azért, hogy kimutatható legyen,
mennyire fejlődik a vállalat saját erejéből. A tiszta jövedelemből a lelkész- és
tanító-gyermekek segélyezésére fordítandó összeget egyelőre meg nem állapíthattuk,
de elhatároztuk, hogy ezen vállalat jövedelméből ilyen ezélra évenkint bizonyos
százalékot utalványozunk ki.
Ezen határozatok folytán megjelentek a folyó tanév elején a következő
tankönyvek: Geduly Lajos: Ev. Kátéja 3000 példányban. Famler G. A.: Kleiner
Katechismus-a 10.000 példányban. Bachát Dániel: Maly Katechismus 10.000 példányban és Zatureczky Adolf: Tót ABC-je 10.000 példányban.
A kiadványainkra vonatkozólag még meg kell jegyeznünk, hogy Bachát
Dániel főesperes hármat azokból lefordított tót nyelvre, melyeket aztán a „Zpevnik"társulat adott ki és belőlök 1250 példányt engedett át ingyen a Luther-társaságnak.
A jövő évre rendelkezésünkre állanak a következő munkák: dr. Masznvik
Endre: Dr. Luther aranymondásainak III., IV. füzete. Paulik János: „Anthologia".
Konfirmandusok emlékkönyvéül. — Porkoláb Gyula: „A wormsi országgyűlés".
Kriskó Pál: „A körmöczbányai iskolák története". Geduly Henrik: „A szentírás
ismerete". Dr. K. Lechler: Kitűnő Diaspora-Kátéjának magyar fordítása, stb.
Ujabb pályázatot kiírunk: „Egyházunk jóltevőinek és jeleseinek életrajzá"nak megírására és kiadjuk az Adorján Ferencz, Jausz Vilmos és Hetvényi Lajos
vallástanárok által hozzánk beküldött „Bibliai olvasókönyv" cz. munkát, ha az az
egyetemes tanügyi bizottság az Egyetemnek beterjesztendő javaslatának megfelel,
vagy annak megfelelőleg fog átdolgoztatni.
Ezeknek kapcsán jelentésünkben még meg kell említenünk, hogy a Társaság közgyűlése Raffay és tanártársai által kiadott „Theologiai folyóirat" költségeinek fedezésére egyelőre ideiglenesen 300 korona segélyt szavazott meg, ennek
ellenében azonban az „Ev. Családi Lap" mellékleteképen megjelent „Egyh. irodalmi
Értesítőjét" a folyó év végén beszünteti.
Végül jelentjük, hogy a Luther-társaság ez évi estélyét és közgyűlését az
E. E. E. Gyámintézetével egyidejűleg f. é. szept. 13., 14. napjain Kőszegen tartotta,
mely alkalommal többek közt dr. Tirtsch Gergely újpazuai lelkész nemes hévvel,
tudományos alapon, de mégis népiesen „a keresztyénség igazságát" fejtegette és
dr. Payr Sándor soproni theol. tanár: „Kőszeg és vidéke az ev. egyház történetében" czímű, feszült figyelemmel hallgatott, érdekes és megkapó felolvasást tartott,
és hogy a fényesen sikerült estély offertoriuma 125 korona 28 fillért juttatott a
Luther-társaságnak.
Mindezekből újra bebizonyulván társulatunk működésének áldásos volta,
ajánljuk a Luther-társaság ügyeit ezentúl is a méltóságos és főtisztelendő Egyetemes Gyűlés kegyes pártfogásába és kérjük ezentúl is részére egyházainknak és
híveinek mind erkölcsi, mind anyagi buzgó támogatását.
Örvendetes tudomásul szolgál; a Luther-társaságot pedig, mely a
belmisszió mezején oly szép eredménynyel működik s esztendőről-esztendőre erősödve fejlődik, ajánlja a közgyűlés az egyházaknak s híveinek
buzgó pártfogásába, s kéri mind erkölcsi, mind pedig anyagi támogatását.
62. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 75-ik pontjával
kapcsolatosan olvastatott a jogügyi bizottság javaslata, mely szerint a Luther-társaság
alapszabályait, azon módosítással, hogy a 15. §-ba kitétessék, miszerint a társaság
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feloszlása esetén a vagyon a magyarországi ágost. hitv. evang. egyházegyetemre 62—65.
menjen át, az alapszabályok jóváhagyását javasolja.
Az egyetemes gyűlés a bizottság javaslalát elfogadván, a Luthertársaság alapszabályait a 15. §-nak oly módosításával, miszerint „a társaság
feloszlása esetén vagyona a magyarországi ág. hitv. evang. egyházegyetemre
megy át", megerősíti és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli.
63. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 76-ik pontjánál fölvétetett Galga-Györk
egyházközség felebbezése a közalap-járandósága leszállítása ügyében hozott egyházkerületi határozat ellen.
Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest
az egyházkerületi határozatnak indokaiból való helybenhagyásával a felebbezést elutasítja.
64. (Zs.) Ugyanezen jegyzőkönyv 77. pontjánál fölvétetett a dunáninneni
és a bányai egyházkerület előterjesztése, hogy az általános jövedelmi pótadó ne
tekintessék a közalapra eső évi járulék kiszabásánál kivetési alapnak; továbbá a
dunántúli egyházkerületnek indítványa, hogy e kérdés végkép tisztáztassék ; végül
a tiszai egyházkerületnek bejelentése, hogy a mult évben elrendelt adóösszeírás
befejezhető nem volt.
Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata alapján,
tekintettel az egyetemes háztartási szabályrendelet világos határozmányaira,
az általános jövedelmi pótadónak mint kivetési alapnak elejtéséhez hozzá
nem járulhat és az adóösszeírásra vonatkozó mult évi határozatát fentartván, felhívja az egyházkerületeket, hogy a kijelölt adónemeket tartalmazó adókimutatásokat beszerezni és az egyetemes számvevőszéknek felülvizsgálás ezéljából mielőbb, de mindenesetre oly időben beküldeni szíveskedjenek, hogy a közalapi járulék a jövő évben véglegesen megállapítható
legyen. — Tekintve pedig, hogy a közalapjárulék ezúttal sem volt véglegesen megállapítható, a négy egyházkerület közalapjáruléka az 1903. évre
ideiglenesen, az utólag megejtendő elszámolás fentartásával, az eddig érvényben volt összegekben állapíttatik meg, és pedig:
a
a
a
a

dunáninneni egyházkerület terhére
dunántúli
„
„
bányai
„
„
tiszai
„
„

6.746 kor.
8.5071 „
15.379 „
6.445 „

68 fill,
26 „
28 „
94 „

és az egyházkerületek felhivatnak, hogy a járulékokat a folyó év végéig
az egyetemes pénztárba befizetni szíveskedjenek.
65. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 78. pontjánál olvastatott a nyugdíjintézeti
bizottság következő jelentése :
Az egyetemes nyugdíjintézet mult évi állapotáról bizottsági jelentésünket
tisztelettel a következőkben terjesztjük elő :
1. Az 1901. évi deczember 31-én lezárt számadás szerint bevétel volt:
156.83605 K, a kiadás pedig: tiszteletdíjakra 800 K, útiköltség 154 K, özvegy- s
árvadíjakra 7542-57 K, tőkésítésre 148.339*48 K. — Az alaptőke ugyanakkor Volt :
597.181-60 K.
2. A kegydíjalap bevétele volt: 9600 K, kiadása pedig: kegydíjakra 581-66 K,
maradvány átvive a jelen évre: 9018-34 K.
3. A nyugdíjintézetre kötelezett offertorium eredménye a következő :
a) Dunáninneni egyházkerületben
: Bars 23*27 K, Fehér-Komárom 36 84 K,
Mosony 28 80 K. Nagy-Hont 79 21 K, Nógrád 66*30 K, Nyitra 68 83 K, Pozsonymegye 103-42 K, Pozsony városi 41*30 K, Trencsén 19 69 Ív; összesen: 467 66 K.
b) Dunántúli egyházkerületben
: Soproni felső 81*23 K, Soproni alsó 36*16 K,
Vasi felső 141*28 K, Vasi közép 94*45 K, Kemenesalja 43*93 K, Veszprém 55*18 K,
Győri 80*10 K, Zalai 7*02 K, Somogyi 18*67 K, Tolna-Baranva-Somogy 33*06 K;
összesen : 590*08 K.
c) Bányai egyházkerületben:
Arad-Békés semmit, Bács 43*54 K, HorvátSzlavon semmit, Bánság 36*05 K, Békés 24*13 K, Budapest 59*11 K, Csanád-Csongrád
20*34 K, Pestmegye 80*42 K, Turócz 30*97 K, Zólyom 132*95 K; összesen: 427*51 K.
cl) Tiszai egyházkerületben : Árvái 22 K, Brassó 13*55 K, Gömöri 68*59 K,
Hat sz. k. v. 72*07 K, Hegyaljai 30*87 K, Kishonti 20*66 K, Liptói 42*64 K, SárosZemplén 21*54 K, Tátraalja 32*63 K, Tiszavidék 39*11 K, Tizenhárom sz. v. 77*63 K;
összesen: 44129 K.
Főösszeg: 1926*54 K.
Ennek kapcsán jelentjük, hogy a mult évi közgyűlés azon felhívásának,
melyet a bányai egyházkerület útján az arad-békési és a horvát-szlavon egyházmegyékhez a végből intézett, hogy az egyetemes nyugdíjintézet javára, a szabály-

34
65—67. rendelet 11. §-a értelmében kötelezett offertoriumot beszolgáltassák, — semmi foganatja sem lett. Kérünk tehát e mulasztással szemben megfelelő intézkedést.
4. Nyugdíjra jogosult állomás van: lelkészi 674, theol. tanári 13, kántori
10, vallástanítói 13, püspöki alkalmazott 6; összesen 716.
Ellátási díjat élvez 30 özvegy 26 árvával és 2 szülőtlen árva. Ezek évi
díja 14.560 koronát tesz.
Kegydíjat élvez 6 nyugalomba vonult lelkész, nevezetesen: 1. Kiss Lajos
bobai 420 K,~2. Ritter Károly somorjai 600 K, 3. Alexy János poltási 800 K, 4. Pántyik
János resiczai 480 K, 5. Linberger István késmárki 800 K, 6. Hafenscher Károly
sárvári 600 K.
5. A f. 1902. évi járulék-számlákon előiratott:
a)
b)
c)
d)
e)
/)

Egyetemes közalap járulékául
Egyetemes theol. akadémia járulékául
Dunáninneni egyházkerület
„
Dunántúli
„
Bányai
.,
Tiszai
„
összesen

. .
. .
. .
. .
. .
. .

48.096 kor.
2.868 „
17.169 „
16.218 „
18.748 „
21.384 „
124.484 kor.

— fill.
80 „
68 „
24 „
16 „
04 „
92 fill.

Az előírt összegben hátralék: theologiai akadémiánál 100 K, dunáninneni
1505 04 K, dunántúli 402 56 K, bányai 599*36 K, tiszai 2947 16 K; összesen 5554*12 K.
A hátralékok behajtása czéljából a bizottság újból felkéri a püspököket,
hogy a szabályrendeletben (31. §) előírt intézkedést megtegyék.
E jelentést a közgyűlés tudomásul veszi ; az offertoriumot be nem
szolgáltató arad-békési és horvát-szlavon egyházmegyék mulasztására vonatkozólag pedig felhívja a bányai egyházkerület püspökét, hogy utalással az
egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet 11. §-ának 2-ik pontjában minden egyes egyházközséget kötelező rendelkezésre, kötelezze a nevezett két
egyházmegye esperesét arra, hogy a jövő évi egyetemes közgyűlés elé
terjesztendő nyilatkozatukban igazolják: vájjon az egyetemes nyugdíjintézetre évenkint köteles templomi offertorium egyházmegyéjük minden egyes
egyházközségében szokott módon ki lett-e hirdetve s ennek mi lett az
eredménye?
66. (G.) Tárgyaltatott a nyugdíj intézeti bizottság javaslatával kapcsolatosan
a dunáninneni egyházkerület azon felterjesztése, mely a m. é. egyetemes közgyűlés
jegyzőkönyvének 113. pontja szerint, a nyugdíjintézeti szabályrendelet 16. § d) pontjának oly módosítását óhajtja, hogy azon lelkésztanítók, a kik az országos tanítói
nyugdíjintézetbe is felvétettek, megtarthassák az egyetemes nyugdíjintézetben bírt
tagsági jogosultságukat.
A közgyűlés elfogadván a nyugdíj intézeti bizottságnak erre vonatkozó javaslatát, kimondja, hogy a nyugdíjintézeti szabályrendelet 16. §
d) pontját nem módosítja; hozzájárul azonban annak esetenkint való olyan
értelmezéséhez, hogy a ki az egyetemes nyugdíjintézetbe ennek megalapításakor vétetett fel tagul, ámbár már előzőleg nyugdíj-jogosultságot nyert
az országos tanítói nyugdíjintézetben is, — az olyan lelkésztanitó nem veszíti
el egyetemes nyugdíjintézeti nyugdíj-igényét. Ámde ennek nyugdíjképessége az országos tanítói nyugdíjintézet szabványaitól függetlenül lesz az
egyetemes nyugdíj intézeti szabályrendelet szerint megállapítandó, s az
országos tanítói nyugdíjintézet részéről netán előbb történt nyugdíjaztatása
semmiféle joghatálylyal sem bír az egyetemes nyugdíjintézet által önállóan
mérlegelendő nyugdíjképességének elismerésére.
67. (G.) Olvastatott az egyetemes theol. akadémiai tanári karnak Pozsonyban 1902. évi január 13-án tartott értekezletéből kelt felterjesztése az iránt, hogy
az 1899. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 15. pontjában foglalt határozata, mely a theol. tanárok részére biztosított magasabb nyugdíj ellenszolgáltatásaképen megkívánt évi járulékokat az akadémiai nyugdíjalap kamatjövedelméből
rendeli fizetni, — függesztessék fel és helyeztessék hatályon kívül; másrészt pedig,
hogy a szabad rendelkezési jog az akadémiai nyugdíjalap, mint a tanárok tulajdona felett a tanárok részére addig is, míg nyugdíjigényük az Alkotmány 196.
§-ának megfelelően, az állami nyugdíjintézettel egyenlő módon, a teljes fizetés
erejéig biztosíttatnék, — épségben tartassék.
Ennek folytán meghallgattatott az egyetemes nyugdíjintézeti bizottságnak
1902. évi márczius 20-iki üléséből kelt következő véleménye:
A tanári kar az egyetemes nyugdíjintézettel szemben panaszát és elégedetlenségét s az állami nyugdíjintézet mintája szerint, a teljes fizetésnek megfelelő
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nyugdíjigényhez való jogát az Alkotmány 196. §-ára fektetvén: figyelmen kívül 67—68.
hagyja, hogy e § éppen úgy, mint az ugyané tárgyú 238. § is a lex
posterior
derogat priori elvnél fogva túlhaladott lett akkor, a mikor a zsinat két esztendővel utóbb az egyetemes nyugdíjintézetről törvényt alkotott, melynek 2. §-a a theol.
tanárokat is az' egyetemes nyugdíjintézet kötelékébe befoglalta.
Az egyetemes közgyűlés ennélfogva a theol. akadémiai tanárokkal szemben, az egyházi alkotmány követelményének teljesen eleget tett az által, hogy
megadta nekik az egyetemes nyugdíjintézetben a szabályszerű nyugdíjjogosultságot.
A mit tehát ezenfelül tett, midőn az 1899-iki közgyűlésben hozott pót-szabalyrendelettel a theol. tanárok részére magasabb nyugdíjat rendszeresített, az már
csak rendkívüli kedvezmény, melylyel az egyetemes közgyűlés megvalósította a
tanárok részére az akadémia szervezésekor kilátásba helyezett theol. nyugdíjintézetet, s a mely kedvezmény azáltal vált lehetővé, hogy az akadémia éppen e czélra
megfelelő alaptőkével bírt.
Ámde a tanári kar ebből folyólag azt panaszolja, hogy az egyetemes közgyűlés az akadémiai nyugdíjalapot a nyugdíj intézeti fentartási járulékok fedezésére
lefoglalta, annak daczára, hogy e nyugdíjalap a tanári kar tulajdona, mely felett
a rendelkezési jog a tanári kart illeti meg.
Ezzel szemben a nyugdíj intézeti bizottság felfogása az, hogy az akadémiai
nvugdíjalap oly czélvagyon,
mely felett a rendelkezés joga nem a tanári kart,
hanem az Alkotmány 227. §-a s az akadémiát szervező szerződés 1-ső pontja alapján, az akadémiát fentartó és kormányzó hatóságot illeti meg. Az egyetemes közgyűlés tehát törvényesen járt el s jogosan intézkedett akkor, mikor az 1899. évi
jegyzőkönyve 15. sz. határozatával ezen akadémiai nyugdíjalapot a theol. akadémiai
tanárok nyugdíjának biztosítására, vagyis azon czélra fordította, a melyre az határozott rendeltetése szerint fordítandó volt.
A tanári kar ugyan felterjesztésében azt véli, hogy a rendszeresített magasabb nyugdíj ellenszolgáltatásaképen megkívánt fentartási járulékokat az egyházegyetem, illetőleg az egyetemes közalap tartozik fizetni. Ennek azonban határozottan
ellentmond a közalapról szóló 305. § általában s különösen annak d) alpontja, mely
szerint a közalap czéljai közt, a theol. tanárok kedvezményes nyugdíja, nem foglalhat helyet.
Midőn tehát a tanári kar a felterjesztésben panaszolt jogsérelme orvoslásául azt kéri, hogy az 1899. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 15. sz.
határozata „függesztessék
fel s helyeztessék
hatályon kívül", — ez csak úgy
volna lehető és megengedhető, ha a panaszolt határozattal együtt, ugyanazon
jegyzőkönyvnek 14-ik pontja, vagyis a theol. tanárok kedvezményes nyugdíjaztatását megállapító pót-szabályrendelet is egyszerre és egészben szintúgy hatályon
kívül helyeztetnék, a mit azonban az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság éppen a
theol. tanárok érdekéből nem javasolhat.
Ez indokok alapján a bizottság azon véleményét jelenti ki, hogy a theol.
akadémiai tanárok nyugdíjának az 1899. évi egyetemes közgyűlésben történt szabályozását az egyházi alkotmányon nyugvó s a rendelkezésre álló anyagi erőhöz
mért oly bevégzett ténynek tartja, melynek felfüggesztése, avagy megváltoztatása
czéljából bármely kezdeményező lépés megtételére a felterjesztésben elfogadható
indokot nem talál.
A közgyűlés a nyugdíj intézeti bizottság ezen véleményét határozat
erejére emeli s ebből folyólag a theol. akadémiai tanárok felterjesztésével
szemben, az 1899. évi közgyűlési jegyzőkönyv 15. sz. határozatát változatlanul fentartja.
68. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 79. pontjánál olvastatott az egyházunkat
és az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság 1902. évi április
17-én tartott ülésének következő jegyzőkönyvi pontja és határozata: „A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének 11/1901. 10. sz. megbízása folytán
Csabay Pál és Kerekes János ev. ref. lelkészek azon kérvénye alkalmából, hogy
mivel ők ágost. hitv. evang. vallású hitveseikkel még az országos ev. ref. lelkészi
gyámintézet megalakulása, vagyis 1896 január 1-je előtt léptek házasságra : változtassák meg reájuk nézve az országos ref. lelkészi özvegy-árva gyámintézet alapszabályainak azon rendelkezése, hogy csak reform, vallású özvegyek és árvák részesíthetők segélyben, a bizottság ev. ref. tagjai azt a javaslatot 'kívánják egyetemes
konventjüknek előterjeszteni; hogy mivel az ágost hitv. evangélikusok egyetemes
nyugdíjintézetnél egyenlő kedvezményben részesítik annak tagjait, tekintet nélkül
arra, hogy ágost. hitv. evang. vagy ev. ref. nővel élnek házasságban, ezen kedvezmény terjesztessék ki, a kölcsönösség alapján az ágost. hitv. evang. nőkkel törvényes házasságban élő ev. ref. lelkészekre; és így az országos ref. lelkészi özvegyárva gyámintézet alapszabályainak fentebbi rendelkezése úgy módosíttassák, hogy
9*
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(>8—70. segélyben az ev. ref. és ágost. hitv. evang. vallású özvegyek és árvák részesíthetők.
A bizottság tudomásul veszi, hogy e kérdésben a két egyház a teljes viszonosság
és kölcsönösség álláspontjára kiván helyezkedni, és ehhez képest a férjeikkel nem
ugyanazonos hitvallású lelkészi özvegyek nyugdíjigényének kérdése, mely az ág.
hitv. evang. egyetemes nyugdíjintézet alapszabályaiban már is a fentebbi határozati
javaslat szellemében van szabályozva, hasonló értelemben nyerend elintézést és
szabályozást az ev. ref. egyház részéről is. Ehhez képest az ág." hitv. ev. egyetemes
nyugdíjintézet alapszabályainak amaz intézkedésére is, hogy a lelkészözvegy elveszti
nyugdíjigényét, ha más vallásra tér át, a viszonosság és kölcsönösség elve lesz
alkalmazandó.
Az egyetemes közgyűlés a bizottság határozatát, mint a két testvéregyház közötti kölcsönösség és viszonosság érvényesülését, örvendetes
tudomásul veszi.
69. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 80-ik pontjánál
javasolja a jogügyi bizottság, hogy a selmeczi lyceum kormányzása tárgyában kiadott rendszabály 2-ik pontjának oly kibővítése, hogy hivatalból a tanács tagjai
legyenek a selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház rendes lelkészén és a lyceum igazgatóján kívül a lyceum tandíjszedő tanára és az ephorus is, jóváhagyassék, azon
javaslat azonban, hogy a 6-ik pont a) alpontjának harmadik kikezdése akként egészíttessék ki, hogy a kormányzó tanács, a tanári kar óhajának meghallgatása után
tegye meg hármas javaslatát az egyetemes gyűléshez a hat évre választandó igazgatóra nézve, — elutasíttassék.
Az egyetemes gyűlés a bizottság ezen javaslatát magáévá tévén,
a lyceum kormányzása tárgyában kiadott szabályrendelet 2-ik pontjának
javaslott kibővítését jóváhagyja, a 6-ik pont a) alpontjának módosítását
azonban jóvá nem hagyja.
70. (H.) Olvastatik a selmeczbányai ág. hitv. ev. lyceum kormányzásával
megbízott iskolai tanácsnak az 1901—1902. tanévben kifejtett működéséről szóló
jegyzőkönyveinek alapján szerkesztett következő jelentése:
I-ső gyűlés

1902 január

hó 21-én.

1. Az igazgató jelenti, hogy Zalányi János helyébe, a ki Debreczenbe távozott, a mathematika-fizikai tanszékre az isk. tanács által első helyen felterjesztett
Breznyik Jánost nevezte ki a miniszter úr rendes tanárnak. Breznyik János ily
minőségben szeptember 1-től működik.
2. Sobó Jenő akadémiai tanár és a lyc. isk. tanács tagja jelenti, hogy a
lyceum épületében és a lyceum házában szükséges építkezések szeptember hó elején
teljesen be lettek fejezve.
Az isk. t. bizottságot küld ki az építkezések megbirálására és
átvételére.
3. Ugyanaz jelenti, hogy a Breznyik-tanyán — Békés-Csaba — épített új
nagy istállót kifogástalannak találta s az igazgatóval együtt átvette. A vállalkozók
megkapták a szerződésileg kikötött összeget.
4. Az igazgató jelenti, hogy a tanítóképző I-ső tanfolyamába is felvett
tanulókat.
5. Ugyanaz jelenti, hogy Vitális István lyc. tanárnak 200 koronát küldött
tanulmányúti segélyül Greifswaldba.
A jelentések tudomásul vétetnek.
6. A tanári kar által ajánlottakat az isk. t. tandíjelengedésben részesíti.
Az elengedett összeg 834 K.
7. Moesz Gézát, mert folytonosan gyöngélkedik, az isk. t. három hónapra
a tanítás alól felmenti s a helyettesítéssel járó költségeket megszavazza.
Il-ik

gyűlés

1902 június

hó

19-én.

1. Farbakv István, a lyceum felügyelője és az isk. t. elnöke meleg szavakban emlékezik Kachelmann Károlyról, az isk. t. buzgó tagjáról, kinek halála felett
az isk, 1. jegyzőkönyvben is fejezi ki fájdalmát.
2. Láng Lajosnak, miniszterré való kineveztetése alkalmából, üdvözlő feliratot küld az isk. tanács.
3. Az igazgató jelenti, hogy Csemez Miklós, a lyceum volt tanára Kajaion,
saját birtokán meghalt. Jelenti egyúttal, hogy ugyanannak egy végrendelete van
zárt borítékban lepecsételve a lyceuini okiratok között.
Az isk. t. utasítja az igazgatót, hogy a végrendeletet ügyvédnek
adja át a törvényes eljárás megindítása czéljából.
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4. Az isk. t. a tanári kar által ajánlottakat élelmezői dí jelengedésben része- 70—71
siti és az ösztöndíjak kiosztásáról intézkedik.
Az élelmezői díj el engedések összege 2178 K.
5. Az igazgató bemutatja Becker Nándor lyceumi tanár folyamodványát,
melyben segélyt kér Németországban teendő tanulmányútjára.
Az isk. t. 300 koronát utalványoz e czélra.
Ill-ik

gyűlés

1902 július

hó 8-án.

1. Igazgató jelenti, hogy Moesz Géza lyceumi tanár nyugalomba lépett.
2. Heincz Hugó, a lyc. pénzügyi bizottság elnöke jelenti, hogy a bizottság
a lyceumi számadásokat 1902 július hó 7-én tartott számvizsgáló gyűlésében részletesen megvizsgálta s azokat rendben találta.
Következők az eredmények:
I. Lyceumi
pénztár.
Összes bevétel . . . .
85.059 korona 46 fillér.
Összes kiadás . . . . 92.818
„
34 „
Hiány .
7.758 korona 88 fillér.
II. Élelmező.
Összes bevétel . . . .
31.503 korona 49 fillér.
Összes kiadás . . . .
28.763
„
76 „
Marad .
2.739 korona 73 fillér.
III.
Breznyik-birtok.
Összes bevétel . . . .
9.375 korona
Összes kiadás . . . .
5.475
„
Különbség
3.900 korona
Ebből tanulóknak . .
900
Lyceumi pénztárba . .
3.000
Marad .
— korona

52 fillér.
44
08 fillér.

08 fillér.

IV.
Zeneintézet.
Összes bevétel . . . .
9.307 korona 20 fillér.
Összes kiadás . . . .
9.113
„
96
Marad .
193 korona 24 fillér.
V. Tanári
nyugdíjalap.
Összes bevétel . . . .
11.144 korona 16 fillér.
Összes kiadás . . . . 10.198
„
12 „
Marad .
946 korona 04 fillér.
A pénztáros megokolja a lyceumi pénztár deficzitjét s az egészei visszavezeti 1886-ra, a mikor és a mióta az államsegélyt félévenként előre kapta a lyceum.
A lyceumi számadások az iskolai év végén záródnak s bevételbe vétetett a július
elsején befolyt s fél évre szóló államsegély. Ezt még a nagy Breznyikünk vezette
így s mi ugyané csapáson haladtunk. 1900 óta azonban az államsegélyt negyedévenként kapjuk előre s így 8000 korona előleg egyszerre elmaradt.
Az isk. tanács megbízta a pénzügyi bizottságot, hogy eszelje ki a
deficzit megszüntetése módját.
Lendítene ezen a dolgon az is, ha az egyetemtől
félévenként
előre és
nem úgy mint most, félévenként
utólag kapnók az 5000 korona évi segélyt. —
Ez pedig az egyetemnek nem kerülne
megerőltetésébe.
A jelentés jóváhagyólag tudomásul vétetik ; a kormányzó tanács
abbeli kérelme azonban, hogy az 5000 korona évi segély félévenként előre
s ne úgy, mint most félévenként utólag adassék ki, nem teljesíthető, mert
a közalap jövedelme évközben folyik be s így az egyetem évi segélyjáruléka előlegesen ki nem adható.
71. (Gy.) Tárgyaltatott a jogügyi bizottság javaslata, mely a bányai egyházkerületnek, a püspök javadalmazásáról szóló szabályrendeletet a zsinati törvényeknek megfelelőnek találván, jóváhagyásra ajánlja.
Az egyetemes gyűlés a szabályrendeletet megerősíti és jóváhagyási
záradékkal való ellátását rendeli.
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72—79.

72. (Gy.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület tőkepénzeinek jövedelmező elhelyezéséről szóló szabályrendelet, melyet a jogügyi bizottság a zsinati
törvényeknek megfelelőnek találván, azt jóváhagyni javasolta.
Az egyetemes gyűlés a szabályrendeletet megerősíti és jóváhagyási
záradékkal ellátni rendeli.
73. (Gy.) Tárgyaltatott a jogügyi bizottság javaslata, mely szerint a dunáninneni egyházkerületnek a tőkevagyon gyümölcsöztető elhelyezéséről szóló szabályrendelete a zsinati törvényeknek megfelelvén, annak jóváhagyását ajánlja.
Az egyetemes gyűlés a szabályrendeletet megerősíti és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli.
74. (Gy.) Tárgyaltatott a jogügyi bizottság javaslata, mely szerint a tiszai
egyházkerületnek az egyházkerület háztartásáról szóló szabályrendeletét a zsinati
törvényeknek megfelelőnek találván, azt jóváhagyásra ajánlja.
Az egyetemes gyűlés a szabályrendeletet megerősíti és jóváhagyó
záradékkal ellátni rendeli.
75. (Gy.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy a dunáninneni egyházkerületnek
a lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendelet 8. §-ának 2-ik alpontját módosító
határozata nem terjesztetett fel szabáWszerű alakban, miért is annak visszaadását
annyival inkább javasolja, mert felsőbbségileg jóváhagyott szabályrendeletnek egyes
intézkedéseit közgyűlési határozattal hatályon kívül helyezni nem lehet.
Äz egyetemes gyűlés a bizottság javaslatát magáévá tévén, a nem
szabályszerű formában fölterjesztett módosító határozatot a dunáninneni
egyházkerületnek visszaadja.
76. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés 86. pontjánál jelenti a jogügyi bizottság, hogy a tiszai egyházkerület folyó évi közgyűlési határozata szerint, Fehér,
Szeben és Hunyad vármegyék politikai községeinek missziói körökbe való beosztását elrendelte, de a bemutatott szabályrendeletben ezen határozat keresztülvive nincsen.
Az egyetemes gyűlés ezen jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi
és elvárja, hogy a tiszai egyházkerület a módosított szabályrendeletet
bemutassa.
77. (Gy.) Felvétetett a dunántúli egyházkerület fölterjesztése, mely szerint
a lökúti római kath. plébános és kántortanító állítólagos követelései, Rupprecht
Tassilo és testvéreitől, a kik egyházunk tagjai, a közigazgatási hatóság által be lettek hajtva. A jogügyi bizottság a közigazgatósági hatóságok ezen cselekményeit egyházunkra sérelmesnek és törvénybe ütközőnek találja és javasolja, hogy az egyetemes
gyűlés a közigazgatási hatóságok törvénybe ütköző világi eljárásának megtorlása és
további törvénytelenségek megszüntetése végett a kormányhoz erélyes feliratot
intézzen.
Az egyetemes gyűlés a bizottság javaslatát magáévá tévén, azon
cselekményben, hogy a közigazgatási hatóságok a lókuti római kath. plébános
és kántortanító állítólagos követeléseit egyházunk hívein Rupprecht Tassilo
és testvérein behajtják,« az 1791/92. évi XXVI. t.-cz. és az 1848. évi XX. t.-cz.,
valamint a vallásszabadság oly flagráns megsértését látja, a mely nemcsak
orvoslást, hanem megtorlást is kiván, és elhatározza, hogy ily értelemben
felír a m. kir. belügyi és vallás- és közoktatásügyi miniszterekhez, mely
felirat szerkesztésével az egyetemes ügyészt, Sztehló Kornélt^ bízza meg.
78. (Gy.) A megelőző ponttal kapcsolatban indítványozza az egyetemes
ügyész, hogy tekintettel arra, miszerint az úgynevezett párbér behajtása körül több
ízben fenyegette és fenyegeti jogtalanság és törvénytelenség egyházunkat és annak
híveit, és hogy az 1791/92. évi XXVI. t.-cz. és 1848. évi XX. t.-czikkek határozatainak
és a vallásszabadságnak megsértéseit a vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet sem volt képes megszüntetni és korlátozni: intéztessék a miniszterelnökhöz,
mint a kormány képviselőjéhez, az evang. református egyházzal együttesen egy
oly felirat, melyben a törvényekben már meghatározott vallásszabadság végrehajtását és a vallásszabadság ellen elkövetett sérelmek törvény útjára való megszüntetését kívánjuk.
Az egyetemes gyűlés az egyetemes ügyész ezen indítványát egyhangú lelkesedéssel elfogadván, az ügyet átteszi az egyházunkat és az evang.
református egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz.
79. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 114. pontja kapcsán
bemutatja a jogügyi bizottság a dunántúli egyházkerület azon panaszát, hogy a belügyminiszter és a vallás- és közoktatási miniszter az egyházi alapítványokra vonatkozó
alapító-levelek és az alapítványokra vonatkozó évi számadások bemutatását követelvén, ezzel autonómiánkat támadja meg.
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A bizottság indítványozza : mondja ki az egyetemes gyűlés, miszerint abban, 79—84.
hogy a miniszter az egyházközséget a püspök útján, alapító oklevél kiállítására és
a biztosítási intézkedések megtételére felhívja, minthogy ezen intézkedés az állam
főfelügyeleti jogának folyománya, autonómiánk megsértését nem látja.
Sérelmesnek talalja azonban egyházunk önkormányzatára nézve azon eljárást, hogy a belügyi és vallásközoktatási miniszterek hatáskörüket átlépve, az alapítólevelek'jóváhagyását és a számadások, vagyis az alapítványi jövedelmek hováfordításának jóváhagyását maguknak akarják fentartani, mi pedig nem a felügyeleti
jog gyakorlását, hanem igazgatást, kormányzást képezvén, egyenesen autonómiánkba
ütközik, miért is javasolja, hogy ezen eljárás ellen az egyetemes gyűlés a belügyi
és a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez feliratot intézzen.
Az egyetemes gyűlés a bizottság javaslatát magáévá tévén, elhatározza, hogy a belügyi és a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez feliratot
intéz és annak szerkesztésével Sztehlo Kornél egyetemes ügyészt bízza meg.
80. (Gy.) Tárgyaltatott a jogügyi bizottság javaslata, mely szerint a Gurab
és Csataj községben lévő ág. hitv. evangelikus híveken követelt párbér miatti sérelem
érdemleges tárgyalását, tekintettel azon körülményre, hogy az ügy jelenleg birói
döntés előtt áll, jelenleg nem indítványozza.
Az egyetemes gyűlés a bizottság indítványát elfogadván, ez ügyben
a határozathozatalt függőben tartja.
81. (Zs.) Tárgyaltatott az Eperjes városi és vidéki ág. hitv. evang. egyháznak
kérvénye, illetve felebbezési bejelentése a tiszai egyházkerület 1901. évi közgyűlési
jegyzőkönyvének 6. pontja ellen.
Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a kérvényt
és felebbezési bejelentést, a mely sem felszerelve nincs, sem szabályszerűen
a kerület útján nem terjesztetett fel, a felebbező egyháznak visszaadja.
82. (Zs.) Tárgyaltatott Abaffv János német-palánkai lelkésznek felebbezése
a bányai egyházkerület folyó évi közgyűlésének 23. szám alatt hozott határozata
ellen, melylyel a Horvát-Szlavon egyházmegye utasíttatott, hogy Illókra egy missiói
lelkészi állást létesítsen és szervezzen.
Tekintettel arra, hogy az egyetemes közgyűlés 7/1899. számú határozatával a bács-szerémi egyházmegyéhez tartozó Horvát-Szlavon egyházközségnek az egyházmegyéből való kiválását és a bányai egyházkerület
főhatósága alatt külön egyházmegyévé leendő alakulását elrendelte, már
pedig Illók község Horvát-Szlavonország területén fekszik, tekintve továbbá,
hogy a bácsszerémi esperes nyilatkozata szerint, Abaffv János német-palánkai
lelkésznek a hiványnval biztosított jövedelmei nem csökkennek az esetre,
ha Illók Német Palánkától elszakíttatik, mert congruája megállapításánál az
illóki leányegyháztól járó javadalmazása figyelembe nem vétetett, tekintve
végül, hogy a horvát-szlavon esperesnek az iratok között fekvő és folyó
évi augusztus hó 12-én 969. szám alatt kelt jelentése szerint Illóknak NémetPalánkától való elszakítását a hívek érdeke indokoltan követeli, sőt az
elcsatolást a hívek maguk is kérik;
az egyetemes közgyűlés Abaffy János német-palánkai lelkész felebbezésének elutasítása mellett a bányai kerületnek 23/902. évi határozatát,
melylyel Illók egyházközségnek Német-Palánkától való elcsatolását kimondotta és melylyel utasította a Horvát-Szlavon egyházmegyét, hogy lllokon
missziói lelkészi állást létesítsen, a felhozott indokok alapján helybenhagyja.
83. (Zs.) Tárgyaltatott Urbán János slatinai lelkész kérvénye, melyben lelkészszé avatását kérelmezi.
Eltekintve attól, hogy a folyamodás német nyelven adatott be, az
egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy folyamodó nem igazolta, hogy
ama kellékekkel bír, a melyek alapján a Zsinati törv. 65. §-a szerint lelkészszé választható, a kérelemnek helyt nem adhat.
84. (G.) A tanügyi bizottság, a jelen gyűlés folyamában nyert megbízatásához képest, beterjeszti az aszódi algymnásium állami segélye tárgyában kötendő
szerződésre vonatkozó véleményét, mely szerint az előleges szerződest mint olyat,
mely az algymnásium felekezeti jellegét érintetlenül hagyja, az 1883. évi XXX. t.-cz.
19. §-ával ellentétben álló 12-ik pontjának kivételével jóváhagyásra ajánlja.
A közgyűlés az aszódi algymnasium állami segélye iránt egyrészről
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízottja, másrészről az
aszódi egyházközség, mint fentartó testület közt Aszódon, 1901. október
12-én kötött előleges szerződést csak oly feltétel mellett hagyja jóvá, hogy
abból a tandíjról rendelkező 12-ik pont kihagyassék, — egyezően más,
nevezetesen a budapesti és a nyíregyházi felekezetünkbeli főgvmnásiumok
által kötött szerződésekkel.
jo*
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85—90.

85 (G.) Felvétetett a közoktatási bizottságnak azon jelentése, hogv a középiskolai rendtartásra vonatkozó tanügyi bizottsági javaslatot, miután a jelen közgyűlés,
jegyzőkönyve 24. pontjában, annak az egyházkerületekkel való előzetes közlését
határozta el, — nem tárgyalta s ekként visszaterjeszti az egyházkerületekhez való
leszállítás végett.
Tudomásul szolgál.
86. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 89. pontjánál felvétetett az elnöki jelentés
9. pontja, a mely szerint az egyházkerületek arányosításánál fogva egyrészről a
nógrádi, honti és barsi esperességek, másrészről a bányai egyházkerület között
bizonyos alapokra nézve fenforgó vitás ügy elintézésére hivatott választott bíróságnak kiegészítésére felhívta a bányai egyházkerületet, és a felperesi esperességek
által a kereset beadatván, az eljárás folyamatban van.
Tudomásul szolgál.
87. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 91. pontjánál a püspökök beterjesztik az
egyházpolitikai törvények hatását feltüntető évi jelentéseiket. Dunáninnen
a beszerzett statisztikai adatokból azon következtetés vonható, hogy egészben véve a
viszonyok valamivel javultak, kivévén az áttéréseket. Dunántúl, ámbár az egyházi
és iskolai adó igen sok helyen nyomasztó teher, s ámbár a hívek, különösen a
szórványokban, folyton ki vannak téve a másfelé térítgetés, az adómentességgel
kecsegtető felekezetnélküliség és nazarénizmus kísértéseinek, mindamellett a hitbuzgóság még ma is apáról-fiúra szálló szent örökség a családokban. — Bányai
egyházkerületben az egyházias hitélet terén nem észlelhető hanyatlás s visszaesés;
ha itt-ott kárunkra, másutt viszont javunkra esnek a gyermekek vallásos neveltetése iránt létesülő megegyezések ; a lelkészi szolgálatot a hívek rendesen igénybe
veszik. — A tiszai egyházkerületre vonatkozó adatok a püspöki jelentésben egyházankint részletezve soroltatnak elő s összefoglalva ugyanolyan képet nyújtanak,
mint a többi egyházkerület.
E közléseket a közgyűlés tudomásul veszi s felkéri a püspököket,
hogy az egyházpolitikai törvények hatásaként jelentkező tünetekről ezután
is tájékoztassák az egyházegyetemet.
88. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 92-ik pontjánál jelentik az egyházkerületek
püspökei, hogy az egyháztagok egyenes állami adójának összeírása, a jövedelmi
pótadóval együtt, valamint egyházi és iskolai járulékainak kimutatása részint folyamatban van, részint tényleg megtörtént.
E kijelentésre vonatkozólag elrendeli a közgyűlés, hogy a jelzett
állami adó s az egyházi és iskolai járulékok kimutatása mielőbb az egyetemes számvevőszék elnökéhez beküldendő, az egyetemes számvevőszék
felkéretvén, hogy a kimutatások alapján állítson össze egy sommázatot az
egyházhívek megterheltetéséről.
89. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 93. pontjánál jelenti az egyet, egyházi ügyész,
hogy a gróf Blankenstein György hagyományára vonatkozó nyomozást folytatja.
Tudomásul vétetik.
90. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 94. pontjánál az ezredévi pályamű megbirálására kiküldött bizottság beterjeszti jelentését, mely szerint a „Sola ßde" jelige
alatt beérkezett egyetlen pályaműnek a jutalom ki nem adható, mert nem felel
meg a nagyobb szabású történelmi mű kívánalmainak s magasabb irodalmi színvonalon sem áll. Mindamellett, ha a magasabb igények mértékét nem is üti meg
a mű, nagy szorgalomról, buzgóságról s bő olvasottságról tanúskodik s megérdemelné, hogy kellő átdolgozás után szerzője kinyomassa. Ennek folytán javasolja a
bizottság :
a) hogy a pályadíj eredeti összege tűzessék ki újból a régi feltételek alatt
titkos pályázatra, ezúttal hosszabb, még pedig 1907. évi deczember 31-ig terjedő
határidő mellett. Ha pályamunka nem érkeznék be, vagy a beérkezettek közt jutalomra méltó nem volna, az összeg azontúl mint pályadíj-alap
kezeltessék s kamatai
kisebb egyházi irodalmi pályaművek jutalmazására fordíttassék ;
b) hogy a „Sola ßde" jeligés pályamunka szerzője alkalmas módon szólíttassék fel jelentkezésre, s ha jelentkezik és kötelezi magát, hogy művét különösen
irály tekintetében kijavítja és kinyomatja, a kinyomatás lehetővé tételére adassék
ki neki a pályadíj-összegnek ez ideig számítandó kamat-szaporulata.
A pályamű és a jeligés levél az egyetemes levéltárba helyeztetett el.
A közgyűlés a biráló bizottság javaslatát egészben elfogadván, a
„Sola ßde" jeligés pályaműnek a kitűzött pályadíjat nem adja ki, hanem
ez úton felszólítja az ismeretlen szerzőt, hogy jelentkezzék az egyetemes
felügyelőnél, a ki ezennel meghatalmaztatik arra, hogy a jelentkező szerző
előtt a jeligés levelet felbontsa s a magát kellően igazolt szerzőnek a pályamunkát átadja.
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Elhatározza továbbá a közgyűlés, hogy abban az esetben, ha a 80
szerző e pályamunkáját a biráló bizottság véleményének megfelelően kijavítva kinyomatná, a költség fedezésére neki a pályadíj-összegnek ez ideig
felszaporodott kamatát kész kiutalványozni.
Végül pedig a közgyűlés az eredménytelenül maradt pályázatot
a régi feltételek mellett megújítja, még pedig az 1907. évi deczember 31-ig
terjedő határidőre s pályadíjul az eredeti összeget újból kitűzi.
91. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 95. pontjánál bemutattatott az énekes
könyv kiadása ügyében kiküldött bizottság elnökének, dr. Baltik Frigyes püspöknek 1902 szept. 22-én kelt következő beadványa: „A főtiszteletű egyetemes egyházi közgyűlés határozatából elnökletem alatt egy bizottság lett kiküldve az énekes
könyv kiadása ügyében. A mult évi egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 95. pontja
tanúbizonysága szerint ezen bizottság érdemleges ülései meg vannak akasztva azáltal,
hogv nincs forrás, melyből a bizottsági tagok útiköltségei fedeztessenek. S mert a
fentjelzett jegyzőkönyvi pontból határozottan ki nem vehető, hogy ezen költségeket
az egyetemes" pénztár fedezni fogja: a fontos ügy érdekében bátorkodom azon
kérelemmel járulni az egyetemes közgyűléshez, kegyeskedjék elhatározni, hogy
nevezett bizottság tagjainak útiköltségei az egyetemes pénztárból visszatéríttessenek. Tudom, hogy mily nagy terhet róv az egyházra a képviseleti rendszer s iparkodni is fogok, hogy minél ritkábban vegyük igénybe az engedélyt, de a főtiszt,
egyetemes gyűlés határozatából ügyében eljárván, gondolom, hogy a mint a többi
bizottságok kiadásai egyházegyetemileg fedeztetnek, úgy ezen fontos ügy is méltó
arra, hogy hasonló elbánásban részesüljön. — A bizottság ténykedésére vonatkozó
jelentésem rövid lehet, mert az ott előadott indokoknál és körülményeknél fogva
érvényben maradt mindaz, a mit mult évben ez ügyről jelentettem és a mit a
főtiszt, gyűlés tudomásul méltóztatott venni." — Az egyetemes pénzügyi bizottság
a kérelmet pártolólag terjeszti az egyetemes közgyűlés elé.
Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest
a kiküldött énekügyi bizottság ama tagjainak, kik az 1898. évi egyetemes
szabályrendelet értelmében napidíj és útiköltség megtérítésére igénynyel
bírnak, a szabátyzat szerint járó és a bizottság által megállapítandó napidíjakat és útiköltségeket az egyetemes pénztár terhére ezennel engedélyezi.
92. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 97-ik pontjánál
jelenti a jogügyi bizottság, hogy a bányai egyházkerület által sérelmesnek talált
137.586/1899. sz. belügyminiszteri rendeletet átvizsgálván, abban egyházunkat sértő
rendelkezést nem talált, miért is indítványozza, hogy az egyetemes gyűlés e tárgy
felett napirendre térjen.
Az egyetemes gyűlés a bizottság indítványát magáévá tévén, a
kérdés felett napirendre tér.
93. (P.) A mult évi közgyűlési jegyzőkönyv 100. pontjánál jelenti az egyházi főjegyző, hogy a legutóbbi népszámlálási adatokat magában foglaló statisztikai
kimutatás f. é. június havában megjelenvén, az új névtár szerkesztési munkáját, a
megállapított irányelvek figyelembe vételével, azonnal megkezdette s a folyamatban
levő munka bevégzése rövid idő múlva várható.
Tudomásul szolgál.
94. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 101. pontjánál tárgyaltatott a cs. és kir.
közös hadügyminiszternek Bécsben f. é. márczius 5-én 9. osztály 1618. sz. a. kelt
s a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter által 17.582/1902. sz. a. eredetben
visszakérőleg közölt átirata, melyben válaszolva a m. é. egyetemes közgyűlésből
intézett feliratra, kijelenti, hogy a prot. tábori lelkészek számának szaporítását, a
hadsereg tényleges állományának felekezeti számaránya és a különböző felekezetű
tábori lelkészek létszáma között levő és statisztikai adatokkal kifejezett viszony nem
teszi indokolttá, s hogy a prot. tábori lelkészek, a rang és fizetési fokozat tekintetében egyenlőek a róm. kath. lelkészekkel.
Ezzel kapcsolatosan tárgyaltatott a „Dienstvorschrift für die Militär-Geistlichkeit" czímű tervezet, melyet a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter
2020/1902. ein. sz. a. a közgyűléssel véleményezés végett közölt, s melyre nézve
nevezett miniszter a közgyűlés véleményének felterjesztését ez évi 3489. ein. sz. a.
megsürgette.
Erre vonatkozólag olvastatott a két protestáns egvház közös bizottságának
Budapesten 1902 szeptember 30-án tartott értekezletéből "kelt következő javaslata :
Főtisztelendő és Méltóságos Convent!
Főtisztelendő és Méltóságos Egyetemes Közgyűlés!
A magyar királyi honvédelmi miniszter úr — a vallás- és közoktatásügyi
miniszter úr útján — áttette a két országos egyház conventjéhez, illetve egyetemes
íi
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94. közgyűléshez a közös hadsereg részére készített „Dienstvorschrift für die MilitärGeistlichkeit" czímű szabályrendeletet, arra kérve és híva fel, hogy ezen szabályrendeletről mondja el véleményét s adjon esetleg javaslatot arra, miként óhajtaná
rendezni a tábori lelkészek kérdését protestáns egyházi szempontból?
Miután a katonai lelkészi szolgálat a magyarországi mindkét protestánsegyházat egyetemesen és nagyon közvetlen érdekli: a két testvéregyház egyetemes
és conventi elnökei jónak, szükségesnek s felette igen fontosnak tartották azt, hogy
e tárgy felett egyházunk s hitelveink szempontjából közös megállapodásra jusson,
s ezen vélemény alapján szerezzen érvényt egyházunk érdekeinek s vallási hitelveinknek a katonai szolgálatban levő hitsorsosoknál.
Midőn az együttesen megtartott értekezlet eredményéről jelentést teszünk,
mindenekelőtt jelezzük, hogy a megküldött szabályrendeletben nem találtuk kifejezve az országos törvényekben — különösen az 1848. évi XX. t.-cz. 2. §-ban —
lefektetett vallásegyenlőség és viszonosság elveit. A rendelet a protestáns hitsorsos
katonák egyházi, hitoktatási, kórházi vagy fogházi ellátásáról csak mellékesen —
egyházaink országos és közjogi helyzetének figyelmen kívül hagyásával — emlékezik
meg. A szolgálati alárendeltség (subordinatio) rang és ellátás tekintetében, a törvények által biztosított egyenlőséget és viszonosságot egészen mellőzi s nem hozza
összhangzásba a mi egyházunk lelkészeinek számát sem a roppant területtel, sem
hitsorsos katonáink létszámával.
Mindezeknél fogva az együtt értekező bizottság a következő kívánalmaknak
ad kifejezést felterjesztésében :
1. A protestáns ágostai hitvallású evangélikus és evangélikus református
katonák tábori misékre, proczessziókra ne vezényeltessenek ;
2. a kiképeztetésük után megkívánt esküt hitelveink szerint tartandó isteni
tisztelet keretében tegyék le;
3. a lelkészek száma lélekszám arányában, és pedig az örökös tartományoktól függetlenül, állapíttassék meg;
4. a mi lelkészeink számára a római katholikus lelkészekkel egyenlő, de
attól teljesen független szervezet mellett, ugyanazon rang és elnevezés (A. C. ev. ref.
tábori káplán — tábori pap — Militärpfarrer) és fizetés biztosíttassék s elnevezésük
„ágostai hitvallású evangélikus tábori lelkész", „evangélikus református tábori lelkész" következetesen megtartassék ;
5. a magyar szent korona országaiból besorozott csapatok mellé beosztott
ágostai hitvallású evangélikus és evangélikus református lelkészektől a magyar
honosságon kívül a magyar nyelvnek tudása, a német nyelv tudásával egyenlő
rangban megkivántassék ;
6. a katonai nevelőintézetekben rendes lelkésztanárok alkalmaztassanak s
oly számmal, hogy az egyes intézetekben a hitsorsos növendékek vallásos oktatása
a katonai iskolákkal egyenrangú, más iskolákban bevezetett vallásos oktatásnak
megfelelő legyen. Az elvégzendő tananyag egyházunk egyeteme által állapíttatik
meg s a tankönyv is ez által jelöltetik meg;
7. a katonai kórházak mellett szintén rendes lelkészek alkalmaztassanak s
a szabályzatban biztosíttassék úgy itt, mint a katonai fogházakban lelkészeinknek
a hitsorsosok lelki gondozása és oktatása;
8. a tábori lelkész esküjét a hadparancsnokság előtt egy rangidősb ágostai
hitvallású, vagy evangélikus református tábori lelkész jelenlétében tegye le;
9. tábori lelkészeink kötelezve legyenek évenként egyszer, egy rangidősb
lelkész elnöklete alatt, értekezletet tartani, azon munkásságukról, egyházias, tanítási
és lelki gondozási tapasztalataikról beszámolni, mely értekezlet eredménye úgy az
ágostai hitvallású egyetemes közgyűléshez, mint az evangélikus református egyház
conventjéhez az elnöklő lelkész által felterjesztendő;
10. legyen a tábori lelkészek territoriális, szolgálati beosztása úgy berendezve, hogy midőn a mi katonaságunk az okkupált tartományokba, vagy az örökös
tartományok nagyobb katonai állomásaira vezényeltetik : ott is állandó és rendszeres egyházi ellátásban részesülhessen;
Í l . miután »tábori lelkész csak három évi rendes lelkészi szolgálat után
lehet valaki s tényleges állományba felvétele egyházunk ajánlatával történhetik: az
ágostai hitvallású evangélikus egyház részéről az ajánló a hivatalában legidősb püspök,
az evangélikus reformátusok részéről az egyetemes convent püspök-elnöke legyen;
12. a tábori lelkész egyházi ügyekben informácziót saját egyházi hatóságától fogadhat el s egyházi fegyelmi esetekben is saját egyházi hatósága alatt áll. —
Eszerint az ágostai hitvallású evangélikus tábori lelkész az informáczióit az ágostai
hitvallású egyház egyetemétől nyeri s fegyelmi tekintetben is ez alatt áll. Az evangélikus református tábori lelkész informáczióját megtalálja az apostoli királyunk
által szentesített egyházi törvényekben, mely ő rá nézve is minden egyházi tény-
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kedésében kötelező, esetleg kéri az egyetemes convent püspök-elnökétől s egyházi 94—96.
fegyelmi esetekben is ez delegálja a felette ítélni hivatott bíróságot;
13. Megegyezett a bizottság abban, hogy bár a tábori lelkészek azon lélekszám arányában nevezendők ki, a mely lélekszám arányában a két testvéregyház
tagjai a hadseregben helyet foglalnak, mindazáltal a két egyház között fennálló
egvezség értelmében lelkészeink azon kerületben, a melyhez beosztattak, mindkét
egyház tagjait egyenlő és lelkiismeretes odaadással gondozni tartoznak.
Midőn ezekben közös megállapodásunkat a főtisztelendő és méltóságos
Egyetemes Közgyűlésnek, illetve az evangélikus református egyház Egyetemes Conventjének bejelentjük, felhatalmazást kérünk arra, hogy az ehhez hasonló, a két
testvéregyházat ily közelről s egyetemesen érdeklő ügyekben, különösen az 1848.
évi XX. t.-cz. 2. és 3. pontjában foglaltakra nézve előforduló esetekben, a közös
tanácskozásra s egyöntetű eljárás megállapítására a felhatalmazást megadni méltóztassék.
Mely tiszteletteljes jelentésünk után a közös értekezlet nevében és megbízásából maradunk :
Budapesten, 1902 szeptember 30-án
alázatos szolgái :
Dr. Baltik

Glauf Pá l,

Zsigmond

Frigyes,

ág. hitv. püspök,
mint az együttes értekezlet lelkész-elnöke.

ásr. hitv. ev. részről előadó.

Sándor,

Báró Bánffy

ev. reform, részről előadó.

Dezső,

ev. ref. conventi elnök,
mint az együttes értekezlet világi elnöke.

A közgyűlés a közös bizottságnak ezen javaslatát egész terjedelmében elfogadja s annak a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez, a
Dienstvorschrift
für die Militär-Geistlichkeit
czímű tervezetre adott véleményeképen való felterjesztését elhatározza.
Egyszersmind pedig állandó meghatalmazást ad a közgyűlés, az
egyházunkat az ev. ref. egyházzal közösen érdeklő ügyekben eljáró bizottságnak arra, hogy a két testvéregyház közös érdekét, s különösen az 1848.
évi XX. t.-cz. 2. és 3. §-ainak gyakorlati érvényre emelése s végrehajtása
tárgyában, az ev. ref. egyház ugyanazonos bizottságával, a szükség szerint
bármikor felmerülő esetben, az egyöntetű eljárás megállapítása végett,
közösen tanácskozzék s az egyházegyetem nevében eljárjon.
95. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 104-ik pontjánál beterjeszti az ev. lelkészek
fiait segélyező egyesület elnöke, az alapszabályok 43-ik szakasza értelmében, következő jelentését:
A mélt. s főtiszt, egyet, közgyűlés által 1901-ben jóváhagyott „Alapszabályok" alapján folytattuk mindezideig a tagok gyűjtését s most az alakulás küszöbén
állunk, hogy az egyesületnek, illetve intézetnek tényleges működését is megkezdhessük.
Az intézet tagjainak száma 1902. szeptember végéig összesen 122, ebből
alapító tag 24, rendes tag 98. Az alapító tagok közül: 12 lelkész, 3 világi, 9 pedig
testület. A rendes tagok közül : 88 lelkész, 2 segédlelkész, 2 theol. tanár, 2 vallástanár, 1 lelkész-kántor, 3 pedig testület.
Kerületek szerint a tagok következőleg oszlanak meg:
a)
b)
c)
d)

a
a
a
a

dunáninneni kerületből belépett 22 tag;
dunántúli
„
„
38 „
bányai
„
„
43 „
tiszai
„
„ 1 9 tag.

Bevétele volt az intézetnek 1902 szeptember végéig
Kiadása
. .
Maradvány . .

2219 kor. 28 fill.
171 „ 17 „
2048 kor. 11 fill.,

mely összeget gyümölcsözőleg egyes pénzintézeteknél helyeztük el.
A folyó évi október 2-ára összehívott közgyűlésnek lesz feladata a megalakulás, a mely után az intézet Isten segedelmével a segélyezést is meg fogja kezdeni.
Tudomásul vétetik.
96. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 105. pontjánál felvétetett a tiszai kerület
püspökének jelentése, a mely szerint a néhai Weszter Lajos hagyatékához tartozó,
az egyetemes egyház tulajdonába átment ingatlanok felügyeletével megbízatván,
azokat megtekintette és rendben találta; egyúttal bemutatja a végrendelet hiteles
másolatát és pz ingatlanokra vonatkozó hiteles telekkönyvi kivonatokat.
11*
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Az egyetemes közgyűlés a püspöki jelentést elismerésének kifejezésével tudomásul veszi, a bemutatott hitelesített végrendeletet és telekkönyvi kivonatokat pedig a levéltárban megőrizni rendeli.
9Î. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 108-ik pontjánál
olvastatott a jogügyi bizottság véleménye, mely szerint tekintve azt, hogy a felebbező modori tót egyház már felebbezésében kijelenti, hogy a volt modori német
egyháztól megkülönböztető elnevezést hajlandó elfogadni azon esetben, ha az egyházkerülete által magállapított „modor-terlingi" elnevezése elejtetik, tekintve továbbá,
hogy a volt modori német egyház belenyugodott abba, hogy elnevezése „modori
ág. hitv. evang. egyház" legyen, javasolja, hogy a volt német egyház, modori ág.
hitv. evang. 1. egyháznak, a volt tót egyház modori ág. hitv. evang. 11. egyháznak
neveztessék el.
Az egyetemes gyűlés a jogügyi bizottság javaslatát magáévá tévén,
a modori volt német egyház nevét „modori ág. hitv. evang. I. egyház", a
modori volt tót egyház nevét „modori ág. hitv. evang. II. egyház" véglegesen megállapítja.
98. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 112-ik pontjánál jelentik az egyházkerületek,
hogy a tiszai egyházkerület azon indítványával szemben, „hogy a reformáczió
emlékünnepe ezentúl az évforduló napján, vagyis október 31-én ünnepeltessék meg",
az egyházak általános többsége az ünneplés eddigi szokását kívánja megtartani.
E jelentés alapján elhatározza a közgyűlés, hogy a reformáczió
évforduló megünneplésében az eddigi szokás fentartandó, az összes tanintézeti ifjúságra vonatkozólag azonban elrendeli, hogy az a reformáczió
évforduló napját, október 31-ét istentisztelettel ünnepelje.
99. (Gv.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület felterjesztése, mely szerint Alsó-Lendván missziói kört létesített és ezt a kemenesaljai egyházmegyébe
beosztotta.
Az egyetemes gyűlés a jogügyi bizottság javaslatának meghallgatása után ezen határozatot jóváhagyja.
100. (Gy.) Tárgy altatott dr. Daxer György kérvénye, melyben a bécsi ev.
theol. fakultáson szerzett „licentiatus theologiae" tudományos fokozat elismerését kéri.
Az egyetemes gyűlés a jogügyi bizottság véleménye alapján kimondja, hogy a külföldön szerzett czímek és tudományos fokozatok Magyarországon való használatának elismerése nem tartozik a hatáskörébe és a
kérvény visszaadását elrendeli.
101. (P.) A dunántúli egyházkerület f. é. július hó 16. s 17. napján Sopronban tartott közgyűlési jegyzőkönyvének 122-ik pontjában foglalt végzéssel Szerecsen}7 fiókközségnek a győri esperességhez tartozó téthi anyagyülekezettől való
elválasztását s a veszprémi egyházmegyéhez tartozó gecsei anyagyülekezethez való
csatolását határozván el, ezen intézkedését —- a zsinati törvény 80. §-a értelmében — az egyetemes közgyűlésnek jóváhagyó tudomásvétel végett bejelenti. Ez
intézkedés megokolása végett hivatkozik a nevezett egyházkerület a nagy távolságra, mely Szerecsenyt Téthtől elválasztván, nemcsak a felnőtt egyháztagok lelki
gondozását nagyon megnehezíti, de a serdülő nemzedék sikeres konfirmácziói oktatását is teljesen lehetetlenné teszi, mely nehézségek Szerecsenynek a hozzá közel,
alig két kilométernyire eső Gecse anyagyülekezetbe való bekebeleztetésével megszűnnek.
Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy ez intézkedést a
hívek lelki gondozásának fontos érdeke teszi szükségessé, s hogy a becsatolt iratok értelmében az érdekelt téthi s a gecsei gyülekezet az új
beosztást czélzó intézkedéshez hozzájárult, valamint tekintettel arra, hogy
a szerecsenyi hívek eddigi egyházi közteherviselése nem változik, a dunántúli egyházkerületnek határozatát jóváhagyja.
102. (P.) A dunántúli egyházkerület f. évi közgyűlési jegyzőkönyvének
144. pontja értelmében úgy az érdekelt egyházmegyéknek, mint az e czélból kiküldött albizottságnak beható jelentéséből meggyőződvén arról, hogy a Zala-Egerszeg vidékén szétszórtan élő hitsorsosok lelki gondozása a tőlük nagy távolságban
fekvő anyagyülekezetek részéről legvőzhetlen akadályokba ütközik, a zalaegerszegi
missziói körnek mielőbbi szervezése végett a szükséges intézkedést megtette. —
E czélból egy rendes lelkésznek, esetleg helyettes lelkésznek alkalmazását úgy a
kongruasegély, mint az összes rendelkezésre álló jövedelmek igénybevételével elhatározván, a nevezett missziói körhöz a következő, részint a pusztaszentlászlói,
részint a zalaistvándi anyaegyházba beosztott községeket csatolta : Alibánfa, Andráshida, Andrásfa, Boczföld, Bonczodföld, Boldogasszonyfa, Bucsu, BucsuszentlászlóDöbréte, Csácsbozsok, Egervár, Győrvár, Görsfa, Kiskutas, Kaszaháza, Lakhegy,
Nagylengyel, Nemesapáti, Ördög, Petőhenye, Ságod, Teskánd, Zalaszentiván, Bara,
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básszeg, Gombosszeg, Győrfiszeg, Iborfia, Kusztánszeg, Liczkó, Vadamasz, Paizsszeg, 102-106.
Pálfiszeg, Petrikeresztúi\ Szilvágy. A dunántúli egyházkerület ezen új missziói kört
Zalaegerszeg központtal a kemenesaljai egyházmegyébe bekebelezvén, ezt — a zsinati törvénv 80. §-a értelmében — jóváhagyó tudomásvétel végett azon kéréssel
jelenti be, hogy a missziói lelkész díjazására szükséges 1600 koronánvi összegnek
teljes biztosítására a közalapi pénztárból 410 korona évi segély engedélyeztessék.
Az egyetemes közgyűlés teljesen méltányolván a dunántúli egyházkerületnek a zalaegerszegi missziói kör szervezése érdekében tett intézkedéseit, a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, a missziói lelkész díjazásának kiegészítésére szükséges összeg fedezetét illetőleg pedig utalja az
egyházkerületet azon jelentékeny segélyre, mely missziói czélokra a közalap terhére évenkint rendelkezésére bocsáttatik.
103. (Zs.) Felvétetett a tiszai egyházkerület idei közgyűlésének következő,
jegyzőkönyvi kivonattal felterjesztett indítványa: „A tiszavidéki és hegyaljai egyházmegyék folyó évi közgyűléséből előterjesztett indítványok alapján felvétetett és
tárgyaltatott egy újabb országos zsinat tartásának kérdése."
„Habár kétségtelen, hogy az 1891—93. évek folyamán megtartott országos
zsinatunk a magyarhoni ág. hitv. ev. egyház évszázadok óta fennállott szokásjoga,
partiális érvényű jogszabályai, valamint az országos alaptörvényekben létesített közjogi biztosíték alapján a haladó kor szabta igényeinek is figyelembevételével nagyban egészben véve helyesen rakta le közegyházunk alkotmányának alapelveit, és
magyarhoni ág. hitv. evangelikus egyházunk egységes szervezetéi kiegészítvén, előreláthatólag egyházfen tartó és alapelveiben évszázadokra kiható maradandó munkát
végzett; miután másrészt nyilvánvaló tény, hogy az ezen első egyetemes jellegű
honi törvénykönyvünk fonalán lezajlott egyházi közéletünk és rendezkedésünk ; de
meg az időközben életbelépett és az egyházaknak az államhoz való viszonyát az
eddig évszázadok óta fennállott alaptételektől jórészt eltérően szabályozó egyházpolitikai törvények, s az ezek folyományakép, részben azonban visszahatásakép is
jelentkezett társadalmi, politikai és egyházközi hullámverések számos réseket ütöttek
és számos sebeket korbácsollak fel; de egyúttal számos oly hiányt és szükségletet
mutattak fel, melyeknek felismerése, elenyésztetése, orvoslása, illetve betöltése egyházunk törvényhozó testületének egybehivását és megnyilatkozását közegyházunk
érdekében hangos szóval követelik. Egyházkerületünk közgyűlése ezért egyértelműleg kimondja, hogy az újabb egyházi törvényhozás előmunkálatainak megkezdését időszerűnek, s a zsinat mielőbbi összehívását hazai evangéliomszerű közegyházunk szellemi és anyagi érdekei szempontjából életbevágó szükségnek tartja ; és
ugyanezért megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy ezen indítványunkat alkotmányos tárgyalás végett a tesvéregyházkerületeknek kiadván : az előmunkálatok
megejtéséhez szükségelt lépéseket addig is megtenni szíveskedjék."
Az egyetemes közgyűlés e nagyjelentőségű ügyet előzetes megfontolás és javaslattétel végett átteszi az egyetemes alkotmány- és jogügyi
bizottsághoz.
104. (Zs.) Tárgyaltatott Frint Lajos aradi ev. lelkésznek a bányai egyházkerület útján felterjesztett indokolt indítványa, a mely szerint: 1. Gondoskodjék
az egyház egyeteme arról, hogy az alföld mértföldekre terjedő szórványain missziói
lelkészségek állíttassanak fel, 2. vegye kezébe a diakonisszaügy országos rendezését
és küldje ki azokat a leginkább veszélyeztetett helyekre, így az alföldi nagy
városokba is.
Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest
a missziói lelkészségek felállítására vonatkozó indítványt, tekintettel arra,
hogy a missziói ügyet illetőleg a behatóbb intézkedéselv megtétele a közalapi segély tetemes felemelése által lehetővé tétetett, saját hatáskörükben
leendő intézkedés végett, leszállítja az egyházkerületekhez.
A diakonissza ügyet illetőleg pedig felhivandók a nagyobb egyházközségek a püspök útján, hogy ez intézmény létesítésére törekedjenek, a
mint ez Sopron, Pozsony, Lőcse, Rozsnyó, Kőszeg stb. egyházközségekben
már megtörtént.
105. (H.) A tolna—baranya—somogyi egyházmegyének, a dunántúli egyházkerület közgyűlése által beterjesztett azon kérvénye felett, melyben az országos
vásároknak, ha azok vasárnapra esnek, a következő hétköznapra való áttételének
kieszközlését kéri,
a közgyűlés napirendre tér.
106. (P.) Tárgyalás alá került a dunáninneni egyházkerületnek f. é. közgyűlési jegyzőkönyve 36. pontja értelmében beterjesztett azon indítványa : alapítson
az egyházegyetem theol. akadémiája Otthonában mindegyik egyházkerület számára
1—1 ingyenes helyet s ruházza át a püspökre a betöltés jogát
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106-109.

A közgyűlés ez indítványt véleményes jelentéstétel végett a pénz
ügyi bizottsághoz utalja.
107. (G.) Olvastatott a tiszai egyházkerület ez évi közgyűlésének azon felterjesztése, melylvel a munkálatban levő vallástanítási tanterv és tankönyv elkészítését sürgeti.
Áttétetik a tanügyi bizottsághoz.
108. (G.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerület ez évi közgyűléséből kelt
felterjesztése a végből, hogy az egyetemes közgyűlés keressen orvoslatot a postahivatalok részéről támasztott azon sérelmes követelés ellenében, melynélfogva a
lelkészek a hivatalos csomag szállításánál egy idő óta bélyeges szállítólevelet tartoznak használni.
A közgyűlés e felterjesztést kiadja az egyetemes ügyésznek oly
megbízással, hogy szerezzen ez ügyben illetékes helyen kellő felvilágosítást,
s a mennyiben arról győződnék meg, hogy az egyházi hivatalok részére
biztosítva volt portómentesség csakugyan korlátozást szenvedett, tegyen
erről ennek elhárítása végett jelentést.
109. (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén, az egyetemes felügyelő a
gyűlés tagjainak, dr. Baltik Frigyes püspök pedig az egyetemes felügyelőnek mondott köszönetet, mire a gyűlés dr. Baltik Frigyes buzgó imájával befejeztetett.
Jelen jegyzőkönyv a 3-ik pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett.
Báró Prónay Dezső s. k.,

Dr. Zsigmondy Jenő s. k.,

e g y e t e m e s felügyelő, világi elnök.

világi egyet, főjegyző.

Dr. Bal tik Frigyes s. k.,

Poszvék Sándor s. k.,

p ü s p ö k , egyházi elnök.

e g y h . egyet, főjegyző.

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

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

Händel Vilmos s. k.,
e g y h . egyet, aljegyző.

Glauf Pál s. k.,
e g y h . egyet, aljegyző.

AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK

NÉVSORA.
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, dr. Zsigmondy Jenő, 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;
d) a nyolcz osztályú közép- és felsőbb iskolák tanári karainak kiküldöttei.
2. Elnöke az egyetemes főfelügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint legidősebb kerületi felügyelő; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi
bizottság elnöke.
3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja.
4. Minden nyolcz osztályú gymasium és minden felsőbb iskola tanári testülete egy-egy küldöttet választ, minden iskolai év elején egy évi időtartamra.
A megválasztottak nevei a püspök útján az egyetemes felügyelővel közlendők.
Minden küldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak.
III. A tanügyi bizottság.
Zsilinszky Mihály elnök, dr. Wágner Géza alelnök, Góbi Imre jegyző, Bachát
Dániel, Bognár Endre, Benka Gyula, Gombócz Miklós, Falvay Antal, Fischer Miklós.
Horváth Sándor (budapesti), Jezsovits Károly, Jeszenszky Danó, Kapi Gyula, dr. Mikler
Károly, Händel Vilmos, dr. Petz Gedeon, Raab Károly, Rácz László, Scholtz Gusztáv,
Münnich Kálmán, Meskó László, Zsigmondy Géza, Markusovszkv Sámuel, dn Schneller
István, dr. Dobrovits Mátyás.
IV. A theologiai akadémiai nagybizottság.
Br. Prónay Dezső, dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz
Ferencz, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Zsilinszky Mihály, Szentiványi Árpád, Ihász
Lajos, Raab Károly, Hollerung Káról}7, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Bachát
Dániel, Terray Gyula, Glauf Pál, a theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház
kebeléből választandó nyolcz és a theol. akadémia tanári karából választandó egy tag.
V. A lelkészvizsgáló bizottság.
1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai: dr. Samarjay Emil, dr.
Dobrovits Mátyás, Trsztyénszkv Ferencz, Fürst János, Hörk József, Raffav Sándor;
póttagjai: Hollerung Károly, Hacker Károly, Ebner Gusztáv, Kovács Sándor.
2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai: dr.Rátz Ottó, dr. Berzsenyi Jenő,
Kund Samu, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal; póttagjai: Laucsek Jónás,
Horváth Sámuel, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső.
3. A bányai egyházkerületi osztály tagjai: Zsilinszky Mihály, Fabiny Gyula,
Bachát Dániel, Horváth Sándor (budapesti), Bereczky Sándor, Góbi Imre: póttagjai:
Laukó Károly, Scholtz Gusztáv, Wéber Rudolf, Kaczián János.
4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai: dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr
Géza Glauf Pál, Csiskó János, dr. Szlávik Mátyás, Draskóczv Lajos; póttagjai;
Gzékus László, Zemán János, Kubinyi Albert, Maver Endre.
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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 püspök, Fabiny Teofil, Beniczky Árpád, gróf Zay Miklós,
Barcza Géza, Bélák István, báró Podmaniczky Géza, dr. Zsigmondv Jenő, Szontágh
Pál (gömöri), Händel Vilmos, Hering Lajos, Kund Sámuel, Horváth Sámuel (téthi),
Horváth Sándor (budapesti), Bachát Dániel, Terray Gyula, Dianiska Andor és hivatalánál fogva az egyetemes ügyész.
VII. A pénzügyi bizottság.
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, továbbá: Fabiny Teofil, Szontágh Antal (nógrádi), Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, Schleifer Károly, Horváth Sándor (budapesti), Schranz János, Haviár
Dániel, báró Podmaniczky Gyula, Scholtz Gusztáv, Góbi Imre, Láng Lajos és hivataluknál fogva az egyetemes főellenőr dr. Zsigmondv Jenő, az egyetemes pénztárnok Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr Mikolik Gyula, az egyetemes ügyész Sztehló
Kornél és az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője Glauf Pál.
VIII. Az egyetemes számvevőszék.
Dr. Perlaky Elek és Poszvék Sándor elnöklete alatt: Farbaky István, Günther
M. Vilmos, dr. Králik Lajos, Bachát Dániel, Radvánv István, Scholtz Gyula (min.
tan.), Barcza Géza, Kubinyi Géza és Materny Lajos.
IX. Az egyetemes számvizsgáló bizottság.
Az egyetemes számvevőszék elnöksége alatt: Günther M. Vilmos, Laukó
Károly, Földváry Elemér, Glauf Pál.
X. A Hrabovszky-alapítványi bizottság.
Dr. Győry István elnöklete alatt: ifj. Bánó József, dr. Purgly Sándor,
Scholtz Gusztáv, Horváth Sándor (budapesti) és Góbi Imre.
XI. Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság.
Báró Prónay Dezső és, dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt: Laszkáry Gyula,
Zsilinszky Mihály, Szentiványi Árpád, Ihász Lajos, Poszvék Sándor, Laukó Károly,
Raab Károly és Glauf Pál, utóbbi ügy is, mint ügyvivő.
XII. A selmeczi lyceum iskolai kormányzó tanácsa.
Farbaky István elnöklete alatt : Gretzmacher Gyula, Heinz Hugó. Hlavatsek
András, Kachelmann Farkas, Moesz Géza, Schelle Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula,
Wankovics Lajos, Beniczky Árpád, Ivánka István, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál,
Kosztolányi Sándor, gróf Steinlein Ottó, Vajda Pál, gróf Zay Miklós, Raab Károly,
Chabada József, Szontágh Antal, Hornyacsek István, Király Ernő, Pauer János,
továbbá hivatalból: Händel Vilmos, Hrencsik Károly, Jezsovics Károly, Szever
János, Suhajda Lajos.
XIII. Egyetemes törvényszék.
Világiak: dr. Láng Lajos (1905), Perlakv Elek (1905), Lánvi Bertalan (1905),
Laszkáry Pál (1908), Fördős Vilmos (1905), Rohonvi Gyula (1908) és Hevessv Bertalan (1908).
Egyháziak: Kund Samu (1908), Török József (1905), Terrav Gyula (1905),
Fürst János (1908), Stettner Gvula (1908), Veres József (1908), Csisko János (1908),
Masznyik Endre (1905), Bancsó Antal (1905), Händel Vilmos (1905), Góbi Imre (1908)
és Fischer Miklós (1908) tanárok.
Jegyző : Zelenka Lajos (1905).
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