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% V VC'Ä 'à 
A magyarországi ágostai hitv. ev. egyház 

1904. évi november 9., 10., 11., 12. és folytatólag deczember 7. és 8-ik 

napján Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének 

rr •• 

JEGYZÖKÖNYVE. 
E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hiva-

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

Jelen voltak : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és | dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve 
iskolai felügyelő ; j legidősb püspök ; 

dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató 
és egyetemes törvényszéki biró. 

Az egyetemes tö rvényszék b i r á i : 

Dr. Láng Lajos, Kubinyi Aladár, Laszkáry 
Pál, Rohonyi Gyula, Hevesy Bertalan, Góbi 
Imre, Fischer Miklós; 

dr. Zsiginondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; 
dr. Győry István, „ „ aljegyző; 
dr. Lehoczky Antal, „ „ „ 

Kund Samu, Terray Gyula, Stettner Gyula, 
Veres József, Bancsó Antal; 

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

Sztehlo Kornél, egyetemes ügyész ; 
Bendl Henrik „ pénztáros. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke 5 
Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke i 

Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel-
ügyelője; ( 

Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; 
Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ 
Ihász Lajos, a dunántúli „ „ 

Szlávik Mátyás, theologiai dékán; 
dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. 

C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

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

a) Megbízó-levéllel: 
dr. Ajkay Béla, Barcza Géza, dr. Berzsenyi 

Jenő, dr. Mesterházy Gedeon, Bélák Ist-
ván, dr. Purgly Sándor, dr. Fischer Sán-
dor, Szeniczey Géza; 

Gecsányi Gusztáv és Budacker Károly, tanárok. 

Szalay Ferencz, Horváth Sámuel, Czuppon 
Sándor, Bognár Endre, Löw Fülöp, Né-
meth Pál, Varga Gyula, Brunner János; 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Hrabovszky István, Kis Jenő, Kapi Gyula, 
Mestcrházy Jenő, Láng Kálmán, Andorka 
Elek, dr. Rátz Ottó, Fischer Károly, dr. 
Ostffy Lajos, Héring Zsigmond, Radó La-
jos, Berzsenyi Sándor, dr. Démy Lajos, 
Leípczig Vincze. 

II. A dunáninneni egyházkerületből: 

a) Megbízó-levéllel: 

Beniczky Árpád, br. Solymossy Ödön, Far-
baky István, Dobrovits Mátyás, dr. Kéler 
Zoltán, Lenhardt Károly ; 

Raab Károly, Wladár Miksa, Krupecz István, 
Jánossy Lajos, Ringbauer Gusztáv, Hol-
lerung Károly, Krizsan Zsigmond, Csulik 
Lajos ; 

Markusovszky Sámuel és Király Ernő, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Hörk József, Sziklay Ottó, Kirchner Gyula; Bándy Endre, Biszkup Béla, Marótky Emil, 
Vladár Viktor, Stromp László, Kovács 
Sándor. 

III. A bányai egyházkerületből: 

a) Megbízó-levéllel: 

Beniczky Lajos, Fabiny Gyula, Haviar Dá 
niel, Csipkay Károly, Wagner Géza; 

Belokorszky Gábor, Bachát Dániel, Petrovics 
Soma, Svehla Gusztáv, Morhács Márton, 
Abaffy Miklós, Csepregi György ; 

Benka Gyula és Bukovszky János, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Szelényi Aladár, Sóltz Gyula, Földváry 
Elemér, Kaufmann Kamill, Osztroluczky 
Miklós, Zsigmondy Géza, Ivánka Pál, dr. 
Malczoviek László, dr. Zolnay Jenő, Mi-
sura Mihály, Krkos Lajos, Mágócsy Dietz 
Sándor, Haberern J. Pál, Koricsánszky 
János, dr. Sailer Vilmos, Rosenauer Lajos, 
Kuzma Gyula; 

Famler Gusztáv, Schranz János, Scholtz 
Gusztáv, Jezsovics Pál, Szeberényi Lajos 
(fóthi), Krutschnitt Antal, Blatniczky Pál, 
Draskóczy Ede, Sztehló Gerő, Zvarinyi 
János, Leszik László, Geduly Lajos, Sár-
kány Béla. 

IV. A tiszai egyházkerületből: 

a) Megbízó-levéllel : 

Szontágh Pál, id. Szentiványi József, Rad- Materny Lajos, Dianiska András, Székely 
vány István, Miinnich Kálmán, dr. Meskó Gyula, Bohus Pál, Hajdú János, Geduly 
László, Kubinyi Géza, Benczúr Géza, Henrik, Dómján Elek, Rohács Lajos; 
Bánó Árpád ; 

Loysch Ödön és Szántó József, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Szentiványi Márton, Marton János, Majerszky 
Béla, dr. Balogh György, Oszterlamm Ár-
min, Szopko Róbert, Kulmann János, dr. 
Maiéter István, Gaertner Kálmán, dr. Raf-
fay Ferencz, dr. Flórián Károly, Gamauf 
György, Bruckner Károly; 

Klibecher Albert, Draskóczy Lajos, Paulik 
János, Baloghy Farkas. 



1. (P.) Buzgó templomi istentisztelet után az egyházi és iskolai felügyelő melegen l 
üdvözölvén a nagy számban egybegyűlt tagokat, következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést : 

Főtisztelendő Egyetemes Gyűlés! 
Meghatva azon vallásos gondolatokban gazdag és szép ima által, melyet érdemes 

egyházi főjegyzőnk egyetemes gyűlésünk bevezetésénél szokásos isteni tiszteleten mindnyájunk 
épülésére elmondott, üdvözlöm teljes tisztelettel és hitrokoni szeretettel evangelikus egyházunk 
összegyűlt tagjait. 

A történelmi fejlődésnek következménye, hogy az egyházi közélet súlypontja egyház-
kerületeinkben fekszik. A kerületekben alakul egyházunk közvéleménye. Az így már meg-
alakult közvélemény jelentkezik egyetemes gyűlésünkön és uralja egyetemes gyűlésünket. 
Ezzel számolni kell mindenkinek, a ki egyházi közügyeinkben résztvesz. Számolok én is. 
Az a tárgy, a mely egyházunk közvéleményét ma leginkább foglalkoztatja, az 1848. évi XX-ik 
t.-czikkben lefektetett elveknek és ezek megvalósításának a kérdése. Ez olyan uralkodó 
eszméje egyházunk közvéleményének, hogy ez elől nem térhet ki senki. Olyan ez, mint a 
minket környező levegő, melyet mindenki beszív. Az 1848. évi XX-ik t.-czikkben foglalt 
elvek megvalósításáról van szó. Egyházunk a mult időkből két dolgot vett át. Önkormányzati jogai-
hoz való ragaszkodást, szeretetet, az önkormányzati jogot olyan széles terjedelemben értve, a 
milyen terjedelemben ritkán rendelkezik vele valamely felekezet. Az önkormányzattal egyhá-
zunk átvette a szegénységet is. A szegénység nyomasztó, de azért a szegénység nem jelenti 
a nyomorúságot. A nyomorúság megtöri az embert, a szegénység fölemeli. A nyomorúság az 
erkölcsi élet követelményeivel szemben nehezebbé teszi a helyzetet. A szegénység nem teszi 
nehezebbé, sőt az evangelium tanítása szerint inkább a gazdagság teszi azzá, mint a sze-
génység. Anyagi kérdésekről is szó van az 1848. évi XX. t.-czikkben és erkölcsi elvekről 
is. Várjuk az államtól vagyoni helyzetünk javítását. A magyarhoni evangelikus egyház a mult 
idők hagyományaiként önkormányzati jogai mellett és szegénysége mellett megnyerte a más 
felekezetűek közül az j elfogulatlanok szeretetét és rokonszenvét. Ennek a rokonszenvnek és 
becsülésnek egyik alapja épen az volt, hogy az evangelikus egyház szegenysege daczara is 
képes volt nagy szolgálatot tenni a hazai közművelődésnek és példáját adta annak, hogy 
áldozatkészséggel csekély eszközökkel is lehet nagy eredményeket elérni. Midőn erre utalok, 
teszem ezt azért, hogy fölhívjam a figyelmet arra, miszerint az 1848. évi XX-ik t.-czikk 
megvalósítására való törekvésünknél necsak arra legyünk tekintettel, hogy mit nyerünk? 
mit adnak? de arra is, hogy hogyan adják? A végrehajtás legyen az elveknek külső tények-
ben való elismerése és necsak az anyagi előny számszerű jelentkezése. A fődolog legyen 
a biztosíték az iránt, hogy a mit nélkülözések és szenvedések árán mint egyházunknak egyik 
legfőbb erkölcsi kincsét, megszereztünk: önkormányzati jogainkat sértetlenül föntarthassuk és 
csorbítatlanul származtassuk át a jövőre. Abban a reményben, hogy egyetemes gyűlésünk 
tanácskozásainál ezek az elvek irányadók lesznek, még egyszer üdvözlöm a gyűlés tagjait. 

A közgyűlés egyhangúlag elhatározza, hogy az osztatlan figyelemmel s 
közhelyesléssel találkozott elnöki megnyitó, tekintettel időszerű tárgya fontosságára, 
valamint egyházunknak az erkölcs-vallási eszmétől el nem választható létérdeke 
szempontjából történt méltatására, egész terjedelmében jegyzőkönyvbe foglaltassék. 
2. (H.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei megbízó-leve-

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

E jelentés folytán az egyetemes felügyelő a gyűlést megalakultnak 
jelenti ki. 
3. (P.) Az egyetemes egyházi felügyelő a magyarországi két protestáns egyház 

közt fennálló és zsinati törvényeink értelmében is folyton ápolandó testvéri viszonyra való 
hivatkozással, indítványozza : fejezze ki meleg hitrokoni üdvözletét a közgyűlés az evang. 
reform, testvéregyháznak e napokban megnyíló zsinata alkalmából s válasszon egy nyolcztagú 
küldöttséget, mely úgy a folyó hó 10-ére tervezett ünnepélyes zsinati isteni tiszteleten ág. 
hitv. ev. egyházunkat képviselje, valamint a zsinatot, ennek november hó 11-ére kitűzött 
alakuló ülésén egyházunk nevében szívélyesen üdvözölje. 

A közgyűlés a lelkes rokonszenvvel s közhelyesléssel találkozó indítványt 
egyhangúlag elfogadván, egyházunknak az ev. ref. testvéregyház zsinati isteni tisz-
teletén való képviseletével s szives hitrokoni üdvözletünknek a zsinat alakuló 
ülésén való tolmácsolásával Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő és Zelenka 
Pál püspök vezetése alatt egy, Beniczky Árpád, Csipkay Károly, dr. Wagner Géza, 
Händel Vilmos, Kund Sámuel és Terray Gyula tagokból álló küldöttséget bízott meg. 
4. (Zs.) Az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére a bizottság az ülés 

kezdetén lévén kiküldendő : 
Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes közgyűlés elnöksége alatti hitelesítésére 

kiküldettek Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Zelenka Pál, dr. Wagner Géza, 
Horváth Sándor, Sztehlp Kornél. 
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5—(i. 5. (Zs.) Előterjeszti egyetemes felügyelő következő évi jelentését: 
1. Mult évi közgyűlésünk jegyzőkönyve fel terjesztetett a magyar királyi vallás és 

közoktatásügyi minisztériumhoz és Horvát-Szlavonország/bánjához. 
2. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 5-ik pontjára hivatkozva, tolmá-

csolom a vett levél alapján Zelenka Pál püspök úr köszönetét, a neki kifejezett részvétért, 
az őt ért családi gyászeset alkalmából. 

3. A két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság a 
lefolyt évben az 1848. évi XX. t.-cz.-ben foglalt elvek megvalósítása tárgyában több tanácskozást 
tartott és a tanácskozások eredményeképen egy emlékiratot készített, a mely kinyomatván, 
az egyházunk közügyeivel foglalkozók előtt ismeretes. Az emlékiratot a bizottság a magyar 
királyi miniszterelnök úrnak és a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak benyújtotta. 
Az emlékiratra érkezett választ tisztelettel bemutatom. 

4. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az egyetemes egyházi közalap gyara-
pítására rendelt 100,000 korona országos segélyt utalványozta. 

5. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
6. Az egyetemes egyház számadásainak megvizsgálásáról az erre hivatott bizottság 

fog jelentést tenni. 
7. A brit és külföldi bibliatársulat 100 éves fennállása megünneplése alkalmából a 

társulatot mult évi egyetemes közgyűlésünk jegyzőkönyvének 8-ik pontjában foglalt határoza-
táról értesítettem és levélben íidzözöltein, A társulat ünnepélyes közgyűlésén pedig egyetemes 
gyűlésünk felkérésére Duka Tivadar úr volt szives egyetemes egyházunk üdvözletét tolmá-
csolni. Továbbá intézkedtem, hogy a társulat 100 éves fennállási emlékalapjának javára 
befolyt 6017 korona 62 fillér offertorium, az egyetemes egyház járulékával kikerítve 300 font 
sterlingnyi összegre, a társulatnak megküldessék. 

8. Az egyetemes egyházi törvényszék a mult évben 6 ügyben járt el, 2 ügyben 
határozatot hozott, a következő 4 ügyben ítélt, úgymint : Rozsondai József krizbai lelkész, 
Kolbenheyer Vilmos tanító, Halassa András a turóczi egyházmegye volt világi jegyzője, végre 
Jockel Henrik szeghegyi tanító fegyelmi ügyében. Jelenleg 4 ügy áll az egyetemes törvény-
széknél elbírálás előtt. 

9. Az eperjesi és soproni theologiai főiskola tanári karának véleménye alapján Pröhle 
Károly és Blatniczky Pál lelkész urak theologiai tanári vizsgáját folyó évi november hó 12-én 
délután 4 órára tűztem ki. 

10. Végre meg kell emlékeznem azokról a veszteségekről is, a melyek egyházunkat 
a mult évben azon férfiak sorából érték, a kik különösen egyetemes egyházunk közügyeiben 
élénkebb részt vettek. Néhai Szontágh Pál úr elhunytát gyászoljuk, a ki agg korában is 
élénk érdeklődéssel kisérte egyetemes egyházunk közügyeit és annak egyik kimagasló alakja 
volt. Szontágh Pált a hit és benső vallásos érzés ösztönözte az egyház közügyeiben való 
részvételre, buzgó közreműködésével az egyházi közügy körül kiváló érdemeket szerzett. 
Perlaky Elek úr elhunytát is méltán gyászoljuk és sajnálattal nélkülözzük őt körünkben, ő is 
mindenkor teljes készséggel buzgólkodott és különösen gazdasági kérdésekben bő tapasztala-
tokon nyugvó nagy szakavatottsággal működött közre egyházi ügyeink intézésénél. Hering 
Lajos esperes úr is több egyetemes bizottságunk buzgó tagja volt, kinek elhunytát méltán 
fájlaljuk, Günther Vilmos a pozsonyi egyház felügyelője, az ő vezetése alatt és kezdeménye-
zésére létesített nagyszabású alkotásaival, nemcsak a pozsonyi egyház körében tette nevét 
emlékezetessé, hanem ezen alkotások által a pozsonyi egyház körén kívül is az egyetemes 
egyházra kiható áldásos működést fejtett ki. Elhunyt jeleseink közreműködésének hiányát 
nagyon is érezzük, fájdalommal tölt el körünkből való elköltözésük. Tartsuk fenn kegyelettel 
emléküket jegyzőkönyvünkben is. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést elismerése mellett tudomásul 
véve, az elhunytaknak emlékét kegyelettel jegyzőkönyvileg megörökíti és elhatározza, 
hogy az elnöki jelentésnek külön határozatot igénylő pontjai külön, egyébként pedig 
a mult évi jegyzőkönyv illető pontjainál fognak felvétetni. 

fi. (Zs.) Az elnöki jelentés kapcsán bemutatja egyetemes felügyelő a magyar kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter következő leiratát: 

48447. szám. Méltóságos Báró, Felügyelő Úr ! A lelkészi jövedelem kiegészítéséről 
szóló 1898. évi XIV-ik t.-czikknek a kiegészítésre igényt tartó lelkészségek bejelentési köte-
lezettségét megállapító 3. §-ában foglalt rendelkezés egyes egyházi hatóságok részéről eltérő 
módon értelmeztetvén, felvetett kérdés alkalmából Méltóságod figyelmét megfelelő további eljá-
rás végett a következőkre irányítom. 

Nem lehet vitás az, hogy a míg a törvény 2. §-ának első bekezdése azon jövedelmi 
minimumot állapítja meg, melyen alul az 1898. év előtt rendszeresített lelkészségek jövedel-
mük kiegészítését kérhették, addig a törvény 3. §-a a jöv. kiegészítésre igényt tartó lelkész-
ségek bejentésének módját, határidejét és a bejelentés elmulasztásának következményét hatá-
rozza meg. 
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Ezen, egymással szorosan összefüggő két szakasz értelme felett kétely nem merül-6—7. 
liet fel arra nézve, liogy azon 1898. év előtt rendszeresített lelkészségek, melyeknek lelkészi 
jövedelmük az 1600 koronát, illetőleg a kisebb képesítéssel bíró lelkészszel betöltött lelkészi 
állásra a 800 koronát el nem érte, tartoztak kiegészítésre való igényüket a meghatározott 
határidőn belül bejelenteni. Az ily lelkészségek tehát, ha ebbeli igényüket a törvény 3. §-a, 
illetőleg a törvény végrehajtása tárgyában 1898. évi október hó 24-én 4433. ein. sz. a. 
kelt körrendelet 3. §-ában meghatározott módon és 1899. évi július hó 30-ig érvényesíteni 
bármikor elmulasztották, a jövedelmük kiegészítésére való igényeiktől újabb törvényhozási 
intézkedésig elestek. 

Ehhez képest a törvény megszorító intézkedése bármennyire is sújtó legyen egyes 
lelkészségek érdekeire, még sem járulhatok hozzá most már az oly értelmű felterjesztéshez, 
melylyel egy, a törvény 3. §-a értelmében bejelentési kötelezettség alá esett lelkészi állás 
jövedelmének kiegészíttetése ezéloztatnék. 

Másfelől azonban az 1898. évi XIV. t.-czikk alapgondolatától mélyen áthatva s 
annak intenczióját a maga egészében sajátommá téve: nem zárkózom el a törvény keretében 
megvalósítható s annak megszorító vagy tiltó rendelkezéseivel össze nem ütközö minden oly 
nyitott kérdés méltányos megoldása elől, melynél a lelkészek s közvetve az egyházközségek 
érdekein lendíthetek. 

Ezzel nem a jelentőségében előttem is nagy fontossággal bíró törvény keretét tágí-
tani, hanem inkább a nagy keret hézagaiba a haladó idők leszúrt igazságait és gyakorlati 
tanulságait elvként beilleszteni s a köznek javára érvényesíteni szándékozom. 

Ezen elvi álláspontomból kiindulva, az 1898. évi XIV. t.-cz. 2—3. §-ából folyólag, 
megengedem, hogy az oly 1898 előtt rendszeresített lelkészségek, melyeknek jövedelme az 
1898. évi XIV. t.-cz. hatályba léptekor az 1600 koronát meghaladta s így az idézett törvény 
3. §-ában foglalt bejelentési kötelezettség alá nem estek, az esetre, ha ezen jövedelmük az 
idők folyamán, akár népesedési, akár a gazdasági viszonyokkal összefüggő és a törvény 15. §-a 
értelmében el nem hárítható állandó természetű okokból annyira csökkenne, hogy a törvény 
2. §-a értelmében jövedelmük kiegészítésére immár igényt formálhatnak, hozzám bejelentes-
senek s az illető egyházközségek az adott viszonyok szerint kiállítandó új díjlevélhez (hivány-
hoz) az 1898. évi XIV. t.-cz. 14. §-a értelmében hozzájárulásomat kérelmezzék. Fentartom 
azonban magamnak a jogot, az előforduló eseteknek egymástól független bírálatára, olyany-
nyira, hogy egyik eset a másikra preczedensiil nem szolgálhat. 

Eleve kijelentem egyúttal, hogy az ily lelkészségeknek jövedelmi kiegészítésre való 
igénye, tekintet nélkül a jövedelem csökkenése időpontjára, csak a bejelentést követő utalvá-
nyozási időszakkal veheti kezdetét. 

Az említett lelkészségek bejelentése körül követendő eljárás tekintetében megjegyzem : 
1. A lelkészség keletkezésének ideje az egyházi hatóság által igazolandó. 
2. A lelkészi jövedelem bevallási (.B.) ívbe az 1898. évben érvényben volt díjlevéllel 

(hiványnyal) és egyéb alapokmánynyal biztosított és az 1898. évben tényleg befolyt jövedelmek 
veendők fel. 

A jövedelmek bevallására és igazolására nézve a törvény végrehajtása tárgyában 
1898. évi 4433. ein. sz. a. kelt körrendeletben foglaltak irányadók. 

3. A levonható kiadások ugyancsak az 1898. évi alapon vallandók be és az imént 
hivatkozott végrehajtási körrendelet katározmányai szerint igazolandók. 

Megjegyzem, hogy a segédlelkésztartási költség az 1900. évi 95,722. sz. a. kelt 
leiratomban foglaltak alapján levonás tárgyát nem képezheti. 

4. A lelkészi díjlevél (hivány) és egyéb alapokmány eredetiben vagy hiteles máso-
latban a bevallási ívhez csatolandó. 

5. Az 1899. évtől kezdve beállott jövedelemnövekedésről és csökkenésről egy szabály-
szerű módon igazolt és megfelelő bizonyítékokkal felszerelt részletes kimutatás szerkesztendő. 

Ehhez mellékelve bemutatandó az egyházközségnek 1898. évre, nemkülönben a beje-
lentés évére szóló költségvetése is. 

6. A levonható kiadásokban beállott változás, illetőleg a bejelentés évében fönnálló 
tényleges állapot a 3. pontban mondottak szerint és az ottani bizonyítékon egyúttal igazolandó. 

Midőn ezen elvi határozatommal az 1898. évi XIV. t.-cz. keretében a lelkészek és 
egyházak anyagi boldogulásának lendületet adok, számítok Méltóságod olyirányú közreműkö-
désére, melynek segélyével az állampénztár indokolatlan megterhelése kikerülhető lesz. 

Budapesten, 1903. évi november hó 28-án. „ . -, Berzeviczy s. k. 
Az egyetemes közgyűlés a leiratot tudomásul veszi és egész terjedelmében 

jegyzőkönyvébe felvétetni rendeli. 
7. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv T-ik pontjánál fölvétetett az elnöki jelentés 3-ik 

pontja és ez alkotmány és jogügyi bizottság 1904 november 5-iki jegyzőkönyvének 1-ső pontja, 
a mely szerint a bizottság az 1848. évi XX. t.-cz. megvalósítása tárgyában kidolgozott 
és a kormányhoz felterjesztett emlékiratra vonatkozólag a bányai, dunántúli és dunáninneni 
egyházkerületek által előterjesztett javaslatokat és észrevételeket, valamint az 1904 október 



6 

7. hó 20-án 4972/M. E. sz. alatt érkezett miniszterelnöki leiratot, az egyházunkat és ez ev. ref. 
egyházat közösen érdeklő ügyekben kiküldött bizottsághoz javasolja áttenni. A miniszterelnöki 
leirat szószerinti szövege a következő: 

4972. M. E. A t. Bizottság által folyó évi ápr. havában az 1848. évi XX t.-cz. végrehajtása 
tárgyában benyújtott emlékiratot a magyar kormány tárgyalás alá vette s arra vonatkozólag, 
a vallás- és közoktatási miniszter úrral egyetértőleg, a következőkről van szerencsém a t. Bizott-
ságot értesíteni. 

A szóban forgó emlékirat az idézett törvényczikk második és harmadik §-ával kap-
csolatos kérdéseket egymástól elkülönítve tárgyalja. 

A mi az emlékirat első részét illeti, az abban felhozott kérdések majdnem kizárólag 
oly konkrét esetekre vonatkoznak, a melyek alapos vizsgálat tárgyává voltak teendők, mielőtt 
azokra nézve a kormány állást foglalhatott volna. Ezen vizsgálat folyamatban van és annak 
befejezte után nem fogok késni a t. Bizottsággal felvenni ezekre vonatkozólag is a tárgya-
lások fonalát. 

Már most kívánom azonban megjegyezni, hogy a mi a dolog elvi oldalát illeti, a 
kormányt is, valamint egész működésében, úgy ezen kérdések elbírálásánál is csak azon nagy 
szempont vezetheti, hogy a törvényesen bevett vallásfelekezetek közötti tökéletes egyenlőség 
és viszonosság az egész vonalon érvényesüljön, természetesen tekintetbe vételével a törvényes 
fejlődés és az egyes vallásfelekezetek benső természete által előidézett különös viszonyoknak. 
Miután pedig e kérdésekben a két magyar protestánsegyház is ugyanezen elvi állásponton áll, nem 
kétlem, hogy a felhozott konkrét kérdéseket közmegnyugvásra sikertilend megoldanunk, s illetőleg 
megállapítanunk azon irányelveket, a melyek szerint hasonló esetek a jövőben elbirálandők lesznek. 

Míg tehát az 1848. évi XX. törvény 2-ik §-ának végrehajtásával kapcsolatos kér-
désekre nézve az ügy jelen stádiumában csak ezen elvi kijelentéssel nyilatkozhatom, addig 
konkrét tájékozást kívánok már most nyújtani az iránt, hogy tekintettel az ország pénz-
ügyi helyzetére is, minő mérvben és minő sorrendben véli a kormány az 1848. évi XX. t.-cz. 
3. §-a alapján felhozott anyagi igények kielégítését foganatosítani. Szükséges ez azért, hogy 
a két protestáns felekezet irányadó testülete által mielőbb megalkottathassanak azon rend-
szabályok, a melyek a kivánt segély igénybevételének és felhasználásának előfeltételeit képezik, 
hogy tehát azok az égető sebek, melyekre a t. Bizottság emlékirata is joggal hivatkozik, 
mielőbb orvoslást találhassanak. 

Ezek között bizonyára az adózási viszonyokban rejlő nagy anomáliák képezik a 
legégetőbbet. S már most kijelenthetem, hogy a kormány az emlékiratban jelzett módon és 
arányokban hajlandó e segély kieszközlését kérni a törvényhozástól, illetőleg gondoskodni 
arról, hogy egy ily tartalmú törvényjavaslat terjesztessék az országgyűlés elé. Hogy azonban 
ez megtörténhessék, szükséges, hogy az illetékes egyházi testületek megalkossák az e tárgy-
ban szükséges jogszabályokat, valamint kérnem kell azt is, hogy a t. Bizottság az idevágó 
összes adatokat a kormány rendelkezésére bocsátani szíveskedjék, hogy azután a szükséglet mérve 
pontosan megállapítható és a benyújtandó törvényjavaslat kellő indokolással ellátható legyen. 

Nem zárkózhatik el a kormány az emlékirat azon követelményétől sem, hogy a lel-
készek fizetése újabb javításban részesüljön és készséggel ismeri el, hogy a köztisztviselők 
illetményeinek újabb rendezése folytán a lelkészi kongruának felemelése vagy korpótlékkal 
való kiegészítése méltányos és indokolt kívánságnak mutatkozik. E kérdés természetszerűleg 
együtt oldandó meg mindazon bevett vallásfelekezetek lelkészeire nézve, kikre az 1898. évi 
XIV. t.-cz. hatálya kiterjed s annak gyakorlati megvalósítása oly óriási tehertöbbletet von az 
államkincstárra maga után, miszerint annak foganatosítása előtt meg kell teremtenünk az ügy 
megoldásának pénzügyi előfeltételeit. Kijelenthetem azonban, hogy a kormány feladatának 
tekinti, hogy e kérdéssel avval az erős elhatározással foglalkozzék, hogy mentül előbb elhá-
rítsa az ügy útjában álló pénzügyi akadályokat és kész annak megoldását kézbe venni, mihelyt 
az államháztartás egyensúlyának veszélyeztetése nélkül lehetővé válik. 

A mi az emlékiratban felhozott többi pénzügyi természetű kérdéseket illeti, a kor-
mány abban a meggyőződésben van, hogy már csak az egyházak autonómiájának szempont-
jából is ezeknek külön-külön államsegélylyel való megoldása nem volna czélszerű, hanem 
akként kívánja az erre szükséges anyagi eszközöket fokozatosan az egyház rendelkezésére 
bocsátani, hogy az állam pénzügyi helyzete által vont korlátok között évről-évre emelje az 
egyházak dotatiójaképen a költségvetésbe beillesztett tételeket. Ezen felemelt hitelnek mikénti 
felhasználása felett természetesen az egyház van hivatva saját autonom hatáskörében hatá-
rozni, s az illetékes egyházi főhatóságok hivatását képezné oly szabályzat megalkotása, mely-
lyel ezen összegeknek tényleg a legégetőbb nagy czélok kielégítésére való fordítása biztosíttatnék. 

Különös súlylyal bír ezek között a lelkészi nyugdíjintézet kérdése és a mennyiben 
e nézetünk az illetékes egyházi hatóságok véleményével találkoznék, a kérdést a két protes-
táns egyház országos közalapjának javára felvett költségvetési tétel megfelelő emelése útján 
akként kellene megoldani, hogy elsősorban a nyugdíjintézet kellő dotatiója biztosíttassék. 

Budapesten, 1904. évi október hó 20-án. 
Tisza, s. k. 
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Ezek kapcsán előterjeszti Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő, liogy nézete 7—8. 
szerint a kormány leiratában kivánt intézkedések a zsinat egybehívását teszi szükségessé, 
miért is indítványozza, hogy az egyetemes közgyűlés a zsinat egybehívását azonnal határozza 
el. Ez indítvány folytán felvétetett az alkotmány és jogügyi bizottság fenti jegyzőkönyvének 
7-ik pontja is, a mely szerint a bányai és tiszai egyházkerületek felterjesztéseikben a zsinat 
e g y b e h í v á s á t óhajtják és az egyetemes közgyűlést az e részben szükséges intézkedések meg-
tételére felkérték, míg a dunáninneni egyházkerület a zsinat tartását nem tartja időszerű-
nek, a dunántúli egyházkerület pedig e részben nem nyilatkozott, miért is a bizottság 
az egyetemes közgyűlésnek azt javasolja, hogy küldjön ki e tárgyban egy bizottságot, 
a mely egyházi alkotmányunkat átvizsgálván, a jövő évi egyetemes közgyűlés elé indo-
kolt javaslatot terjeszszen be az iránt, vájjon szükségesnek és időszerűnek tartja-e a zsinat 
tartását vagy nem? 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a lelkészek fizetésére nézve az 
1600 korona minimális alapfizetést csekélynek tartja és ezért az egyházkerületek e 
részbeni felterjesztéseit, az alkotmány és jogügyi bizottság javaslatához képest, a két 
protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekben kiküldött bizottsághoz teszi át. A 
zsinat egybehívása kérdésében beható tárgyalás után több tag kívánatára elrendelte 
az elnökség a névszerinti szavazást ama kérdés felett, elhatározza-e a közgyűlés, 
Szentiványi Árpád indítványához képest, a zsinat azonnali egybehívását, igen vagy 
nem ? egyúttal kimondván, hogy Szentiványi Árpád indítványának el nem fogadása 
esetében, az alkotmány és jogügyi bizottság javaslata fog elfogadottnak tekintetni. 
A névszerinti szavazás az ügyrend értelmében a névsor felolvasásával oly módon 
ejtetvén meg, hogy a megbízó-levéllel ellátott, illetve a szavazáskor távollevő meg-
bízó-levéllel bíró küldöttek helyett a jegyzőkönyvi igazolványnyal kiküldöttek, kikül-
detésük sorrendje szerint szavaztak, a következők szavaztak igennel és pedig : 
Terray Gyula, Veress József, Glauf Pál, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, 
Zelenka Pál, Miki er Károly, Haviár Dániel, Zsilinszky Endre, dr. Wagner Géza, 
Belohorszky Gábor, Petrovits Soma, Svehla Gusztáv, Csepreghy György, Benka 
Gyula, Szelényi Aladár, Kaufmann Kamii, Osztroluczky Miklós, Famler G. Adolf, 
Sztehló Gerő, Zvarinyi János, Kéler Zoltán, Krupecz István, Jánossy Lajos, Kirch-
ner Gyula, Berzsenyi Jenő, Bélák István, dr. Purgly Sándor, Miinnich Kálmán, 
dr. Meskó László, Benczúr Gyula, Materny Lajos, Dianiska Andor, Székely Gyula, 
Hajdú János, Doniján Elek, Rohács Lajos, dr. Baloghy György, Osterlamm Armin, 
Szopkó Róbert, dr. Mai éter István, Gaertner Kálmán, Paulik János, Baloghy 
Farkas, Loysch Ödön ; ellenben nemmel szavaztak : Masznyik Endre, Láng Lajos, 
Laszkáry Pál, Góbi Imre, Kund Samn, Stettner Gynla, Zsigmondy Jenő, Győry 
István, Lehoczky Antal, Poszvék Sándor, Händel Vilmos, Sztehló Kornél, Laszkáry 
Gyula, Ihász Lajos, Gyurátz Ferencz, Csipkay Károly, Abaffy Miklós, Solcz Gyula, 
Beniczky Árpád, Farbaky István, dr. Dobrovits Mátyás, Raáb Károly, Wladár 
Miksa, Ringbauer Gusztáv, Hollerung Károly, Krizsán Zsigmond, Csulik Lajos, 
Markusovszky Sámuel, Király Ernő, Hörk József, Sziklay Ottó, Bándy Endre, 
Szalay Ferencz, Horváth Sámuel, Czuppon Sándor, Bognár Endre, Lőw I^ülöp, 
Németh Pál, Varga Gyula, Brunner János, Barcza Géza, dr. Fischer Sándor, 
Szeniczey Géza, Gecsányí Gusztáv, Radó Lajos, Leipczig Vincze, Szontágh Pál. 
Az elnökség nem szavazott. A szavazatok összeszámláltatván, megállapíttatott, hogy 
Szentiványi Árpád indítványa mellett 45-en, a jogügyi bizottság indítványa mellett pedig 
47-en szavaztak, mikezképest az utóbbi indítvány két szavazattöbbséggel elfogad-
tatván, az egyetemes közgyűlés az egyházkerületek ajánlatainak figyelembe vételé-
vel, a zsinati bizottságba az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a következő tagokat 
választotta meg és pedig: az egyházkerületi elnökségek (8 tag), továbbá Láng 
Lajos, Kéler Zoltán, Händel Vilmos, Kund Samu, Poszvék Sándor, Barcza Géza, 
dr. Wagner Géza, Haviár Dániel, Veres József, dr. Meskó László, Münnich Kál-
mán, Terray Gyula, Lányi Bertalan, Sztehló Kornél, dr. Zsigmondy Jenő, Glauf 
Pál és Góbi Imre. 

8. (H.) A m. é. jkönyv 8. pontjánál jelenti a felügyelő, hogy Duka Tivadar hazánkfia, 
a vett megbízatás értelmében, a Londonban megtartott Bibliaünnep alkalmával egyházunkat 
— a mint azt az ezen alkalomból elmondott beszéde beigazolja — méltóan képviselte; jelenti 
továbbá, hogy az egyet, pénztáros beterjesztette a kimutatást azon adományokról, melyek a 
f. é. márczius 6-án megtartott Bibliaünnep alkalmából a brit és külföldi biblia-társaság alapja 
javára befolytak. E szerint befolyt a bányai kerületből 1881'54 K ; a dunáninneni kerületből 
1179*41 K; a dunántúli kerületből 1880*99 K; a tiszai kerületből 1075*68 K; összesen:'6017 ' 62 K. 
Jelenti továbbá, hogy a vett megbízás folytán, az adományokat az egyetemes egyház adományával 
300 font sterlingre kikerekítve elküldötte a biblia-társulat elnökénekés hogy a társulat elnöke válaszá-
ban örömének és köszönetének adott kifejezést egyházegyeteuiiink ezen gyakorlati eljárása felett. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
14* 
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9—15. 9. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 9-ik pontjánál bemutattattak a bikali egyháznak, 
a dolányi leányegyliáznak és a békéscsabai gymnasiumnak felebbezései. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezéseket oly felhívással adja ki a Szent-
iványi Árpád és Zelenka Pál elnöklete alatt Dianiska Andor, dr. Meskó László és 
Győry István tagokból álló bizottságnak, hogy véleményes jelentését még a köz-
gyűlés folyama alatt előterjeszteni szíveskedjék. 

10. (Zs.) Ugyanezen jegyzőkönyv 10. pontjánál felvétetett a bányai egyházkerület 
elnökségének jelentése, a mely szerint a kerületében érvényes lelkész és tanító választási 
szabályrendeletek a zsinati törvények alapján készülvén és mindenben annak megfelelvén, 
ezen szabályrendeletek a horvát bán kívánságához képest, a zsinati törvények rovására nem 
módosíthatók. Ezzel kapcsolatban bejelenti az előadó, hogy a horvát bán átirata, a mely a 
mult évi egyetemes közgyűlés által a bányai egyházkerülethez leszállíttatott, az egyházkerületi 
jogügyi bizottságnak adatott ki véleményes jelentéstétel végett. 

Az egyetemes közgyűlés e bejentéseket tudomásul veszi. 

11. (P.) A mult évi közgyűlés 11. jegyzőkönyvi pontja kapcsán tárgyalás alá 
kerülvén a theol. akadémia nagybizottság f. é. november hó 8-án Budapesten tartott üléséről 
felvett jegyzőkönyv, ennek 3. pontja értelmében a pozsonyi egyház a Günther M. Vilmos 
elhalálozásával és dr. Samarjai Emil lemondása folytán megüresedett tagsági helyeket Steltzer 
Endrével és Sziklay Ottóval töltötte be. 

Tudomásul szolgál. 

12. (P.) U. a. jegyzőkönyv 5. és 6. pontja alatt tudomásul vette a nagybizottság 
a kisbizottságnak azon jelentését, hogy az akadémiai könyvtár rendezése s a Pukánszky-féle 
könyvtárnak abba való bekebelezése érdekében kifejtett munkásság méltánylásául, a könyv-
tárosnak 200 korona rendkívüli díjat szavazott meg, valamint hogy az 1902-ik évi akadémiai 
számadást a mult évi egyetemes közgyűlés 23. pontjábau foglalt utasításnak megfelelően, 
utólagosan felülvizsgálta s kifogástalannak találta. 

A közgyűlés a könyvtárra vonatkozó jelentés tudomásvételével, az 1902-iki 
akadémiai számadást illetőleg, a pénztárosnak a felmentvényt a szokásos fentartással 
megszavazza. 

13. (P.) U. a. jegyzőkönyv 7-ik pontja értelmében indítványozza a nagybizottság, 
hogy a kisbizottság által felülvizsgált s rendben levőnek talált 1903-iki akadémiai számadásra 
vonatkozólag is a pénztáros részére a felmentvény megadassék. 

A közgyűlés az 1903-iki számadást illetőleg is a pénztárosnak a felment-
vényt a szokásos fentartással megadja. 

14. (P.) U. a. jegyzőkönyv 8. pontja értelmében a nagybizottság felhívja a kis-
bizottságot, tegyen jelentést az akadémiai nyugdíj intézeti tőke elhelyezéséről s jövedelméről 
oly czélból, hogy az esetben, ha a kamatláb leszállása következtében csökkenő kamatjöve-
delem az egyetemes egyházi nyugdíjintézeti járulékok fedezésére nem volna elégséges, a netán 
mutatkozó hiány számszerűen megállapíttatván, annak más forrásból való pótlása végett 
intézkedés történjék. 

Helyeslőleg tudomásul szolgál. 

15. (P.) U. a. jegyzőkönyv 9. pontja szerint a nagybizottság az akadémiai 1905-ik 
évi költségelőirányzatot következőleg állapította meg: 

A) F e d e z e t . 

1. Maradvány az 1903. évről 4 kor. 15 fillér. 
2. Egyet, theol. alapból 3.454 „ — „ 
3. Busbak Ádám-alapból 160 „ — „ 
4. Kerületek járulékai 2.700 „ — „ 
5. Pozsonyi egyház járuléka 6.200 „ — „ 
6. Zelenay-alapból 1.000 „ — „ 
7. Zsedényi-alapból 500 „ — „ 
8. Pálffy-alapítványból 1.600 „ — „ 
9. Reischel-alapítványból 3.000 „ — „ 

10. Reischel-tartalékalapból 450 „ — „ 
11. Tandíjból 2.000 „ — „ 
12. Közalapból 10.000 „ — „ 

Összesen . . . 31.068 kor. 15 fillér. 
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B) S z ü k s é g l e t . 

1. Négy rendes tanár fizetése á 3600 kor. 14.400 kor. -
2. „ „ „ lakbére á 1200 „ 4.800 „ — 
3. 5-ik hivatalb. kor szerint legifj. tanár fizet. 2.800 „ 
4. „ „ „ „ „ lakb. 1.200 „ — 
5. Egy magántanár fizetése és lakbére . 2.000 „ — 
6. Gyak. theol. tanár személypótléka . . 600 „ 
7. Igazg, tiszteletdíja 400 „ 
8. Nagybizottsági jegyző tiszteletdíja 60 „ — 
9. Tanárkari jegyző tiszteletdíja . . . . 60 „ 

10. Könyvtáros tiszteletdíja 100 „ 
11. Énektanító díja 300 „ — 
12. Szolga bére 600 „ 
13. Német és tót nyelv tanítása . . . . 800 „ — 
14. Könyvtári illeték 800 „ 
15. Fűtés és világítás 600 „ 
16. Szertár 200 „ 
17. Vegyes és rendkívüli 1.198 „ 15 

15—17 

fillér. 

Összesen . . . 30.918 kor. 15 fillér. 
Mutatkozik tehát felesleg 150 korona. 

A közgyűlés a költségelőirányzati javaslatot jóváhagyván, 
erőre emeli. 

határozati 

16. (P.) U. a. jegyzőkönyv 10. pontja alatt a nagybizottság tekintettel arra, hogy 
a „Theologusok Otthonáéról beterjesztett költségelőirányzat 150 korona fedezeti hiányt tüntet 
fel, elrendeli, hogy ennek pótlására az akadémiai pénztárnál az előző pontban nyilvántartott 
előirányzati jövedelemfelesleg fordíttassék s elfogadásra ajánlja az „Otthon" költségvetési elő-
irányzatát feltüntető következő javaslatot : 

A) F e d e z e t . 

1. Alaptőke kamatja 950 kor. 
2. Csemez-alapítványból 686 77 

3. Jeszenák János-alapból 160 77 

4. Szálláspénzből . 1.760 11 
5. Évi jutalékok . 2.560 >1 
6. Adományok és segélyek . 1.200 77 

7. Könyvekből 70 11 
8. Vegyes bevételekből 450 77 

9. Perselypénzből , . 14 y> 
10. Az akad. pénztárból 150 n 

Összesen . . . 8.000 kor. 

B) S z ü k s é g l e t . 

1. Felügyelő tanár tiszteletdíja . . . . 1.000 kor. 
2. Orvos tiszteletdíja 100 „ 
3. Szolga bére 600 „ 
4. Házbér és felügyelő tanár lakása . . . 3.160 „ 
5. Fűtés és világítás 850 „ 
6. Mosás 600 „ 
7. Könyvtár 200 „ 
8. Felszerelés javítása, pótlása 300 „ 
9. Értesítő és nyomtatványok 300 „ 

10. Jutalmak 60 „ 
11. Vacsorapénz 400 „ 
12. Vegyes 300 „ 
13. Előre nem látott kiadásokra 130 „ 

Összesen . . . 8.000 kor. 
A közgyűlés a költségelőirányzatot jóváhagyja. 

17. (P.) U. a. jkv. 11. pontja értelmében tudomásul veszi a nagybizottság a „Theo-
logusok Otthona" felügyelő tanárának évi jelentését. E jelentés szerint az „Otthon" lakóinak 
száma 1903—4. évben egy gimnáziumi tanulóval együtt 27 volt, A helyszűke miatt a,z előző 

3 
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25. tanévben 12. a folyó iskolai évben 22 ifjúnak felvételért benyújtott kérvényét nein lehetett 
tekintetbe venni s a hallgatók folyton szaporodó száma az épület kibővítését teszi kívánatossá. 
A jótéteményes helyek száma 14. A vagyon 846 K 98 f gyarapodással, a felszerelésen és 
könyvtáron kívül, 1903 végén 36.801 K 86 f-nyi összegre emelkedett. A könyvtár mintegy 
1100 kötetből áll. Fegyelmi eset nem merült fel; a bennlakó ifjak elismerésre méltó buzgó-
ságot fejtettek ki, miről az Egyetemes Gyámintézetnek az érsekújvári alakuló egyház szá-
mára adományozott vallásos tartalmú könyvek tesznek bizonyságot. A „Luther-Társaság" 
„Magyar Luther "-vállalatának kezelését az „ Otthon "-ra bízta s e vállalat tiszta jövedelmét a 
nagy reformátor nevére szóló alapítványnak szánta, melynek jövedelme egy ingyenes hely 
fedezésére lesz fordítandó. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
18. (P.) A Theologusok Otthonáról szóló jelentés kapcsán a nagybizottság Kovács 

Sándor felügyelő tanárnak, azon kiváló sikeres munkásság méltánylásául, melyet a vezetése 
alatt álló intézet fentartása s felvirágoztatása érdekében kifejtett, állása jelenlegi jogviszo-
nyainak érintetlenül hagyásával, a rendes tanári czím és jelleget adományozta. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 
19. (P.) Az akadémiai nagybizottság jkve 12. és 13. pontja értelmében a tanári 

karnak a tanári fizetések rendezése ügyében kisbizottságilag tárgyalt s pártolólag beterjesztett 
kérvénye ügyében javasolja, hogy addig is, míg ezen ügy végleges rendezése foganatosítható 
lesz, az öt tanár fizetése egyenként 300 K drágasági pótlékkal, a szolgálati évek szerint 
legifjabb tanárnak díj azasa pedig évi 200 K-val javíttassék. 

Tekintettel arra, hogy a javaslat határozati erőre való emelésével járó 
újabb szükséglet fedezésének kérdése indítványtétel végett a pénzügyi bizottsághoz 
tétetett át, a közgyűlés az érdemleges tárgyalást a pénzügyi bizottság erre vonat-
kozó jelentésének tárgyalásáig függőben hagyja. 

20. (P,) Ugyanazon jkvi pont kapcsán jelenti az akadémiai igazgató, hogy az ev. 
ref. egyetemes testvéregyház tanügyi bizottsága megbízásából a három theol. főiskola tanári 
testületéhez felhívás érkezett: állítsák össze, a csatolt mintának megfelelően, intézeteiknek 
normálköltségvetését s küldjék be az 1848. évi XX. t.-cz. tárgyában kiküldött közös bizottsághoz, 
hogy ez az evang. ref. és ág. h. evang. theol. főiskolák részére, az egységes alapon kimutatott, 
más forrásból nem fedezhető szükségletek fedezetét az említett törvényczikk alapján az állam-
pénztárból kérelmezze. A nagybizottság az akadémiai igazgatót ez adatok összeállítására s 
felterjesztésére utasítja, a tiszai és dunántúli egyházkerületeket pedig felhívja, hogy theol. 
intézeteikre vonatkozólag saját hatáskörükben intézkedjenek. 

Tudomásul szolgál. 
21. (P.) Az akadémiai nagybizottság jkve 14. pontja alatt jelenti, hogy az igazgató 

és a könyvtáros számadását a kisbizottság megvizsgálta s rendben találta. 
Tudomásul szolgál. 

22. (P.) U. a. jkv. 15. pontja alatt a nagy bizottság jelentvén, hogy a pozsonyi 
állami vinczellériskola vezetői által az előző évben az akadémiai ifjúság számára rendezett 
sikeres gazdaságtani előadások a folyó tanévben szünetelnek, indítványozza: írjon fel a köz-
gyűlés ez előadások állandósítása végett az illetékes szakminisztériumhoz. 

A közgyűlés ez indítvány elfogadásával elhatározza, hogy a gazdaságtan 
előadásának állandósítása érdekében a földmívelésügyi miniszter úrhoz fölterjesztés 
intéztessék. 
23. (P.) U. a. jkv. 16. pontja értelmében arra való tekintettel, hogy több szegény 

akadémiai hallgató sem a „Theologusok Otthoná"-ba és a konviktusba felvehető nem volt, 
sem a pozsonyi egyház részéről másnemű segélyre nem tarthat számot, a bizottság felkéri a 
közgyűlést, hogy ez évben e czélra 600 koronát utalványozzon. 

A közgyűlés e javaslatnak a pénzügyi bizottság jelentésével kapcsolatban 
való tárgyalását határozza el. 
24. (P.) U. a. jkvi p. kapcsán felvétetett a mult évi egyetemes közgyűlés 17-ik jkvi 

pontja értelmében a dunántúli és tiszai egyházkerület részéről beterjesztett jelentés a „Theo-
logusok Otthoná"-ban ingyen-helyek alapítása ügyében. E jelentések szerint a dunántúli kerü-
let melegen ajánlotta az egyetemes közgyűlés felhívását az egyházmegyék és egyházközségek 
figyelmébe, a tiszai egyházkerület pedig, tekintettel arra, hogy saját theol. Otthona is támo-
gatásra szorul, ez idő szerint a felhívásnak nem tehet eleget 

Tudomásul szolgál. 
25. (P.) A nagybizottság jkve 17. pontja értelmében a dunáninneni egyházkerület-

nek a tandíjfizetési kötelezettség megszüntetését sürgető s a kisbizottság által elfogadásra 
ajánlott indítványát, czélzatának helyeslése mellett, azért nem tette magáévá, minthogy az e 
czímén az előirányzat jövedelmi rovatába felvett 2000 korona összeg más forrásból nem volna 
pótolható. 

A közgyűlés helyeslőleg tudomásul veszi. 
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26. (P.) U. a. jegyzőkönyv 18. pontja alatt a nagybizottság- értesülvén arról, hogy26—30. 
egyes akadémiai hallgatók a tanári kar tudta nélkül az akadémia körén kívül eső testületek 
kezelése alatt levő alapítványokból ösztöndíjakat élveznek, tekintettel arra, hogy az akadémiai 
jótétemények kiosztása a más forrásból származó ösztöndíjak figyelembevételével arányosan 
és igazságosan történjék, intézkedést kér arra nézve, hogy az egyházi testületek a kezelésök 
alatt akadémiai ifjak javára fennálló alapítványokról az alapító levelet másolatban a kis-
bizottságnak bekiildjék, az ösztöndíjak kiosztásáról való rendelkezést az igazgatóval közöljék 
és hogy a hallgatóknak ily ösztöndíjat csak a tanári kar beleegyezésével legyen szabad 
elfogadniok. 

A közgyűlés a nagybizottságnak javaslatát elfogadva, annak végrehajtá-
sával mindkét akadémiai bizottságot azzal az utasítással bízza meg, intézkedjék az 
akadémia ifjúságára vonatkozó törvények oly módon való kiegészítéséről, hogy a 
kérdéses ösztöndíjak elfogadása a tanári kar hozzájárulásától legyen függővé téve. 
27. (P.) U. a. jkv. 19. pontja alatt beterjeszti az akadémiai igazgató az 1903—4-ik 

iskolai évről szóló jelentését. Ebben, a közrebocsájtott akadémiai évkönyv részletes adataira 
való utalással, kiemeli a hallgatók folyton szaporodó, 1903—4-ben 50-re, 1904—5-ben 63-ra 
emelkedett létszámát, az előadásoknak, egyes tanárok betegsége s a gyakori őszi ülések miatt 
nem egészen zavartalan folytatását, a f. é. szak vizsgálati és pályatételeket, végül kijelenti 
tíz év óta viselt igazgatói állásáról való lemondását. 

E jelentés kapcsán a nagybizottság jkve 20. és 21. pontjában tudomásul vévén 
Fürst János lelkésznek a kisbizottság elnöki tisztéről betegség miatt való lemondását, érde-
meinek jegyzőkönyvi méltatását elrendeli és dr. Masznyik Endrét újra akadémiai igazgatónak, 
Hollerung Károly esperest kisbizottsági elnöknek, dr. Dobrovits Mátyás pozsonyi felügyelőt 
pedig kisbizottsági tagul egyhangúlag megválasztotta. 

A közgyűlés a nagybizottság e jelentését, Fürst János volt kisbizottsági 
elnöknek az akadémia felvirágoztatása körül tanúsított buzgósága hálás méltánylá-
sával, tudomásul veszi. 
28. (P.) A mult évi egyetemes közgyűlés 28. jegyzőkönyvi pontja kapcsán tárgyalás 

alá került Kapi Gyula tanítóképzőintézeti igazgatónak, a theol. hallgatók részére Sopronban 
szervezett nyári tanítóképesítő tanfolyam eredményéről beterjesztett jelentése. E jelentés szerint 
a tanfolyamban a soproni theol. intézet kötelékébe tartozó hét ifjú vett részt. A tanítóképesítő 
vizsgálatot mind a hét ifjú megállotta, még pedig két általános kitűnő és öt általános jeles 
sikerrel. Az egyetemes felügyelő által e czélra adományozott 600 kor. összegből 400 kor. 
a tanárok, 20 kor. az iskolaszolga díjazására, 180 kor. pedig a tanfolyamot hallgató ifjak 
segélyezésére fordíttatott. 

A közgyűlés ez intézkedést jóváhagyva, a jelentést örvendetes tudo-
másul veszi. 
29. (P.) U. a. jegyzőkönyv 29. pontjánál jelenti a dunántúli egyházkerület, hogy 

az általa fentartott soproni főiskolában addig is, míg a theol. intézetek újjászervezését czélzó 
javaslat sorsa eldől, a 4-ik évfolyamot a folyó 1904—5-iki iskolai évtől kezdve, a tanárok 
önként felajánlott rendkívüli szolgálatának igénybevételével s két óraadó kisegítő tanár 
bevonásával (ideiglenesen) életbe léptette. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
30. (G.) Ugyancsak a mult évi jegyzőkönyv 29. pontjánál olvastatott a theologiai 

főiskolák rendezése tárgyában eljárt bizottságnak következő jelentése: 
Tisztelettel jelentjük, hogy a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 29-ik 

pontja szerint az egyházkerületekkel közölt theologiai tanügyi szervezetre vonatkozólag mind 
a négy egyházkerület beterjesztette nyilatkozatát s hogy ugyanarra nézve a pozsonjd egyház-
község, a közte és az egyházegyetem közt fennálló szerződés alapján, a szervezetnek némely 
sérelmesnek talált rendelkezései ellenében az egyetemes közgyűléshez felterjesztéssel élt. 

Az ugyanazon jegyzőkönyvi pontban nyert megbízatásunkhoz képest, Budapesten 
1904. évi november 7-ikén megtartott bizottsági ülésünkben a beterjesztett nyilatkozatokat 
összeegyeztettük s megállapítottuk, hogy a theol. tanügyi szervezetet három egyházkerület, 
nevezetesen a dunántúli, bányai és a tiszai egyházkerület általánosságban elfogadta, sőt a 
negyedik, a dunáninneni egyházkerület is örömmel üdvözli a szervezet alapelveit 

Ennélfogva kikötvén mindenekelőtt a pozsonyi egyetemes theol. akadémiára nézve 
azt, hogy ezen theol. tanügyi szervezet az egyházegyetem és a pozsonyi egyházközség között 
fennálló szerződést semmiben sem érinti s a 79. §. kijelentése szerint is teljes épségben 
marad — a bizottság javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés a theol. tanügyi szervezetet 
az egyházkerületek többsége által elfogadottnak s így az egyetemes közgyűlés által megálla-
pítottnak jelentse ki a következő módosításokkal : 

1. A javaslat eredeti 80. §-a, mely a pozsonyi theol. akadémiánál az egyik tanári 
szék megszüntetését czélozta, kihagyandó s a helyett a 79. §. végére e toldalék teendő: 
„Ezen akadémiánál a tanári székek létszáma változatlan marad". 
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30—38. 2. A három egyetemes theol. akadémiára nézve a 76. §-ban meghatározott egyen-
lőség elvének követelményeképen javasolja a bizottság, hogy az újjászervezett theol. akadé-
miák tanári létszámának minimuma, a szervezet 10. §., illetőleg a 80. és 83. §-okban négy 
rendes és két nyilvános rendkívüli tanárban állapíttassék meg. Minthogy azonban ekként a 
nyilv. rendkívüli tanárok számának szaporodásával kedvezőtlenebbé válik ezeknek kilátása 
aziránt, hogy rendes tanárokká lehetnek, ez okból a rendkívüli tanári javadalom a 23. §., 
illetőleg a 81. és 84. §-okban 400 koronával emeltessék, hogy így a fizetés 2400 K és a 
lakásdíj 400 K legyen. 

3. Az előbbi pont folyománya, hogy a soproni theol. akadémiánál nem egy, hanem 
két új nyilv. rendkívüli tanári szék rendszeresítendő s hogy ezen akadémia fentartására 
szükséges járulék 5600 K-ról 9990 K-ra emelkedik. Éppen úgy az eperjesi theol. akadémiánál 
is nem egy, hanem két nyilv. rendkívüli tanári szék állítandó s az egyházkerületek járuléká-
ból fedezendő hiány 6300 K helyett 14,300 K, vagyis a Pozsonyban meghagyott egy tanári 
szék javadalmával 4800 K, továbbá az alap-javaslatban felállítani tervezett egy rendkívüli 
tanári szék javadalmának emelésével 400 K és a második rendkívüli tanári szék javadalmá-
val 2800 K, összesen 8000 koronával nagyobb lesz. 

4. Minthogy az előző pont szerint az egyházkerületek évi járulékául az alapjavas-
latban megkívánt 13.090 K helyett 24.290 K szükséges, mely összegből egy-egy egyházkerü-
let évi járuléka 6072 K 50 f. ; minthogy azonban az egyházkerületek részéről most beérke-
zett nyilatkozatok alapján ezen közgyűlés egy-egy egyházkerületre csak 3272 K 50 fillér 
járulékot róhat ki : ez okból a megnagyobbodott járulék kiegészítéséül pótlólag szükséges 
egyenkénti 2800 K megajánlása iránt az egyházkerületek újabb nyilatkozatra felhivandók. 

5 A külföldi egyetemen töltött idő beszámítására nézve, az egyházkerületek nyilat-
kozatainak megfelelően, a 31. §-t oly értelemben ajánljuk módosítani, hogy a külföldi egye-
temen töltött időből a theol. akadémiai négy évfolyamba legfeljebb egy év számítható be oly 
feltétellel, hogy a hallgató a megfelelő évfolyam tantárgyaiból vizsgálatot tenni köteles. 

6. A szervezet életbelépését előkészítő átmeneti intézkedésekre nézve javasoljuk, hogy 
abból a czélból vagy az eddig működő, vagy pedig egy szűkebb körű bizottság bizassék meg. 

7. Az életbelépés időpontjára nézve ajánljuk, hogy a theol. tanügyi szervezet azon 
naptári évet követő iskolai év kezdetével lépjen életbe, a mely naptári évben a theol. aka-
démiák fentartására a 86. §-ban meghatározott járulék az egyetemes pénztárban rendelke-
zésre fog állani. 

8. A theol. tanügyi szervezetnek az előző pontokban javasolt módosítások szerint 
kiigazított példányát •/• a további rendelkezésre bemutatjuk. 

A közgyűlés a pozsonyi egyházközség felterjesztésére való tekintetből előre-
bocsátva kimondja azt, hogy a pozsonyi egyetemes theologiai akadémiára vonatkozó 
kétoldalú szerződés továbbra is érintetlen és teljes épségben marad, az egyházkerü-
letek nyilatkozata alapján, a theologiai tanügyi szervezetet a bizottság által javasolt 
módosításokkal együtt elfogadja és megállapítja. 

Minthogy a theol. tanügyi szervezet 86. §-a az újjászervezett theol. akadé-
miák fentartására, az 1905. évben várhatólag ismét növekvő államsegélyből az egyház-
kerületek által egyenkint szolgáltatandó évi járulékul 6072 K 50 f.-t állapít meg, 
ellenben a már most kiróvható járulék csak 3272 K 50 f. tesz: a kiegészítésül 
hiányzó s egy-egy egyházkerületre eső 2800 K összegnek pótlólag való megaján-
lása iránt az egyházkerületek a jövő évi közgyűléshez teendő nyilatkozatra felhivatnak. 

A theol. tanügyi szervezet életbeléptetésének idejére nézve a bizottság 
javaslata értelmében azt határozza a közgyűlés, hogy a szervezet azon naptári évet 
követő tanév kezdetével lép életbe, a mely naptári évben a 86. §-ban megállapított 
pénzösszeg az egyetemes pénztárba befoly. 

Az életbelépést előkészítő átmeneti intézkedések megtételével a theologiai 
főiskolák rendezése tárgyában eddig eljárt bizottság bizatik meg. 
31. (P.) U. a. jkv. 30. pontja kapcsán jelenti az egyetemes ügyész, hogy néhai 

Nikodém János perrel megtámadott végrendeletének ügye mibenállásáról biztos tudomást még 
nem szerezhetett. 

A közgyűlés a függőben levő ügynek további nyilvántartását elrendeli. 
32. (H.) U. a. jegyzőkönyv 31. pontjánál jelenti az egyetemes ügyész, hogy a gróf 

Blankenstein György hagyománya per alatt áll, ítélet még nincsen. 
Tudomásul szolgál. 

33. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 32. pontjánál tárgyalás alá vétetett a tanügyi bizottság 
évi jelentése, melynek a) pontja javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés adja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a bányai egyházkerület a birtokába átvett szarvasi tanítóképző intézetnek a gimná-
ziumtól független s önálló szervezésére s fentartására állandó államsegélyt vehessen igénybe. 

A közgyűlés e javaslatot elfogadván, a bányai egyházkerületet feljogosítja, 
hogy a szarvasi tanítóképző intézet önálló szervezésére s fentartására állandó állam-
segélyt kérelmezzen. 
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84. (G.) A tanügyi bizottság- évi jelentésének b) pontjában kijelenti, hogy a kon-34—37. 
firmácziói tankönyvek jegyzékét már a bányai és a tiszai egyházkerületek is beküldötték s 
így a bizottságnak módjában áll a megakadt bírálatot folytatni s az engedélyezett konfir-
mácziós könyvek teljes jegyzékét összeállítani és bemutatni. 

E tájékoztató bejelentést a közgyűlés tudomásul veszi. 

35. (G.) A tanügyi bizottság évi jelentésének cl) pontja szerint a békéscsabai Rudolf-
főgimnáziumban a gör. kel. vallású tanulóknak a vallás oláh nyelven taníttatik; minélfogva 
a bányai egyházkerület, a nevezett főgimnázium felügyelő bizottságának az e tárgyban hozott 
esperességi határozat ellen való felebbezése kapcsán, arra kéri az egyetemes közgyűlést, tegyen 
felterjesztést a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz a középiskolai vallásoktatásnak 
nyelvi szempontból a felekezetekkel együttesen történő oly értelmű rendezése iránt, hogy 
magyar tannyelvű középiskolában minden felekezetű vallás magyarul taníttassék. A tanügyi 
bizottság a bányai egyházkerület e kérelmének teljesítését ajánlja. 

A közgyűlés elfogadván a bizottság javaslatát, elhatározza, hogy a közép-
iskolai vallásoktatásnál a magyar nyelv kötelező használata czéljából, a bányai egy-
házkerület felterjesztése értelmében, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz felira-
tot intéz s e felirat szerkesztésével dr. Zsigmondy Jenő vil. főjegyzőt bízza meg. 

36. (Gr.) A tanügyi bizottság évi jelentésének e) pontja szerint „A magyarhoni ág. 
hitv. ev. tanítók országos egyesületének" alapszabályaira vonatkozólag javasolja, hogy ámbár 
tanügyi szempontokból nem eshetnek kifogás alá, mégis tétessenek át véleményezés végett a 
jog- és alkotmányügyi bizottsághoz is. Ennek folytán az egyetemes felügyelő jelenti, hogy az 
alapszabályokat véleményezés végett kiadta Sztehló Kornél egyetemes ügyésznek, ki azokra 
nézve következő véleményét terjeszti be : % 

Az alapszabályok az egyesület czélját meghatározó pontjai nem győznek meg eléggé 
ezen országos egyesület szükségességéről, mert azon czélok, melyek az alapszabályokban 
körülírva vannak, országos szervezet nélkül is elérhetők és mert abban az esetben, ha igazán 
az egész ág. h. evang. magyar tanítói kart érdeklő valamely kérdésnek nagyobb körben 
való megbeszélése és tárgyalása mutatkoznék kívánatosnak, ez egyleti szervezkedés nélkül is 
az ág. hitv. evang. tanítók országos gyűlésén is megtörténhetik. Az ily gyűlés összehívása 
bármely tanítói kör indítványára bármikor megtörténhetik és nem szenved kétséget, hogy 
az ág. hitv. evang. tanítók ily országos gyűléseken való megnyilatkozásának épen oly nagy 
vagy talán még nagyobb súlya lesz, mint egy egyleti közgyűlésé, a melynél attól lehet tar-
tani, hogy egykét évi szereplés után a közérdeklődés az egylet iránt megcsappanva, mint 
sok ilyen egylet csak a tagokat illetményekkel terhelő intézménynyé fog elfajulni. 

Az a nézetem különben, hogy nincsen szükség arra, hogy az evang. tanítók érdekei 
ág. hitv. evang. egyházunk hatóságai és egyéb hatóságokkal szemben külön tanító-egylet 
által képviseltessenek. Az ág. hitv. evang. egyház hatóságai, a melyeknek tagjai különben 
a tanítók is, annyira szívükön hordják a tanítók ügyét és annyira támogatják és védelmezik 
az ő érdekeiket, hogy legalább is helytelennek látszik egy külön orgánumot létesíteni akarni, 
a mely a tanítók érdekét az egyházi hatóságokkal szemben megvédje és nem is lehet az 
egyházi hatóságoktól megkívánni, hogy egy ilyen az egyházi hatóságokkal szemben felállított 
egylet létesítését jóváhagyja. Az meg éppen nem helyén való dolog, hogy a tanítók más ható-
ságokkal szemben másutt védelmet keressenek, mint saját egyházi hatóságaiknál, a melyek 
az egyházi és állami törvények szerint az ő érdekeik megvédelmezésére kizárólag hivatvák 
és a melyek jogos érdekeiket mindenesetre hathatósb védelemben részesíthetik, mint egy 
hatósági tekintélylyel nem biró egylet. 

Ebből a szempontból nem tartom kívánatosnak, hogy a magyar ág. hitv. evang. 
tanítók országos egyesülete létrejöjjön és czélszerűbbnek vélem, ha a magyar ág. hitv. evang. 
tanítók, ha annak szüksége fog mutatkozni, hogy az őket érdeklő nagyobb fontosságú kérdé-
seket közösen megbeszéljék és óhajaikat nagyobb körben és nagyobb súlylyal érvényre juttassák, 
ezt egy esetről-esetre akár évenként egybehívható országos evang. tanítógyülésen tegyék meg. 

A közgyűlés ezen ügyészi véleményt helyeselvén, azt határozat erejére 
emeli s ebből folyólag nem tartja kívánatosnak, hogy a magyarhoni ág. hitv. ev. 
tanítók országos egyesülete alapszabálylyal szervezve létrejöjjön: a helyett a czélnak 
teljesen megfelelő lévén az is, hogy a magyar ág. hitv. ev. tanítók, a mennyiben 
nagyobb fontosságú kérdések s közös érdekeik kívánnák, azokat esetről-esetre, 
akár évenkint egybehívható országos tanítói gyűlésükben megbeszéljék. 

37. (G.) A tanügyi bizottság jelentésének 2. pontjában a következő tankönyveket 
ajánlja engedélyezésre oly megjegyzéssel, hogy a szerzők köteleztessenek a szükségessé vál-
ható új kiadásban a bírálatok észrevételeit tekintetbe venni : Ritter István, Konfirmationsbüch-
lein. Bonyhád 1886. Ugyanaz magyar nyelven (kézirat). Confirmandenbüchlein von C. Th. 
Roth. Kula 1889. A soproni lelkészi kar által kiadott „Tartsd meg, a mid vanLÍ czímű kon-
firmácziói tankönyv 4-ik kiadása. Sopron 1902. Ugyanaz német kiadásban, 3-te Auflage. 

4 
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37-38.Oedenburg 1903. —Vallástani vezérfonal. írta Frint Lajos. Arad 1903. — Korén Pál: Dr. 
Luther Márton kis kátéjának magyarázata. — Blatniczky Pál : A ker. egyház története, 2-ik 
kiadás. 1904. — Mockovcsák János : Vyucsování konfirmandu evanj. Augs, vyzn., C-ik kiadás. 
Beszterczebánya 1896. — Ev. konfirmandusok kátéja, irta Raffay Sándor, 2-ik kiadás. 1901. 
— Hit és élet. Szerk. Bognár Endre, 3-ik kiadás. Pápa 1898. — Konfirmandusok könyve, 
írta Ruttkay Sándor, 6-ik kiadás. 1903. —- Konfirmandusok könyve. írta Turcsányi A. M. 
Budapest 1892. Evangyéliomi ker. vallástan. írta Sztehlo András, 8-ik kiadás. 1900. — Evang. 
Christliches Confirmandenbiichlein von Gabriel Belohorsky. 9-ik kiadás. Újvidék 1904. — 
Die Religion etc. von Emil Zvarinyi. 1899. — Dr. Szeberényi János: Vezérfonal a konfir-
mandusok oktatásához magyar és tót nyelven. 1899. és 1902. — Konfirmandenbüchlein von 
Julius Petz. 4-ik kiadás. Beszterczebánya 1900. Leitfaden zur Vorbereitung evang. Confirman-
den. Herausgeg. vom evang. Ministerium in Presburg 1898. — Konfirmatiói káté. írta Vér-
tesi Sándor. 1895. 

Engedélyezésre nem ajánlja a bizottság két biráló egybehangzó véleménye alapján 
a következő tankönyveket: Evangyélmi káté, írta Blázy Lajos, 7-ik kiadás. Budapest 1898. 
Kresztyanszky evanjelicky A. V. Katechismus. Braxatorisz Károlytól. Budapest 1901. — Arti-

. cule, Hrdlicska Károlytól, 3-ik kiadás. 1903. — Krátky Návod k vyucsovaniu konfirmandov. 
Zsámbokréthy Lászlótól. Turócz-Sz.-Márton 1903, — Előkészület a konfirmációhoz. Braxato-
risz Károly kátéjának 3-ik része. Ford. Homola István. 

Végül Bodicky Cyrill Rozpomienka (Liptó-Szent-Miklós 1903.) és Vaday József 
Protestáns Erkölcsi Olvasókönyv czímü könyvéről a bizottság azt véleményezi, hogy szorosan 
vett tankönyvnek egyik sem való, s mint ilyen, nem is engedélyezhető, azonban amaz, mint 
emlékkönyv konfirmált növendékek részére, emez mint olvasmány az ismétlő iskolák részére 
s a vallásoktatáshoz mint segédkönyv ajánlható. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elfogadván, a jelentésben enge-
délyezendőknek feltüntetett tankönyveket a közhasználatra ezennel engedélyezi, 
kötelezvén a szerzőket arra, hogy tekintetbe vegyék a szükségessé válható új kiadás-
ban a szakbirálatok észrevételeit, melyeket a tanügyi bizottság jegyzője fog közölni 
velők. 

38. (G.) Az iskolák mult évi állapotáról a tanügyi bizottság következő kimutatást 
terjeszt be : 

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 1903—1904. iskolai évben következőkép állottak: 

Ä) A bányai egyházkerületben volt 420.558 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
27.090, leány 26.457, összesen 53.547 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 9351, leány 
8.488, összesen 17.839 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves fiú 36.441, leány 34.945, 
összesen 71.386 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : elemi 
iskolába: fiú 20.423, leány 20.144, összesen 40.567 gyermek; ismétlő iskolába : fiú 4502, 
leány 4702, összesen 9204 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 5421, leány 5049, össze-
sen 10.470 gyermek; ismétlőbe: fiú 1762, leány 1690, összesen 3452 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 935, leány 1054, összesen 1989 gyermek; magánintézetbe: fiú 124, 
íeány 77, összesen 201 gyermek; középtanodába: fiú 1204, leány 21, összesen 1225 gyermek. 
Iskolába járt tehát: fiú 34.371, leány 32.737, összesen 67.108 gyermek. Iskolába nem jár t : 
fiú 2070, leány 2208, összesen 4278 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 419.892 
félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 599 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illető-
ségű vagy vallású jár t : fiú 1041, leány 890, összesen 1931 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 476, ezek közül képesített 443, nem képesített 
33, rendes 438, segédtanító 38. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 370, községi vagy állami 95. Az egyház 
tulajdonát képezte 367, bérelt volt 3. Jó karban volt 377, rossz karban 88. Az iskolák 
épületeiben volt : tanterem 443, tanítólak 366. Az iskolai épületek mellett volt : faiskola 49, 
testgyakorló 55. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 720, fali olvasótábla 4891, 
fali térkép 1.113, földgömb 203, természetrajzi eszköz 3.374, természettani eszköz 591, 
kötetkönyv 12.198. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 762.240 K, miből esik ingatlanokra 
566.660 K, tőkepénzekre 195.580 K. 

Az iskolák évi jövedelme 696.786 K. Származott pedig ezen jövedelem : ingatlan 
vagyonból 36.930 K, tőkepénzből 9040 K, tandíjakból 78.374 K, állami segélyből 57.588 K, 
községi segélyből 37.339 K, egyházi segélyből 465.104 K, egyéb segélyből 12.411 K. 

Az iskolák évi összes kiadása 696.786 K. Ebből fordíttatott: rendes tanító fizeté-
sére 571.790 K, segédtanítóéra 12.239 K, javításra 65.254 K, tanszerekre 5193, egye-
bekre 42.310 K. 
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E) A dunáninneni egyházkerületben volt 197.145 lélek után: 6—12 éves tanköteles38. 
fiú 11.298. leány 11130, összesen 22.428 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 4.335, leány 
4115, összesen 8450 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 15.633, 
leány 15.245, összesen 30.878 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : elemi 
iskolába: fiú 9842, leány 9710, összesen 19.552 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 2394, leány 
2768, összesen 5162 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 1053, leány 997, összesen 2050 
gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 622, leány 510, összesen 1.132 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába: fiú 86, leány 240, összesen 326 gyermek; magánintézetbe: fiú 11, leány 71, összesen 
82 gyermek; középtanodába: fiú 355, leány 4, összesen 359 gyermek. Iskolába járt tehát: 
fiú 14.363, leány 14.300, összesen 28.663 gyermek. Iskolába nem jár t : fiú 1270, leány 
945, összesen 2215 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 316.484 félnapot. Mulasz-
tásokért megbüntettetett 249 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású 
jár t : fiú 550, leány 558, összesen 1108 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 337, ezek közül képesített 272, nem képesített 
65, rendes 302, segédtanító 35. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 293, községi vagy állami 16. Az egyház 
tulajdonát képezte 286, bérelt volt 7. Jó karban volt 272, rossz karban 37. Az iskolák 
épületeiben volt: tanterem 337, tanítólak 301. Az iskolák épületei mellett volt: faiskola 138, 
testgyakorló 55, 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 475, fali olvasótábla 4771, 
fali térkép 853, földgömb 201, természetrajzi eszköz 11.361, természettani eszköz 922, kötet 
könyv 13.729. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 835.761 K, miből esik ingatlanokra 
611.024 K, tőkepénzekre 224.737 K. 

Az iskolák évi jövedelme tett 375.133 K-t. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 43.018 K, tőkepénzből 10.467 K, tandíjakból 49.360 K, állami segélyből 
36.424 K, községi segélyből 24.758 K, egyházi segélyből 206.237 K, egyebekből 4869 K. 

Az iskolák összes évi kiadása 375.133 K. Kiadatott pedig : rendes tanítók fizetésére 
337.418 K, segédtanítókéra 9222 K, javításra 10.515 K. tanszerekre 3169 K, egyebekre 
14.809 K. 

C) A danántúli egyházkerületben volt 218.467 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 13.040, leány 13.178, összeseny26.218 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 4847, 
leány 4409, összesen 9256 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 
17.887, leány 17.587, összesen 35.474 tanköteles gyermek 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : elemi 
iskolába: fiú 12.317, leány 12.584, összesen 24.901 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 4102, 
leány 3944, összesen 8046 g}Termek ; idegen elemi iskolába: fiú 276, leány 208, összesen 
484 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 226, leány 116, összesen 3 12 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 93, leány 187, összesen 280 gyermek; magánintézetbe: fiú 5, leány 15, 
összesen 20 gyermek; középtanodába: fiú 238. Iskolába járt tehát: fiú 17.257, leány 17.054, 
összesen 34.311 gyermek. Iskolába nem jár t : fiú 630, leány 533, összesen 1163 gyermek. 
A gyermekek mulasztottak összesen 184.090 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 514 
szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású jár t : fiú 1093, leány 896, 
összesen 1989 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 415, ezek közül képesített 410, nem képesített 
5, rendes tanító 402, segédtanító 13. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 390, községi vagy állami 2. Az egyház 
tulajdonát képezte 388, bérelt volt 2. Jó karban volt 363, rossz karban 29. Az iskolák épü-
leteiben volt: tanterem 418, tanítólak 372. Az iskolák épületei mellett volt: faiskola 101, 
testgyakorló 101. 

A népiskolák taneszközei közül volt : fekete írótábla 679, fali olvasótábla 5743, 
fali térkép 1351, földgömb 279, természetrajzi eszköz 5117, természettani eszköz 1404, 
kötet könyv 23.079. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 370.011 K, miből esik ingatlanokra 
150,707 K, tőkepénzekre 219,304 K. 

Az iskolák évi jövedelme tett 579.000 K-t. Származott pedig ezen jövedelem: ingatlan 
vagyonból 74 727 K, tőkepénzekből 11.914 K, tandíjakból 48.491 K, állami segélyből 
64.291 K, községi segélyből 58.998 K, egyházi segélyből 186.579 K, egyebekből 134.000 K. 

Az iskolák összes évi kiadása 578.388 K. Kiadatott pedig : rendes tanítók fizetésére 
453.253 K, segédtanítókéra 10.740 K, javításra 29.501 K, tanszerekre 4471 K, egyebekre 
80.423 K, összesen 578.388 K. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 210.232 lélek után: 6 —12 éves tanköteles fiú 
11.796, leány 11.729, összesen 23.525 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
4.607, leány 4.374, összesen 8.981 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles 
fiú 16.403, leány 16.103, összesen 32,506 tankötöles gyermek. 

8* 
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38. 1 Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : elemi 
iskolába: fiú 9753, leány 9743, összesen 19.496 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 2739, leány 
2451, összesen 5190 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 1197, leány 1176, összesen 
2373 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 774, leány 477, összesen 1251 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 414, leány 603, összesen 1017 gyermek; magánintézetbe: fiú 18, leány 
18, összesen 36 gyermek; középtanodába: fiú 531, leány 2, összesen 533 gyermek. Iskolába 
járt tehát: fiú 15.426, leány 14.470, összesen 29.896 gyermek. Iskolába nem já r t : fiú 977, 
leány 1.633, összesen 2.610 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 
104.825 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 1.125 szülő. A kerületi elemi iskolába 
idegen illetőségű vagy vallású já r t : fiú 1.343, leány 1.224, összesen 2.567 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 378, ezek közül képesített 340, nem képesített 
38, rendes 329, segédtanító 49. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 295, községi vagy állami 44. Az egyház 
tulajdonát képezte 289, bérelt volt 6. Jó karban volt 221, rossz karban 118. Az iskolák 
épületeiben volt: tanterem 369, tanítólak 298. Az iskolák épületei mellett volt: faiskola 136, 
testgyakorló 59. 

A népiskolák taneszközei közül volt : fekete írótábla 587, fali olvasótábla 4219, fali térkép 
1007, földgömb 219, természetrajzi eszköz 8499, természettani eszköz 1921, kötet könyv 17.754. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 905.323 korona, miből esik ingatlanokra 
525.712 korona, tőkepénzekre 379.611 korona. 

Az iskolák évi jövedelme tett 456.242 koronát. Származott pedig ezen jövedelem : 
ingatlan vagyonból 28.320 korona, tőkepénzből 23.280 korona, tandíjakból 74.328 korona, 
állami segélyből 41.310 korona, községi segélyből 46.585 korona, egyházi segélyből 220.387 
korona, egyebekből 22.029 korona. 

Az iskolák évi összes kiadása 456.242 korona. Kiadatott pedig: rendes tanítók fize-
tésére 355.888 korona, segédtanítókéra 21.359 korona, javításra 33.710 korona, tanszerekre 
7149 korona, egyebekre 38.136 korona. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint az ág. hitv. ev. egyházegyetemben 1,046.402 lélek után volt: 6—12 éves tanköteles 
fiú 63.224, leány 62.494, összesen 125.718 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
23.140, leány 21.386, összesen 44.526 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles 
fiú 86.364, leány 83.880, összesen 170.244 tanköteles gyermek vagyis a lélekszám 16-27%-a. 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével: elemi 
iskolába: fiú 52.335, leány 52.181, összesen 104.516 gyermek (az összes iskolába járó 
gyermekek 65*4%); ismétlő iskolába: fiú 13.737, leány 13.865, összesen 27.602 gyermek 
( 1 7 ' 3 ° / o ) ; idegen elemi iskolába: fiú 7947, leány 7430, összesen 15.377 gyermek (9.6%); 
idegen ismétlőbe: fiú 3384, leány 2793, összesen 6177 gyermek (3-8%); felső vagy polgári 
iskolába: fiú 1528, leány 2084, összesen 3612 gyermek (2*3%); magánintézetbe: fiú 158, 
leány 181, összesen 339 gyermek (0 -2%) ; középtanodába: fiú 2328, leány 27, összesen 
2355 gyermek (1"4%). Járt tehát iskolába összesen fiú 81.417, leány 78.561, összesen 
159.978 tanköteles gyermek, vagyis a tankötelesek 94%-a Iskolába nem jár t : fiú 4947, 
leány 5319, összesen 10.266 tanköteles gyermek, vagyis a tankötelesek 6%-a. A mindennapi 
iskolába járó gyermekek mulasztottak 1,025.291 félnapot (egyre esik 6 félnap) Mulasztásokért 
megbüntettetett 2487 szülő. A helybeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású jár t : fiú 
4027, leány 3568, összesen 7595 gyermek. 

Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1606 tanító, ezek közül képesített 
1465 (91-2%), nem képesített 141 (8-8%) ; rendes tanító 1471, (9-1%), segédtanító 135 (8'4%). 
Felekezeti iskolája volt az egyházegyetemnek 1348, községi vagy állami 157. Az egyetem 
tulajdonát képezte 1330, bérelt volt 18. Jó karban volt 1233, rossz karban 272. 

Az iskolai épületekben volt: tanterem 1567, tanítólak 1337. Az iskolák épületei 
mellett volt: faiskola 424, testgyakorló 270. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2461, fali olvasótábla 19.624, fali 
térkép 4324, földgömb 902, természetrajzi eszköz 28.351, természettani eszköz 4838, kötet 
könyv 66.760. 

Az egyházegyetem összes iskoláinak a vagyona volt 2,873.335 K, miből esik ingat-
lanokra 1,854.103 K (64-5%); tőkepénzekre 1,019.232 K (35'5°/o). 

Az összes évi jövedelem volt 2,107.161 K. Származott pedig ezen jövedelem : ingat-
lan vagyonból 182.995 K (8'7%); tőkepénzekből 54.704 K (2'5%>); tandíjakból 250.553 K 
(11-9%); állami segélyből 199.613 K (9-6%); községi segélyből 167.680 K (7 9%) ; egyházi 
segélyből 1,078.307 K (51-3%) ; egyebekből 173.309 K (8'2%). 

Az összes évi kiadások tettek 2 , 1 0 6 . 5 4 9 K-t. Kiadatott pedig: rendes tanítók fize-
tésére 1 , 7 1 8 . 3 4 9 K ( 8 1 - 8 % ) ; segédtanítókéra 5 3 . 5 6 0 K ( 2 5 7 o ) ; javításra 1 3 8 . 9 8 0 K ( 6 ' 6 ü / o ) ; 

tanszerekre 1 9 . 9 8 2 K ( 0 9 ° / o ) ; egyebekre 1 7 5 . 6 7 8 ( 8 ' 2 % ) . 

II. Az egyházegyetemnek, a tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás szerint, öt 
tanítóképző intézete van, melyeknek viszonyai az 1903—904. évben a k ö v e t k e z ő k é p állottak : 
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1. Az eperjesi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljára szol-38. 
gál: 4 tanterem, 1 tanszerterem, téli torna 1 (n s.), igazgatói iroda 1, nyári tornatér 1 
(n. s ), gyakorló-kert 1, háló-, mosdó- és nappali szoba 20, felügyelői szoba 4, konyha 1, 
egyéb helyiség 5. A tanárok száma összesen 5, kik közül rendes 3, segéd 1, hitoktató 1. 
A növendékek összes száma volt az év elején 13G és pedig az I-ső tanfolyamban 40, a 
II-ikban 34, a Ill-ikban 35, a IV-ikben 27; az év végén 129 és pedig az I-ső tanfolyamban 
39, a II-ikban 32, a Ill-ikban 32, a IV-ikben 26. A növendékek közül bennlakó volt 95, jótéte-
ményben részesült 109, ösztöndíjat kapott 5 ; a jótétemények és ösztöndíjak értéke 11.919 K. 
A tanítás a képezdében és a gyakorló-iskolában magyar nyelven folyt. A képezdével kapcso-
latban van 6 tanfolyama gyakorló-iskola 48 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet fentartására 
fordíttatott összesen 30.160 K 52 f., s abban volt: állami segély 9800 K, közalapból 1600 K, 
saját alapítványból 11.301 K 53 f., más vegyes forrásból 7458 K 99 f. Az év folyamán 
általános tanítói oklevelet kapott 41; ezek közül, mint éppen végző növendék 21, egy, illetve 
kétévi gyakorlat után 20. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is magyar nyelven történt. 

2. A felső-lövői tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Helyiségei, a 
4 tantermet kivéve, közösek a főgimáziummal. A tanárok összes száma volt 18, ezek közül 
rendes 1, segédtanár 1, más intézeti óraadó 14, hitoktató 2. A növendékek száma volt az év 
elején 51, és pedig az I-ső tanfolyamban 13, a II-ikban 10, a Ill-ikban 12, a IV-ikben 
16; az év végén ugyanennyi. A növendékek közül jótéteményben részesült 41, ösztöndíjat 
kapott 20, még pedig összesen 2.295 K értékben. A tanítás a képezdében magyarul, a 
kapcsolatban lévő gyakorlóiskolában magyarul és németül folyt. 

A képezdével közvetlen kapcsolatban volt a gyakorló-iskola 6 tanfolyammal, 48 
tanulóval és 3 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott 17.106 K s abban volt: egyházi 
segély 1000 K, saját alapítványból 354 K, más vegyes forrásból 15.812 K. Általános tanítói 
oklevelet kapott, mint éppen végző növendék, 13. Az intézet tannyelve a magyar. 

3. A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgáló termek és helyiségek mind közösek a főgimnáziummal. A tanárok száma volt össze-
sen 15, ezek közül rendes 10, segéd 1, más intézeti óraadó 3, hitoktató 1. A növendékek 
száma volt az év elején 27. még pedig az I-ső tanfolyamban 12, a II-ikban 6, a Ill-ikban 7, 
a IV-ikben 2 ; az év végén 25, még pedig az I-ső tanfolyamban 11, a II-ikban 5, a Ill-ikban 7, a 
IV-ikben 2. Jótéteményben részesült 17, ösztöndíjat kapott 2, összesen 1627 K értékben. A tanítás 
a képezdében magyar nyelven, a gyakorló-iskolában magyar és tót nyelven folyt. Külön gyakorló-isko-
lája nincs. Az intézet fentartására fordíttatott 2403 K, egyházi segély. Az intézet tannyelve a magyar. 

4. A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Tanterme 6, természet-
tudományi kísérleti terem 1, tanszerterem 2, igazgatói iroda 1, nyári tornatér 1, gyakorló-
kert 2 ; az intézet czéljaira szolgált ezenkívül 18 lakószoba, 2 tanári lakás, összesen 12 helyi-
séggel, 2 konyha, 12 kamara és 1 iparműhely. A tanárok száma összesen 9, kik közül ren-
des 5, más intézeti óraadó 4. Az intézet oktatási czéljára szolgált még a lyceumi tornacsarnok, 
a köztartás czéljaira a lyceumi tápintézet. A növendékek száma volt az év elején 121, még 
pedig az I-ső tanfolyamban 24, a II-ikban 32, a Ill-ikban 35, a IV-ikban 30; az év végén 
118, még pedig az I-ső tanfolyamban 23, a II-ikban 32, a Ill-ikban 34, a IV-ikben 29. 
A növendékek közül jótéteményben részesült 117, ösztöndíjat kapott 38; a jótétemények és 
ösztöndíjak értéke összesen 8876 K. A tanítás a képezdében és a gyakorló-iskolában magyarul 
folyt. A képezdével kapcsolatban áll az 5 tanfolyami! gyakorló-iskola, 60 tanulóval és 1 tanítóval. 

Áz intézet fentartására fordíttatott 27.729 K s ebben volt: állami segély 1100 K, 
egyházi segély 9296 K, saját alapítványból 9902 K, más vegyes forrásból 7431 K. Az év 
folyamán általános tanítói oklevelet kapott, mint éppen végző növendék, 34. Az intézet tan-
nyelve a magyar, a képesítés is magyar nyelven történt. 

5. A szarvasi tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. 4 kiilön helyiségen 
kívül a többi helyiségek mind a szarvasi főgimnáziummal közösek voltak. A tanárok összes 
száma volt 9, ezek közül rendes 2, segéd 1, más intézeti óraadó 5, hitoktató 1. A növendékek 
összes száma volt az év elején 51, még pedig az I-ső tanfolyamban 10, a II-ikban 8, a 
I II-ikban 15, a IV-ikben 18 ; az év végén 49, még pedig az I-ső tanfolyamban 8, a II-ikban 8, 
a Ill-ikban 15, a IV-ikben 18. Jótéteményben részesült 25, ösztöndíjat kapott 5, összesen 
1360 K értékben. A tanítás a képezdében és a gyakorló-iskolában magyar nyelven folyt. 
A képezdével kapcsolatban állott a 4 tanfolyamú gyakorló-iskola 19 tanulóval és 1 tanítóval. 
Az intézet fentartására fordíttatott összesen 11.961 korona, melyben volt állami segély 
2796 K, egyházi segély 6228 K, saját alapítványból 2536 K, más vegyes forrásból 451 K. 
Általános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 12, ezek közül, mint éppen végző növendék 

» 11? egy-, illetve kétévi tanítói gyakorlat után 1. Az intézet tannyelve a magyar. 
6. Összegezés. A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, voK: az egy-

házegyetemnek 5 négytanfolyamú tanítóképzője. Ezek közül 3 szoros kapcsolatban áll a mel-
lettük fennálló középiskolákkal, miért is a tanárok, helyiségek, felszerelések nagyrészt közösek. 
A tanárok összes száma volt 56, még pedig rendes 21, segéd 4, más intézeti óraadó 26, 
hitoktató 5. Növendék volt az év elején 386, még pedig az I-ső tanfolyamban 99, a II-ikban 
90, a III ikban 104, a IV-ikben 9 3 ; az év végén 372, még pedig az I-ső tanfolyamban 94, 

5 
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38. a Il-ikban 87, a IH-ikbaii 100, a IV-ikben 91. Jótéteményben részesült 309, ösztöndíjat kapott 
70, összesen 26.077 K értékben. A tannyelv a képezdékben magyar volt. Külön ( gyakorló-
iskola volt 4, 21 tanfolyammal, 6 tanítóval és 175 tanulóval. Az intézetek fentartására 
fordíttatott összesen 89.418 K 52 f., miben volt: állami segély 13.696 K, egyházi segély 
20.527 K, saját alapítványból 24.093 K 53 f., és más vegyes forrásból 31.102 K 99 f. Az 
év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 100, ezek közül, mint éppen végző növendék 
79, egy-, illetve kétévi gyakorlat után 21. Nem magyar ajkú tanító képesíttetett 12. 

III. A tisztelettel mellékelt kimutatások szerint a magyarhoni ágostai hitvallású ev. 
egyházegyetemnek az 1903—90:-iki iskolai évben összesen 16 középiskolája volt, még pedig 
13 nyolczosztályú főgimnázium és 3 négyosztályú algimnázium. Ezen tanintézetek közül a 
tannyelv tisztán magyar 13-ban, magyar mellett a német használtatik 2-ben és a tót segéd-
tannyelvül 1 tanintézetben. Párhuzamos osztályt a VIII. mellett a pozsonyi tanintézet ren-
dezett be. 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5306, kik közül vizsgát tett 
5080, még pedig az I-ső osztályba felvétetett az év folyamán 954, vizsgát tett 912 ; a Il-ikba 
felvétetett 777, vizsgát tett 755; a III-ikba felvétetett 728, vizsgát tett 706; a IV-ikbe fel-
vétetett 654, vizsgát tett 635; az V-ikbe felvétetett 579, vizsgát tett 547; a Vl-ikba felvétetett 530, 
vizsgát tett 502; a VII-ikbe felvétetett 555, vizsgát tett 516; a Vlll-ikba felvétetett 529, vizsgát 
tett 507. A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 4954, magántanuló 126. Ismétlő volt 
az év végén összesen 253. A vizsgát tett tanulók közül a tandíjat egészen befizette 4470, 
felmentetett egészen 262, felmentetett részben 348. A tandíj 10 — 120 K között ingadozott s 
átlag véve 47 K 97 fillért tesz ki, mihez felvételi díj fejében 3 K 90 fillér járul. A görög-
pótló tanfolyamot hallgatta 12 középiskolánál az illető V—VI—VII—-VIII. osztályok tanulói 
közül 743, vagyis a tanulók 34%-a. A vizsgát tett 5080 tanuló közül vallásra nézve volt: ág. h. 
ev. 2193 (43-2%), ev. ref. 650 (12'8%), unitárius 9, római kath. 1005 (19*7%), gör. kath. 
41 (0-9%), gör. kel. 29 (0'6%), izraelita 1153 (22-8%). Anyanyelvre nézve pedig volt: 
magyar 3977 (78-3%), német 742 (14-6%), tót 340 (6'7%) román 4, szerb, horvát 7 (0*2%), 
egyéb 7 (0 2%), ruthén 3. Csakis magyarul beszélt 2283 (45%), csakis németül 3 ; 
magyarul tudott 5077. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 181 
(3*6%); kisbirtokos és bérlő 669 (13*2%); alkalmazott 115 (2*2%); nagyiparos 76 (1 '5%); 
kisparos 746 (14'7%), alkalmazott 48 (0-9%); nagykereskedő 90 (1-8%); kiskereskedő 
591 (11-6%); alkalmazott 44 (0*9%); köztisztviselő 618 (12-1%); magán és társulati tiszt-
viselő 383 (75%); katona 20 (0-4%); más értelmiség 1062 (21%); személyes szolgálatból 
élő 140 (2-7%); magánzó 297 (5*9%). 

A tanulók életkorát tekintve volt az év végén: 9 éves 17 (0*3%); 10 éves 188 
(3-7%); 11 éves 538 (10-6%); 12 éves 675 (13-3%); 13 éves 628 (12-4%); 14 éves 669 
(13-2%); 15 éves 561 (11%); 16 éves 548 (10-8); 17 éves 473 (9'3%); 18 éves 433 
(8-5%); 19 éves 213 (4*2%); 20 éves 96 (1-9%) ; 21 éves 31 (0-6%) ; több 10 (0'2%). Az 
egészségi állapotot tekintve volt: nem járványos eset: könnyű 6844, súlyos 396, járványos 
62. Meghalt betegség folytán 4, baleset folytán 1. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 2024 (3 9" 8) ; j megyebeli 1254 
(24-7%); más megyebeli 1752 (34-5%); horvát-szlavon illetőségű 12 (0-2%); más állambeli 
38 (0-8%). 

Az erkölcsi magaviseletből a 4954 rendes tanuló közül kapott : jó jegyet 3898 
(78-7%); szabályszerűt 987 (20%); kevésbbé szabályszerűt 69 (1'3%). Az igazgató által 
megrovatott 119 (2-4%) ; a tanári kar által 118 (2'4%); tanács folytán eltávozott 14 (0*3%); 
kizáratott 12 (0-2%). A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 109.545 igazolt és 719 
nem igazolt órát. Ebből esik az első osztályra 19.198 igazolt és 126 nem igazolt óra; a 
II-ikra 12.753 igazolt és 89 nem igazolt; a Ili-ikra 12.510 igazolt és 66 nem igazolt; 
a IV-ikre 12.754 igazolt és 105 nem igazolt; az V-ikre 16.609 igazolt és 88 nem igazolt; 
a Vl-ikra 12.940 igazolt és 96 nem igazolt; a VII-ikre 10.881 igazolt és 116 nem igazolt; a 
Vili-ikra 12.900 igazolt és 33 nem igazolt óra. Nem mulasztott egy órát sem 1114 (22 5%); 
igazolatlanul mulasztott 228 (4'6%). A nyilvános 4954 tanulóból a nein mulasztó 1114-et 
levonva, esik a hátramaradt 3840 tanuló mindegyikére az összes mulasztásokból 28 óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve, a vizsgát tett 5080 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 360 (7-1%); jól 884 (17'4%); elégségesen 2584 (50 9%); 
egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 572 (11'3%); kettőből 375 (7*3%); több 
tantárgyból 305 (6%). Sikerrel végezte tehát tanulmányait 3828 (75-4%) megbukott 
1252 (24-6%). 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta a franczia nyelvet 82 (1-6%); a uémet nyelvet 
122 (2-5%); a tót nyelvet 34; a rendkívüli rajzot 625 (12-6%); a műéneket 1762 (35-6%); 
a zenét 266 (5'3%) ; a gyorsírást 427 (8'6%); az egészségtant 305 (6-1%); a slöjdöt 20; 
a vívást 67 (1'3%). 

Az egyesületi életet tekintve volt a középiskoláknál 12 magyar ifjúsági önképző-
kör 1225 taggal, 1 német önképző 44 taggal, 2 segélyző-egyesület 624 taggal, 7 dal- és 
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zeneegyesület 648 taggal, 3 gyorsíró-kör 222 taggal, 1 mathematikai-kör 43 taggal, 1 olvasó- 28. 
és sakk-kör 88 taggal, 1 vívó-kör 23 taggal és 5 torna-kör 302 taggal. Összesen 33 egylet 
3219 taggal. 

Az érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 500 tanuló 
(1 leány), kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 
438; a szóbeli vizsgához bocsáttatott 468. A szóbeli vizsgálat elől betegség vagy más ok 
miatt visszalépett 6. A szóbeli vizsgához bocsátottak közül a vizsgát megállotta: jelesen 74 
(16%); jól 94 (20-3%); egyszerűen 227 (49*1%); összesen 395 tanuló (85-4%). Megbukott 
67 tanuló (14-6%); még pedig javítóra utasíttatott 59 (12*8%); ismétlőre utasíttatott 
8 (1*8%). Javítóvizsgálatra jelentkezett 22, megállotta 22: ismétlőre jelentkezett 25, meg-
állotta 11. Az összes vizsgázottak közül (428), kik a vizsgát sikerrel megállották (395+ 
22 + 11), pályát választott: theologiait 47 (11%); bölcsészit 35 (8*2%); jogit 99 (23-2%); 
orvosit 33 (7*8%); állatorvosit (6 (1*4%); gyógyszerészit 4 (1%); mérnökit 25 (5*9%); 
építészit 2 (0*5%); gépészmérnökit 4 (0-9%); vegyészit 5 (1*2%); gazdaságit 35 (8*2%); • 
erdészetit 9 (2%); bányászatit 7 (1*7°/o) ; iparit 1; kereskedőit 14 (3-2%) ; alsóbb hivatal-
nokit 60 (14%); katonait 26 (6*1%); művészit 10 (2-3%); még nem határozott 6 (1-4%). 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 292 tanár. Ezek közül volt : 
rendes 160 (54-9%); helyettes 25 (8*6%); rendes hittanár 16 (5*6%) ; rendes tornatanító 
11 (4*1%); óraadó hitoktató 48 (16*5%) ; óraadó tornatanító 2 ; rendkívüli tárgyat tanító 
30 (10*3%). A rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók a magyar nyelvet mind tökéle-
tesen bírták. A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes tanárok közül állami oklevele 
127-nek, felekezeti oklevele 25-nek, a középiskolai törvény 29. §-a alapján elismertetett 8-nak. 
A helyettesek közül volt: okleveles 9, nem okleveles 16. A bejáró óraadók és tornatanítók 
közül: okleveles 19, nem okleveles 1. Csakis rendkívüli tárgyat tanítók közül: okleveles 13, 
nem okleveles 2. Volt tehát a rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók közül világi : 
okleveles 161 (87%); nem okleveles 24 (13%); egyházi: okleveles 4. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 641 helyiség. Ezek köziil volt: osz-
tály vagy tanterem 135, természetrajzi terem 30, természettani 32, vegyészeti 8, rajzterem 19, 
téli tornaterem 15, könyvtár 33, tanári szoba 21, igazgatói szoba 16. A 12 tápintézetnek 
czéljaira szolgált 60, két internátusnak 78 helyiség. Egyéb helyiségek száma 194. 

A tanítási eszközöket tekintve volt: az állattanhoz fali ábrákban 1572, állatokban 
60 341; a növénytanhoz fali ábrákban 1440, növényekben 61.630; az ásványtanhoz minta 
3468, ásvány 37.644; a természettanhoz fali kép 273, eszköz 5973; a vegytanhoz vegyszer 
3234, eszköz 2431; a földrajzhoz térkép 1495, földgömb 78, egyéb 3682; a 16 darab 
éremgyűjteményben volt 46.896 darab, a 16 philologiai gyűjteményben 4531 darab. A szabad-
kézi rajzhoz : minta 15.268, gypszminta 1322; a mértani rajzhoz minta 3005, modell 521, 
eszköz 639 ; a testgyakorlathoz a teremben 3525, a szabadban 476 eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
116.338 mű (178.767 darab); tudományos folyóirat 1863 mű (18.049 darab); vegyes 23.00.2 
mű (42.037 darab.) Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönyv 4759 mű (6551 darab); olvas-
mány 31.594 mű (34.271 darab). 

A tanulók segélyezését illetőleg 14 tápintézet ellátott 1253, tanulót. Intézeti ösztön-
díjas volt 503, külső ösztöndíjas volt 73, jutalmazott 341, segélyezett 657. 

A középiskolák vagyonának teljes összege 8,848.246 korona (a tavalyihoz képest 
159.962 korona gyarapodás). Ezen vagyont képezi : saját ház beesértéke 2,761.120 K (31'2%); 
a középiskolák tulajdonát képező egyéb ingatlanok becsértéke 796 863 K (9%); tőkepénzek, 
alapítványok, értékpapírok becsértéke 3,203.477 K (36*2%); ingatlan ösztöndíj-alap 139.304 K 
(1*6%); ösztöndíjalap tőkéi 433*945 K (4*9%); ingatlan segélyalap 16.000 K ; segélyalap 
tőkéi 409.969 K (4*7%) ; intézeti felszerelések 571.102 (6*5%) ; egyéb vagyon 516.466 K (5*9%). 

A középiskolák ez évi jövedelme 1,563.699 K (87.986 K-val több, mint a megelőző 
évben). Származott pedig ezen jövedelem : az intézetek saját házának béregyenértéke 128.790 K 
(8-2%); ingatlanok jövedelme 45.129 K (3%); tőkepénzek jövedelme 129.171 K (8*3%); az 
állampénztárból 368.257 K (23%); vallási országos alapokból 1000 K (0'1%); tanulmányi 
alapokból 400 K ; városi segély 21.718 K (1*4%) ; egyházi segély 103.243 K (6*7%) ; bejáró 
hitoktatók intézeti jövedelme 9086 K (0*7%); rendkívüli tanárok intézeti jövedelme 6194 K 
(0*4%); felvételi díjakból 50.023 K (3*2%); tandíjakból 254.780 K (16*4%); adományokból 
11.034 K (0*7%); ingatlan ösztöndíj-alapokból 122 K ; ösztöndíj-alapok tőkéiből 18.105 K 
(1*2%): ingatlan segély-alapból 966 K ; ezen alap tőkéiből 22*787 K (1-5%); idegen ösztön-
díjakból 6417 K (0*4%); másnemű segélyből 3233 (0*2%); vegyes jövedelem 383.244 (24*6%). 
Ezen jövedelmek összege 1,563.699 K. 

A középiskolák fenntartására fordított kiadások összege 1,563.699 K. Es pedig 
kiadatott személyi illetmények czímén : igazgatóknak és rendes tanároknak 616.753 K (39*5%); 
helyettes tanároknak 39.613 K (2*5%); rendes tárgyat tanító bejáró óraadóknak 8654 K 
(0*6%); tornatanítóknak 28.557 K (i-8%); rendes hitoktatóknak 23.157 K (1*4%) ; bejáró hit-
oktatóknak 8836 K (0*5%); rendkívüli tárgyat tanítóknak 9665 K (0*6%); szolgáknak 
17.188 K (L-1%); intézeti tisztviselőknek 15.676 K (1%); kiadatott továbbá dologi szükség-
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38.1etekre és pedig': fűtés, világításra 28.290 K (1-8%); kisebb javításokra J 7.873 (1'2%) ; tan-
eszközökre 23.695 K (1-5%); könyvtárra 15.809 K (1%); irodai dolgokra 13.297 K (0-9%); 
liázbérre és adóra 17.506 K ( r i % ) ; házbéregyenérték czímén 130.230 K (8'3%) ; tandíjak-
ból és felvételi díjakból beszállíttatott 51.303 K (3'2%). Átmenetiekre és pedig nagyobb 
átalakításokra 18.269 K (1'2%); új építkezésekre 108.188 K (7%); másnemű befektetés 
91.645 K (6%). 

Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott: a saját ösztöndíj-alapokból 18.654 K ( r i % ) ; 
idegen ösztöndíj 5773 K (0'3%) ; saját segély-alapból 38.713 K (2*6%) ; másnemű segély 
43.591 K ( 2 ' 8 ° / o ) ; vegyes jutalom czimén 1320 K. Vegyesekre kiadatott 17i,444 K (11%). 

Az összes kiadások összege pedig 1,563.699 K. 
IV. A mellékelt három táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében 3 

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

1. A pozsonyi theologiai akadémia négy tanfolyamra oszlik s az egyetemes egyház 
theologiai akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 52, vala-
mennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt ezek közül : magyar 28, német 
6, tót 18 ; nyelvismeretet tekintve magyarul és németül beszélt 16, magyarul és tótul 20, 
hazai 2 más nyelvet 16. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 23, más egyházkerület-
beli 29. A működő tanárok összes száma volt 13, ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 5, 
helyettes tanár 1, kisegítő tanár 6; egyházi volt 7, világi 6. Anyanyelvre nézve a tanárok közül 
volt: magyar 11, német 2. Nyelvismeretet tekintve beszélt : magyarul és németül 13, magyarul 
és tótul 3, hazai más 2—3 nyelvet 4, más európai nyelvet 8. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik s a tiszai ág. hitv. evang. 
egyházkerület központi pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt 50, valamennyien 
ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt a tanulók közül: magyar 24, német 12, 
tót 14; nyelvismeretet tekintve beszélt magyarul és németül 22, magyarul és tótul 28, hazai 
2 más nyelvet 6, más európai nyelvet 4. Honosságra nézve volt : egyházkerületbeli 29, más 
egyházkerületbeli 21. Az előmenetelt tekintve jelesen vegzett 17, egyszerűen végzett 31, 
ismétlésre utasíttatott 2. A működő tanárok száma volt 9, köztük igazgató 1, rendes tanár 
3, helyettes tanár 4, kisegítő tanár 1; egyházi volt 6, világi 3. A tanárok mind magyar 
anyanyelvűek voltak. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul és németül 7, magyarul és 
tótul 4, hazai más 2—3 nyelvet 2. 

3. A soproni hittani intézet három tanfolyamra oszlik s a dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület pénztárából tartatik fenn. A negyedik tanfolyamot hallgatói rendesen külföldön 
végzik. Az intézet hallgatóinak száma volt összesen 36, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. 
Anyanyelvét tekintve volt a hallgatók közül: magyar 26, német 7, tót 2, horvát 1. Nyelv-
ismeretet tekintve beszélt: magyarul és németül 14, magyarul és tótul 2, hazai két más 
nyelvet 1. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 33, más egyházkerületbeli 3. Előmenetelt 
tekintve jelesen végzett 22, egyszerűen 13, vizsgálat nélkül eltávozott 1. A működő tanárok 
összes száma volt 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 2. 

Az adatokat összegezve állott a hittani intézetek közül egy az egyházegyetem, kettő az 
illető egyházkerületek gondozása alatt s kettő 4, egy pedig 3 tanfolyamra oszlik. A tanulók 
összes száma volt 138, valamennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök : 
magyar 78, német 25, tót 34, horvát 1. Nyelvismeretet tekintve beszélt : magyarul és 
németül 52, magyarul és tótul 50, hazai 2 más nyelvet 23, más európai nyelvet 4. Honos-
ságra nézve volt: egyházkerületbeli 85, más egyházkerületbeli 53. Előmenetelre nézve volt: 
jeles 44, egyszerűen végzett 48, ismétlésre utasított 4, vizsga nélkül eltávozott 2. A működő 
tanárok összes száma volt 27, még pedig: igazgató 3, rendes tanár 11, helyettes 5, kisegítő 
tanár 8 ; egyházi volt 17, világi 10; anyanyelvre nézve: magyar 25, német 2. Nyelvisme-
retet tekintve beszélt: magyarul és németül 25, magyarul és tótul 7, hazai 2 — 3 más nyel-
vet 6, más európai nyelvet 10. 

V. Az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi kollégium jogakadémiájában az 1903—904. 
iskolai évben volt 13 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 7, nyilvános rendkívüli 1, 
magántanár 5. Vallásra!nézve volt a tanárok közül: ág. hitv. evang. 9, róm. kath. 1, izr. 
3. Az előadás nyelve a magyar. Előadás volt a téli félévben: kötelezett tantárgyakból 14, 
special collegium 9 ; a nyári félévben: kötelezett tantárgyakból 14, special collegium 24. 

A hallgatók száma volt az I-ső félévben 222, a Il-ik félévben 223. Még pedig az 
I-ső félévben volt: az I-ső tanfolyamban: rendes 71, rendkívüli 4, összesen 75 hallgató: a 
H-ik tanfolyamban: rendes 75; a III-ik tanfolyamban: rendes 36; a IV-ik tanfolyamban: 
rendes 30, rendkívüli Î, összesen 31 hallgató. A Il-ik félévben volt : az I-ső tanfolyamban : 
rendes 75, rendkívüli 3, összesen 78 hallgató ; a Il-ik tanfolyamban : 84 rendes hallgató ; 
a III-ik tanfolyamban: 36*frendes hallgató; a IV-ik tanfolyamban: rendes 18, rendkívüli 1, 
összesen 19 hallgató. Tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott az első félévben 5, a másodikban 
6 hallgató. 
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Származásra nézve volt az I-ső félévben: magyar 220, osztrák 2 ; a Il-ik félévben :38—42. 
magyar 221, osztrák 2. Anyanyelvre nézve volt az I-ső félévben: magyar 189, német 23, 
román 1, tót 7, szerb 2; a második félévben: magyar 194, német 20, román 1, tót 5, szerb 3. 
Vallásra nézve volt az I-ső félévben: róm. kath. 64, gör. kath. 9, gör. keleti 3, ág. hitv. 
evang. 79, ev. ref. 21, izraelita 46; a Il-ik félévben: róm. kath. 55, gör. kath. 9, gör. kel. 
3, ág. hitv. evang. 84, ev. ref. 25, izraelita 47. Tanpénzét megfizette az I-ső félévben 207, 
egészen mentes volt 1, felében mentes 14; a Il-ik félévben 206, egészen mentes volt ^ r é s z -
ben 16. Ösztöndíjas volt az I-ső félévben 20, 2238 K, a II-ikban 21, 2773 K erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett: az első félévben 218-nak, további szorgalmától 
felfüggesztetett 2-nek; a második félévben teljesíttetett mind a 223-nak. Akadémiai viseletet 
tanúsított az első félévben: kevésbbé megegyezőt 1. Absolutoriumot kapott az első és máso-
dik félévben 14—14. Fegyelmi büntetés alatt volt 1 ; évközben kimaradt 2. 

Az első alapvizsgára jelentkezett 113, kik közül képesíttetett : kitűnően 2, egy-
szerűen 71, felfüggesztetett 30, visszavettetett 10. A megvizsgáltak közt volt: rendes jog-
hallgató 112, miniszteri engedély alapján vizsgázó 1. A vizsgálati díjat lefizette egészen 112, 
háromszoros összegben 1. 

A második alapvizsgára jelentkezett 93, kik közül képesíttetett: kitűnően 3, egy-
szerűen 65, felfüggesztetett 21, visszavettetett 4. A megvizsgáltak mind rendes joghallgatók 
voltak s a vizsgálati díjat egészen lefizették. Az államtudományi államvizsgálatra jelentkezett 
18, kik közül egyszerűen képesíttetett 11, felfüggesztetett 6 és visszavettetett 1. A jogtudo-
mányi államvizsgálatra jelentkezett 15, kik közül kitűnően képesíttetett 1, egyszerűen 11, 
felfüggesztetett 3. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 15, kik a vizsgálati díjat 
egészen lefizették. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 1084 kötet. A könyvtárt használta 81 hallgató. 
A joghallgatók segélyegyletének alaptőkéje volt: a tanév elején 14 902 K 34 fillér, a tanév 
végén 13.907 K 34 fillér. Segélyül kapott 17 tanuló 721 koronát. A jogakadémiai kiadványok 
és beadványok száma az iktatókönyv szerint a tanév végén 3010 darab. Tanári értekezlet 
tartatott 12. A jogakadémiára vonatkozó részletes adatok a kollégium közös évi értesítő-
jében közöltetnek. 

E kimutatást, melyre nézve a tanügyi bizottság sem észrevételt, sem 
javaslatot nem tesz, a közgyűlés tudomásul veszi. 
39. (G.) Az elemi iskolai statisztikai rovatos ívekre vonatkozólag, a tanügyi bizottság 

jelentése c) pontjában javasolja, hogy az egyházkerületek a rovatos íveken szükségesnek 
tapasztalt javítások és módosítások iránt kivánságaik és javaslataik mielőbbi felterjesztésére 
hivassanak fel. 

E javaslat folytán a közgyűlés felhívja az egyházkerületeket, hogy mielőtt 
az elemi iskolai statisztikai rovatos ívekből meglevő készlet elfogyna, nyilatkozzanak 
az iránt, hogy a nyomatandó új űrlapokon miféle változtatásokat és újításokat látnak 
jónak és kívánatosnak. 
40. (G.) Olvastatott az ev. ref. egyetemes konvent elnökségének folyó évi 121. sz. 

alatt az egyetemes felügyelőhöz intézett átirata s a Budapesten 1904. évi június 6—9. nap-
jain tartott ev. ref. egyetemes konvent 63. jegyzőkönyvi számú határozata, melyben közgyű-
lésünk megkerestetik az iránt, hogy küldjön ki saját kebeléből néhány tagot, a kik az elő-
állítandó egyháztörténelmi szemléltető képek sorozatának megállapítása ezéljából, az ev. ref. 
egyetemes konvent által, Antal Gábor dunamelléki ev. ref. püspök elnöklete mellett kiküldöt-
tekkel érintkezésbe lépvén, velők közösen és egyetértőleg eljárjanak. 

A közgyűlés az ev. ref. egyetemes konvent testvéries megkeresésének 
készséggel engedve s a czélba vett tervhez hozzájárulva, a maga részéről az egy-
háztörténelmi szemléltető képek sorozatának megállapítása ezéljából eljáró közös 
bizottságba dr. Wagner Géza, Góbi Imre és Sckoltz Gusztáv tagokat küldi ki s 
erről Antal Gábor dunamelléki ev. ref. püspököt értesíteni rendeli. 
41. (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, báró Podmaniczky Géza, Kubinyi Géza, 

.Horváth Sándor (budapesti), Sztehló Kornél. 
42. (Gy.) Az elnök, alelnök és jegyző kivételével újonnan választandók lévén a 

tanügyi bizottság tagjai, közfelkiáltással: 
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. Markusovszky Sámuel, dr. Schneller István és Dobrovits Mátyás válasz-
tattak meg. 



51, 43. (Gy.) A theologiai akadémiai nagybizottság tagjai 1903-tól hat évre 
báró Prónay Dezső elnöklete alatt Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka 

Pál, Gyurátz Ferencz, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Zsilinszky Mihály, Szent-
iványi Árpád, Ihász Lajos, Raab Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, Posz-
vék Sándor, Bachát Dániel, Terray Gyula, Glauf Pál, a theol. akadémia igazgatója, 
a pozsonyi egyház kebeléből választott dr. Dobrovits Mátyás, Ébner Gusztáv, Fiirst 
János, Heim Károly, dr. Láng Lajos, Sziklay Ottó, id. Trsztyénszky Ferencz és 
a theol. akadémia karából választott Hörk József, Stelczer Endre. 
44. (Gy.) A lelkészvizsgáló bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak : 

1. a dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá: Hacker Károly, dr. 
Dobrovits Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Fiirst János, Hörk József, Raffay Sándor; 
póttagjaivá: Hollerung Károly, Lenhard Károly, Ébner Gusztáv, Kováts Sándor; 

2. a dunántúli egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Rátz Ottó, dr. Ber-
zsenyi Jenő, Kund Samu, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal; póttag-
jaivá: Laucsek Jónás, Horváth Sámuel, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső; 

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

4. a tiszai egyházkerületi osztály tagjaivá : dr. Schmidt Gyula, dr. Ben-
czúr Géza, Glauf Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Draskóczy Lajos; pót-
tagjaivá: Dómján Elek, Zéman János, Kubinyi Albert, Mayer Endre. 
45. (Gy.) Az alkotmány és jogügyi bizottság tagjaivá közfelkiáltással megválasztattak : 

egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő vagy 
az ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyház-
megyei 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, Kund Sámuel, Horváth Sámuel (téthi), Horváth Sán-
dor (budapesti), Bachát Dániel, Terray Gyula, Dianiska Andor, dr. Kéler Zoltán és 
hivatalánál fogva tagja az egyetemes ügyész : Sztehló Kornél. 
46. (Gy.) Választandó lévén az egyetemes pénzügyi bizottság, annak tagjaivá köz-

felkiáltással : 
egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök 

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 választattak meg és 
hivataluknál fogva tagjai az egyetemes főellenőr dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes 
pénztárnok Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr Liedemann Rezső, az egyetemes 
ügyész Sztehló Kornél és az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője Glauf Pál. 
47. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 46. pontjánál jelenti egyetemes felügyelő úr, 

hogy az egyetemes számvevőszék világi elnöke és annak egyik tagja Günther M. Vilmos 
elhunyván, világi elnök és egy tag lenne választandó, még pedig tekintettel arra, hogy a 
számvevőszék többi tagjainak megbízatása 1908. évben jár le, 1908. évig terjedő meg-
bízatással. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes számvevőszék világi elnökévé 
Sóltz Gyula nyug. min. tanácsost, tagjaivá Schönwissner Kálmánt és Sóltz Gyula 
helyébe dr. Szelényi Aladárt közfelkiáltással megválasztván, az egyetemes szám-
vevőszék tagjai 1908. évben lejáró megbízatással: világi elnök Sóltz Gyula, egy-
házi elnök Poszvék Sándor, tagok Farbaky István, Schönwiessner Kálmán, dr. 
Králik Lajos, Bachát Dániel, Radvány István, Barcza Géza, Kubinyi Géza, dr. Sze-
lényi Aladár és Materny Lajos. 
48. (Gy.) Az egyetemes számvizsgáló bizottság tagjaivá az egyetemes számvevő-

szék elnökségének elnöklete alatt közfelkiáltással megválasztattak: 
Farbaky István, Laukó Károly, Földváry Elemér és Glauf Pál. 

49. (Gy.) Egyetemes felügyelő jelenti, hogy az egyetemes törvényszék birái közül 
Perlaky Elek, Fördős Vilmos és Csiskó János elhunytak és így szükséges helyökbe újakat 
választani. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes törvényszék biráivá dr. Fischer 
Sándort 1905-ig, Bélák Istvánt 1905-ig és Dianiska Andrást 1908-ig terjedő idő-
tartamra közfelkiáltással megválasztotta. 
50. (Gy ) Elnök üdvözli az újonnan megválasztott törvényszéki bírákat és a gyű-

lésen jelenlevő dr. Fischer Sándort és Dianiska Andort felhívja az előírt eskü letételére. 
Dr. Fischer Sándor és Dianiska Andor a zsinati törvényben előírt egye-

temes törvényszéki birói esküt a közgyűlés színe előtt letették. 
51. (H.) Olvastatik a könyv- és levéltáros következő jelentése: 
1. A levéltárba beküldte: 
a) dr. Zsigmondy Jenő főjegyző úr a következő jóváhagyott szabályrendeleteket: 

az e. e. e. gyámintézet új alapszabályait, a bányai egyházkerület Utasításait az ág. hitv. 
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ev. lelkész kötelességeire nézve, a dunáninneni kerület szabályrendeletét a lelkészek alkalma-51—54. 
zásáról; az 1903-ik évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének kéziratát és egy hiteles pél-
dányát, s a jegyzőkönyv mellékleteit, összesen 42 darabot, illetőleg csomót; az egyházak 
adózási viszonyaira vonatkozó kimutatásokat a kisérő levelekkel együtt ; végre a középiskolák 
felterjesztéseit a Róth-Teleki-ösztöndíjra vonatkozólag; 

Sztehló Kornél egyetemes ügyész úr beküldte az 1848: XX. törvényczikk 
végrehajtása tárgyában kiküldött közös bizottság Emlékiratát támogató okmányokat; 

c) a dunáninneni egyházkerület főt püspöke beküldte: egyházkerülete 1903. és 
1904.* évben tartott közgyűléseinek jegyzőkönyveit és az Egyetemes Gyámintézet 1903. évi 
számadását ; 

d) a dunántúli egyházkerület főt. püspöke beküldte: egyházkerülete 1904-ben tar-
tott közgyűlésének és a kerületi Lelkészegyesület közgyűlésének jegyzőkönyveit, végül a 
nyomtatásban megjelent ily czímű javaslatnak : Tájékoztató a lelkészek számára a dunántúli 
ág. hitv. ev. egyházkerületben (Pápa, 1904) egy példányát; 

e) a bányai egyházkerület főt. püspöke beküldte : a theologiák tanügyi szervezetéről 
készült Javaslatot (kiadta Glauf Pál, Budapest, 1904); 

f ) a Baldácsy-alapítvány ügyvivője beküldte 1903-ról szóló jelentését; az egyház-
megyék közül jegyzőkönyvét beküldte a békési 1903-ról és 1904-ről, a brassói 1903., a 
liptói 1903. évből/ 

A felsorolt iratokat szokott módon katalogizáltam és a levéltárban elhelyeztem, hol 
is azok IV. b. 5. 1 — 66. levéltári jelzés alatt találhatók. 

2. Az egyetemes könyvtárba, mint a szerző ajándéka, beküldetett Slávik Jánosnak 
tót nyelvű Konfirmácziói tankönyve; vétel útján szereztetett Dr. Martin Luther's Werke, 28. 
Band. Weimar, 1903. A könyvtár részére a következő lapok és folyóiratok járnak: Evange-
likus Népiskola, szerk. Papp József és Simkó Endre ; Protestáns Szemle, szerk. Szőts Farkas ; 
Evang. Egyház és Iskola, szerk. Veres József ; Evang. Családi Lap, szerk. Böngérfi János ; 
Gyámintézet, szerk. Bognár Endre. 

Az évi Értesítők, melyeket a középiskolák a statisztikai kimutatásokkal együtt az 
egyet, tanügyi bizottsághoz küldenek, szintén az egyetemes könyvtárban fognak elhelyeztetni. 

Tudomásul szolgál. 
52. (Gy.) Ugyancsak a mult évi jegyzőkönyv 49-ik pontjánál jelenti a pénzügyi 

bizottság, miszerint a dunántúli egyházkerület az egyetemes levéltár tartalomjegyzékének 
kinyomatását kéri, egyetemes felügyelő egyidejűleg előterjeszti, hogy azon körülmény folytán, 
hogy a budapesti ág. hitv. evang. főgimnázium a Deák-téri épületből a Fasorba helyeztetett 
át és így az egyetemes levél- és könyvtárnok, ki a főgimnázium igazgatója is, nem tartóz-
kodhatik állandóan a Deák-téri épületben, a levéltár kezelése és a levéltári órák tartása 
végett intézkedés tétele vált szükségessé. 

Az egyetemes közgyűlés, a dunántúli kerületnek tartalomjegyzék kinyo-
matása iránti indítványát, nem lévén tájékozva az iránt, hogy az mennyi időbe 
kerül és mily kiadással jár, a pénzügyi bizottság javaslatához képest, kiadja az 
egyetemes könyv- és levéltárosnak azzal, hogy a jövő évi egyetemes közgyűlésnek 
véleményes jelentést tegyen. Egyúttal felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy a levéltár 
használata tekintetében egyetemes levéltáros meghallgatásával intézkedjék. 

53. (L.) A jelen jegyzőkönyv 9. pontja alatt kiküldött bizottság előterjesztése alap-
ján tárgyaltatott az arad-békési egyházmegyének a bányai egyházkerület ama határozata elleni 
felebbezése, melyben ^kimondja, hogy a szarvasi főgimnázium felügyelője és igazgatója mind 
a három fentartó egyházmegye közgyűlésének hivatalbóli tagja, — mert az E. A. 85. §-ának 
6. pontja nem betű szerint, hanem értelme szerint magyarázandó, e szerint pedig azon jog-
viszonynál fogva, mely a főgimnáziumot a fentartó egyházmegyékhez köti, kétségtelenül 
fennáll a főgimnáziumra nézve, mindhárom egyházmegyével szemben azon érdek, melyből 
kifolyólag, az egyházi alkotmány a kérdéses állásoknak az egyházmegyei közgyűlésre szóló 
hivatalbóli tagsági jogosítványt megadta és nem csupán azon egyházmegyével szemben, mely-
nek területén földrajzilag fekszik. 

Utasítja ennek értelmében az arad-békési egyházmegyei elnökséget, hogy a szarvasi 
főgimnázium felügyelőjét és igazgatóját ezentúl a közgyűlésre hivatalból hívja meg. 

A közgyűlés a bizottság javaslatához képest a bányai egyházkerület hatá-
rozatát indokainál fogva helybenhagyja. 

54. (L.) Ugyanezen bizottság előterjesztése alapján tárgyaltatott a bikali leánygyüle-
kezetnek a dunántúli egyházkerület ama határozata ellen benyújtott felebbezése, mely szerint 
a lelkészválasztásnál az eddigi szabálytalanságot megszüntette és a lelkészválasztási jogot a 
zsinati törvények értelmében a terhet viselő leány egyház tagjaira is kiterjesztette, egyebekben 
pedig az egyházmegyének határozatát helybenhagyta. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a dunántúli egy-
házkerület határozatát indokainál fogva helybenhagyja. 
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55—59. 55. (L.) Ugyanezen bizottság előterjesztése alapján tárgyaltatott Simonides János 
és társainak, nagy-szécséni lakosoknak felebbezése a dunáninneni egyházkerület ama határo-
zata ellen, mely szerint a kerületi gyűlés mindkét alsóbbfokú határozatot feloldja, a nagy-
szécséni egyházat utasítja, hogy a dolányi egyház bevonásával az anya- és fiókegyház közti 
viszony megállapítása, rendezése s így az egyházi tanács összeállítására vonatkozó szabály-
rendeletet alkosson és azt elbírálás végett a nógrádi egyházmegyének terjeszsze fel. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest az egyházkerület 
határozatát indokainál fogva helybenhagyja. 
56. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 50. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 

a Róth-Teleky Johanna-féle ösztöndíjak, számszerint hatvan, az 1903—1904. tanévre 70 koro-
nával kiosztattak. 

Tudomásul szolgál. 
57. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 51. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 

a mult évben ideiglenesen megválasztott egyetemes ellenőr, Liedemann Rezső, a pesti egyház 
által véglegesíttetvén, a fenti egyház és az egyetemes egyház között kötött szerződés értel-
mében mint egyetemes ellenőr is véglegesítendő. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság ezen jelentését tudomásul 
vévén, Liedemann Rezsőt, mint egyetemes ellenőrt véglegesen alkalmazza. 
58. (H.) Sommer Gyula, váczi lelkész, mint vallásoktató az ottani országos siket-

néma-intézetben, jelenti, hogy az 1903—4. tanévben összesen 18 ev. növendéke volt az inté-
zetnek, még pedig országos alapítványon hat, magánalapítványon egy, a főváros költségén 
egy, saját költségén 3, segélyeztetett öt mint bejáró növendék. Mind a 18 növendék része-
sült vallásoktatásban és vallásos gondozásban. 

Tudomásul szolgál. 
59. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 53. pontjánál olvastatott a számvizsgáló bizottság 

jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes egyház 1903. évi pénztári számadása, valamint az 
ebből a számvevőszék egyházi elnöke által összeállított kimutatás összehasonlíttatván, azzal 
teljesen megegyezőnek találtatott, továbbá jelenti a bizottság, hogy a Bendl Henrik egyetemes 
pénztáros által 1903. évi január 1-től deczember 31-ig vezetett számadást tételről tételre 
átvizsgálván, azt rendben találta. 

Ezen számadás szerint: 
1. Az egyetemes egyház folyószámlája: 

Mult évi maradvány 
Kerületek járulékai 
Háztartási nyomtatványok s a Tájékoztatóért 
Alapítványi kezelési díjak 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének 2 / io-e . 
Tőkekamatok 

Bevétel . 
Tisztviselők díj azasa . . . . . . . 
Tanintézetek segélyezése 
Útiköltségek s napidíjak 
Nyomtatványok 
Ház- és levéltári helyiség bére . . . . 
Vegyesek 

Kiadás . 
Evvégi maradvány . 

2. Az egyetemes egyház tökeszámlája: 
Mult évi maradvány, névszerint : 
Szabad rendelkezési tőke 
Bauhofer György alapítványa 
Tartalékalap 

3. A gr. Teleki-Róth Johanna-alapítvány folyó-
számlája : 
Mult évi maradvány 
Kamatjövedelem 

Bevétel 
60 ösztöndíj 70 K-val. Kiadás 

Evvégi maradvány 
Átvitel 

3.089 kor. 
2.000 „ 

23 „ 
1.065 „ 
2.753 „ 

672 „ 

65 fill 

40 
82 
36 
10 

9.604 kor. 33 fill. 
2.566 kor. 

756 „ 
3.249 „ 
1.101 „ 

400 „ 
303 „ 

71 fill 
" n 

80 „ 
68 „ 

» 
32 „ 

8.377 kor. 61 fill. 

89.303 kor. 58 fill 
302 „ 62 „ 

7.610 „ 60 „ 

1.226 kor. 82 fill. 

97.216 „ 80 

490 
4.048 

69 
46 

4.539 kor. 15 fill. 
4.200 kor. fill. 

339 „ 15 „ 
98.782 kor. 77 fill. 



Áttétel 
4. A gr. Teleki-Rótli Johanna-alapítvány tőke-

számlája : 
Mult évi maradvány, még pedig: 

5. 
Rendes tőke 90.348 K, tartalékalap 2.688 K 24 fill • 

A tlieol. akad. alap folyószámlája: 
Mult évi maradvány 46 kor. 73 fill. 
Kamatjövedelem 1 449 11 93 n 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének Vio-e 1.376 il 68 n 
Pótlék a tartalékalapból 740 55 66 V 

Bevétel . . 3.614 55 — 11 
A theol. akadémia pénztárába. Kiadás 3.614 kor. - — - fill. 

A theol. akad. alap tökeszámlája: 
Mult évi maradvány Busbak Ádám 4000 K 

hagyományával együtt 70.005 kor. 39 fill. 
és a tartalékalap tőkéje 5 130 a 92 51 

Mult évről áthozva . 75.136 kor. 31 fill. 
Áttétel a folyószámla javára 740 il 66 55 

Évvégi maradvány . 
Az egyetemes közalap folyószámlája: 
Mult évi maradvány 144.585 kor. 04 fill. 
Országos segély 100.000 n - — 11 
Egyházkerületi járulékok 15 K 80 fillér 

külön befolyt összeggel együtt 37.094 n 96 11 
Kamatjövedelem 6.262 n 30 11 
Az íillői-úti ház tiszta jövedelmének 3 / i o - e . 4.130 55 06 55 

Bevétel . 292.072 kor. 36 fill. 
Segélyek az 1903. egyet, gyűlés 50. jk . p.-ja 

értelmében 147.556 kor. • — fill. 
Postadíjak 38 » 20 » 
A tőkeszámlának új tőkésítésül a kamat-

és bérházjövedelem 20%-a 2.078 a 47 >1 
Kiadás 149.672 kor. 67 fill. 

Évvégi maradvány . 
Az egyetemes közalap tőkeszámlája: 
Mult évi maradvány 274.910 kor. 29 fill. 
Bírságok 780 a — 11 
A folyószámlától új tőkésítésre . . . . 2.078 n 47 ;; 

Évvégi maradvány . 
Az egyetemes nyugdíjintézet folyószámlája : 
Az egyetemes közalapi folyószámlától . 48.096 kor. — fill. 
Egyházkerületi járulékok s offertorium . 60.300 a 86 ;; 
Theol. akadémiai járulékok 2.244 a — 

Kamatjövedelem 29.467 il 42 » 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének Vio-e . 4.130 » 06 55 

Bevétel 
Özvegyi- és árvanyugdíjak 47 fél részére 
Tisztviselők díjazása 
Útiköltség, napidíj s postadíjak . . . 
A tőkeszámlának új tőkésítése . 

Kiadás 
10. Az egyetemes nyugdíjintézet tökeszámlája: 

Mult évi maradvány 
A folyószámlától új tőkésítésre . 

Évvégi maradvány . 
11. Kegy díjalap folyószámlája: 

Az egyetemes közalap folyószámlájától . . 
Kamatjövedelem 

Bevétel 

144.238 kor. 34 fill. 
19.441 kor. 96 fill. 

800 „ - „ 
97 „ 60 „ 

123.898 „ 78 „ 
144.238 kor. 34 fill. 

735.143 kor. 10 fill. 
123.898 „ 78 „ 

9.600 kor. fill. 
741 „ 44 „ 

10.341 kor. 44 fill. 

98.782 kor. 

93.036 

25 

77 fill. 59. 

24 „ 

74.395 » 6 5 ,, 

142.399 69 

277.768 76 

859.041 

Átvitel 1,545.424 kor. 99 fill. 
7 
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12. 

13. 

59. Áttétel 
Kegy díjak 12 lelkész részére 
A tőkeszámlának 

Kiadás . 
Kegy díjalap tökeszámlája : 
Mult évi maradvány 
A folyószámlától új tőkésítésül . 

Évvégi maradvány . 
Az ezredévi pályaműre befolyt adományok 
számlája : 
Mult évi maradvány 
Kamatjövedelem 

Évvégi maradvány . 

14 .A Zelenay Gedeon-alap számlája: 
Mult évi tőkemaradvány 
Kamatjövedelem 

Bevétel . 

Járulék a theol. akadémia javára . 
Kezelési díj az egyet, egyház javára . 

Kiadás . 
Evvégi maradvány . 

15. A Lissovényi László-alapítvány számlája: 
Mult évi tőkemaradvány 
Kamatjövedelem 

Bevétel . 
Kezel, díj az egyet, egyháznak. Kiadás . 

Évvégi maradvány . 
16. A Szinovitz Lajos-alapítvány számlája: 

Mult évi tőkemaradvány 
Kamatjövedelem 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének Vio-e 
Az örökhagyó ingóságainak eladási árából 

Bevétel . 

Nyugtabélyeg s postaköltség . . . . 
Kezelési díj az egyet, egyháznak 

Kiadás . 
Évvégi maradvány . 

17. Zsinati költségek számlája: 
Eladott zsinati törvény-péld. Bevétel . 
A mult évi túlkiadás fedez. Kiadás 

r 

Evvégi maradvány . 
18. A segédlelkészi kongnia számlája: 

Mult évi maradvány 
Országos segély • 
Kamatjövedelem 

Bevétel . 
A dunáninneni, tiszai és dunántúli egyház 

kerületnek. Kiadás 
Évvégi maradvány . 

19. A Hrabovszky Zsigmond-alapítv. letétszámi 
Mult évi tőkemaradvány 
Új tőkésítés 

Évvégi letétmaradvány 
20. Az üllöi-úti 24. sz. bérház számlája. 

Mult évi maradvány 
Házbérek 

Bevétel 
Átvitel 

5.299 kor. 72 fill. 
5.041 „ 72 „ 

10.341 kor. 44 fill. 

16.186 kor. 70 fill. 
5.041 „ 72 „ 

4.106 kor. 05 fill. 
129 „ 34 „ 

24.773 kor. 55 fill. 
1.158 „ 37 „ 

25.931 kor. 92 fill. 
1.000 kor. — fill-

69 „ 50 „ 
1.069 kor. 50 fill. 

1,545.424 kor. 99 fill. 

3.074 kor. 44 fill. 
133 „ 84 „ 

3.208 kor. 28 fill.  
ÉTkor. 03 fill. 

128.141 kor. 50 fill. 
3.573 „ 71 „ 
1.376 „ 68 „ 

502 „ 31 „ 
133.594 kor. 20 fill. 

3 kor. 59 fill. 
297 „ 02 „ 
300 kor. 61 fill. 

425 kor. 87 fill. 
140 „ 30 „ 

18.060 kor. — fill. 
8,000 „ - „ 

840 „ 46 „ 
26.900 kor. 46 fill. 

2.874 kor. 96 fill. 

181.000 kor. — fill. 
6.000 „ — „ 

10.521 kor. 30 fill. 
23.776 „ 68 „ 
34.297 kor. 98 fill. 

21.228 „ 42 „ 

4.235 „ 39 „ 

24.862 „ 42 „ 

3.200 „ 25 „ 

133.293 „ 59 „ 

285 „ 57 „ 

24.025 „ 50 „ 

187.000 „ — * 

1,943.556 kor. 13 fill. 
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8.170 kor. — fill. 
2 .351 „ 30 „ 
6.718 „ 49 „ 

618 „ 68 „ 
772 „ 67 „ 

21. 

Áttétel 
Átiratási illeték 
Építőmesteri számla 
Házbéradó 
Vízvezetéki illeték s légszeszfogyasztás . . 
Javítások s tisztogatás 
A házat terhelő 415.727 K 61 f. adósság 

kamatoztatására a különböző hitelező-
számlák javára 13.766 

Kiadás 
Évvégi maradvány 

mely a 380.000 K vételár V^/o-ául külön törlesztési alapul szol-
gál (1902. egyet. gy. 5. p.). 

A brassói egyház letétszámlája 

1,943.556 kor. 13 fill. 59. 

84 
32.397 kor. 98 fill. 

1.900 kor. 

600 

fill. 

Vagyon 1903. deczember 31-én 
Az előző év végén volt vagyon 

Tehát gyarapodás . . . . 

1,946.056 kor. 13 fill. 
1,810.118 „ 39 „ 

135.937 kor. 74 fill. 

Szaporodott a vagyon : 

A közalap, tőkeszámláján 
A nyugdíjalap „ . . . 
A kegydíjalap „ . . . 
Az ezredéves pályamű tőkeszámláján 
A Zelenay-alapítvány „ 
A Lissovényi- „ „ 
A Szinovitz- „ „ 
A zsinati költség „ 
A segédlelkészi kongrua „ 
A Hrabovszky-alapítvány „ 

2.858 kor. 
123.898 

5.041 
129 

88 
125 

5.152 
285 

5.965 
6.000 

47 fill. 
78 „ 
72 „ 
34 „ 
87 „ 
81 „ 
09 „ 
57 „ 
50 „ 

149.546 kor. 15 fill. 

Apadt a vagyon : 

A theol. akadémiai tartaléktőke számláján . 
Az egyetemes egyház folyószámláján . 
A gr. Teleky-Róth-alapítvány folyószámláján 
A közalap „ 
A theol. akadémia „ 
Az üllői-úti ház 

740 kor. 
1 .862 „ 

151 „ 
2.185 „ 

46 „ 
8.621 „ 

66 
83 
54 
35 
73 
30 

fill. 

13.608 kor. 41 fill. 
Tehát tiszta gyarapodás 135.937 kor. 74 fill. 

Az 1,946.056 K 13 fillér vagyont képviselik: 
.. Kötelezvények, alapítólevelek s követelések: 

Báró Prónay Dezső Budapesten 5% . . 
Kroll Vilmos örökösei 6% 
Jurenák József Pusztasághon 5% . . . 
Bányai egyházkerület 
Névtári költség 3.112 

2. Értékpapírok : 
Magyar földteherment. Kötvk. 4 % . • • 
Egyes, bpesti fővár, takarékp. záloglev. 4 l/2% 
Magyar jelzálog-hitelbank „ 47s% 
Magyarorsz. központi takarékp. „ 472% 
Magy. kisbirt. orsz. földhitelint. „ 5% 

» » V » V 4 /i °/o 
Magy. földhitelintézeti „ 47o 

„ „ szab. talaj javít, 
záloglev. 4 % 14.400 

3. Taka rékpénz tá r i i g kezelt értékek : 
Chequeszámla az egyes budapesti fővárosi 

takarékpénztárnál 204.341 
Folyószámla a magyar földhitelintézetnél . 538 

4. Készpénz 
5. Az üllői-úti 24. sz. bérház 
6. A külön kezelt Hrabovszky-alapítványi értékpapirok . 

Összeg 

4.840 kor. 
1 . 8 2 1 „ 

46.000 „ 
6.000 „ 

23.400 
245.200 

20.800 
128.200 

80.400 
112.200 
408.400 

fill. 
64 

96 

61.774 kor. 60 fill. 

1,033.000 „ — 

50 
25 204.879 

43.674 
415.727 
187.000 

75 

17 
61 

1,946.056 kor. 13 fill. 
T 
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59—62 Az egyetemes közgyűlés a számvizsgáló bizottság ezen jelentése alapján 
a számadást és kimutatást tudomásul veszi és Bendl Henrik pénztárost és Liede-
mann Rezső ellenőrt az 1903. évi január 1-től 1903. évi deczember 31-ig vezetett 
és szabályszerűen megvizsgált számadásra nézve a szokásos fentartással a további 
felelősség terhe alól felmenti. 
60. (Gry.) Ugyancsak a számvizsgáló bizottság jelenti, hogy a selmeczbányai lyceum 

1903/1904. tanévről szóló évi számadását átvizsgálván, azt helyesnek és rendben levőnek találta. 
Tudomásul szolgál. 

61. (L.) Zsilinszky Mihály egyházkerületi felügyelő indítványozza, hogy az 1791. 
évi XXVI. t.-cz.-ben az ág. hitv. evang. egyház részére fentartott alapítványok ügyében, 
melyeknek visszaszerzése már az 1848 előtti időkben is többször került szóba az egyetemes 
gyűléseken, bízza meg az egyetemes közgyűlés az egyetemes ügyészt, hogy ezen alapítványok 
mibenlétéről tájékozást szerezzen magának és annak eredményéről az egyetemes közgyűlésnek 
tegyen jelentést. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt helyesléssel fogadva, felkéri és meg-
bízza az egyetemes ügyészt,,hogy az 1791. évi XXVI. t.-cz. alapján az ág. hitv. 
evangélikus egyház részére fentartott alapítványi ügyek állásáról tájékozást szerezni 
és az egyház jogainak megóvására és érvényesítésére szükséges lépéseket megtenni 
szíveskedjék. 
62. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 55. pontjánál az egyetemes számvevőszék az egy-

házkerületek 1903. évi számadásai felülvizsgálásáról 1904. évi november 8-iki jegyzőköny-
vének 3—6. pontjai alatt a következőket jelenti: 

3. Tárgyaltatott a bányakerület 1903. évi számadása, mely az egyházkerület összes 
jövedelmeit s kiadásait, valamint vagyoni állását nyilvántartó, példás rendben összeállított 
számadás. Magában foglalja az aszódi leányiskolára vonatkozó tételeket is. Csak a, segélyző-
intézet számadása van külön vezetve s adatai külön nyomtatott füzetben vannak közölve. 
Mindkét számadás az egyházi törvénynek teljesen megfelelő háztartásról tanúskodik. Az évi 
bevétel volt 67.480*58 K, a kiadás 63.713*60 K, maradvány 3766*98 K. Az összes vagyon 
az aszódi leányiskola épületével és szerelvényeivel együtt, beleszámítva az alapítványi tőkéket 
is, 441.165*72 K nagyrészt értékpapírokba van fektetve. 

A külön kezelt segélyző-intézet 81 félnek 15.249*90 K segélyt nyújtott. Vagyona 
2952 35 K gyarapodással 262.697-74 K összegre emelkedett, mely legnagyobb részt magánkötvé-
nyekben van elhelyezve. Ez utóbbiak jelzálogi biztosításáról a kimutatás felvilágosítást nem ad. 

A bányai egyházkerület helyesen vezetett számadását a számvevőszék tudomásul veszi 
s helybenhagyja. 

4. Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület számadása, melyhez csatolva van a 
Reischel-féle alap és a modori leányiskola számadása. A közigazgatási pénztár számadásának 
czélszerűtlen beosztása megnehezíti az áttekintést, teljes képet nem nyújt. Az átmenetieknek 
mondott tételek, milyen az államsegély, melyből mégis 26.572 K a közigazgatási pénztár 
folyószámlájába van beállítva, nagyon jól beállítható e számlán teljes értékben. Éppen így a 
többi átmenetinek mondott tétel. Helyesebb beosztás mellett a készpénz nem szerepelne egy 
számadásban két tételben. A bevétel volt 41.370*11 K, a kiadás 38.221*56 K, maradvány 
3148*55 K. A vagyon a modori leányiskola ingatlanával 316.743*18 K, a mult évihez képest 
-+-12.385*11 K. A készpénzmaradvány a teherlapra van vezetve, holott annak a vagyon lap-
ján a helye. Ez valószínűleg téves bejegyzés „egyenleg" helyett. A csoportosításból ki nem 
vehető, hogy a 428 K és 3148*55 K pénztári maradvány benne van-e a vagyon lapján kimu-
tatott tételekben. Van a számtételekben néhány javítás, a minek felterjesztett számadásban 
nem szabadna előfordulnia. 

A Reischel-alapítvány a tartalékalapokkal 323.889*82 K-át tesz. Az eredmény-számla 
szerint 14.002*26 K bevétel mellett volt 12.464*28 K kiadása, a kezelési eredmény tehát 
1537*98 K. Segélyezésekre fordított 9050 K-át, de nincs kitüntetve, hány fél részesült segé-
lyezésben. A modori polgári leányiskolának volt 22.035*74 K bevétel mellett 21.399*52 K kiadása. 

A számvevőszék helyben hagyja a dunáninneni egyházkerület számadását, azonban 
felhívja az egyházkerületet, hogy jövőre világosabb áttekintésben, mely félreértésre nem ad 
alkalmat, állítsa össze a számadást, s ne zárja le a folyó számlát, míg az összes bevételek és 
kiadások benn nem foglaltatnak. 

5. Tárgy altatott a dunántúli egyházkerület m. é. számadása. Átlátszó, világos átte-
kintésben tünteti fel az egyházkerületi háztartást e mintaszerűen vezetett számadás, mely úgy 
egyes részleteiben, mint egységes összefoglalásában nemcsak rendes tudatos kezelésről, hanem 
azon nagymérvű áldozatokról is tesz bizonyságot, melyeket az egyházkerület az általa fen-
tartott tanintézetek, gyámoldája s egyéb intézményei javára hoz. A gyülekezetek járulékai 
kivetés útján megközelítik az 50.000 K-át. Az összes pénztárak bevétele 974.607*25 K, 
kiadása 953.316*28 K, maradvány 21.290*97 K. A tiszta vagyon ingatlan és ingóságokkal 
1,441.029*20 K összegben van nyilvántartva (+14.400*61 K) s ennek legnagyobb része 
(1,201.890*71 K) magánkötvényekbe, közértékű papírokba és takarékpénztári betétekbe van 
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fektetve. A gyámolda, melyet az egyházkerület évi 16.000 K-val támogat, 231 lelkészi és 62-64. 
tanítói család segélyezésére 39.909-09 K összeget^ fordított. 

A helyesen és világosan összeállított számadás örvendetes tudomásul vétetvén, 
jóvá hagyatik. 

6. Tárgyaltatott a tiszai egyházkerület 1903. évi számadása. Ezen az egyházkerü-
leti háztartás összes ágaira kiterjedő számadás példás rendről, kifogástalan kezelésről és 
lelkiismeretes ellenőrző felügyeletről tesz tanúbizonyságot. Az összes bevétel 5J8.305'76 K, 
a kiadás 535.907*89 K, maradvány 12.397*87 K. A vagyonkimutatás 949.481'02 K ösz-
szeg'ben van nyilvántartva, a mi az előző évhez képest (957.080 02 K) 7599 K apadást jelent. 
Ennek az oka azonban az értékeknek az előző évi kimutatástól eltérő számadási nyilvántar-
tásban rejlik. Ugyanis a legújabb kimutatásban az értékpapírok az egyetemes közgyűlés hatá-
rozatának megfelelőleg névértékben vannak felvéve, míg az előző éviben árfolyam szerint voltak 
beállítva. E czím alatt 9340 60 K veszteség van leírva. Ezt tekintetbe véve vagyoncsökke-
nésről nem lehet szó. A vagyont alkotó tőkék közt van 7560 K magántársulati részvény és 
2020 K értékű sorsjegy. A részvények eladását az egyházkerület ez idő szerint nem tart ja 
foganatosítandónak. Magánkötvényekben, átlag elég magas kamatláb mellett 516,424 39 K 
van elhelyezve. Van-e gondoskodva a pupilláris biztosításról, a számadásból nem ítélhető meg. 

Az egyházkerületi nyugdíjintézetből 127 fél 17.664'62 K, a segélyegyleti pénztárból 
pedig 63 fél 6752 K segélyt élvezett, összesen 24.416*62 K-át fordított 190 fél javára. 

A számvevőszék elismeréssel veszi tudomásul a számadást és azt jóváhagyja. Egy-
úttal azonban felhívja az egyházkerületet, hogy az értékpapírok kimutatásában szabatosabban 
jelölje meg a birtokában levő értékpapírokat, mert nem eléggé határozott az ily megjelölés: 
„Államkötvény", „záloglevél'4. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentésCtudoniásul veszi, miután pedig a jelen-
tésből arról értesül, hogy a tiszai egyházkerület vagyonának egy része' magánrész-
vényekben van elhelyezve, felhívja az egyházkerületet, hogy tőkevagyonának elhe-
lyezésénél a zsinati törvények határozmányainak megfelelően járjon el és kimondja, 
hogy a mennyiben az egyházkerület tőkéi nem lennének a zsinati törvények 231. §. 
c) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően elhelyezve, a felelősség ezért kizá-
lólag az egyházkerületet terheli. 
63. (Gry.) A mult évi jegyzőkönyv 57-ik pontjánál tárgyaltatott a péniigyi bizott-

ság jelentése, mely az egyetemes pénztárnok által elkészített 1905. évi költségelőirányzatot 
elfogadásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés az 1905. évi költségelőirányzatot következőleg 
állapítja meg: 

a) S z ü k s é g l e t . 
1. Tisztidíjak 2460 kor. 96 fillér. 
2. Napidíjak és útiköltségek 1500 „ — „ 
3. Rendes évi segélyek 756 „ — „ 
4. Házbér a levéltári helyiségért 400 „ — „ 
5. Nyomtatványokra 1000 „ — .„ 
6. Vegyesekre 200 „ — „ 
7. Előre nem látható kiadásokra 160 „ 14 „ 

Összesen . . . 6477 kor. 10 fillér. 

b) F e d e z e t . 
1, Kamatokból 600 kor. — fillér. 
2. A négy kerület járulékaiból 2000 
3 A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítvány kezeléseért . 700 
4, Az űllői-út 24. sz. bérház 14.000 koronára tehető 

tiszta jövedelmének 2/io részéből 2800 
5. Az egyetemes pénztár kezelése alatt levő alapítványok 

6% kezelési díjaiból 377 kor. 10 fillér. 

Összesen . . . 6477 kor. 10 fillér. 

61. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 58. pontjánál jelenti a dunáninneni kerület, hogy 
a mult évi közalapjövedelemből kiutalványozott 8585 korona közalapsegélyből egyházak és 
missióknak adatott 69 esetben 6000 kor., vallásoktatók díjazására fordíttatott 56 esetben 2585 kor. 
Úgyszintén jelenti a dunántúli kerület, hogy az ugyanoly összegű közalapsegélyből missiók 
és szegény egyházak segélyezésére 3205 kor.-át, hitoktatók díjazására 5380 kor.-át fordított. 
Végül jelenti a tiszai kerület, hogy a pénztárába befolyt 20.700 kor. közalapsegélyt, hozzávéve 
az 1902. évről fenmaradt és missiói alap czímén letétbe helyezett 5000 |kor.-át részlegesen 
következőleg használta fel: Egyházkerületi missionárius 2400 kor., kerületi leányiskola 2700, 
jogakadémia 2000, theologia 3400, tanító-képző 1600, missiói egyházak 3000, vallástanítók 
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64—66.1620 kor. A fenmaradt összesen 8780 kor. a kerületi pénztárban letétben van és mint tartalék-
alap missiók szervezésére fog fordíttatni. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentéseket tudomásul veszi, egyúttal újólag 
felhívja a bányai egyházkerületet, hogy jelentését a vallásoktatók, szegény egyházak 
és missiók segélyezésére utalványozott összeg mikénti felhasználásáról az egyetemes 
közgyűléshez felterjeszteni a jövőben el ne mulaszsza. 

65. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 59. pontjánál felvétetett az egyetemes pénzügyi-
bizottság jegyzőkönyve, melyben jelenti, hogy a közalap kiosztás alá kerülő 1904. évi jöve-
delme a következő : a kerületek járulékai 41.932 kor., az 1904. évi országos segély 100.000 kor., 
kamat és házbérjövedelem 10.351 kor. 16 fill., összesen 152.283 kor. 16 fill., melyből 
levonandó tőkésítésre a kamatjövedelem 20 %-a 2070 kor. 23 fill., költségekre 116 kor. 
93 fill, és így kiosztásra kerülhet 150.096 kor., a melyre nézve a következő javaslatot ter-
jeszti elő, utalványoztassék ki : 

1. A selmeczi lyceum részére a Zs. T. határozmányai értelmében . . . . 5000 kor. 
2. Az egyetemes theologiának 10.000 „ 
3. A dunántúli kerületnek a kikebelezett fehérkomáromi egyházmegyéért kár-

pótlásul 1300 „ 
4. A püspökök mellé egyenként 1600 kor. díjazással és 800 kor. úti és lak-

bérátalánynyal alkalmazott négy missionárius lelkész javadalmazására . . 9600 „ 
5. Ugyanazok után egyetemes nyugdíjintézeti járulék fejében 24 kor.-val . . 96 „ 
6. Egyetemes nyugdíjintézetnek 48.000 „ 
7. Ugyanennek kegydíjalapra 9600 „ 
8. A pozsonyi theologiai akadémia legkisebb javadalmazású tanára fizetésének 

emelésére 200 kor. és 5 rendes theologiai tanárnak drágasági pótlék fejében 
300 kor.-val 1500 kor., összesen 1700 „ 

9. A soproni tanítóképző-intézet javára 2400 „ 
10. A selmeczi „ „ „ 1800 „ 
11. A szarvasi „ „ „ 1800 „ 
12. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi tanítóképző-intézet és főiskola fentar-

tására , 7000 
13. A soproni theologiai intézetnek 2160 „ 
14. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő-intézete javára 3000 „ 
15. A bányai kerület aszódi „ „ „ 3000 „ 
16. A dunántúli kerület kőszegi „ „ „ 3000 „ 
17. A dunáninneni kerület modori „ „ „ 3000 „ 
18. A Luther-Társaságnak 1000 „ 
19. A dunántúli egyházkerületnek a zágrábi egyház segélyezésére 1000 „ 
20. Vallásoktatók, szegény egyházak és missiók segélyezésére egyházkerületen-

ként 8910 kor., összesen 35.640 „ 
Összesen 150.096 kor. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatait elfogadja és a segély-
összegeket a bizottság előterjesztéséhez képest 1905. évi január 1-én fizetendőleg 
ezennel kiutalványozza, egyúttal a vallásoktatók, szegény egyházak és missiók 
segélyezésére utalványozott 35.640 kor. összegnek részletes kiosztására az egyház-
kerületek elnökségeit kéri fel azzal, hogy arról, mely egyházak részére osztatott 
ki a 20. pont alatt utalványozott összeg, közvetlenül az egyetemes közgyűlésnek 
szíveskedjenek jelentést tenni. 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 sem a közalapból, sem az 
egyetemes egyház szabad rendelkezésére álló alapokból mi sem fordítható, az egye-
temes közgyűlés a beérkezett összes, itt figyelembe nem vett segélykérvényeket oly 
értelemben mondja ki elintézetteknek, hogy azoknak ezúttal helyt adni nem lehetett. 

60. (Zs.) Ugyanezen jegyzőkönyv 60. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 
a dunáninneni és bányai egyházkerület a mult évi felhívás értelmében a hitoktatási és missiói 
szükségletekről összeállított részletes kimutatását benyújtotta. 

Az egyetemes közgyűlés újból felhívja a danántúli és tiszai egyházkerüle-
teket, miszerint a bekivánt részletes kimutatásokat mielőbb küldjék be és elhatá-
rozza, hogy úgy a már beérkezett, mint a beérkezendő kimutatások kiadassanak 
dr. Baltik Frigyes püspöknek, az egyházkerületi elnökségek által leendő összeegyez-
tetés és végleges megállapítás czéljából, melynek végeredménye az egyetemes köz-
gyűlés jegyzőkönyvébe fel lesz veendő oly czélból, hogy a jövőben a közalapból a 
missiói és hitoktatási ezélokra rendelt segélyösszeg az egyes kerületek között a 
kimutatott szükséglet arányában legyen megosztható. 
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67. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 61. pontjánál jelenti a dunáninneni egyházkerület,67—68. 
hogy a káplánkongruát ez idő szerint csak a losonczi káplán élvezi. 

Tudomásul vétetik. 
6$<--(Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban felolvastatott a magyar királyi vallás- és 

közoktatásügyi minister úrnak következő rendelete: 
38.495. szám. Méltóságos Báró, Felügyelő Úr ! A f. é. április 29-én 13. sz. a. 

kelt becses felterjesztésével hozzám juttatott és a magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egyház 
1900—1903. évi káplántartási átalányára vonatkozó számadást megvizsgáltattam és mindenek-
előtt a számadás kiállítása, formája és az ezzel kapcsolatos egyéb teendők tekintetében óhajtom 
Méltóságod becses figyelmét következőkre tisztelettel felhívni. 

1. A számadás „Kiadás" hasábjába csak azon összegek állíthatók be, melyek az arra 
igényjogosult egyének kezéhez tényleg kifizettettek. 

Nincs megengedve tehát ebben a hasábban oly összegeknek részben vagy egészben 
való elszámolása, melyek az egyetemes egyház által a különböző egyházkerületek javára 
további fölhasználás végett átengedtettek, mert ezen összegek tettleg fel nem használt része 
épp oly pénzmaradvány, mint az egyetemes egyháznál tovább kezelt készlet. 

2. Az 1900. évi 95.722. sz. leirat értelmében kiérdemelt összegek közvetlenül az 
igényjogosultak vagyis a segédlelkészek nyugtájára és kezéhez fizetendők. Nincs megengedve 
tehát a segédlelkészi díjaknak az illető segédlelkész helyett a segédlelkészt tartó lelkész, 
munkaképtelen, vagy javadalma egy részének élvezete mellett nyugalmazott lelkész, végre a 
lelkészi özvegyek nyugtájára és kezéhez való kifizetése. 

3. A nyugtatvány szövegében mindenkor kitüntetendő, hogy a nyugtázott összeg az 
1898. évi XIV. t.-cz. alapján jár, mely időtartamra szól, mely lelkészi állomáson és mely 
okból teljesíttetett a segédkezés. 

S mindezen adatok a kerületi esperes által a nyugtán láttamozással igazolandók. 
4. Nem díjazhatok a segédlelkészek olyan állomáson töltött szolgálataikért, mely 

állomások a kongruás lelkészségek közé fölvéve nincsenek. Ezt különben már az alapvető 
1900. évi 95.722. számú rendelet is hangsúlyozza, az 1898. évi XIV. t.-cz. folyományaképen. 
Épp ezért a szkálnoki segédlelkész és a magyarhermányi lelkészözvegy nyugtáját tulaj don-
képen vissza kellett volna utasítanom. 

Mérlegelvén azonban ama nehézségeket, melyekkel már kifizetett és az érdekeltek 
által jóhiszemtíleg fel is használt összegek visszakövetelése jár, s melyek már eleve való-
színűvé teszik, hogy azokat behajthatlanság czíméni egészben vagy részben elengedni, vagy 
törölni keilend, az itt szóban lévő egyenként 250 ^együttvéve 500 koronának megtérítésétől 
ez egyszer kivételesen és csakis méltányosságból eltekintek. 

Fel kell azonban kérnem Méltóságodat, méltóztassék oly intézkedések megtételéről 
gondoskodni, melyek alapján az itt szóban jlévő pénzbeli javadalmazást kezelő közegek a 
fentebb idézett szabályzatot pótló rendeletem tartalmáról kellő tudomást nyerjenek, hogy 
ezentúl ilyféle illetéktelen kifizetések határozottan/ egyszer-mindenkorra mellőztessenek, mivel 
jövőre nem volnék azon helyzetben, hogy azoknak megtérítésétől eltekintsek. 

Noha a beterjesztett számadás mindezen kívánalmak tekintetében hiányos, azt a 
további számadás alapjául kivételesen és megfelelő helyesbítés után elfogadtam, s mérlegét 
következőkép állapítottam meg : 

Bevétel . . . . , 33.400 kor. 46 fill. 
Kiadás , 7.149 „ 66 „ 

Maradvány " ? I 26.250 kor. 80 fill. 
Miről Méltóságodat a számadásnak és mellékleteinek hivatalos használatra itt tartása 

mellett azzal van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy mivel az 1900. évi 95.722., 1901. 
évi 22.332., 1901. évi 93.709. és 1902. évi 90.306.^sz. rendeletekkel azJ1900 —1903. évekre 
mondott czélra kiutalt 8000—8000 kor.-t, összesen 32.000 kor.-t a további nyilvántartásból 
töröltettem s erre vonatkozólag Méltóságodnak a fölmentvényt ezennel megadom, a fent szám-
jelzett huszonhatezerkétszázötven kor. és 80 fill, pénzmaradványt számadási kötelezettség mellett 
tovább kezelni az 1900. évi 95.722. sz. rendeletben' mondottak értelmében felhasználni és úgy 
ezen összegről, valamint az időközben az 1903. évi 103.874. sz. rendelettel az 1904. évre 
folyóvá tett 8000 kor.-ról összesen tehát harmincznégyezerkétszázötven kor. 80 fill.-ről és az 
esetleges időközi kamatokról legközelebb f. é. deczember havában, azontúl minden év végén 
szabályszerűen és a fent 1—4. pontok alatt mondottak szerint elszámolni méltóztassék. 

Egyben tisztelettel arról is értesítem Méltóságodat, hogy tekintettel a fentjelzett nagy 
pénzkészletre, az 1900. évi 95.722. sz. rendelettel kilátásba helyezett évi 8000 kor. káplán-
tartási átalányt f. é. végével további intézkedésemig beszüntetem illetőleg káplántartási segélyt 
általában csak akkor fogok utalványozni, ha a többször hivatkozott pénzkészlet az elfogadott 
számadások tanúsága szerint kimeríttetett. 

Budapest, 1904 június 16. A minister helyett: Zsilinszky, államtitkár. 
Az egyetemes közgyűlés a ministeri leiratot az egyházkerületek miheztar-

tása végett egész terjedelmében jegyzőkönyvébe felvenni rendeli. 
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72. (H.) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság jelentését — az 
alapítványi szabályok értelmében — a következőkben terjeszti elő : 

1. Az alapítványi gondnok által bemutatott számadás szerint az alapítványi tőke 
1902. év végén volt 183.472 kor. 31 fill., 1903. évi szaporodás 6227 kor. 99 fill! s így 
1903. év végén kitett 189.700 kor. 30 fill.-t. Ezen számadást megvizsgáltuk, az egyes téte-
leket a mellékletekkel összehasonlítván, teljesen rendben levőnek találtuk, minek folytán fen-
tartván a kimutatott s az egyetemes pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék 
részéről való megvizsgálását, Bendl Henrik alapítványi gondnoknak az 1903. számadási évre 
a felmentvényt kiadtuk. 

2. Az 1903[4. tanévre Remete Aladárnak, a Ludovika-Akadémia hallgatójának a 
III. évfolyamban, miután bizonyítványa az alapítványi szabályoknak megfelelt, az alapító vég-
rendeletének c) pontja értelmében, a 800 koronára felemelt ösztöndíj kiadatott. 

3. Hrabovszky István, néhai Hrabovszky Sámuel volt törvényszéki iilnök egyenes 
leszármazottja, jelenleg a felső-lövői ág. hitv. evang gimnázium I-ső osztályának tanulója, az 
ösztöndíjra jogosultak sorába felvétetett. 

Tudomásul szolgál. 

70. (H) Kapcsolatban az előző ponttal jelenti a bányakerület] felügyelője, Zsilinszky 
Mihály, hogy sok utánjárása következtében azon tudósítást vette dr. Schultze Viktor theol. 
tanár közvetítése mellett, hogy a greifswaldi egyetemi tanács f. é. április 20-án tartott ülé-
sében, az egyházi jog tanára, dr. Sartorius véleménye alapján, egyhangú határozattal kimon-
dotta, hogy a Szirmay-féle stipendiumra csakis magyarországi ág. hitv. evang. theologusok 
terjeszthetők elő, az illetékes Szirmay-család ajánlatával, — még pedig évenként három. 

Örvendetes tudomásul szolgál; egyúttal el nem mulaszthatja a közgyűlés, 
hogy a greifswaldi egyetemi tanácsnak ki ne fejezze hozott határozatáért meleg 
elismerését s szíves köszönetét, ugyanígy Zsilinszky Mihály bányakerületi felügyelő-
nek, hogy ez egyházunkat közelről érdeklő ügyet, mely már veszélyben forgott, 
dűlőre juttatta s tisztázta; felhívja elvégre a jövőben mérvadó eme kedvező határo-
zatra theol. főiskoláink igazgatóinak figyelmét. 

71. (Gr.) A m. é. jegyzőkönyv 63. pontjánál jelentik a püspökök, mint az egyetet 
mes lel kész vizsgáló bizottság kerületi osztályainak elnökei, hogy a mult közgyűlés óta lelkészi 
képesítést nyertek : a) a dunáninneni egyházkerületben : Hecsko Gyula, Gindl Márton, Bújna 
Iván, Bázlik Mihály és Bodnár Sámuel ; b) a dunántúli egyházkerületben : Martony Elek, 
Németh Károly, Varga József és Zongor Béla; c) a bányai egyházkerületben Kuszy Gusztáv, 
Bobál Samu, Russ Zoltán, Wolf József, Lombos Alfréd, Reif Pál, Melczer Dezső, Berek János, 
Bálent Pál és Csobrda Wladimir; d) a tiszai egyházkerületben Kuszy Emil, Rottula Ede, 
Hanesz Emil és Martincsek Márton. 

Tudomásul vétetik. 

72. (H). Olvastatik az egyetemes gyámintézet következő évi jelentése : 
A magyarhoni egyetemes gyámintézet XLIV. évi közgyűlését folyó év szeptember 

hó 29-én Rév Komáromban tartotta, hol a legszívesebb fogadtatásban részesült, úgy az egy-
ház, mint egész Komárom városa részéről. 

Nevezetes a komáromi gyűlés már azon okból is, mert dr. Baltik Frigyes püspök, 
mint a magyarhoni egyetemes gyámintézet elnöke, itt tette le kezéből a vezérbotot s átadta, 
a nálánál fiatalabb Józsuénak, Gyurátz Ferencz dunántúli ág. hitv. evang. püspöknek. Míg 
dr. Bal tik Frigyes püspök úrtól érdemeit méltatva és jegyzőkönyvbe iktatva érzékenyen vett 
búcsút gyámintézetünk ; addig Gyurátz Ferencz püspök urat új állásában, melyre a négy egy-
házkerületi gyámintézet egyhangú lelkesedéssel emelte, a legmelegebben üdvözölte. 

A gyámintézeti közgyűlés jelentőségét nagyban emelte az a ritka szép esemény is, 
melynek e gyűlésen tanúi lehettünk, hogy tudniillik folyó évi augusztus 31-én Kassán özvegy 
Kacziány Gusztávné Gráf Amália a magyarhoni egyetemes gyámintézetnek 40.000 kor. ala-
pítványt tett; úgyszinte, hogy dr. Kéler Zoltán és az úgynevezett „Pique Dame" társaság 
Budapesten a magyarhoni egyetemes gyámintézet útján az érsekújvári evang. templomra 1000— 
1000 kor.-t, dr. Nagy Vilmos kir. közjegyző Komáromban, az elnökség kezeihez, szabad ren-
delkezésre 200 koronát tett le ; mégis a pozsonyi theologiai akadémia hallgatói, szinte az érsek-
újvári alakulóban levő egyházközség számára, énekes és imádságos könyveket tettek le a 
gyámintézet asztalára. 

Ezen előszámlált tekintélyes gyámintézeti ajándékokon kívül a négy egyházkerület 
gyámintézeti czélra ez évben 32.961 kor. 39 fill.-t gyűjtött, vagyis 3444 kor. 22 fill.-rel 
többet a mult évinél. A német Gusztáv Adolf-egylet pedig 30.534 kor. 16 fill.-rel segítette 
hazai szegényeinket. A gyámintézet vagyona a központban 1903. év végével 251.414 korona 
64 fill., tehát egy év alatt 13.042 kor. 35 fill.-rel szaporodott. 

A komáromi közgyűlés az alapszabályok értelmében 3148 kor. 60 fill.-t tőkésített, A 
némethoni Gusztáv Adolf-egyletnek segélyezésekre 1352 kor. 93 fill.-t adott, külmissiói czé-
lokra 49 kor. 56 fill.-t fordított, 15.954 kor. 58 fill.-t pedig hazai szegény egyházaknak, rész-
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ben egyházi intézményeknek kiosztásra utalványozott. A legnagyobb segélyt, vagyis a nagy 74. 
szeretetadományt 4018 kor. 45 fill -t Érsekújvár kapta, a négy leányiskolának 1600, a pozsonyi 
és eperjesi theol. Otthonnak 400, a leégett Puchónak 1 600, Zsémbernek 680 kor. szavaztatott 
meg; mégis Zólyom-Vámosnak, Ipoly-Veczének, Nagykanizsának, Nagyváradnak egyenként 
800, harminczhat szűkölködő egyházközségnek egyenként 100, összesen 3600, a rozsnyói 
árvaháznak 280, a pozsonyi diakonissának 400, tizenkét özvegy papnénak 600 kor. osztatott ki. 

A komáromi közgyűlés keretében Ersekújvárott új evang. templom alapköve tétetett 
le megható egyházi ünnepélylyel a város élénk részvétele mellett. 

A közgyűlése jelentést tudomásul véve, szíves elismerést s meleg köszönetet szavaz 
a visszalépő egyházi elnöknek mindeddig kifejtett áldásos munkásságáért, az új egyházi 
elnököt a legmelegebben üdvözli, kit a négy kerület egyhangú lelkesedéssel e szép tisztre 
meghívott; szíves köszönetet mond az alapítóknak, kik ritka bőkezűséggel segélyezik 
egyházi intézményeinket és köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik ez idő szerint buz-
gólkodtak az áldásosán működő intézet fejlesztésében s kéri úgy az egyházi testülete-
ket, mind pedig a hívőket annak további buzgó pártfogására. 

73. (H.) Olvastatik a Zpevnik-bizottságnak, elnöke, dr. Baltik Frigyes püspök által 
beterjesztett következő évi jelentése: 

A vagyon 1903-ik évi decz. 31-én volt 23.868 K 91 fillér; évi szaporodás 151 K. 
95 fillér. Azonkívül az Agendára külön kezelve 1340 K 40 fillér; szaporodott 340 K 40 fillérrel. 
E vagyon pénzintézeteknél és értékpapírokban van elhelyezve. 

A vagyon kezelője Raab Károly, barsi esperes. A számadás megvizsgáltatott, az 
értékek egy a pénztáros lakóhelyén, Körmöczbányán megválasztott állandó bizottság által 
két ízben rovancsoltattak ; amaz és ezek rendben levőknek találtattak és a pénztárosnak a 
felmentvény megadatott. 

A bizottság az év folyamán 519 K 80 fillér értékű könyvet ajándékozott el az 
azok iránt jelentkezőknek; még pedig: 

1. Az Enekeskönyvböl (Zpevnikből) a két theol. Otthonnak 7, a bányai egyházkerü-
letbe 9, a dunáninnenibe 26 és a tiszaiba 9, összesen 51 példányt. 

2. A TVímoscms-énekeskönyvből a két theol. Otthonnak 5, a bányai egyházkerü-
letbe 3, a dunáninnenibe 15, a tiszaiba 5, összesen 28 példányt. — Az énekeskönyvekből 
kapott egyebek között Komárom is a helyőrség és Nyitra a vármegyei fogház használatára. 

3. Az Újszövetségből a két theol. Otthonnak 15 példányt 
4. Azonkívül : Luther életrajzából 1067, Melanchthonéból 555, a symbolikus köny-

vekből 27, az Ágost Hitvallásból 372, Luther nagy kátéjából 135 s más valláserkölcsi tar-
talmú könyvekből 641 példány. — Részletes kimutatás erről olvasható a számadásban, mely 
a püspök urakkal közölve lett. 

Elajándékozható, részint saját kiadású, részint készpénzben szerzett könyvek még 
mindig vannak készletben az alap kezelőjénél. 

A bizottság kiadta a Szeberényi-Székács-féle Agendát, mely nem volt már kapható, 
a bizottság elnöke által javítva és bővítve. 

Tudomásul szolgál. 
74. Olvastatik a Luther-társaságnak elnöke, Zsilinszky Mihály által beterjesztett 

következő évi jelentése. 
Midőn a Luther-társaságnak 1903. évi szellemi működéséről és anyagi sáfárkodásáról 

jelentést teszünk, örömünkre szolgál, hogy a Luther-társaságnak tőkevagyona a lefolyt évben 
ismét 2500 koronával szaporodván, most már 33.372 X 65 fillérre emelkedett és a tagok 
száma is 107-tel növekedett, úgyhogy jelenleg már 87 alapító, 683 rendes, 58 örökös, 155 
fiókegyleti és 525 pártoló, összesen 1508 tagja van, még pedig: 

a bányai egyházkerületből 602, 
a dunáninneni egyházkerületből . 266, 
a dunántúli „ 332, 
a tiszai „ 305, 

és egyházkerülethez nem tartozó 3 t ag ; — csak az árvái egyházmegyéből még egyetlenegy 
tagunk sincs. 

Tagilletményképen szétküldtünk az idén : Antalffy Endre : Petróczy Katalin élete és 
munkái, Weber Rezső : Historische Geschlechtsberichte von Georg Buchholtz, dr. Lechner F . 
püspök: Kiskáté a váltanokról, fordította Kapi Béla, Geduly Lajos : Karácsonyi ajándék czírnű 
elbeszélése, Parrai Ferencz : Karácsonyi vendég cz. elbeszélése, Paulik János : Az ördög 
bibliája czímü elbeszélése. A tankönyv-vállalatunkban megjelent Hetvényi és társaitól : Bibliai 
olvasókönyv, a mely tankönyv az egyetemes tavalyi közgyűlés által engedélyeztetvén, már 
több iskolában használtatik is. 

Mindezekkel együtt kiadványaink száma már 95-re szaporodott. 
A reformáczió négy százados évfordulójának örömünnepére és emlékezetére tervezte 

a Társaság, hogy meglegyenek dr. Luther Márton összes müvei magyar nyelven, melyeknek 
I. kötete 29 nagy ívnyi terjedelemben és díszes kiállításban dr. Masznyik Endre ev. theol. 

9 
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74—77.akadémiai igazgató szerkesztésében, az idei Komáromban tartott évi közgyűlésünkben már 
be is mutattatott. 

Ezen nagy irodalmi és egyházi eseménynyel négyszáz éves tartozásunk lerovása 
kezdődik meg. E nagyszabású vállalat kezelésével a pozsonyi „Theologiai Otthon"-t bízták 
meg; csakhogy sajnos, a mennyi előfizető eddig jelentkezett, kevés arra, hogy a vállalat 
fenmaradjon, miért is kérnők a méltóságos a főtisztelendő egyet, gyűlést, hogy ezen munkát 
az egyházkerületek elnökségei útján melegen ajánlani méltóztassék, mert csak úgy reméljük, 
hogy minden egyház és iskola könyvtárában ott lesz a ,,magyar Luther", hogy belőle a pásztor 
is, nyáj is épülhessen. 

Ezen egyházi irodalmunk egyik hiányát pótló munkán kívül, a Luther-társaság meg-
indít legközelebb egy kiadvány sorozatot „Egyházunk nagyjai1' czím alatt, melyben egyházunk 
jótevőinek és nagy papjainak emlékét akarja megörökíteni. E sorozat szerkesztésével a Társaság 
közgyűlése Payr Sándor és Kovács Sándor theol. tanárokat bízta meg. 

Rendelkezésünkre áll még több ilyen igen értékes és érdekes munka, melyeket az 
illető bírálók kiadásra kiválóan ajánlottak, de a melyeket anyagi erőnk fogyatékossága miatt 
csak lassú egymásutánjában rendezhetünk sajtó alá. 

Magvető irodalmi működésünkhöz elég anyagunk volna, de kiadványaink terjeszté-
sében nem igen találunk elég segédkező munkásra, mert minden igyekezetünk daczára, nem 
küzdhetjük le a mindinkább terjedő indolencziát. Ismételten szólítottuk fel pl. az egyházköz-
ségeket, hogy létesítsék a „Parochiális könyvtárakat", de szavunk elhangzott a pusztán, habár 
ezen üdvös intézmény elősegítésére szívesen szolgálnánk kiadványainkból ingyenpéldánynyal a 
szegényebb egyházközségeknek, ha eziránt megkeresnének. 

Örvendetes tudomásul szolgál ; a Luther-társaságot pedig, mely a belmisz-
szió tág mezején oly áldásosán működik: ajánlja a közgyűlés az egyházaknak 
és a híveknek buzgóbb pártfogásába, kérve részére az egyiránt szükséges erkölcsi 
és anyagi támogatást, hogy évről-évre erősödve Luther szellemében hasson s alkosson. 

75. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 68-ik pontja szerint a közalapi évi járulékok 
1913. deczember 31-ig lettek megállapítva és ahhoz képest a folyó évre fizetendő közalap-
járulék tesz: a) a bányai egyházkerületé 18.(589 K, b) a dunáninneni egyházkerületé 7120 K, 
c) dunántúli egyházkerületé 9836 K, d) a tiszai egyházkerületé 6287 K, összesen 41.932 koronát. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerületeket felhívja, hogy járulékaikat a 
folyó év végéig az egyetemes pénztárba befizetni szíveskedjenek. 

76. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 69-ik pontjánál felvétetett a házépítő-bizottság-
nak következő jegyzőkönyve : 

1. Előadó egyetemes főjegyző előterjeszti, hogy az utolsó ülés határozatához képest 
a beérkezett egy pályaterv a szakértő-bizottság által a j. alatt idezárt jegyzőkönyv szerint 
átvétetett. Ennek kapcsán előterjeszti Peez Samu építész-tanár a szakértőknek 2 j. alatt 
idezárt bírálatát. 

A bizottság sajnosan veszi tudomásul a pályázat \i nem elégítő eredményét 
és a szakértők véleményéhez képest az egyetemes közgyűlésnek javasolja, hogy a díjakat ki 
ne adja, hanem az egyetlen pályázónak pályaterveit 500 korona tiszteletdíjért vegye meg; egyúttal 
javasolja, hogy a kiküldött bizottság, a mely a nyert felhatalmazás alapján a lemondott Kéler 
Napoleon és Francsek Imre tagok helyett Schulek Frigyes és Heuffel Adolf szakértőkkel egészí-
tette ki magát, teljhatalommal láttassék el a szükséges intézkedések megtételére, esetleg valamely 
jobbnevű építész megbízásával is, hogy az építkezés a jövő év folyamán megkezdhető legyen. 

Az egyetemes közgyűlés az építési tervekre kiírt pályázat ki nem elégítő ered-
ményét sajnos tudomásul véve, a bizottság javaslatához képest a pályadíjakat ki nem 
adja, hanem az egyetlen pályázónak pályázati terveit 500 K tiszteletdíjért megvenni 
határozza; tudomásul veszi, hogy a lemondott szakértők helyett a bizottság Schulek 
Frigyes és Heuffel Adolf szakértőkkel egészítette ki magát és a maga részéről a Perlaky 
Elek bizottsági tag elhunyta folytán üresedésbe jött tagsági helyre Sóltz Gyulát választja 
meg, egyúttal teljhatalommal látja el a mult évben kiküldött és a fentebbiek szerint 
kiegészített bizottságot, hogy saját legjobb belátása szerint a mult évi jegyzőkönyv 
69-ik pontjában foglalt határozatot akár újabb pályázat kiírása, akár megbízás útján 
foganatosítsa, esetleg az ingatlant, ha ez az egyetemes egyházra nézve nagy anyagi 
előnynyel járna, értékesítse, minden körülmények között pedig oly intézkedéseket tegyen, 
a melyek a jelenleg beépítetlen udvarterület mielőbbi jövedelmezővé tételére alkalmasak. 

77. (P.) Az e jegyzőkönyv 3. pontja alatt kiküldött bizottság nevében jelenti Lasz-
káry Gyula egyházkerületi felügyelő, hogy az egyetemes egyházunk képviseletével megbízott 
küldöttség az evang. ref. testvéregyház zsinati tanácskozásait megelőzőleg f. hó 10-én tartott 
ünnepélyes isteni tiszteleten részt vett s a zsinat f. hó 11-én tartott alakuló ülésén egyházunk 
hitrokoni meleg üdvözletét és őszinte üdvkivánatait tolmácsolta. A testvéregyház zsinati tagjai 
egyházunk képviselőit lekötelező előzékenységgel fogadták s az általuk tolmácsolt üdvözletet, 
a szívélyes testvéri viszony fentartásának hangsúlyozásával, a legmelegebben viszonozták. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
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78. (Zs.) Egyetemes felügyelő jelenti, hogy a két evangélikus egyházat közösen78—79. 
érdeklő ügyekre kiküldött vegyes bizottság az 1848. évi XX. t.-cz. megvalósítása dolgában az 
előző napon vagyis november 11-én ülésezett és tárgyalta a kormányhoz felterjesztett emlék-
iratra leérkezett miniszterelnöki leiratot. A bizottság egy albizottságot küldött ki a kormány-
hoz intézendő válaszfelirat kidolgozására, felmerült azonban az a kérdés is, hogy az egyházi 
adózás rendezése is újabb szabályozást igényelhet, a mennyiben a kormány részéről a leirat 
szerint különös súly fektettetett arra, hogy a két protestáns felekezet irányadó testületei által 
mielőbb megalkottassanak azok a rendszabályok, melyek az állam által nyújtandó segély 
igénybevételének és felhasználásának előfeltételeit képezik. Az egyházi adózás alapelvei a mi 
egyházunkban a zsinati törvényekben le vannak téve, míg a kormány által szükségesnek jel-
zett rend és jogszabályok a zsinati törvények értelmében egyetemes szabályrendelettel meg-
állapíthatók. Czélszerünek mutatkozik, hogy az egyetemes közgyűlésnek mielőbb alkalma 
legyen arra, hogy ezekkel az ügyekkel megfelelő előkészítés alapján foglalkozhassék és ezért 
azt az elnöki előterjesztést teszi : mondja ki a közgyűlés, hogy tanácskozásainak folytatását 
deczember 7-ikére tűzi ki, a mikoráig a zsinati bizottság e kérdésekkel is foglalkozván, a 
továbbiak iránt javaslatait előterjeszthetné. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki előterjesztést helyeslőleg fogadva, 
elhatározza, hogy tanácskozásainak folytatását folyó évi deczember 7-ikének délelőtti 
10 órájára tűzi ki, a mikor a most folyamatban levő és folytatandó ülés alatt netán 
el nem intézhető ügyek is letárgy aland ók lesznek és elrendeli, hogy a közgyűlés 
elnapolásáról a közgyűlés tagjai a világi egyetemes főjegyző által értesíttessenek. 

79. (G.) Olvastatott a m. é. jegyzőkönyv 70. pontjánál az egyetemes nyugdíj intézeti 
bizottságnak következő jelentése: 

1. Az egyetemes nyugdíjintézet pénztárának 1903. évi deczember 31-ikén lezárt száma-
dása szerint, bevétel volt járulékok és offertóriumokból 110.640 K 86 f., kamatokból 29.467 K 
42 f., bérház 3 / i o jövedelméből 4130 K 06 f., összesen 144.238 K 34 f. Kiadás: igazgatási és 
kezelési költség 897 K 60 f., özvegyek és árvák díjaira 19.44L K 96 f., tőkésítésre, mint évi 
vagyonszaporodás 123.898 K 78 f,, összesen 144.238 K 34 f. 

A tartaléktőke 1903. évvégén volt: pénzintézeti záloglevelekben 658.400 K ; egyete-
mes bérház értékének s/10 részében 124.718 K 28 f., takarékpénztári betét 75.923 K 60 f., össze-
sen 859 041 K 88 f. 

2. Az egyetemes kegydíj-alap ugyanazon évi zárszámadása szerint, bevétel volt : 
előző évi maradvány 16.186 K 70 f., ennek kamata 741 K 44 f., közalapból évi jutalék 
9600 K, összesen 26.528 K 14 f. Kiadás : kegydíjakra 5299 K 72 f., maradvány-egyenleg 
21.228 K 42 f., összesen 26.528 K 14 f. 

3. Ellátási díjat élvező özvegy van 55, ezek közt 25 özvegy 63 olyan árvával, kik 
18-dik életévüket még be nem töltötték. Szülőtlen árva 5 családbeli, összesen 11. A nyug-
díjintézet fennállása óta meghalt 4 özvegy, ezekből 2 árvaneveltetési díjra jogosultak hátra-
hagyása nélkül. 

4. Nyugalomba vonultak kegydíj mellett a következők: 1. Kiss Lajos bobai 420 K. 
2. Alexy János poltári 800 K. 3. Ritter Károly somorjai 600 K. 4. Pántyik János resiczai 
480 K. 5. Hafenscher Károly sárvárosi 600 K. 6. Reuss Lajos nagyrőczei 500 K. 7. Krno 
András cserencsényi 400 K. 8. Tornyos Pál váczi 800 K. 9. Hrencsik Károly selmeczbányai 
800 K. 10. Hetyey Mór csikvándi 600 K. 11. Schönviessner János nagyszalóki 800 K. 12. Höncz 
Adolf matheoczi 600 K. 13 Michaélisz Izidor kőszegi 400 K. 14. Matisz János sikátori 
480 K. 15. Bucsek Gyula podluzsáni 800 K. 16. Roy Pál kohanóczi 660 K. 17. Bartholo-
maeidesz Gyula kálnói 600 K. 18. Mocko János csácsói volt lelkész 800 K. A nyugalmazott 
kegy díjasok közül meghalt Linberger István késmárki és Kemény János kiskőrösi volt lelkész. 

5. A folyó évre kiállított járulék-számlák előírása szerint befizetni tartozik: 

a) Egyetemes közalap 48.096 K — f. 
b) Dunáninneni egyházkerület . . . 14.724 » 82 H 
c) Dunántúli „ . . . . . 14.340 il 28 H 
cl) Bányai „ . . . . . 16.911 n 84 il 
e) Tiszai „ . . . . . 18.943 n 67 V 
f ) Egyet, theol. akadémia . . 2.244 » — 11 

Összesen . . 115.260 K 61 f. 

Az előírt összegekben, mint hátralék szerepel a dunáninneniben 917 K 14 f., a 
dunántúliban 193 K 60 f., a bányaiban 1637 K 28 f., a tiszaiban 2676 K 07 f. Összesen 
5424 K ' 09 f. E hátralékos összegből egy rész az év folyamán befizettetett, a többinek 
behajtása pedig a szabályrendelet 31. §-a alapján megsürgettetett. 

6. A nyugdíjintézet ügymenete rendesen és akadálytalanul halad szabályos útján. 
Tudomásul vétetik. 

17* 



3 6 

81. 80. (G.) Az előző pont kapcsán tárgy altatott Geduly Elek Ferencz utóbb volt tiszai 
egyházkerületi püspöki misszionáriusnak felebbezése az egyetemes nyugdíj intézeti bizottságnak 
1901. évi november 11-én hozott azon határozata ellen, melynek alapján nevezett az egye-
temes kegydíjért s az egyetemes nyugdíj intézeti tagok sorába való visszahelyeztetéséért beadott 
kérelmével elutasíttatott. 

A közgyűlés a felebbezésnek kivételesen helyt ád s folyamodónak meg-
engedi, hogy a püspöki misszionáriusi tisztéről történt lemondásakor fenforgott 
munkaképtelenségét ez állomása alapján ránézve illetékes hegyaljai egyházmegye 
előtt, az egyetemes nyugdíj intézeti szabályrendelet 27. §-a szerint utólagosan igazol-
hassa s munkaképtelenné nyilvánítása esetében az egyetemes kegydíjért a nyugdíj-
intézeti bizottsághoz szabályszerűen felszerelt kérvénynyel folyamodjék. Ha pedig ez 
úton igazolt munkaképtelensége alapján a kegydíjhoz való igénye megállapíttatnék, 
a közgyűlés meghatalmazza a nyugdíj intézeti bizottságot, hogy folyamodót a kegy-
díjazási szabályzat 6. §-a értelmében az egyetemes nyugdíj intézeti tagok sorába 
visszahelyezze, kötelezvén őt arra, hogy az elmulasztott évekre eső járulékokat 
egyszerű 5%-tóli késedelmi kamattal együtt, a nyugdíjintézet pénztárába befizesse. 

81. (H.) A m. évi jegyzőkönyv 70. pontjánál olvastatik a selmeczbányai ág. hitv. 
ev. lyceum kormányzásával megbízott iskolai tanácsnak az 1903—1904. tanévben kifejtett 
működéséről szóló, jegyzőkönyvi kivonat alakjában szerkesztett jelentése: 

I. gyűlés 1903. november 30-án. 

822/III. Tandíj elengedésben részesül 55 tanuló 924 K értékben. 
824/V. Az igazgató jelenti, hogy dr. Tóth Imre bányakincstári főorvos, képesített 

egészségtan-tanár megkezdte az egészségtan tanítását heti 2 órában a VII osztályban. Tisz-
teletdíja 300 K. 

II. gyűlés 1904. február 20-án. 

829/1. Az elnök jelenti, hogy a selmeczbányai egyház az ő febr. 7-én tartott köz-
gyűlésén Lencsó János és Osztroluczky Gyula lyceumi tanárokat választotta meg az iskolai 
tanács tagjaivá. 

Ehhez hozzájárulván még, hogy a folyó évi dunáninneni egyházkerületi közgyűlés 
az elhalt Chabada József helyébe Kremcsik Károly nyugalmazott lelkészt választotta meg, az 
iskolai tanács tagjai 1903—1909-re 6 évre a következők: 

a) hivatalból : Farbaki István felügyelő, Király Ernő igazgató, Szever János, szám-
vevő, Suhajda Lajos ephorus, Händel Vilmos lelkész, az I. számú egyház lelkészi állása üre-
sedésben; b) 24 választott tag és pedig az egyház részéről Gretzmacher Gyula, Heincz Hugó, 
Hlavatsek András, Hornyacsik István, Kachelmann Farkas, Lencso János, Osztroluczky Gyula, 
Pauer János, Schelle Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovits Lajos, az egyházkerület 
részéről Beniczky Árpád, Krencsik Károly, Ivánka István, Jezsovics Károly, Kosztolányi 
Sándor, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Raab Károly, gr. Stainlein Ottó, dr. Szontágh Antal, 
Vajda Pál, gróf Zay Miklós. 

833/V. Szever Pál helyettes tanár 1903. deczember 16-án megszerezvén a tanári 
oklevelet, az iskolai tanács őt 1904. márczius 1-től számítva rendes tanárnak választja meg. 

835^11. Eleimezői díj elengedésben részesül 62 tanuló 2348 K értékben. 

III. gyűlés 1904. június 19 én. 

843/III Ösztöndíjat kap 41 tanuló 1580 K 80 fillér összegben. 
A Breznyik-birtokalapból 30 tanuló nyert segélyt 1037 K 14 fillér értékben. 
A tanács a költségvetésbe felvett 200 K utazási segélyt Breznyik János tanárnak 

adja meg a Heidelbergben tartandó mathematikai kongresszuson való részvételhez. 
844/IV. A tanács Hamrák Béla, dr. Paulovics István és Raksányi Samu helyettes 

tanárokat, miután most már mindháromnak van oklevele, 1904. szept. l étől számítva rendes 
tanároknak választja meg. 

IV. gyűlés 1904. július 20-án. 

851/1. A tanács a Csemez-hagyatékot teljes összegében átveszi, a tőke 24,404 K 
98 f., a kamat 2056 K 92 f.. 

852/IL A tanács az 1903—4. évi zárszámadást következőleg fogadja el : 

I. L y c e u m . 

Bevétel 69.976 K 60 f. 
Kiadás 67.953 „ 63 „ 

Maradvány 2022 K 97 f. 
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II. É l e l m e z ő . 81 -85 . 

Bevétel 27.240 K 25 f. 
Kiadás 22.877 „ 38 „ 

Maradvány 4362 K 87 f. 

III. Z e n e i n t é z e t . 

Bevétel 720 K 65 f. 
Kiadás 647 „ 40 „ 

Maradvány 73 K 25 f. 

IV. Ö s z t ö n d í j a l a p . 

Bevétel 1765 K 09 f. 
Kiadás 1732 „ 57 „ 

Maradvány 32 K 52 f. 

V. B r e z n y i k - b i r t o k a l a p . 

Bevétel 5560 K — f. 
Kiadás 3819 „ 65 „ 

Maradvány 1740 K 35 f. 

VI. T a n á r i n y u g d í j a l a p . 

Bevétel 4176 K 26 f. 
Kiadás 3939 „ 60 „ 

Maradvány 236 K 66 f. 

853/III. Az 1904—5. évi lyceumi költségelőirányzatot 68.953 K bevétel és kiadással 
állapítja meg a tanács. 

855/V. A tanári kar által beterjesztett új iskolai törvények elfogadtatnak. 
856/VI. A tanács kimondja, liogy jövőre a tanítóképzőbe csak protestáns (ág. h. 

ev. és ev. ref.) tanulók vétessenek fel. 
Tudomásul szolgál. 

82. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 73. pontjánál tárgyaltatott az egyetemes alkotmány-
és jogügyi bizottságnak javaslata, melylyel a bányai egyházkerület jóváhagyott lelkészválasz-
tási szabályrendelete 35. §-ának módosítását jóváhagyásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés a. bányai egyházkerület lelkészválasztási szabály-
rendeletének 35-ik §-a módosítására vonatkozó szabályrendeletet jóváhagyj a es a 
jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

83. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 75-ik pontjánál felvétetett a tiszai egyházkerület fel 
terjesztése, melyben a VI. szabad királyi városi egyházmegye felosztását jóváhagyni kéri, és 
ezzel kapcsolatban Justh bártfai lelkésznek a tiszai egyházkerület határozata ellen közvetlenül 
az egyetemes felügyelőnél benyújtott felebbezése. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához 
képest a tiszai egyházkerületnek a VI. szabad királyi városi egyházmegye felosz-
tását jóváhagyó határozatát helybenhagyja és Justh bártfai lelkésznek, e határozat 
által különben is tárgytalanná vált feíebbezését, mint szabálytalanul benyújtottat 
visszautasítja. 

84. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban jelenti a tiszai egyházkerület, hogy a VI. szabad 
királyi városi egyházmegye feloszlása kérdésének függőben léte folytán a politikai községek 
beosztására vonatkozó szabályrendeletet még nem terjeszthette fel. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést e szabályrendelet bemutatásának elvárá-
sával tudomásul veszi. 

85. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 82-ik pontjánál bemutattattak a Bálint Mihály és 
Prónay Elek-féle alapítványokra vonatkozó, a dunáninneni egyházkerület püspökéhez leérkezett 
vallás és közoktatásügyi miniszteri következő leiratok: 

13.423. Méltóságos és Főtiszteletű Püspök Úr ! Mult évi deczember hó 18-án 4995 
sz. a. kelt becses felterjesztésére hivatkozással néhai Prónay Elek által a kis-zellői ág. hitv. 
ev. templom és iskola javára tett 2000 K alapítvány tárgyában van szerencsém Méltóságodat 
értesíteni, hogy mivel a magyarországi ágostai hitv. ev. egyház legutóbb megtartott egyet, 
közgyűlésén 82 zsinati szám alatt hozott határozatában még a szőnyegen fekvő ügyben érdem-
leges álláspontot nem foglalt, hanem az ügyet a két protestáns egyházat közösen érdeklő 
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85-88. ügyekben kiküldött együttes bizottsághoz tette át és mivel ezen határozatból kitiinőleg az 
egyet, közgyűlés is foglalkozni fog az alapítványok eddiginél hathatósabb felügyelete és ellen-
őrzésének kérdésével, ennélfogva az alapítólevél érdemében a további tárgyalásokat mind-
addig, míg az ág. hitv. ev. egyház autonom hatáskörén belül az alapítványok ügyében általános 
elvi határozatot nem hoz, függőben tartom ; felkérem azonban Méltóságodat, hogy az egyetemes 
közgyűlés határozatát, valamint az alapítványok ellenőrzése és felügyelete tekintetében alko-
tandó szabályrendeletet annak idején velem közölni méltóztassék. 

Budapest, 1904. évi február hó 13-án. 
A miniszter meghagyásából: Neményi, osztálytanácsos. 

17.768. szám. Méltóságos és Főtiszteletü Püspök Ú r ! Hivatkozással a m. é. decz. 
hó 18-án 4997 sz. a. a Bálint Mihály-féle iskolai alapítvány ügyében kelt becses felterjesz-
tésére van szerencsém Méltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy mivel a magyarországi ág. h. 
ev. egyház legutóbb megtartott egyet, közgyűlésén 82 zsinati sz. a. hozott határozatábau 
még a szőnyegen fekvő ügyben érdemleges álláspontot nem foglalt, hanem az ügyet a két 
protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekben kiküldött együttes bizottsághoz tette át, és 
mivel ezen határozatból kitiinőleg az egyet, közgyűlés is foglalkozni fog az alapítványok 
eddiginél hathatósabb felügyelete és ellenőrzésének kérdésével, ennélfogva az alapítólevél 
értelmében a további tárgyalásokat mindaddig, míg az ág. h. ev. egyház autonom hatáskörén 
belül az alapítványok ügyében általános elvi határozatot nem hoz, függőben tartom ; felkérem 
azonban Méltóságodat, hogy az egyetemes közgyűlés határozatát, valamint az alapítványok 
ellenőrzése és felügyelete tekintetében alkotandó szabályrendeletet annak idején velem közölni 
méltóztassék. 

Budapesten, 1904. évi márczius hó 17. 
A miniszter meghagyásából : Neményi, osztálytanácsos. 

Az egyetemes közgyűlés a miniszteri leiratokat tudomásul veszi. 

86. (Zs) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál tárgyaltatott a Sztehló Kornél 
egyetemes ügyész által kidolgozott, az egyetemes alkotmány- és jogügyi bizottság által felül-
vizsgált és megállapított egyetemes szabályrendelet az alapítványok tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság által bemuta-
tott szabályrendeletet általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadja, a 
részletes tárgyalást pedig a folytatólag tartandó közgyűlés napirendjére tűzi ki. 

87. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 83-ik pontjánál felvétettek a bányai, dunántúli 
és dunáninneni egyházkerületek felterjesztései, melyek a felekezeti iskolák vagyonának bizto-
sítása tárgyában 17.364/1903 sz. alatt kibocsátott vallás- és közoktatásügyi miniszteri rende-
letet, miután abban az iskolai vagyonban szándékolt változások előzetes bejelentése kívántatik, 
önkormányzati jogunkra nézve sérelmesnek tart ják és kérik az egyetemes közgyűlést, hogy e 
miatt a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztést intézzen. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához 
képest elhatározza, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez oly értelmű fel-
terjesztést intéz, hogy az 1903. évi 17.364. sz. körrendeletben javaslatba hozott 
előzetes bejelentésekre ág. hitv. evang. egyetemes egyházunk az iskola fentartó 
testületeket a zsinati törvények értelmében nem kötelezheti, egyetemes egyházunk 
autonomiája érdekében ily előzetes bejelentéseket püspökeinek nem engedhet meg 
és hogy a fennálló törvények keretében a felügyeleti jogot legczélszerűbben úgy véli 
hatályossá tehetni, ha a miniszter úr a netalán tudomására jutó oly eseteket, melyek-
ben az iskolafentartó hatóságoknak közvetlenül felettes hatóságai a kellő felügye-
letet nem látszanak gyakorolni az iskola vagyonának elhelyezésére és rendeltetési 
czéljaira fordítására, hozza a püspök tudomására, ki ily esetekben az egyházi törvé-
nyeinknek és szabályrendeleteinknek megfelelő eljárást épp úgy meg fogja indítani, 
mint oly esetben, mely felügyeleti joga gyakorlása közben jutott tudomására. 

88. (G.) A közoktatásügyi bizottság a m. é. jegyzőkönyv 88. pontjánál bemutatja 
az iskolai bizottságok szervezetéről, hatásköréről és ügyrendéről készített mnnkálatot s erre 
nézve javasolja, hogy a munkálat az előadói javaslatokkal együtt kinyomassék s a zsinati 
törvény 189. §-a értelmében az egyházkerületekkel, az iskolákkal és iskolafen tartókkal közöl-
tessék, főképen abból a czélból, hogy észrevételeiket a helyi viszonyokra való tekintettel megtegyék. 

A közgyűlés ezen bizottsági javaslatot helyeslőleg elfogadván, az iskolai 
bizottságok szervezetéről, hatásköréről és ügyrendéről szóló munkálatot közli az 
egyházkerületekkel, hogy arra nézve az alkotmány 189. §-a alapján észrevételeiket 
a jövő évi közgyűléshez megtegyék. 

E végből elhatározza egyszersmind a munkálatnak 1000 példányban való 
kinyomatását s azzal Góbi Imre bizottsági jegyzőt bízza meg, oly utasítással, hogy 
az egyházkerületeknek egyenkint 200 példányt küldjön, a felmaradó 200 példányt 
pedig központi rendelkezésre tartsa fel. 

E határozat folytán a tiszai egyházkerületnek ugyané tárgyban tett sürgető 
felterjesztése tárgytalanná vált. 
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89. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 90. pontjánál felvétetett a tiszai egyházkerület 89—94. 
felterjesztése, a melyben a Reischel-féle alapítvány per alatt álló ügyében a kiküldött válasz-
tott biróság ítélethozatalát sürgeti és kéri, hogy mindaddig, míg a Reischel-féle alapítvány 
ügye jogerős ítélettel befejezést nem nyer, abból segélyek kiutalványozása felfüggesztessék. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához 
képest e kérelmeknek helyt nem adhat, inert egyrészt a közigazgatási hatóság a 
törvénykezési útra tartozó ügybe be nem folyhat, másrészt a vita tárgyát éppen az 
képezi, hogy az alapítványt kezelő dunáninneni egyházkerület tartozik-e más kerület-
beli lelkészeket is segélyezni, a mi csak a választott biróság ítélete által dönthető el. 

90. (Gr.) Felvétettek a m. é. jegyzőkönyv 91. pontjánál a püspökök közleményei 
az egyházpolitikai törvények hatásáról. A dunáninneni egyházkerületben az állapot annyiban 
javult, hogy a szórványokban az evangélikus öntudatra való ébredésnek örvendetes jelei mutat-
koznak. A reverzálisok dolgában nem észlelhető ugyan javulás, de a helyzet nem is 
rosszabbodott. Aggasztóan megszaporodtak a kitérések, bár körülbelül összegük felét elérik a 
hozzánk áttértek. Dunántúl a vallásosság nem mutat hanyatlást. Tőlünk kitért 106, hozzánk 
áttért 63. A vegyesházasok 62 esetben előnyünkre s 24 esetben kárunkra kötöttek egyezséget. 
Az egyházi szertartás házasságkötésnél 13, születésnél 3, temetésnél 36 esetben mellőztetett, 
legtöbbször azonban nem egyháziatlanságból, hanem az anyagyülekezet igen nagy távolsága 
miatt. Az úrvacsorával élők száma növekedett. A templom buzgó látogatásán kívül sok helyen 
a házi istentisztelet is gyakoroltatik. A bányai egyházkerületre nézve a jegyzőkönyvében fog-
lalt püspöki jelentés adatain kívül egyéb nem közölhető. A tiszai egyházkerületben az egyes 
egyházmegyék szerint csoportosított képvázlat, majd derültebb, majd sötét, de az eddigitől külö-
nösen eltérő mozzanatot nem mutat. 

E közleményeket a közgyűlés tudomásul veszi, egyúttal pedig kimondja, 
hogy ily irányú általános jelentéseket a püspököktől többé nem kíván, hanem fel-
hívja őket, hogy jövőben csakis intézkedést igénylő, nagyobb fontosságú és köz-
érdekű mozzanatokról, avagy sérelmekről tegyenek minden egyes esetben jelentést. 
91. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 92. pontjánál tárgyaltatott a két evangélikus egy-

házat közösen érdeklő ügyekben kiküldött közös bizottság megkeresése az iránt, hogy az 
egyházi adózási teher könnyítése czéljából a kormány által kilátásba helyezett állami segély, 
illetve a szükséglet mérvének pontos megállapíthatása czéljából az idevágó összes adatokat össze-
gyűjteni és a kormányhoz leendő felterjesztés czéljából a bizottság rendelkezésére bocsátani kéri. 

Az egyetemes közgyűlés megbízza Poszvék Sándor egyetemes főjegyzőt, 
hogy az adózásra vonatkozó összes részletes adatokat, a mennyiben megvannak, 
gyűjtse össze, a mennyiben pedig hiányoznának, ez adatok sürgős beküldése iránt 
forduljon a püspökökhöz és mindezekről tegyen a folytatólag tartandó közgyűlé-
sen jelentést. 

92. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 93. pontjánál egyetemes felügyelő jelenti, hogy a 
Sola fide jeligés pályamű szerzőjetil nála Pokoly József jelentkezett. 

Tudomásul vétetik. 
98. (L.) Tárgyaltatott az egyetemes énekiigyi bizottság 1903/904. évi működéséről 

szóló következő jelentése : 
Az egyetemes énekitgyi bizottság f. é. április és szeptember hóban tartott Buda-

pesten ülést. Az első ülésen megállapította a bizottság a készítendő énekeskönyv beosztását 
s a szerkesztés főelveit, továbbá tudomásul vette a dunántúli énekiigyi bizottság eddigi buzgó 
munkásságának eredményét s jelezte azon eltéréseket, melyek a dunántúli és a többi egyház-
kerület gyülekezeti éneklésében a dallamokat illetőleg mutatkoznak. A második ülésen a bizott-
ság a magyar egyházakban divatozó énekdallamok összegyűjtése, rendezése s ritmikus saját-
ságaik megállapítása iránt intézkedett és e munkát a kebeléből kiküldött zenei albizottságra 
bízta. Ez albizottság különös feladata lesz az eredeti magyar dallamok felkeresése s azoknak 
gyülekezeti éneklésre való alkalmassá tétele. 

A bizottság az egyetemes énekeskönyv szerkesztésének főnehézségét a dallamok nagy 
számában látván, kimondotta, hogy az új énekeskönyv szerkesztésében alapul szolgáló dalla-
mok száma 120—130 legyen, tekintettel mind a négy egyházkerület szükségletére. 

Miután pedig a bizottság működése közben mind több és több költség merül fel, 
azon tiszteletteljes kérelemmel járul a főtiszt, s mélt. egyetemes közgyűlés elé, kegyeskednék 
intézkedni, hogy e költségek, például a dallamok s a próbafüzetek kinyoinatási költségei, az 
egyetemes pénztárból fedeztessenek. 

Az egyetemes közgyűlés ezen jelentést tudomásul véve, azt abban a részé-
ben, melyben pénzbeli segélyezésért folyamodik, az egyetemes pénzügyi bizottsághoz 
átteszi azzal, hogy a mennyiben a költségvetésben fedezet volna és az összeg mérsékelt, 
azt az összeget utalványozza. 
94. (Gy.) A m. é. közgyűlés jegyzőkönyvének 95. pontjánál a pénzügyi bizottság javas-

latával kapcsolatosan indítványozza egyetemes világi főjegyző, hogy az egyetemes névtár bizo-
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94—101. mányba adásával Poszvék Sándor egyetemes egyházi főjegyző teljhatalmúlag bizassék meg, egy-
úttal a pénzügyi bizottság azon javaslatát, mely szerint a számadási ívek kinyomatását ez idő 
szerint nem tartja szükségesnek, elfogadásra ajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés Poszvék Sándor egyházi egyetemes főjegyzőt az egye-
temes névtár bizományba adásával teljhatalommal megbízza, a számadási ívek kinyoma-
tását a mennyiben ennek szüksége merülne fel, az egyházkerületekre bízza. 

95. (L.) A m. é. jegyzőkönyv 97. pontjánál az evangélikus lelkészek fiait segélyező egye 
síilet alapszabályai 43. § -a értelmében beterjeszti a következő jelentését: 

Intézetünk áldásos működését a mult 1903-ik évben a megkezdett mederben folytatta. 
Tíz lelkésztársunk tanuló fia pénzbeli segélyben részesült, összesen 800 korona összegben, három 
lelkész fia pedig az intézet részére felajánlott szabad asztalt nyerte segélyképen. Adja az Isten, 
hogy a segélyezettek száma idővel fokozható legyen. 

Az intézet tagjai sorába a mult év folyamán két lelkész iratkozott be. A tagok összes 
száma ez idő szerint 128, kik közül 27 alapító és 101 rendes tag. 

A vagyoni viszonyokat illetőleg a megvizsgált számadások a következő eredményt 
tüntetik fel : 

Az 1903. év végén volt bevétel 6395 kor. 48 fill., kiadás 641 kor. 65 fill., maradvány 
5753 kor. 83 fill. Hátrálékos követelés volt 1320 kor. 25 fill. Tiszta vagyon a hátrálékkal együtt 
6504 kor. 08 fill. Pénztári állomány 1904 szeptember 30 án 6138 kor. 19 fill., mely összeg egyes 
pénzintézeteknél van gyümölcsözőleg elhelyezve. 

Az igazgató bizottság tagjai közül Hering Lajos elhalálozott, Dianiska Andor pedig 
lemondott, ezeknek helye az 1904. évi közgyűlésen lesz betöltendő. 

Az 1903. év folyamán intézetünk 1000 koronás alapítványt kapott özv. Kvacsala 
Jánosné úrnőtől, a kit ennek folytán hálás örömmel igtattunk alapító tagjaink sorába. 

Az egyetemes közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi. 

96. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 98-ik pontjánál jelenti a tiszai egyházkerület 
püspöke, hogy a néhai Wester Lajos hagyatékához tartozó vagyont a haszonélvező özvegy 
gondosan kezeli és az emeletes házat kifogástalan jó karban tartja. 

Az egyetemes közgyűlés a püspöki jelentést tudomásul veszi. 

97. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 100. pontjánál fárgyaltatott a dunáninjieni egyház-
kerületnek felterjesztése, a melyben megújítja az 1902. évben tett indítványát, hogy az egyház-
egyetem alapítson theologiai akadémiája Otthonában mindegyik egyházkerület számára egy-
egy ingyenes helyet vagy legalább állandósítsa a mult évben megszavazott egy ingyenes helyet. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest úgy a 
megújított, mint az egy ingyenes hely állandósítása iránt tett indítványt pénzbeli 
fedezet hiányában meg nem valósíthatván, mégis egy tanuló részére engedélyez az 
1905—6. iskolai évre is egy ingyenes helyet az előírt 160 korona költséggel és az 
ingyenes hely betöltésének jogát az egyetemes egyház elnökségére ruházza. 

98. (G.) A m. é. jegyzőkönyv 101. pontjánál a közoktatási bizottság bemutatja a 
vallástanítás tervéről készített egyetemes szabályrendeletet s azt azon javaslatával ajánlja elfoga-
dásra, hogy a tanterv kis 8-adrét alakban 2000 példányban kinyomattassék ; a tanügyi bizott-
ság pedig utasíttassék, hogy jelölje ki a meglevő vallástani kézikönyvek közül az új tanterv-
nek megfelelőket s a netán szükségesnek mutatkozó új könyvek készítésére nézve tegyen 
javaslatot. 

A közoktatási bizottságnak ezen javaslatát a közgyűlés elfogadja s annak 
alapján a vallástanítási tantervet megállapítja, 2000 példányban való kinyomatásával 
pedig dr. Masznyik Endre biz. előadót megbízza. E határozat folytán a tiszai egy-
házkerületnek ez ügyben tett sürgető felterjesztése tárgytalanná vált. 
99. (Gr.) A m. é. jegyzőkönyv 102. pontjánál olvastatott a m. k. pénzügyminiszter-

nek Budapesten, 1904. évi február 4-ikén 3349. szám alatt kelt leirata, melyben a hivatalos 
postai szállítmányok teljes díjmentessége iránt hozzá intézett felterjesztésre válaszolólag arról 
értesít, hogy a kincstári bélyegmentes szállítólevelek használatának kedvezményét nem enge-
délyezheti. 

Sajnálattal vétetik tudomásul. 
100. (L.) Fölvétettek az egyházkerületeknek a Luther-társulat által kiadandó 

„Egyházi Hivatalos Közlöny" tárgyában fölterjesztett nyilatkozatai, melyek szerint azt elvben 
elfogadják. 

Az egyetemes közgyűlés ezen nyilatkozatokat tudomásul véve, felhívja a 
kerületi elnökségeket, hogy a terv megvalósítása érdekében közvetlenül lépjenek 
érintkezésbe a Luther-társulat elnökségével. 
101. (L.) Felvétetett az ág. hitv. evangélikus vallástanárok értekezletének felterjesz-

tése a vallástanárok lelkészi jellegének és egyházjogi helyzetének rendezése ügyében. 
Az egyetemes közgyűlés ezen felterjesztést a tanügyi bizottsághoz teszi át. 
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102. (Zs.) Felvétetett a bányai egyházkerület felterjesztése, a mely szerint a hazánk- J()2 
ból Bulgáriába kivándorolt mintegy 220 ág. hitv. evang. család segélyt kérvén oly irányban, 
hogy egyházzá szervezkedhessenek és lelki gondoztatásuk érdekében lelkészt kapjanak, fel-
kéri az egyetemes közgyűlést, hogy ezen kérdéssel behatóan foglalkozzék és elvi állásfogla-
lását az egyházkerületekkel közölje. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest kimondja, 
hogy a közegyház érdekében fekvőnek találja a külföldre kivándorolt és letelepedett 
hitsorsosaink és hazai közegyházunk közötti kapocs fenntartását, minthogy azonban 
az egyetemes egyház szabad rendelkezésére álló tőkének jövedelmei saját szükség-
letei által teljesen kimerítvék és így nem állanak rendelkezésére oly források, a 
melyekből ily missziói czélok támogathatók volnának, míg az egyházkerületeknek 
e czímeni közalapsegélye fel lett emelve : ennek következtében az ügyet leszállítja 
az egyházkerületekhez nyilatkozat végett, vájjon hajlandók-e és mily összeg ere-
jéig a Magyarországgal szomszédos államokban, különösen Bécsben is élő magyar 
hitsorsosok lelki gondozásának szükségleteihez hozzájárulni? 

103. (Zs.) Felvétetett a dunántúli egyházkerület felterjesztése, mely szerint a zsinati 
törvény 227-ik §-a értelmében kimondani kéri, hogy a dr. Schätzel Mihály-féle alapítvány 
kamatai, a melyek az örökhagyó végrendelete szerint a soproni lyceumnál alkalmazandó pro-
fessor juris patrii javadalmazására volnának fordítandók, tekintettel arra, hogy a soproni 
lyceumnál ily tanár alkalmazva nincs, a soproni theologiánál szervezett egyházjogi tanszék 
javadalmazására fordítandók. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához 
képest, tekintettel arra, hogy a tanulmányi rendszer oly mérvű változása állott be, 
hogy jelenleg az alapítvány kamatai az alapítványban megjelölt czélra nem fordít-
hatók, a Schätzel Mihály-féle alapítvány kamatainak az alapítvány eredeti rendelte-
tésének bekövetkezéséig a soproni theologiánál felállított egyházjogi tanszék javadal-
mazására leendő fordítását engedélyezi. 

104. (Zs.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerület felterjesztése, melyben az egyete-
mes közgyűlést kéri, hogy a közoktatásügyi kormányhoz az 1894. évi XVII. t.-cz. 3. cl) 
pontjának oly értelmű módosítása iránt intézzen felterjesztést, hogy a beruházási államsegély 
után az országos tanári nyugdíjalap javára befizetendő 3%-os járulék töröltessék. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatát 
elfogadva elhatározza, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz az indítvány 
értelmében indokolt felterjesztést intéz. 

105. (Zs.) Tárgyaltatott a dunántúli és bányai egyházkerületek indítványa a vasár-
napi munkaszünet kiterjesztése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság javaslatához 
képest elhatározza, hogy a vasárnapi munkaszünetnek az egyházkerületek indít-
ványa értelmében leendő kiterjesztése iránt a kormányhoz felterjesztést intéz. 

10ß. (Zs.) Felvétetett a bányai egyházkerület felterjesztése, mely szerint az 1881. évi 
LX. t.-cz. 227. §-ának oly irányú módosítása iránt kér az igazságügyi miniszterhez fel-
iratot intézni, hogy a hivatkozott §-nak rendelkezései az egyház tisztviselőire is kiterjesz-
tessenek. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- es jogügyi bizottság javaslatához 
képest e kérdés felett napirendre tér. 
107. (H.) Olvastatik a pozsonyi egyház abbeli folyamodványa, hogy az egyház-

egyetem legyen segítségére a diakonissza-intézet részére emelendő új épület építésénél. Kérel-
mét azzal okolja meg, hogy az anyaintézet fejlesztése ezt okvetlenül megkívánja, az ügy 
pedig, melyet szolgál, egyházunk közügye, és a megfelelő megoldás meghaladja — ez idő 
szerint — erejét. 

A közgyűlés az előterjesztett kérelmet javaslattétel végett átteszi az egye-
temes pénzügyi bizottsághoz. 
108. (G.) Felvétetett a bányai egyházkerületnek ez évi közgyűléséből tett felterjesz-

tése az iránt, hogy a budapesti egyetemen theologiai fakultás felállítását sürgető régebbi 
határozatát az egyetemes közgyűlés újítsa meg. 

Minthogy ezen jegyzőkönyv 30. pontjában elfogadott és megállapított 
theologiai tanügyi szervezet 8. §-ában ez áll: „A magyarországi ág. hitv. evang. 
keresztyén egyház a nélkül, hogy feladná a theol. fakultás önálló szervezésére nézve 
az egyházi alkotmány 187. §-ál3an körvonalozott jogá t : az 1848. évi XX. törvény-
czikkben kimondott egyenlőség és viszonosságból folyólag fentartja igényét az 
iránt, hogy részére a budapesti m. k. tudomány-egyetemen országos törvény alapján 
szerveztessék theologia fakultás", — azért a közgyűlés ez idő szerint nem látja szük-
ségét a kivánt határozat-újításnak. 

il 
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109-111. Foly ta t ta to t t 1904. évi deczember h ó 7-ik nap ján . 
109. (Zs.) Egyetemes felügyelő a közgyűlést megnyitván, bejelenti, hogy Sárkány 

Sámuel püspök gyengélkedése folytán a közgyűlésen meg nem jelenhetvén, magát kimen-
teni kéri. Tudomásul vétetik. 

110. (Zs.) Egyetemes felügyelő bemutatja és felolvastatott loósi és egervári br. Solymosy 
Ödön, a fehérkomáromi ág. hitv. evang. egyházmegye felügyelőjének következő alapítólevele: 

Alapítólevél. 
Az 1904. esztendő családunkat súlyos látogatással próbálta meg. Az Úrnak fürkész-

hetetlen akarata kiszólította közülünk a család fejét, édes atyánkat, a ki életét, ifjúságát, 
férfikorát, öregségét a maga megtagadásával családjának, gyermekeinek szentelte. Mint hálá-
datos fiú emlékét még haló porában is áldom s hogy neve ágostai hitvallású evang. közegy-
házunkban is, a melynek az idvezült mindig hű fia, áldozatokra kész tagja volt, nemzedékről-
nemzedékre szálljon, hűségre, egyházszeretetre lelkesítve az utódokat, — egyetemes egy-
házunk egyik legnagyobb fontosságú és legáldottabb czélú közintézete, az egyet, egyház 
theol. akadémiájával kapcsolatos Evang. Theologusok Otthona javára 4000 korona, azaz 
négyezer korona alapítványt teszek. Boldogult atyám szíve az emberszeretet és az eszmények 
felé törő lelkipásztori hivatás intézményeiért érzett legmelegebben s ezt a két czélt együtt, egy-
másba olvadva, a Theologusok Otthonában találom fel, a melyet eddigi nyolczéves pályafutása, 
eredményes munkája evang. egyházunk jövendőjének egyik leghasznosabb tényezőjévé avatott. 

Az alapítványra vonatkozó egyéb rendelkezéseim a következők: 
1. Az alapítvany boldogult atyám, loósi és egervári id. báró Solymosy László nevét viselje. 
2. Az alapítvány tőkéjét, a 4000 koronát, azaz négyezer koronát az Evang. Theo-

logusok Otthona pénztára kezelje az intézet vagyonával együtt; az összeg az Egyházi Alkot-
mány 231. §. c. pontja értelmében helyezendő el. Az Evang. Theol. Otthona pénztára az 
alapítványról évről-évre számot ad a theol. akad. nagybizottság útján az egyetemes közgyűlés-
nek, egyúttal évi jelentésében a nyilvánosságot is tájékoztatja az alapítvány állásáról. 

3. Az alapítvány évi jövedelme 160 K., azaz százhatvan korona az Evang. Theol. 
Otthonában egy ingyenes hely fentartásának fedezetéül szolgál s az 1905—6. akad. évkezde-
tétől fogva évről-évre pontosan kiszolgáltatandó. 

4. Ez ingyenes hely első sorban a fehérkomáromi egyházmegyéből, másodsorban a 
dunáninneni egyházkerületből való theol. akad hallgatónak adományozandó, ha érdemes fehér-
komáromi és dunáninneni ifjú nem akadna, az alapítványi helyben más kerületből származó 
if jak is részesíthetők Azonban elengedhetetlen feltételül kötöm ki, hogy az alapítvány élvezője 
mindig jeles szorgalmú, feddhetetlen viseletű, egyházias jellemű és magyar hazafias érzelmű 
theologus ifjú legyen, a kiből egyházunk fáradhatatlan s eszményi lelkű szolgát remélhet. 

5. Az alapítványi helyet, a míg engemet Isten kegyelme e földön megtart, magam 
töltöm be ; halálom után e jogot mindig családom legidősebb férfi tagja gyakorolja. Ha a 
báró Solymosy-család legidősebb férfi tagja kiskorú volna s az alapítványi hely adományozásá-
hoz szükséges értelmi fejlettséggel nem bírna, vagy ha családom férfiágon teljesen kihal, az 
adományozás joga a dunáninneni kerület püspökét illeti. A Theol. Otthon felügyelőjét pedig fel-
kérem, hogy az ingyenes helyet az intézet évi jelentésében esztendőről-esztendőre kihirdesse, a 
beérkezett folyamodványokat átvizsgálja s a theol. akad. tanári kar ajánlatával hozzám küldje 
döntés végett. 

Ez alapítólevelet három egyenlő példányban állítottam ki, egyet az egyetemes levéltár, 
egyet a Theol. Otthon, egyet családom levéltára számára. 

Kérem a kegyelem Istenét, hogy ez alapítványt gazdagon gyümölcsöztesse szent országa 
javára és tegye áldottá boldogult atyám emlékét azok által, kik élvezni fogják. 

Kelt Nagy-Loós, 1904. november hó 28. . - . 
loósi és egerváry báró Solymosy Ódon sk., 

orszgy. képv., a fehérkomáromi ev. egyházmegye felügyelője. 

Az egyetemes közgyűlés hálás köszönettel veszi tudomásul a Theologusok 
Otthona javára tett ezen nagylelkű alapítványt, azt elfogadja, az alapító-oklevelet a 
levéltárban megőrizni rendeli és az alapítónak meleg köszönetét jegyzőkönyvileg kife-
jezvén, erről az alapító jegyzőkönyvi kivonattal értesítendő. 
111. (Zs.) Egyetemes felügyelő bejelenti, hogy Zsilinszky Mihály egyházkerületi 

felügyelő hozzáintézett levelében nagy elfoglaltságára való hivatkozással, a tanügyi bizottság 
elnöki tisztéről, továbbá a theologiai akadémiai nagybizottság és^a nyugdíjintézeti bizottság 
tagságáról lemondott. 

Az egyetemes közgyűlés ismeri ugyan rZsilinszky Mihály egyházkerületi 
felügyelő hivatalos állásából folyó nagymérvű egyéb elfoglaltságát, mindamellett 
egyhangúlag azon óhajának ad kifejezést, hogy legalább a tanügyi bizottság elnöki 
állását megtartani kegyeskedjék és annak reményében, hogy az egyházkerületi fel-
ügyelő a közóhajnak engedve, a tanügyi bizottság elnökségét továbbra is elvállalni 
szives lesz, ez állás más által való betöltésétől eltekint. Ellenben a theologiai aka-
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démiai és a nyugdíjintézeti bizottságokban elfoglalt tagsági helyekről való lemondást 111—112. 
az egyetemes közgyűlés az indokok méltánylásával elfogadja és az ekképen meg-
ürült tagsági helyekre közfelkiáltással a theologiai akadémiai nagybizottságba Fabiny 
Gyulát, a nyugdíj intézeti bizottságba pedig Sóltz Gyulát választja meg. 

112. (Zs.) Felvétetett a jelen jegyzőkönyv 86-ik pontja szerint a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadott szabályrendelet az alapítványok tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés a szabályrendeletet pontonkint tárgyalva és meg-
vitatva, annak szövegét a következőkben állapítja meg és pedig : 

S Z A B Á L Y R E N D E L E T AZ ALAPÍTVÁNYOKRÓL. 

Az egyházi alapítvány fogalma. 
Az ág. hitv. evang. keresztyén egyház rendelkezése és kezelése alá tar-

tozó alapítványnak tekintendő minden vagyonérték, melyet valaki bizonyos meg-
határozott czéllal az ág. hitv. evang. egyház, vagy annak intézményei, továbbá az 
evangélikus tanuló if júság (ösztöndíj), az egyház tisztviselői és alkalmazottjai, azok 
özvegyei vagy árvái, az egyház vallásos, erkölcsi, közművelődési közjótékonysági 
czéljaira és intézményeire vagy más az egyház érdekét szolgáló czélok javára ad 
és a melyet az ág. hitv. evang. egyház hatósága mint alapítványt elfogad. 

Rendelkezési és felügyeleti jog. 
Az ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházat az alapítványai feletti auto-

nom rendelkezés és közvetlen felügyelet a törvénynél fogva illeti meg (1790—1. 
évi XXVI. t.-cz. 10. pontja), mely jogát nemcsak a százados gyakorlat, hanem 
0 Felsége a koronás király 1893. évi márcz. hó 18-án szentesítette zsinati törvény 
is biztosítja. (Egyházi alkotmány 227. és 228. §§.). 

3. §. 

0 Felsége a királynak a magyar királyi felelős minisztérium útján gya-
korolt legfőbb felügyeleti jogát a jelen szabályrendelet nem érinti. 

Azon intézkedéseket, a melyeket az egyházi hatóságok az állami legfőbb 
felügyeleti jog gyakorolhatása czéljából megtenni kötelesek, a jelen szabályrendelet 
határozza meg. 

5. §, 
Az egyházi alapítvány (1. §.) létrejön, ha 

azt az illetékes egyházi alapít-
ványi hatóság elfogadja. Arra, hogy ezen alapítvány jogi léteit nyerjen, kormány-
hatósági jóváhagyás nem szükséges. 

Az alapítványi érték az alapítvány, mint jogi személy tulajdonát képezi ; 
ezen tulajdonjog ingatlanoknál és jelzálogilag biztosított követeléseknél a telek-
könyvben, letétbe helyezett ingóságoknál a letéti könyvben kitüntetendő. 

Az alapítványt, mint jogi személyt, az alapítványi hatóság képviseli. 

8. §. 
Az alapítványi hatóság. 

Az alapítványi hatóság az, a 
melyet az alapító az alapítólevélben meg-

jelölt. Ha ilyen rendelkezés nincs, akkor oly alapítványoknál, melyek az egy-
házközség, az evangélikus népiskola, az egyházközség altal fentartott vagy az egyház 
nevére alapított középiskolák, ezek tápintézetei, egyéb tan- és nevelőintézetei és 
alapszabályaiknál fogva az egyházközség hatósága alá tartozó közjótékonysági egy-
letek, az egyházközség tisztviselői, ezek özvegyei és árvái és az egyházközség alá 
tartozó iskolák tanulói javára szólanak, az egyházközségi közgyűlés, illetve kép-
viselőtestület ; oly alapítványoknál, a melyek az egyházmegye hatósága alá tartozó 
intézmények és személyek javára történnek, az egyházmegyei közgyűlés; oly ala-
pítványoknál, a melyek az egyházkerületnek közvetlenül alárendelt intézmények és 
személyek javára tétetnek, az egyházkerületi közgyűlés ; végre oly alapítványoknál, 
a melyek a közvetlenül az egyházegyetemnek alárendelt intézményeket és személyeket 
érdeklik, az egyetemes közgyűlés az alapítványi hatóság. il* 



9. §. 
Az alapítványi hatóság- az alapítvány rendes kezelését egy az illető köz-

gyűlés által választott bizottságra, vagy a pénztárosra és gondnokra is bízhatja, a 
rendelkezés és ellenőrzés azonban mindig az alapítványi hatóság joga és kötelessége. 

10. §. 
Ha vita támad az iránt, hogy melyik alapítványi hatóság illetékes, azt az 

egyetemes közgyűlés dönti el. 
11. §. 

Az alapítvány elfogadása. 
Arra, hogy egy az ágostai hitvallású evangélikus egyház, illetve ezen 

egyháznak az I. pontban körülírt czéljaira rendelt alapítvány jogi léteit nyerjen, 
megkívántatik, hogy az alapítvány az alapítványi hatóság részéről elfogadtassék. 
Az alapítványt elfogadó, vagy annak elfogadását megtagadó határozat ellen a köz-
gyűlés bármely tagja, valamint az alapító is az egyetemes közgyűlésig feleb-
bezéssel élhet. 

12. §. 

Azok az alapítványok, a melyek az egyház vagyoni megterheltetésével 
j á rnak , csakis a felsőbb egyházi hatóság jóváhagyásával fogadhatók el és csak 
ennek részéről történt jóváhagyás után nyernek jogi léteit. 

1 3 . § . 

Nem fogadhatók el oly alapítványok, a melyek egyházi czél ürügye alatt 
nemzetiségi vagy államellenes és az egyház érdekével meg nem egyező czélok 
támogatására irányulnak. 

1 4 . § . 

A püspöknek kötelessége arra ügyelni, hogy ilyen czélokat támogató ala-
pítványok létre ne jöj jenek és ha ilyenek létezéséről bármikor tudomást szerez, 
köteles erről a legközelebbi kerületi közgyűlésnek jelentést tenni, a mely ha az 
alapítványt elfogadhatónak illetve megengedhetőnek nem találja, azt megsemmisítési 
indítványnyal az egyetemes gyűléshez felterjeszti. 

Az alapítvány létesülése vagy megsemmisítése iránt az egyetemes köz-
gyűlés végérvényesen határoz. 

1 5 . § . 

Az alapítvány visszautasítása vagy megsemmisítése esetében a már felvett 
vagyonérték az alapítónak visszaadandó és ha ez nem volna lehetséges, az illetékes 
biróságnál letétbe helyezendő. 

16. §• 
Mihelyt az egyházi elöljáróság akár hivatalos, akár magánúton annak 

tudomására jut , hogy valaki az evangélikus egyházat érdeklő alapítványt tett, azon-
nal köteles az alapítvány biztosítása és befizetése iránt a megfelelő intézkedéseket 
megtenni és ezt az egyházi közgyűlésnek vagy képviselőtestületnek, ha pedig az 
alapítvány valamely felsőbb hatóság kezelése alá tartozik, a felsőbb egyházi ható-
ságnak bejelenteni. Ha addig is, míg a közgyűlés jogérvényesen határoz, az alapítvány 
elfogadása vagy biztosítása iránt sürgősen intézkedni kell, eziránt az egyházi elnök-
ség a közgyűlés jóváhagyásának fentartása mellett azonnal intézkedik. 

1 7 . § . 

Ugyanez a kötelessége a felsőbb alapítványi hatóságok elnökségének, illetve 
az egyetemes felügyelőnek is, ha akár közvetlenül, akár az alsóbbfokú hatóság jelen-
téséből értesülnek oly alapítványról, mely őket vagy felettes hatóságukat érdekli. 

18. §. 
Az alapítólevél. 

Az alapítványi hatóság köteles, mihelyt valamely hatásköre alá tartozó 
alapítványról értesül, az alapítólevelet és ha az alapítvány végrendeletben tétetett, 
a végrendelet hiteles másolatát megszerezni. Ha az alapítvány szóval, vagy nem 
teljes bizonyító erővel bíró okiratban (1868 : 54. t.-cz. 167. §,) tétetett, az alapító, 
ha pedig végrendeletben tétetett, a végrendeleti örökös, esetleg a végrendeleti végre-
hajtó szabályszerű alapítólevél kiállítására felhívandó és ha azok e felhívásnak 
eleget nem tennének, úgy az alapítólevél, az alapító, illetve a végrendelet intézke-
déseinek megfelelőleg, az alapítványi hatóság által készítendő el. Ha a törvény az 
alapítólevél jogérvényességéhez bizonyos alakszerűséget kívánna, az alapító, ha 
életben van, felhívandó, hogy ezen alakszerűségeket teljesítse. 



1 9 . § . 1 1 

Az alapítólevélnek tartalmaznia kell : 
a) az alapító nevét és esetleg- az alapítvány czímét; 
b) a ezél megjelölését, a melyre az alapítvány tétetett ; 
c) az alapítványt kezelő hatóság megjelölését; 
d) a vagyonérték megjelölését, ingó- vagy ingatlan vagyon, az utóbbinál 

a telekkönyvi és helyrajzi számok kitüntetésével, készpénz, értékpapírok, arany-
ezüstneműek stb. pontosan körülírva; 

é) az elhelyezési mód megjelölését; 
f ) az alapítvány biztosítására vonatkozó rendelkezéseket; 
g) az alapítvány kezelésére és jövedelmeinek felhasználására vonatkozó 

intézkedéseket ; 
h) az alapítónak ezen szakasz e\ f ) és g) pontjaira netalán tett fentartásait ; 
i) az alapítványt terhelő kikötéseket. 

20. §. 
Ha az alapító az alapítvány megtétele iránti akaratát bármily alakban 

kifejezte és a ezélt és vagyonértéket megjelölte, az alapítványi hatóság alapítólevél 
kiállítása nélkül is jogosítva van az alapítványt elfogadni. Ez esetben, valamint 
akkor is, ha a halálesetre szóló intézkedésben ez iránt rendelkezés nincs, az ala-
pítvány szervezetét (19. pont c), e), j), g) betűk) az alapítványi hatóság szabja meg 
és az alapító-okiratot maga állítja ki és ha alapítólevél van, de ez a 19. pontban 
megjelölt kellékeknek meg nem felel, a hiányokat pótolja. 

21. §. 
Az alapítványi hatóság, ha előbb nem tette, az alapítólevél kiállítása után 

azonnal írásban értesíteni köteles az alapítót és ha ez már életben nem lenne, 
ennek hagyatéki bíróságát arról, hogy az alapítványt elfogadta. Az alapítvány elfo-
gadása az alapítólevélre rávezetendő és a záradék az alapítványi hatóság elnöksége 
által aláírandó. 

22. §. 
Az alapítványok nyilvántartása. 

Az alapítványi levél két eredeti példányban állítandó ki. Az egyik példány 
az alapítványi hatóságnál biztos helyen megőrzendő, a másik a felettes alapítványi ható-
ságnak megőrzés és az ellenőrzés gyakorolhatása végett megküldendő. 

23. §. 
Az alapítványi hatóságok az alapítvány jogérvényes elfogadása után az 

alapítólevélnek két, a hatóság által hitelesítendő másolatát a püspökhöz felterjeszteni 
kötelesek, a ki az egyik példányt az e czélra készítendő alapítványi könyvben elhelyezi, 
a másik példányt 0 í^elsége, a király főfelügyeleti jogának gyakorolhatása végett a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjeszti. 

A püspöknél elhelyezett alapítólevelek külön borítékban megőrzendők és 
bekötendők akkép, hogy minden alapító-levél után egy ív üres papir illesztendő be, a 
melyre az alapítvány netaláni változásai feljegyzendők. 

24. §. 

Az alapítvány hovafordítása. 
Az alapítványoknak kezelése, biztosítása, gyiimölcsöztetése és jövedelmüknek 

mely czélokra fordítása tekintetében az alapító akarata szolgál zsinórmértékül. (Egy-
házi alkotmány 227. §.) 25 , 

Az alapítványi hatóság az alapítólevélben meghatározott feltételeket meg-
változtathatja, ha ez az alapítvány vagyonának fentartása vagy az alapítvány czéljának 
megvalósítása érdekében szükséges. 

26. §. 
Az alapítványi hatóság az alapítvány czélját megváltoztathatja, ha az a közjó-

val ellenkezik, ha megvalósítása lehetetlenné vált, vagy ha nyilvánvaló, hogy az a meg-
változott viszonyok között az alapító szándékának többé meg nem felel. 

A czél átváltoztatásában az alapító szándékát lehetőleg figyelembe kell venni. 
(Egyházi alkotmány 227. §.) 

27. §. 
Az alapítólevélben foglalt feltételek vagy az alapítvány czéljának megvál-

toztatásához szükséges, hogy a megváltoztatást az alapítványi hatóság indítványára 
a felsőbb alapítványi hatóság jóváhagyja. (Egyházi alkotmány 227. §.) 
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28. §. 
Az előző szakaszok szerint elrendelt változtatás hatálya megszűnik, a 

mint az eredeti rendelkezés megvalósítása ismét lehetővé válik. (Egyh. alkotni. 227 §.) 

29. §. 
Az eredeti rendelkezés visszaállítását az a hatóság rendeli el, a mely a 

megváltoztatást jóváhagyta. 
30. §. 

Ha az alapítvány czéljának megváltoztatása meg nem valósítható és ebből 
vagy más okból az alapítvány megszűnik, akkor az alapítvány vagyona, hacsak az 
alapító eziránt az alapítólevélben másként nem rendelkezett, az ágost. hitv. evang. 
egyházegyetemre száll. Az alapítványban történt minden változásról a püspök a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumot azonnal értesíteni köteles. 

31. §. 

Az alapítvány elhelyezése. 

Az alapítvány elhelyezésére nézve általában az egyházi alkotmány 231. §-ának 
rendelkezései irányadók. 

32. §. 
Az alapítványi tőkék az alapítványt kezelő egyháznak kölcsön nem adhatók. 

33. §. 
Az alapítvány készpénz vagyona csak ideiglenesen helyezhető el valamely 

közhitelű takarékpénztárban (Egyházi alkotmány 231. §.) 

34. §. 

Az alapítvány kezelése. 
Az alapítvány nem képezvén az egyház vagy iskola tulajdonát, az egyházi 

vagyontól elkülönítve kezelendő. Az alapítványi hatóság szigorúan felelős azért, hogy 
az alapítványnak akár tőkevagyona, akár jövedelmei más czélra, mint az alapítvány 
czéljaira, ne fordíttassanak. 

35. §. 
Az alapítvány vagyonát egyházközségekben és egyházmegyékben a gond-

nok, illetve pénztáros, a kerületek és az egyházegyetem hatósága alá tartozókat 
rendszerint a kerületi, illetőleg egyetemes pénztár kezeli. 

36. §. 
A hol az iskolák fentartására rendelt vagyon az egyházétól elkülönítve külön 

gondnok által kezeltetik, ott az iskolai ezélokra tett alapítványok az iskola gond-
noka által kezelendők. 

37. §. 
Az egyházi alkotmánynak az egyházi vagyon kezelésére, ellenőrzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezései (Egyházi alkotmány 225., 226., 228., 
229., 230., 231., 233., 239., 240., 241., 242., 243., 269. , 270., 271., 272., 273., 
274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 282., 284., 286., 287., 291., 293., 296., 
301. §§.) az alapítványok kezelésénél megfelelően alkalmazandók. 

38. §. 
Az esperes tartozik évi jelentésében az egyházmegye területén kezelt összes 

egyházközségi és egyházmegyei alapítványok elhelyezéséről és jövedelmeinek hová-
történt fordításáról az általa az egyházközségektől bekivánt adatok alapján jelentést 
tenni. Ezen jelentés az esperességi jegyzőkönyvbe foglalandó. 

39. §. 
0 Felsége a király főfelügyeleti jogának gyakorolhatása végett a püspök-

nek az egyházközségi, egyházmegyei, és egyházkerületi alapítványokra és azoknak 
kovafordítására vonatkozó jelentése évenként a kerületi jegyzőkönyvbe foglalandó. 

Az egyetemes egyház alapítványai állagáról és jövedelmei hovafordításáról 
az államkormány az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvéből értesül. 

40. §. 

Átmeneti intézkedések. 
A püspökök kötelesek ezen szabályrendelet hatálybelépte után az egyház-

kerületükben létező összes egyházközségi, egyházmegyei és egyházkerületi alapít-
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ványok összeírását elrendelni, és arról gondoskodni, hogy ezen összeírás mielőbb 112 
megtörténjék. A foganatosított összeírás alapján a létező alapítványok a püspök által 
ezen szabályrendelet 23. pontja értelmében vezetett alapítványi könyvbe^bevezetendők. 

41. §. 
A püspökök kötelesek arról gondoskodni, hogy a jelen szabályrendeletben 

az alapítványok elfogadására, az alapítólevelek kiállítására, nyilvántartására, kova-
fordítására, elhelyezésére, kezelésére és ellenőrzésére előírt rendelkezések a® létező 
alapítványokra nézve is jelen szabályrendelet hatályba lépésétől számított 3 éven 
belül végrehajtassanak. 

42. §. 
Az egyetemes közgyűlés a már létező alapítványok rendbeszedésénél a 

jelen szabályrendelet 32. pontja alól az alapítványi hatóság kérelmére a alapít-
vány teljes biztosításának feltétele mellett teljes vagy időleges felmentést adhat. 

43. §. 

A jelen szabály endelet 1905. évi október 1-én lép hatályba. A püspökök 
utasíttatnak, hogy a szabályrendelet életbeléptetéséről idejekorán gondoskodjanak. 

* 
* * 

A szabályrendelet a fenti szövegben véglegesen megállapíttatván, az egye-
temes közgyűlés Sztehló Kornél egyetemes ügyésznek a szabályrendeleti javaslat 
elkészítéseért köszönetét és elismerését fejezi ki. Egyúttal elrendeli az egyetemes 
közgyűlés, hogy a zsinati törvények hatályba lépte óta eddig alkotott összes egye-
temes szabályrendeletek, valamint az egyetemes közgyűlésnek a zsinati törvények 
életbe lépte előtt hozott és a zsinati törvények ellenkező határozmányai által hatá-
lyon kívül nem helyezett azon határozatai, a melyek akár az egyetemes egyházat 
kötelező elvi jelentőséggel bírnak, akár az egyetemes egyházat kötelező utasításokat 
foglalnak magukban, összegyűjtetvén, a zsinati törvények alakjában 1200 példányban 
kinyomattassanak és önköltségi áron egyházaink és egyesek rendelkezésére bocsát-
tassanak. Az e részben szükséges intézkedések megtételével Dr. Zsigmondy Jenő 
egyetemes főjegyző bizatik meg. 

113. (Zs.) Poszvék Sándor egyetemes főjegyző a jelen jegyzőkönyv 91. pontja alatt 
kapott utasítás folytán bemutatja és a gyűlés asztalára leteszi a dunáninneni, dunántúli és a tiszai 
egyházkerületek egyházi adózási viszonyaira vonatkozó részletes adatokat és kéri azokat dr. Zsig-
mondy Jenő egyetemes főjegyzőnek, mint a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekben 
kiküldött közös bizottság előadójának azzal kiadni, hogy a bányai egyházkerületből hiányzó ada-
tokat ő.közvetlenül szerezze be a bányakerületi püspök útján. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul véve, hogy a három egyházkerületre 
vonatkozó adatok együtt vannak, azokat az'1 indítványhoz képest dr. Zsigmondy Jenő 
egyetemes főjegyzőnek a közös bizottság elé terjesztés czéljából kiadja és őt megbízza, 
hogy a hiányzó bányakerületi adatokat is a püspök útján szerezze meg. 

114. (Zs.) Felolvastatott a jelen jegyzőkönyv 7. pontja alatt kiküldött zsinati bizott-
ság jegyzőkönyve, a mely szerint a bizottság kifejtvén, hogy az 1848 : XX. t -cz. végrehaj-
tása ügyében érkezett miniszterelnöki leiratban szükségesnek jelzett jog- és rendszabályok meg-
alkotása miatt a zsinat sürgős egybehívásátj szükségesnek nem tartja, miután ily szabályok 
alkotása az egyetemes közgyűlés hatáskörébe tartozik, egy egyetemes adóalap létesítése érde-
kében határozati javaslatot terjeszt elő, bejelentvén, hogy a maga kebeléből előadókat küldött 
ki oly czélból, hogy a zsinati törvények anyagát tanulmányozva, tegyenek jelentést a bizott-
ságnak arról, vájjon egyáltalán és mily irányban tartják szükségesnek a zsinati törvények 
módosítását és e czélból a zsinat egybehívását 

Az 1848: XX. t.-czikkben lefektetett elvek megvalósítása . tárgyában a 
magyarhoni két protestáns egyház közös bizottsága útján a m. kir. kormányhoz 
emlékiratot nyújtván be, a magyar királyi miniszterelnök 4972/M. E. I. szám alatt 
Budapesten 1894. évi október hó 20-án kelt leiratában foglalt nyilatkozat szerint, 
a magyar királyi kormány készségét jelenti ki az 1848: XX. t.-cz. 3-ik §-a alap-
ján felhozott anyagi igények kielégítését az országpénzügyi helyzetére való tekintettel 
foganatosítani és első sorban az egyháztagokon nyugvó elviselhetetlenül súlyos adó-
teher könnyítése czéljából a fentemlített emlékiratban jelzett módon és arányokban a 
törvényhozástól megfelelő állami segélyt kieszközölni, illetőleg gondoskodni arról, 
hogy egy ily tartalmú törvényjavaslat terjesztessék az országgyűlés elé. 

E segély kieszközlése és megadásának egyik feltételeként jeleztetetfc az is, 
hogy a két protestáns felekezet illetékes testületei által megalkottassanak azon 
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114—115. rendszabályok, a melyek az állam által nyújtandó segély igénybevételének és 
felhasználásának előfeltételeit képezik. 

Az ág. hitv. ev. egyház adózási viszonyait szabályozó törvényes rendel-
kezések az 1893. év február hava 10-ik napján kelt és O Felsége a király által 
1893. év márczius hava 18-án jóváhagyott és megerősített egyházi alkotmányban 
lefektetve lévén, és azoknak bármi irányú változtatása, avagy módosítása az állami 
segély elnyerése és igénybevétele esetében sem lévén szükséges: csupán ama rend-
és jogszabályok alkotandók meg, a melyek a fenti leirat szerint az állam által nyúj-
tandó segély igénybevételének és felhasználásának előfeltételeit állapítják meg. 

Minthogy pedig az egyházi alkotmány 145-ik §-a értelmében az egyház-
egyetemnek, mint a magyarországi ág. hitv. evang. egyház legfőbb önkormányzati 
testületének képviseleti és kormányzó hatósága az egyetemes közgyűlés, és ez az 
egyházi alkotmány 150-ik §-a f f ) pontja értelmében az egyházegyetemet érdeklő 
minden ügyben, mely más hatóság hatáskörébe nem tartozik, határozati és intézkedési 
joggal bír : ennek következtében az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy az e 
czélra nyerendő állami hozzájárulásból s esetleg más az egyetemes egyház rendel-
kezésére álló segélyforrásból az egyetemes közgyűlés kezelése és rendelkezése alatt 
egyetemes adóalapot létesít, a melynek rendeltetését az egyes egyháztagokon nyugvó 
elviselhetetlenül súlyos adóteher könnyítése képezi. 

Ebből az alapból minden olyan egyházközség, a mely rendes szükségletét 
a később megállapítandó feltételek mellett saját erejéből fedezni nem képes, segély-
ben részesül. 

Végül tudomásul veszi az egyetemes közgyűlés, hogy a bizottság a zsi-
nati törvények tanulmányozására és javaslattételére saját kebeléből előadókat küldött ki. 

115. (Zs.) Több elintézendő ügy nem lévén, egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak 
szíves fáradozásukért és kitartásukért, dr. Baltik Frigyes püspök az egyetemes felügyelőnek 
a tanácskozások odaadó, tapintatos és bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevében mon-
dott köszönetet, mire a gyűlés dr. Bal tik Frigyes buzgó imájával befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 4-ik pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

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

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

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

Poszvék Sándor s. k, 
egyházi egyetemes főjegyző. 

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

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

Händel Vilmos s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Glauf Pál s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 



L FÜGGELÉK. 
A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház 

theologiai tanügyi szervezete. 

I. Alapelvi ha t á roza tok . 
1. §. A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház alkotmánya, a theologiai 

főiskolai szervezetnek, tan- és vizsgálati rendszernek s a főiskolai hatóságok jogkörének, az 
egyházi alkotmányban lefektetett elvek szerint s az egyházkerületek meghallgatásával (Alk. 
194. és 221. §.) történő meghatározását az egyetemes közgyűlésre ruházván; e feladatát az 
egyetemes közgyűlés a jelen theologiai tanügyi szervezet megállapításával oldja meg. 

2. §. A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház kebelében s annak szol-
gálatában csak olyan theologiai főiskola állhat fenn és bírhat közérvényü vizsgálati jogosult-
sággal, a melyet az egyetemes közgyűlés egyetemes jellegűnek elfogadott és nyilvánított (Alk. 215. §.). 

3. §. Az egyetemes jelleggel való felruházás előfeltétele az, hogy a theologiai főiskola 
a jelen theologiai tanügyi szervezetnek megfeleljen. 

4. §. Az egyetemes jelleggel való felruházás, az illető egyházkerület előterjesztésére, 
az egyetemes közgyűlésnek erre vonatkozó határozatával történik. 

Az egyetemes közgyűlés, az egyetemes jelleggel való fölruházást, az előbbi 3. §. 
alapján, ha azt indokoltnak találja, megtagadhatja ; sőt az egyetemes jelleget a már létező 
theologiai főiskolától is elvonhatja, ha a megjelölt hiányokat (Szerv. 75. §. b) az illető fen-
tartó hatóság az arra kitűzött határidő lefolyása alatt nem pótolta. 

II. A theologia i fő iskola fe ladata és a lakjai . 
5. §. A theologiai főiskola feladata: a theologiának, mint elméleti és gyakorlati 

tudománynak, a szentírás, az ág. hitv. evang. egyház tanai, hitelvei és a tanszabadság elve 
alapján való önálló művelése ; s egyszersmind a magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén 
egyház számára alkalmas lelkészek, theologiai tanárok és középiskolai vallástanárok képzése 
(Alk. 216. és 220. §.). 

6. §. A theologiai főiskola lehet: 
a) theologiai fakultás; 
b) theologiai akadémia. 

a) Theologiai fakultás, 
7. §. A theologiai fakultás olyan egyetemi színvonalon álló s az egyetemi szak-

rendszer szerint szervezett theologiai tanintézet (Alk. 218. §.), melynek czélja a bölcsészeti és 
theologiai tudományok önálló művelése s e mellett a lelkészi hivatal gyakorlására szükséges 
ismeretek közlése. 

8. §. A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház a nélkül, hogy feladná 
a theologiai fakultás önálló szervezésére nézve az egyházi alkotmány 187. §-ában körvonalo-
zott jogá t : az 1848. évi XX. törvényczikkben kimondott egyenlőség és viszonosságból folyó-
lag fentartja igényét az iránt, hogy részére a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen orszá-
gos törvény alapján szerveztessék theologiai fakultás 

b) Theologiai akadémia. 
9. §. A theologiai akadémia négy évfolyammal bíró, szakrendszer szerint berende-

zett olyan theologiai főiskola, melynek első három évfolyamában kiválóan az elméleti theo-
logiai, a negyedik évfolyamban pedig kiválóan a gyakorlati theologiai tudományok adatnak elő, 
tekintettel a theologiai főiskola feladatát képező s e szervezet 5. §-ában kifejezett irányelvekre. 

10. §. A theologiai akadémiánál legalább négy rendes és két nyilvános rendkívüli 
tanár, közöttük legalább az egyik gyakorlott lelkészek közül alkalmazandó, s ezeken kívül a 
szükségesnek megfelelő számú kisegítő tanár. 

11. §. Az akadémiai jelleget a theologiai főiskola részére az egyetemes közgyű-
lés adja meg. 
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III. T a n a n y a g és a n n a k beosz tása . 
12. §. A theologiai akadémiában tanítandók: 
1. Előkészítő tárgyak: theologiai encyclopaedia, bölcsészet története, a vallás története, 

neveléstan, lélektan, héber nyelv, az írásmagyarázat elmélete, története, bibliai bevezetés. 
2. Exegetikai tárgyak: ó- és új-szövetségi írásmagyarázat, ó- és új-szövetségi bibliai 

theologia és Jézus élete. 
3. Történeti theologiai tárgyak: egyetemes és magyarhoni protestáns egyháztörténet, 

különös tekintettel a magyar protestáns egyházi irodalomra, dogmatörténet, symbolikával 
kapcsolatban. 

4. Rendszeres theologiai tárgyak: hittan és erkölcstan. 
5. Gyakorlati theologiai tárgyak: gyakorlati írásmagyarázat, homiletika, katechetika, 

liturgika, pastoralis (cura pastoralis és belmissio), egyházjog, az egyházi közigazgatás ismer-
tetésével, egyházi ének s az istentiszteleti nyelvek. 

I 3. §. Az előbbi szakaszban felsorolt tudományszakokból ezekkel párhuzamosan semina-
riumok tartandók az illető szaktanárok vezetése alatt oly czélból, hogy a hallgatók az önálló tudo-
mányos munkálkodásra ösztönöztessenek, annak helyes módszere iránt útbaigazítást nyerjenek 
s hivatásukra gyakorlatilag is képeztessenek. 

14. §. A tananyag beosztása, illetőleg a részletes tanterv megállapítása az egyes 
theologiai akadémiákra bizatik azon korlátok között, melyeket a tanczél által követelt helyes 
tanítási rendszer s e szervezetben megállapított vizsgálatok (Szerv. X.) képeznek. 

Ez utóbbi szempontból mindenik theologiai akadémia a saját hatáskörében megálla-
pított részletes tantervet, valamint az abban tett minden újabb változtatást köteles bemutatni 
az egyetemes theol. akadémiai bizottságnak, mely a jóváhagyásra nézve javaslatot tesz az 
egyetemes közgyűléshez. 

IV. Tanév , szünidő . 

15. §. A tanév minden theol. akadémiában szeptember 1-től június végéig terjedő 
tíz hónapból áll és két félévre oszlik, melyeknek választója a közbeeső január 31-ike. 

16. §. A tanévi szünidőn kívül, mely július és augusztus hónapokon át tart, az 
évközi szünetek: karácsony és húsvét ünnepi 14—14 nap s a két félév között 7 nap. 

V. K ö n y v t á r , t a n e s z k ö z ö k . 
17. §. Minden theol. akadémiának a tanárok és hallgatók használatára, a theol. 

szaktudomány czéljainak megfelelő szakkönyvtárral s lehetőleg olvasóteremmel, valamint álta-
lában mindazon taneszközökkel kell bírnia, melyek a theologiai szakoktatás czéljából okvet-
lenül szükségesek. 

18. §. Minden theologiai akadémiában egyezően rovatolt leczkekönyv, felvételi és 
vizsgálati anyakönyv, s szintúgy egyező szövegű bizonyítvány és elbocsátólevél-ürlap használandó. 

VI. Theo log ia i t aná rok , t aná r i kar , igazgató. 
a) Tanárok. 

19. §. A theologiai akadémiai tanárok lehetnek: nyilvános rendes, nyilvános rend-
kívüli és kisegítő tanárok. 

20. §. Rendes theologiai akadémiai tanárrá csak a szabályszerű (Szerv. 65. §.) 
theologiai tanári képesítéssel bíró egyén választható. 

21. §. A rendes theol. akadémiai tanárok fizetése, a tisztviselői fizetések rendezé-
séről alkotandó országos törvény irányelveinek tekintetbe vételével, s kapcsolatosan a feleke-
zeti középiskolai tanárok fizetésének rendezésével fog végleg szabályoztatni, mihelyt egyház-
egyetemünk az arra szükséges fedezettel, az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-án alapuló igényének 
megvalósúlása folytán rendelkezni fog. 

Addig ideiglenesen, a rendes theologiai akadémiai tanárok részére következő három 
fizetési fokozat állapíttatik meg : 

a) Az alapfokozatban a rendes tanári fizetés 3200 korona és lakásdíj 800 korona. 
b) A középfokozatban a, rendes tanári fizetés 3600 korona és lakásdíj 800 korona. 
c) A harmadik fokozatban a rendes tanári fizetés 4000 korona és lakásdíj 800 korona. 
Minden 10 szolgálati év betöltése után mindenik rendes tanár a következő magasabb 

fizetési fokozatba lép. 
Ez elvnek megfelelően osztandók be a most működő tanárok a három fokozatba, 

úgy azonban, hogy a ki esetleg nagyobb fizetést élvez, az abban meghagyandó. 
Az így megállapított fizetés minimumnak tekintendő, melynek leszállítása meg nem 

engedhető. 
22. §. A rendes és a rendkívüli theologiai akadémiai tanárok az egyetemes nyug-

díjintézetben a theologiai tanárok részére szabályrendeletileg meghatározott nyugdíjra jogosultak. 
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23. §. Rendkívüli tanárokul a theologiai akadémiai tanfolyamot szabályszerűen bevég-
zett oly lelkészjelöltek (Szerv. 60. §.) alkalmazhatók, a kik tudományos ismereteiket egyetemi 
tanulmányaikkal bővítették. 

A rendkívüli tanár évi fizetése 2400 korona és 400 korona lakpénz. E fizetés csak 
az újból alkalmazandókra nézve érvényes. 

24. §. A szükséghez képest alkalmazott kisegítő tanárok díjazását a kikötött munka 
arányában a fentartó hatóság állapítja meg. 

25. §. A theologiai tanárt az arra jogosított hatóság (Sz. 72. §. b), 82. és 85. §.) 
választja ; tanszékében való véglegesítéséhez azonban az egyetemes közgyűlésnek tudomásul 
vétele szükséges (Alk. 198. §.). 

26. §. A tanárok kötelesek az előadásokat a megszabott időben pontosan megtar-
tani s oda törekedni, hogy a hallgatók tudomány szomj a felköltessék s kielégíttessék ; hogy 
azok munkakedve s megszakítás nélkül való tanulmányozásvágya a tanár jó példájában s 
útmutató készségében növekvő táperőt nyerjen. 

Papi jellemképzés szempontjából a tanár legyen maga is teljes, önálló keresztyén 
jellem, egyház és haza iránti szeretetben a nevelésére bizott if jaknak méltó mestere. 

b) Tanári kar. 
27. §. Az ugyanegy theol. akadémiánál működő tanárok együttesen képezik a theol. 

akadémia tanári karát, melynek élén az igazgató (dékán) áll. 
A tanári kar a szükséghez képest értekezleteket tart, melyekből az igazgatóhoz 

bejelentendő akadályozó ok nélkül egy tanár sem maradhat el; megállapítja az igazgató elő-
terjesztése szerint az akadémia évi jelentését ; ítél a hallgatók fegyelmi ügyeiben (Szerv. VIII,); 
javaslatokat készít a jótétemények és ösztöndíjak kiosztására nézve; az egyetemes theologiai 
akadémiai bizottságba képviselőjéül egy tagot választ (Szerv. 74. §.). 

A tanári kar egyéb jogait és feladatát az akadémia külön szabályzata állapítja meg. 

c) Igazgató (dékán). 
28. §. A theol. akadémiai igazgatóját (dékán) a fentartó hatóság választja a rendes 

tanárok sorából három évre. 
Az igazgató elnököl a tanári kar gyűlésein és értekezletein ; hivatalból tagja az 

egyetemes theol. akadémiai bizottságnak; vezeti az akadémia belügyeit; ellenőrzi a tanrend 
megtartását; intézkedik a fegyelem fentartása czéljából; végrehajtja a jogérvényes határoza-
tokat és hatósági intézkedéseket. 

Az igazgató részére évi díj jár , melyet a fentartó hatóság állapít meg. 

VII. Theo log ia i akadémia i ha l lga tók . 

29. §. Theologiai akadémiai hallgatónak felvétetik azon magyar állampolgár szü-
lőktől származott, esetleg honosított ág. hitv. evang. ifjú, a ki valamely hazai középiskolában, 
a latin és görög nyelvből is sikerrel letett érettségi vizsgálati bizonyítványnyal bír s közható-
sági orvosi bizonyítványnyal igazolja, hogy egészséges, munkabíró s feltűnő testi hibában és 
fogyatkozásban nem szenved. 

A felvétel rendszerint a tanév elején történik, de lehető évközben is abban az eset-
ben, ha a hallgató más theologiai akadémiából szabályszerű elbocsátó-levél mellett (Szerv. 32. §.) 
lép á t ; vagy ha a tanfolyamot kénytelen volt ideiglenesen megszakítani, a mikor azonban 
elfogadható módon igazolni tartozik, hogy a megszakításnak mi volt az oka, s hogy a közbe-
eső időt hol és miként töltötte. 

30. §. A hazai tudomány-egyetemek valamelyikének bölcsészeti (nyelv- és történet-
tudományi) fakultásán két félévnél többet végzett jelentkező legfeljebb csak a második évfo-
lyamra vehető fel. 

A ki a hazai tudomány-egyetemek bármelyik fakultásáról az első félév folyamán 
jelentkezik, az a theologiai akadémia második semesterébe fölvehető, de utólagosan az első 
félév tantárgyaiból colloquálni köteles. 

Ha ily jelentkező nem tett a latin vagy a görög nyelvből érettségit: míg e hiányt 
nem pótolja, addig csak rendkívüli hallgató lehet. 

31. §. A külföldi egyetemeken töltött időből a theologiai akadémiai négy évfolyamba 
legfeljebb egy év számítható be, oly feltétel mellett azonban, hogy a hallgató a megfelelő 
évfolyam tantárgyaiból vizsgálatot tenni köteles. Ez egyetemek látogatása kiváltképen a négy-
évi tanfolyam befejezése után ajánlatos és óhajtandó. 

32. §. A theologiai akadémiák egyikéből a másikba a tanév vagy az első félév 
végén a hallgató átléphet, a mikor azonban leczkekönyve s az illető vizsgálati bizonyítványa 
mellett, elbocsátó-levelet tartozik felmutatni azon theologiai akadémia igazgatójától, melyből kilépett. 

33. §. Rendkívüli hallgatóul fölvehető a theologiával való foglalkozásra kellő elő-
ismeretekkel bíró bármely származású olyan egyén, a kit e tudomány iránt való érdeklő-
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dés vonz valamely tantárgy hallgatására, — valamint a más hitvallású egyházból áttért 
lelkész. 

A rendkívüli hallgatóul fölvett áttért lelkész, a nyert engedély szerint, vizsgálatot 
is tehet; ellenben a többi rendkívüli hallgató az előadások látogatásán kívül más jogban 
nem részesül. 

A fegyelmi szabályok egyébként a rendkívüli hallgatóra nézve is érvényesek. 

VIII. Fegye lem. 
34. §. A theol. akadémiai hallgatók elsőfokú fegyelmi hatósága az akadémiai tanári 

kar, mely, élén az igazgatóval, a fegyelmi jognak atyai szigorral és gondossággal való gya-
korlásáért felelős. 

35. §. E fegyelmi jog kiterjed a hallgatónak nemcsak az akadémia körén belül 
megtartandó tanulmányi rendjére, szorgalmára és magaviseletére, hanem azonkívül otthoni 
házirendjére, erkölcsi és társadalmi életére is. 

36. § Az akadémiai hallgató köteles az igazgatónak és tanárnak, ezeknek a jelen 
Szervezet 26 §-ából folyó s azzal megegyező irányú fegyelmeztetését, esetleg rendreutasítását 
fiúí engedelmességgel és tisztelettel fogadni és követni. 

37. §. Az akadémiai hallgatók, a theol. akadémia feladatával (Szervezet 5. §.) össz-
hangzó czélból, a tanári kar tudomásával szabadon társulhatnak, de nemzetiségi vagy politikai 
irányú egylet alakításától tiltatnak. 

38. §. E fegyelmi határozatok s esetleg az akadémiának ezek keretében alkotott 
külön házirendje, mindenik hallgatóra nézve, az akadémiába történt felvétel által önként vál-
nak kötelezővé. 

39. §. A fegyelem ellen való vétség fegyelmi büntetést von maga után, melynek 
fokozatai a vétség nagyságához mérten a következők : 

a) igazgatói megintés; 
b) a tanári kar által kimondott megintés; 
c) a tanári kar határozatával való eltávolítás ; 
d) ítéletileg kimondott kizárás, mely kihirdetés előtt az illetékes főhatósághoz beje-

lentendő s csak ennek jóváhagyása után válik jogérvényessé. 
40. §. A jogérvényessé vált kizárás, az ennek indokául szolgáló vétség jelzése mel-

lett, a hallgató leczkekönyvébe beírandó. 
41. §. Az ekként kizárt theologus folyamodhatik valamely más theol. akadémiába 

való fölvételért az egyetemes theol. akadémiai bizottsághoz, melynek engedélye alapján más 
theol. akadémiába felvehető; ellenben ha e bizottság a folyamodványt elutasítja, ez esetben 
az illető kizártnak tekintendő az összes theol. akadémiákból. 

IX. Co l loqu ium. 
42. §. A rendes hallgató köteles az első három félév végén az összes kötelezett 

tantárgyakból colloquálui. 
E colloquiumok eredményét, valamint az előadások látogatásában tanúsított szorga-

lom fokát az illető szaktanár a hallgató leczkekönyvébe bejegyzi : még pedig a colloquiumot 
jeles, jő, elégséges, elégtelen, a látogatást szorgalmas, rendes, változó, hanyag érdemjegyek szerint. 

43. §. A ki a második félév végén valamely kötelező tantárgyból elégtelenül col-
loquált, az a következő tanév elején javító colloquiumra köteleztetik. 

44. §. A kinek ezen javító-colloquiuma elégtelen marad, vagy a ki a másik félév 
végén két vagy több kötelező tantárgyból elégtelenül colloquált, azon hallgató az első évfolyam 
megismétlésére utasítandó s a második évfolyamra csak sikeres colloquiumok alapján vehető fel. 

45. §. Ha az első évfolyamot megismételt hallgató a harmadik félév végén köteles 
colloquium akalmával valamely kötelező tantárgyból elégtelen osztályjegyet kap, azt a szak-
tanár által kitűzött időben kijavítani tartozik, s addig alapvizsgálatra nem bocsátható. 

X. Theo log ia i a k a d é m i a i v izsgála tok . 
a) A vizsgálatokról általában. 

46. §. Mindenik vizsgálat abban a theologiai akadémiában teendő, melyben a theo-
logus a vizsgálatot közvetlenül megelőző félévet hallgatta. 

47. §. A vizsgálat eredményét a vizsgáló-bizottság a szaktanár véleményének meg-
hallgatásával állapítja meg. Az érdemfokozat: jeles, jó, elégséges, elégtelen; s a három első 
érdemfokozatnál sikeres, a negyediknél ellenben sikertelen a vizsgálat. 

Az erkölcsi viselet: jó vagy szabályszerű. 
48. §. A ki a vizsgálat alkalmával egy tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot, 

vagy a ki a rendes vizsgálatról elfogadható ok miatt elmaradt, az a vizsgáló-bizottság által 
kitűzött határidőben javító-, illetőleg pótló vizsgálatot tehet. 
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A ki két vagy több tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot, valamint az is, a 
kinek javító vizsgálata nem sikerült, vagy a ki a vizsgálattól igazolatlanul elmaradt : a rendes 
időben egész vizsgálatot tartozik tenni. 

49. §. Minden vizsgálat csak egyszer ismételhető. A kinek vizsgálata tehát másod-
szor is sikertelen, az, mint a theologiai pályára képtelen, végkép elutasítandó. 

50. §. Minden vizsgálat eredményéről megfelelő anyakönyv vezetendő s a megvizs-
gált részére bizonyítvány állítandó ki. 

b) Alapvizsgálat. 
51. §. A theologiai alapvizsgálat szóbeli vizsgálat s a második évfolyam, vagyis a 

negyedik félév végén teendő s tárgyai : theologiai encyclopaedia, a bölcsészet története, neve-
léstan s története, egyetemes és magyar protestáns egyháztörténet. 

52. §. Az alapvizsgálati bizottság elnöke a theol. akadémia igazgatója s tagjai a 
szaktanárok. 

53. §. A theol. akadémia harmadik évfolyamába csak azon hallgató vehető fel, a ki 
az alapvizsgálat sikeres letételéről szabályszerű bizonyítványt mutat fel. 

Ily bizonyítvány nélkül feltételes felvételnek nincs helye. 

c) Theologiai szakvizsgálat. 
54. §. A theol. szakvizsgálat a harmadik évfolyam végén tartatik s czélja, hogy a 

hallgató elméleti theologiai szakképzettségének befejezett egészéről tegyen tanúbizonyságot. 
A szóbeli szakvizsgálat tárgyai : ó- és új-szövetségi exegesis s a rendszeres theologia. 

írásbeli dolgozatra : exegetikai tételt kap a jelölt. 
55. §. A szakvizsgálati bizottság elnöksége: a pozsonyi egyetemes theol. akadémiá-

nál, évenkint váltakozva, a dunáninneni és a bányai egyházkerületi elnökség, esetleg maga a 
püspök ; a soproni egyetemes theol. akadémiánál a dunántúli egyházkerületi elnökség, esetleg 
maga a püspök; az eperjesi egyetemes theol. akadémiánál a tiszai egyházkerületi elnökség, 
esetleg maga a püspök; tagjai pedig az illető theol. akadémiai tanárok. 

56. §. A szakvizsgálat sikeres letétele a hallgatót arra jogosítja fel, hogy a theol. 
akadémia negyedik évfolyamába léphessen át, mint rendes hallgató. 

d) Lelkészjelöl ti vizsgálat. 
57. §. A theol. akadémiai négy évfolyam szabályszerű befejezése után, a negyedik 

évfolyam végén, lelkészjelölti vizsgálat tartatik. 
A szóbeli vizsgálat tárgyai: komiletika, katechetika, liturgika, cura pastoralis és 

belmissio, egyházjog, tekintettel a magyar evang. egyházi közigazgatásra. 
Ezt megelőzőleg otthon készítendő írásbeli dolgozat: egyházi beszéd, részben magyar 

s részben azon istentiszteleti nyelven, a melyen a vizsgálatot tevő jelölt lelkészi szolgálatot 
képes és óhajt teljesíteni. 

58. §. Más hitvallású keresztyén egyházból áttért lelkésznek, lia e szervezet 33. §-a 
szerint már előzőleg rendkívüli hallgató volt: az illető theol. akadémia tanári karának, egyéb-
ként pedig valamely egyházkerület püspökének ajánlata alapján az egyetemes theol. akadémiai 
bizottság megengedheti, hogy a theol. akadémiai négy évi tanfolyam hallgatása nélkül tegyen 
lelkészjelölti vizsgálatot, mely ily esetben csupán a felekezeti lelkészre nézve sajátlagosan s 
elengedhetetlenül szükséges ismeretekre szorítkozhatik. 

Az ily lelkészjelölt is szabályszerű hivány birtokában felavatandó. (Szerv. XI.) 
59. §. A lelkészjelölti vizsgálat megtartására az egyetemes közgyűlés, tekintettel a 

három theol. akadémiára, ugyanannyi osztályból álló lelkészjelölt-vizsgáló-bizottságot választ évenkint. 
E bizottsági osztályok tagjai a pozsonyi theol. akadémiára nézve részben a bányai 

és részben a dunáninneni, a soproni theol. akadémiára nézve a dunántúli, az esperjesi theol. 
akadémiára nézve a tiszai egyházkerületből választatnak. 

Az elnöklés jogát a pozsonyi akadémiára nézve illetékes bizottságban az illető két 
egyházkerület elnöksége évenkint váltakozva, a soproni akadémiánál a dunántúli, az eperjesi 
akadémiánál pedig a tiszai egyházkerületi elnökség gyakorolja. 

. 60. §. A ki a lelkészjelölti vizsgálatot sikerrel megállotta, az a vizsgáló-bizottság 
által megállapított s kiadott bizonyítványnyal lelkészjelölt jelleget nyer. 

XI. Lelkészi felavatás. 
61. §. A lelkészjelölt, mihelyt bármely egyházkerületnek lelkészválasztási szabály-

rendelete értelmében hiványt kapott, jogosult a lelkészi felavatásra. 
62. §. Lelkészi felavatásért, a hiványnak, valamint a lelkészjelölti jelleget igazoló 

bizonyítványnak bemutatása mellett, az illetékes püspökhöz kell folyamodni. 
63. §. A lelkészi felavatás teljesítésére azon püspök (Alk. 133. §.) illetékes, a kinek 

egyházkerülete köréből a felavatandó hiványa származik. 
14 
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64. §. A felavatásról, mely az eddigi jogszokás szerint történik, az illetékes püspök 
a felavatott részére okmányt állít ki, mely egyetemes érvénynyel bír. 

XII. Theologia i tanár i képesí tés. 

65. §. A theologiai tanári képesítésre nézve az 1888. évi egyetemes közgyűlés által 
(Jegyzőkönyv 18. p.) megállapított szabályzat, e Szervezettel összhangzásba hozva, újabb intéz-
kedésig ezentúl is érvényben marad s ez a következő : 

1. A magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyház theol. tanárjelöltjeinek megvizsgá-
lására egyetemes theol. tanárvizsgáló-bizottság alakíttatik. 

2. Az egyet, tanárvizsgáló-bizottság elnöke az egyetemes felügyelő, tagjai a püspökök 
és kerületi felügyelők, továbbá a pozsonyi és eperjesi egyetemes theologiai akadémiák minden 
rendes tanára. 

3. A theologiai tanári vizsgálatok mindig az egyetemes gyűlés helyén és alkalmá-
val tartatnak. 

4. Ezen vizsgálatra bocsáttatnak: theologiai, illetőleg bölcsészeti pályavégzett, fedd-
hetetlen erkölcsi életű, magyarhoni ág. hitv. ev. polgárok, a kik a lelkészjelölti vizsgát jó 
sikerrel letették, tanulmányaikat egyetemen folytatták és már esetleg segédlelkészi, lelkészi, 
theol. akadémiai magántanári alkalmazást nyertek s magukat valamely szakból theol. tanárrá 
óhajtják képesíttetni. 

5. A vizsgálat írásbeli és szóbeli. 
6. A vizsgálatra jelentkezők okirataikat, latin nyelven írott önéletrajzuk kíséretében 

a vizsgáló-bizottság elnökénél nyújt ják be. 
7. A vizsgáló-bizottság elnöke az okmányokat a theol. akadémiák egyikének (a 

melyhez az illető alkalmazási viszonyban nincs) tanári karához teszi át véleményadás s ked-
vező ítélet esetén az írásbeli vizsga thémáinak kitűzése végett. A tanári kar véleményét, eset-
leg a kitűzött thémákat felterjeszti az elnökhöz. 

8. Az írásbeli vizsgálatra a jelentkező az elnök útján két feladatot kap : egyiket a 
paedagogiai tudomány köréből, főleg a felsőbb szakképzésre való tekintettel; a másikat saját 
tudományszaka köréből. Több tudományszakra való kiképesíttetés esetén a paedagogikain kívül 
annyi feladatra készít dolgozatot, a hány szakra kívánja magát képesíttetni. A használt for-
rások, szerzőre, műre, kötetre és részekre való hivatkozással, idézendők a dolgozatban. 

9. Az írásbeli dolgozatok beadásának határidejét a feladatokat kitűző tanári kar 
ajánlatára és az illető tanárjelölt kérelmének tekintetbe vételével az elnök állapítja meg. 

10. A munka megbirálásával a thémákat kitűző tanári kar, illetőleg annak kebelé-
ben a szaktanárok bízatnak meg, kiknek a birálatra két hónapi idő engedtetik. A bírálat 
eredményéről a tanári kar az elnököt értesíti. 

11. Kedvező birálat esetén az elnök a jelöltet meghívja szóbeli vizsgálatra. 
12. A szóbeli vizsga tárgyai : neveléstan, tekintettel főleg a felsőbb oktatásra és 

a választott szaktárgy (szaktárgyak) a segédtudományokkal. 
13. A szóbeli vizsgán vizsgálók az illető szaktanárok, kik a thémát kitűzték s a 

munkákat megbírálták, de kérdéseket a bizottság más tagjai is tehetnek. 
14. A ki a szóbeli vizsgálatot is megállotta, az leteszi az egyetemes theol. aka-

démiai tanári esküt és theol. tanári oklevelet kap. 
15. Ha a tanárjelölt visszavettetik, a vizsgálat ismétlését egy év múlva még egyszer 

s utoljára kérelmezheti. 
16. A vizsgáló tanárok költségei, a mennyiben csak mint ilyenek utaznának az 

egyetemes gyűlés helyére, az egyetemes pénztárból megtéríttetnek. 
66. §. Theologiai tanári eskü : Én esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú 

és Szentlélek egy igaz Isten, hogy mint ágostai hitvallású evangelikus keresztyén theologiai 
tanár, egyházamnak az Isten igéjében gyökerező és a symbolikus könyvekben kifejezett tanait 
és hitelveit igazán vallani, tanítani, védelmezni és hirdetni fogom ; magyarhoni evang. egy-
házunk törvényes önkormányzati jogához és zsinati alkotmányához, — valamint a királyhoz, 
magyar hazámhoz és ennek alkotmányához tántoríthatlanul hű maradok; magamra vállalt theol. 
akadémiai tanári kötelességemet minden irányban buzgón teljesíteni, kartársaimmal, békésen 
és egyetértőleg közreműködni s a theol. akadémiai hallgatókat az egyház és a haza iránt való 
hűségben és szeretetben képezni lelkiismeretesen igyekszem. Isten engem úgy segéljen. Amen. 

XIII. Val lás tanár i képesítés. 

67. §. A középiskolai vallástanári képesítés, az 1899. évi egyetemes közgyűlés hatá-
rozata (Jegyzőkönyv 33. p.) alapján, a lelkészvizsgáló-bizottság hatáskörébe tartozik. 

68. §. A vallástanári vizsgálatra bocsáttatnak : a lelkészjelöltek (Szerv. 60. §.), 
továbbá a segéd- és helyettes lelkészek. 

A rendes lelkészek a vallástanári vizsgálat alól mentesek (Alk. 214. §.). 
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69. §. A vallástanári vizsgálat tárgyai: a nevelés- és tanítástan, továbbá a bibliai 
bevezetés, egyháztörténet, hittan és erkölcstanból merített egyes kérdéseknek colloquiumképen 
való megfejtése. 

70. §. A vizsgálat sikere esetében a tanárjelölt valldstanári oklevelet kap. melyet 
az illető egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság ír alá. 

XIV. A theologiai akadémia k o r m á r ^ z a t a . 
71. §. A theologiai akadémia elsőfokú hatósága a fentartó hatóság, másodfokú ható-

sága pedig az egyházegyetem (Alkotm. 215. §.), illetőleg az egyetemes közgyűlés (Alkotni, 145. §.). 
Ha az egyházegyetem egyszersmind fentartó hatóság is, akkor mindkét fokú kor-

mányzati jog az egyetemes közgyűlést illeti. 

a) A fentartó hatóság jogköre. 
72. §. A fentartó hatóság: 
a) megállapítja a theologiai akadémia évi költségvetését s gondoskodik a fedezetről ; 
b) megválasztja a részére fentartott jog alapján (Sz. 83. és 87. §.) az illető taná-

rokat és az igazgatót (dékán) ; 
c) kiosztja a tanári kar javaslata alapján a jótéteményeket és ösztöndíjakat; 
d) végrehajtja a főhatósági intézkedéseket a végből, hogy az akadémia egyetemes 

jellegének s a jelen Szervezetnek megfelelő irányban működjék és fejlesztessék ; 
e) e kormányzati jogok gyakorlásának módjára nézve szabályzatot alkot, mely jóvá-

hagyás végett az egyetemes közgyűléshez terjesztendő. 

b) A főhatóság jogköre. 
73. §. A másodfokú főhatósági kormányzatra hivatott egyetemes közgyűlés, e kor-

mányzat czéljából egyetemes theologiai akadémiai bizottságot szervez, mely a theologiai akadé-
miák szervezeti ügyeiben az egyetemes közgyűlésnek véleményező közege ; egyébként pedig 
átruházott joggal kormányzó szerve, — mindenik theologiai akadémiára egyiránt kiter-
jedő jogkörrel. 

74. §. Az egyetemes theologiai akadémiai bizottság tagjai, az egyetemes felügyelő 
elnöklete alatt hivatalból: a püspökök és egyházkerületi felügyelők, valamint az akadémiák 
igazgatói (dékán) ; továbbá az egyetemes közgyűlés által az egyházkerületekre való tekintettel 
hat évre választott két-két tag és mindenik theologiai akadémia tanári kara által saját kebe-
léből szintúgy hat évre választott egy-egy tanár. 

A pozsonyi theologiai akadémiára nézve a 89. §. értelmében a bizottság tagja, a 
fennálló szerződés alapján választott pozsonyi 8 képviselő is. 

75. §. Az egyetemes theologiai akadémiai bizottság jogköre: 
a) ellenőrzi az összes theologiai akadémiák beléletét s felügyel a tanrendre, külö-

nösen pedig arra, hogy mindenik akadémia e Szervezet határozmányait megtartsa s a társ-
akadémiákkal karöltve s egy czélra törekedve teljesítse az egyházegyetem szolgálatában hivatását; 

b) a theologiai akadémiánál netán tapasztalt hiányokat közli az illető fentartó ható-
sággal s azok pótlására határidőt tűz ; sikertelenség esetében pedig a szükséges intézkedés 
megtétele czéljából javaslatot tesz az egyetemes közgyűléshez ; 

c) a theologiai akadémiák állapotáról és működéséről, az igazgatók által beszolgál-
tatandó adatok és a saját tapasztalatai alapján az egyetemes közgyűléshez évi jelentést tesz ; 

d) a theologiai tanrendszerben kívánatosnak mutatkozó módosításokra nézve meg-
hallgatja a theologiai akadémiák tanári karait s ennek folytán indokolt javaslatot készít és 
terjeszt az egyetemes közgyűléshez; 

e) a hallgatók fegyelmi ügyeiben utolsó fokon ítél (Szervezet 51. §.) ; 
f ) általában, mint kormányzó hatósági szerv, intézkedik mindazon ügyekben, melyeket 

e Szervezet hatáskörébe utal. 

XV. A theologiai t a n ü g y i Szervezet a lka lmazása a létező theo log ia i 
fő i sko lák ra . 

76. §. A Sopronban és Eperjesen létező mindkét theologiai főiskola, a magyarhoni 
ág. hitv. evang. keresztyén egyház Pozsonyban levő egyetemes theologiai akadémiájával egyen-
rangú és egyetemes jellegű theologiai akadémiának nyilváníttatik. 

E theologiai akadémiák neve: a) A soproni egyetemes theologiai akadémia ; illetőleg 
b) Az eperjesi egyetemes theologiai akadémia. 

77. §. Mind a három theologiai akadémia ezen Szervezet határozmányaival össz-
hangzásba hozandó. Különösen pedig a soproni akadémia négyévi tanfolyamává kiegészítendő 
s a 14. §. rendelkezése szerint megállapítandó új tanrend, lehetőleg már e Szervezet jogérvényre 
emelkedésének tanévétől kezdve, mindenik akadémia által behozandó és megtartandó. 

78. §. A három theologiai akadémiában a tanszékek új berendezésére nézve külön-
külön következők határoztatnak : 

17* 
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a) A pozsonyi egyetemes theologiai akadémia. 
79. §. A pozsonyi egyetemes theol. akadémiának eddigi jogviszonyát, mely az egyház-

egyetem és a pozsonyi egyházközség között fennálló szerződésen nyugszik, ezen Szervezet 
érintetlenül hagyja. 

Ezen akadémiánál a tanári székek létszáma változatlan marad. 

b) A soproni egyetemes theologiai akadémia. 
80. §. A soproni egyetemes theologiai akadémiánál meglevő négy rendes tanári szék 

mellé két nyilvános rendkívüli tanári szék rendszeresíttetik, egyenkint 2800 korona javadalom-
mal (Szerv. 23. §.). 

81. §. A négy rendes tanári szék eddigi javadalmának (14,810 korona), e Szervezet 
23. §-a értelmében való kiegészítésére szükséges 4390 korona és a két rendkívüli tanári 
javadalom fedezetére szükséges 5600 korona, együtt 9990 korona az egyházkerületek állam-
segélyéből e czélra egyenlő arányban levont hányadból (Szerv. 86. §.) tétetik folyóvá a soproni 
egyetemes theologiai akadémiának. 

82. §. Ez akadémia egyik rendes tanárának és a két nyilvános rendkívüli tanárnak 
választási joga átruháztatik az egyetemes theologiai akadémiai bizottságra. 

c) Az eperjesi egyetemes theologiai akadémia. 
83. §. Az eperjesi egyetemes theologiai akadémiánál meglevő 3 rendes tanári szék 

mellé egy rendes és két nyilvános rendkívüli tanári szék állíttatik fel, a szabályszerű java-
dalommal. (Sz. 21. és 23 §§.) 

84. §. Az ott meglevő 3 tanári szék eddigi javadalmának (9600 korona), a Szer-
vezet 21. §-ának megfelelő kiegészítésére szükséges 4800 korona, — valamint az újonnan 
rendszeresített negyedik rendes tanár teljes javadalmára (4800 K) és a két nyilvános rend-
kívüli tanári javadalomhoz költségvetésileg rendelkezésre álló 900 koronának a szükségelt 5600 
koronáig kiegészítésére hiányzó 4700 korona (Szerv. 23. §.), együtt 14,300 korona, az egy-
házkerületek államsegélyéből e czélra egyenlő arányban levont hányadból (Szerv. 86. §.) tétetik 
folyóvá az eperjesi egyetemes theologiai akadémiának. 

85: §. Ez akadémia két rendes tanárának és a két rendkívüli tanárnak választási 
joga átruháztatik az egyetemes theologiai akadémiai bizottságra. 

d) Az egyházkerületek járuléka. 
86. §. Az egyetemes theologiai akadémiák ilyetén újjászervezéséhez hiányzó 

(9990+14300) 24,290 korona fedezetéül az egyházkerületek, az 1905. évi állami költségvetési 
törvényben felemelt államsegély új szaporulatából egyenkint 6072 K 50 fillért tartoznak 
évenkint az egyetemes pénztárba beszolgáltatni. 

87. §. Ha a theol. akadémiák újjászervezésére szükséges s az előbbi szakaszban 
megjelölt pénzfedezet valamely előre nem látható okból nem állna az egyházegyetem, illetőleg 
az egyházkerületek rendelkezésére, abban az esetben a soproni és az eperjesi egyetemes theol. 
akadémiánál fedezetlenül maradó szükségletről a dunántúli, illetőleg a tiszai egyházkerület 
volna köteles gondoskodni. 

e) Az egyetemes theologiai akadémiai bizottság jogkörének kiterjesztése. 
88. §. A három theologiai akadémiának, e Szervezettel egyező egységes főhatósági 

kormányzatával, az 1902. évi egyetemes közgyűlés által választott s tényleg működő egye-
temes theologiai akadémiai bizottság bizatik meg. 

E végből a bizottság kiegészíttetik a soproni és az eperjesi egyetemes theologiai 
akadémiák igazgatóival (dékán) s e két akadémia tanári karai által választott egy-egy 
tanártaggal. 

89. §. A pozsonyi egyetemes theol. akadémia belügyeit az egyetemes theol. akadé-
miai bizottság továbbra is ugyanazon szervezetében intézi, melyet az egyházegyetem és a 
pozsonyi egyházközség közt fennálló szerződés megállapított. 

XVI. Á tmene t és életbelépés. 
90. §. E Szervezet a theologiák mind a négy tanfolyamú hallgatóira nézve már 

azon tanévben is jogérvényes, a melynek folyama alatt életbe lép. 
Átmenetileg azonban az első tanévi alap- és szakvizsgálatok nem terjedhetnek ki 

azon tantárgyra, mely esetleg nem adatik elő. E netán kimaradó tantárgy, az illető hallga-
tókra nézve, a következő évi magasabb fokú vizsgálat tárgyai közé felveendő. 

Az első átmeneti tanév végén, a negyedéves hallgatók előbb a szakvizsgálatot s 
aztán a lelkészjelölti vizsgálatot teszik, a külön-külön meghatározott (Szerv. 54. és 57. §.) 
tantárgyakból. 

91. §. A theol. tanügyi Szervezet azon naptári évet követő iskolai év kezdetével 
lép életbe, a mely naptári évben a theologiai akadémiák fentartására a 86. §. értelmében 
szükséges pénzösszeg az egyetemes pénztárba befoly. 



II. FUGGELEK 
A népiskola vallástanítási terve. 

A népiskolai vallástanítás czélja és tananyaga általában. 
1. Czél. A népiskolai vallástanítás által evangeliumi szellemtől áthatott oly egyház-

tagokat kell nevelni, kiknek Isten folyton szemük előtt s szivökben van, s kik Isten iránt 
érzett szeretetből örömmel teljesítik az ő parancsolatait, gyakorolják a felebaráti szeretetet, 
cselekszik a jót és kerülik a bűnt. 

A vallástanítás vezesse be a gyermeket a Szentírás ismeretébe, értesse meg vele az 
ág. h. ev. egyház tanait s kedveltesse meg az egyház, főkép a magyar evang. egyház intéz-
ményeit, hogy majdan az iskola falain kívtil is szívesen olvassa szent könyvünket, buzgón 
részt vegyen a gyülekezet istentiszteletében és társadalmi életében s legyen egyházának hit-
ben állhatatos s szeretetben munkás tagja . 

2. Anyag. A vallástanítás a n y a g a : történet, tan, imádság és ének. A történet 
részint bibliai, részint egyháztörténet. A bibliai történetekhez csatlakozik tantárgyul a bibliai 
olvastatás és bibliaismertetés. A tan az egyház tana, a mint az a katechismusban röviden 
összefoglalva található. Ének és imádság minden fokon és minden évfolyamban előfordul A 
történetet és az egyház tanát azonban akkép kell az egyes csoportok között felosztani, hogy 
a legalsóbb fokon a kisebb tanulók felfogásának inkább megfelelő bibliai történetek nyúj tsák 
a tananyagot ; a már érettebb felfogást és gondolkodást feltételező rendszeresebb katechismusi 
tanítás pedig a legfelső fokra jusson. 

A) Az osztatlan (egy tanítóval bíró) elemi népiskola vallástanítási terve. 

HVCiaDLcLe23.1xa.pi t a n f o l y a m . 

Az egy tanítóval bíró elemi népiskola hat osztálya a vallástanításban három csoportba 
vonandó össze. Az első csoportot képezi az I. és II., a második csoportot a III. és IV., a 
harmadik csoportot az V. és VI. osztály. 

1. C S O P O R T : I. E S II. OSZTÁLY. 
(Hetenként 3 félóra.) 

Az első csoport vallási oktatása által főkép vallásos érzelmeket törekszünk a gyer-
mekekben ébreszteni, névszerint szeretetet Isten, a teremtő és gondviselő iránt, a szülők, test-
vérek és minden ember i ránt ; a gyermek Jézus története által vonzódást keltünk bennük 
Jézus iránt, ki barát ja volt a. gyermekeknek. 

A bibliai történetek tanításában főleg azokat a történeteket kell kiválasztani, melyek 
a követendő példát, a szépet és nemeset tüntetik fel a gyermekek előtt és nem a bűnt. A 
gyermek figyelmét leginkább azok a történetek kötik le, melyek a családi életről, a gyer-
mekekről szólnak. Ezek szerint az első csoport tananyagát a következő történetek alkotják: 
I . Ádám és Éva teremtése. 2. Ádám és Éva az Édenkertben. 3. Ábrahám és Lót. 4. Józsefet 
testvérei eladják. 5. Józsefet Isten felmagasztalja. 6. József testvérei Egyiptomban. 7. József 
gondoskodik atyjáról és testvéreiről. 8. Mózes születése. 9. Éli és Sámuel. 10. Dávid és Góliát. 
I I . Jézus születése. 12. A napkeleti bölcsek. 13. A 12 éves Jézus a templomban. 14. Jézus 
a gyermekek barátja. 15. Jézus ötezer embert megelégít. 16. A naimi ifjú feltámasztása 17. 
Jézus halála és feltámasztása. 

A történetek beosztásában tekintettel legyünk az egyh. év fontosabb ünnepeinek 
előkészítésére. 

Az imádságok közül tanítandók : rövid iskolai, esti, reggeli, étel előtti és étel utáni 
imádságok es a Miatyánk. 

Az énekek közül dallamaikkal együtt vegyük legalább a következő énekeket: 1. 
Mennynek földnek teremtője. 2. Adjunk hálát az Úrnak. 3. Boldog örömnap derült ránk 
(dallama: Mennyből jövök most hozzátok). 4. Mind jó, a mit Isten teszen. 5. Ki csak Istenre 
dolgát hagyja. 6. Zengd lelkem az új reggelt (dallama : Szívem keserűségét). 7. Maradj meg 
kegyelmeddel (dallama : Krisztus az én életem). 8. Dicsérlek, Uram, tégedet. 9. Kegyes Jézus, 
itt vagyunk. 10 Az éj ím érkezik. 11. Uram Jézus fordulj hozzánk. 

A kijelölt énekek egy részét az első, másik részét a második évfolyamban 
tanítjuk be. 

12 
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A nem magyar tannyelvű iskolák egyházi énekeire vonatkozólag az illető püspöki 
hivatalok intézkednek egyházkerületi népiskolai bizottságuk útján. 

B) A tanítás módja. 

Az első csoport tanításánál nem szükséges, hogy a történetek egymással szorosan 
összefüggjenek, minthogy úgy sem a történet tudása a főczél. A történet csak eszköz, mely 
által valamely vallás-erkölcsi igazságot szemléltetünk és a gyermekek vallásos érzelmeit ápol-
juk. Mindazáltal a tanító helyesen cselekszik, lia az egyes történetet az előtte tárgyalttal össze-
köti, a mi egy-két mondatban megtörténhetik. 

A bibliai történetek tanítása e fokon pusztán élőszó által történik, a nélkül, hogy 
a tanulók kezébe tankönyvet adnánk. A tanító először is összeköti a történetet az előbb tár-
gyalttal, azután lehetőleg a biblia szavaival, melegséggel és helyes hangsúlylyal elbeszéli az 
egész történetet a nélkül, hogy közbe magyarázatokat adna. Ezután szakaszonként tárgyalja 
a történetet kérdések segítségével s kifejti azon igazságokat, melyek benne rejlenek. A főeszmét 
bibliai mondatban vagy énekversben fejezi ki. Ezután a tanító újból elmondja és a tehetsége-
sebb tanulókkal elmondatj a a törtenetet. 

Már az első csoport tanításában arra kell törekedni, hogy a tanulók a történeteket 
összefiiggőleg el tudják beszélni. Az í. osztályúaknái azonban be kell érni azzal, lia a törté-
netet kérdezgetve tudják elmondani. 

Ha képek is állanak a tanító rendelkezésére, azokat csak a történet elmondása és 
tárgyalása után mutassa fel. 

2. C S O P O R T : III. és IV. OSZTÁLY. 
(Hetenként 3 félóra.) 

a) T a n a n y a g : bibliai történet, káté, imádság, ének. 
A második csoport főtananyagát szintén a bibliai történetek nyúj t ják , melyekkel 

azonban a káté három első része is kapcsolatba hozandó. Ezen a fokon már arra kell töre-
kedni, hogy az egyes történetek szorosabb összefüggésben tűnjenek fel s ezáltal a tanulók 
arról is meggyőződjenek, hogy mikép nyilatkozik Isten szabadító, segítő kegyelme nem-
csak egyes emberek és családok életében, hanem egész nép, névszerint Izrael népének tör-
ténetében is. 

Minden egyes történet ezen a fokon is valamely vallásos igazság szemléltetésére 
szolgál eszközül, de e mellett tudatára kell hozni a tanulóknak, hogy az Izrael népe ősatyái-
nak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak megígért Messiás a Jézusban jelent meg s hogy 
a mi az ó-szövetségben csak mint ígéret foglaltatik, az az új-szövetségben, Jézus életében, 
mint valóság áll előttünk. 

A birák és királyok története elég szembetűnően tanítja, hogy a míg a nép hű volt 
Istenéhez, addig jó volt dolga ; de a mint elpártolt Istentől s idegen isteneknek szolgált, az 
Úr is elhagyta őt és idegen népeknek hatalmába adta. Az új-szövetségi történetekből meg-
tanulják a gyermekek, hogy mikép lett Jézus az emberek megváltója az ő tanítása, szenve-
dése, halála és feltámadása által s hogy mikép használta fel Jézus az ő isteni hatalmát arra, 
hogy az emberekkel jót cselekedjék. 

Minthogy a második csoportban két éven át tanulja a történeteket minden tanuló, 
azért a tananyagot is két évfolyamra kell beosztani akkép, hogy mind a két évfolyamban 
forduljanak elő ó- és új-szövetségi történetek. Ezáltal is hozzájárulunk azon tudat megszilár-
dításához, hogy az ó-szövetségben előkészített üdvösség a Jézus Krisztusban jelent meg. 

Együtt tanulja a III. és IV. osztály az egyik évfolyamban az ó-szövetségből a 
pátriárkák és birák történetét, az új-szövetségből Jézus nyilvános fellépésének, beszélgetései-
nek, szenvedésének, halálának, feltámadásának, mennybemenetelének és az apostolok történetét. 

Az egyik évfolyamban e szerint a következő történetek tanítandók : 
1. A világ teremtése. 2. Kain és Ábel. 3. Noé. 4. Ábrahám Kanaánba költözik. 

5. Izsák házassága. 6. Ezsau és Jákób. 7. Jákób útja Lábánhoz. 8. Gedeon. 9. Sámuel. 
A Jézus születéséről, a napkeleti bölcsekről szóló történetek ismétlése után : 10. Keresztelő János. 
11. Jézus megkisértetése. 12. A tanítványok. 13. A samáriai asszony. 14. Az Úrtól tanult 
imádság. 15. Mária es Martha. 16. Jézus bevonul Jeruzsálembe es megtisztítja a templomot. 
17. Az utolsó vacsora, 18. Gecsemáne. 19. Jézus a főpap előtt. 20. Péter és Júdás. 21. Jézus 
Pilátus előtt. 22. Jézus megfeszíttetése. 23. Jézus eltemettetése. 24. Jézus feltámadása. 25. Jézus 
mennybemenetele. 26. A szentlélek kitöltése. 27. Pál megtérése. 

A második évfolyamban együtt tanulja a III. és IV. osztály az ó szövetségből Izrael 
népe Egyiptomból való kiköltözésének, Kanaán elfoglalásának és a királyoknak történetét; az 
új-szövetségből Jézus példázatait és csudatetteit. 

Ekkép mindegyik évben Izrael népének történetéből két-két kor leend megvilágítva 
és az új-szövetségből mindegyik évben Jézus tanítása és cselekedetei egyaránt tárgyalás 
alá kerülnek. 
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A második évfolyam részletes tananyaga a következő: 
A megelőző történetek rövid áttekintése u tán : 1. Mózes Hóreb hegyén és Faraó 

előtt. 2. Izrael népe kiköltözik Egyiptomból. 3. Izrael népe a pusztában. 4. A törvényadás. 
5. A bálványozás, a kémek, a 40 évi vándorlás és Mózes halála. 6. Kanaán elfoglalása. 
7. Saul király. 8. Dávid és Jonáthán. 9. Saul üldözi Dávidot. 10. Dávid uralkodása. 
11. Absalom. 12. Salamon. 13. Illés. A megelőző új-testamentomi történetek összefoglaló 
bemutatása (olvasása s rövid tárgyalása) u tán : 14. Példázat a magvetőről. 15. A konkolyról. 
16. A mustármagról. 17. A kovászról. 18. A drágakőről. 19. A kiosztott talentumok. 20. Az 
irgalmas szamaritánusról. 21. A farizeusról és a publikánusról. 22. A tékozló fiúról. 23. A 
királyi menyegzőről. 24. Az irgalmatlan szolgáról. 25. A gazdagról és Lázárról. 26. A kánai 
menyegző. 27. A nagy halfogás. 28. Jézus lecsendesíti a tengert. 29. A kapernaumi száza-
dos. 30. Lázár feltámasztása. — Befejezésül s ismétlésül olvasandó és tárgyalandó: Jézus 
halála, feltámadása és mennybemenetele. 

A káté három első részének szövegét a megfelelő bibliai történetekkel kapcsolatban 
veszi, értelmezi és gyakorolja be a tanító. 

Imádságok és énekek a második fokon is tanítandók. Estéli és reggeli imádságra 
kiválóan alkalmasak a Luthernek kis kátéjában foglalt reggeli és esti imádságok. 

Az énekek közül az első csoport számára kijelölteken kívül dallamaikkal együtt 
tanítandók a következők: 1. Je r dicsérjük Istent. 2. A nap immár elenyészett. 3. Bízzad 
minden utadat (dallama: Szívem szerint kívánom). 4. Most nyugosznak az erdők. 5. Erős 
várunk az Úr Isten. 6. Jehova, csak néked éneklek. 7. Jertek hozzám, Krisztus mondja. 
8. Jézus én bizodalmam. 9. Minden ember csak halandó. 10. Mint a szép hűvös patakra. 
11. Tündöklő hajnali csillag. J2. Az Úr az én hű pásztorom (dallama: Bizony megleszen az 
idő). 13. Krisztus Urunknak áldott születésén. 14. Isten felséges adománya. 15. Dicsőség 
mennyben Istennek. 16. Hogyne dicsérném az Istent! 17. If júságom teremtője (dallama: 
Jézus, ki bűnös lelkemet). 18. Légy csendes szívvel, légy békével! 

b) A tanítás módja. 

A bibliai történetek tárgyalása a második csoportban is akképen történik, mint az 
elsőben. Itt azonban a tanulók már könyvet is használnak és a történetek összefüggő elbeszé-
lését tőlük megköveteljük. A bibliai történet alapgondolatját itt is szentírási mondatban vagy 
énekversben fejezzük ki. Ezenkívül a főgondolat ezen fokon az arra alkalmas történetnél a 
káté szavaival is kifejezendő a megfelelő bibliai történetekkel kapcsolatban. 

A második csoportnál tehát megkezdődik a kátétanítás, de csak mint kátétanítás. 
A történet megismertetése után a tanító elmondja a káté odaillő szavait és kimutat ja az 
összefüggést a történet és a káté mondása között. Ezáltal míg egyrészt a történet főesz-
méit a káté által megvilágítja, másrészt előkészíti növendékeit a káté későbbi rendszeres tanu-
lására. Végül a tízparancsolat, a hiszekegy és a miatyánk szövegét rövid értelmezés után 
Luther magyarázatával együtt begyakorolja, akképen hogy az egyik évre a tízparancsolat 
a másikra a hiszekegy és a miatyánk begyakorlása essék. 

Az énektanításnál helyesen cselekszik a tanító, ha egyes énekek szerzőinek rövid 
életrajzát is közli. Kiemelendő főkép Kis János dunántúli szuperintendens érdeme az ének-
szerzés körül. Ének és imádság a tanítás kezdetekor és végén is mondandó. 

3. C S O P O R T : V. ÉS VI. OSZTÁLY. 
(Hetenként 3 félóra.) 

a) Tananyag : Bibliaolvastatás, bibliaismertetés, egyháztörténet, káté, imádság, ének. 
A bibliai tanítást a harmadik csoportnál az V. és VI. osztályban is folytatjuk, mint-

hogy azonban a bibliai történetek tanítása a biblia olvasására való előkészítésül is tekintendő, 
az V. és VI. osztályban már a Bibliai olvasókönyvet vagy magát a Bibliát adjuk a tanulók 
kezébe és a bibliai történetek tanítását a harmadik fokon a bibliaolvastatással és bibliaismer-
tetéssel folytatjuk és fejezzük be. 

Ú j tananyagul lép fel az egyháztörténet és a kátémagyarázat. 
Az egyháztörténet tanításával a hitbuzgó és minden áldozatra kész elődök tetteinek 

felmutatása által főkép lelkesedést kívánunk kelteni a tanulókban egyházunk iránt. A káté 
rendszeres tanításával pedig a szétszórtan elsajátított hiterkölcsi igazságoknak egységes egészbe, 
egyházi tanrendszerbe való összefoglalása által szilárd jellemű, öntudatos evangeliumi híveket 
akarunk nevelni. 

Az egyik évfolyamban veendő : 
a) A bibliából a hegyi beszéd és perikopák. Ez utóbbiak közül az egyes főünne-

pekre való előkészítésül első sorban a főünnepi evangeliumi perikopák olvastatandók, azután 
a főbb ünnepi szentírási szakaszok közül főkép azok, melyek a bibliai történetek tanításánál 
nem fordultak elő, harmadsorban olvastatandók és magyarázandók a főünnepi epistolai perikopák. 

b) Az egyháztörténetből: 1. Jézus élete. 2. Az apostolok. 3. Áz első keresztyének. 
4. Nagy Konstantin. 5. A keresztyén egyház megromlása. 6. Wald Péter, Wiklef János, 
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Húsz János. 7. Luther élete római útjáig. 8. A reformáczió kezdete. 9. A lipcsei vita. 10. A 
Avormsi birodalmi gyűlés. 11. Wartburg. 12. A speieri és ágostai birodalmi gyűlések. 13. Zwingli 
és Kálvin. 14. A reformátió első nyomai Magyarországon. 15. Dévai Biró Mátyás. 16. Bocskay 
István. 17. Bethlen Gábor. 18. I. Rákóczy György. 19 A nápolyi gályarabság. 20. Az 1681. 
országgyűlés. 21. József türelmi rendelete. 22. Az 1791. országgyűlés XXVI. törvényczikke és 
az újabb vallási törvények. 23. Az evangeliumi egyház szervezete és intézményei (gyám-
intézet stb.). 

A heti három félórában egyen foglalkozzék a tanító a bibliaolvastatással, a másik 
két félórában pedig az egyháztörténettel. 

A másik évfolyamban tanítandó: 

a) A bibliából a bibliaismertetés. Megismerteti a tanító a kanonikus és apokri-
fus ; a történeti, tanító és prófétai könyvek közötti különbséget. Szól az egyes könyvek elne-
vezésének okáról. Ezután következik az ó- és új szövetségi egyes könyvek sorrendjének ismer-
tetése, mindenkor támaszkodva a bibliai történetekből tanult részletekre. 

b) A kátéból az elemi iskolai vallástanítás körébe főképen az első három rész, ú. m. a 
tízparancsolatról, az apostoli hitvallásról és az Úrtól tanult imádságról szóló rész tartozik. A 
szentségekről szóló 4. és 5. rész kiváltképen a konfirmácziói oktatás tárgya, mindazáltal, rövi-
den bár, ezen részek is ismertetendők, még pedig tekintettel a választó tanokra s egyházunk 
ünnepeire és istentiszteleti rendjére. A három félóra közül ez évfolyamban is egy félórát for-
dítson a tanító a bibliaismertetésre, a másik két félóra marad a kátétanításra. 

Imádságok és énekek a legfelső fokon is tanítandók. Az énekek közül az eddigieken 
kívül dallamaikkal együtt tanítandók m é g : 1. Az Úr gondot visel (dallama: Jézus életemnek). 
2. Istentől el nem állok. 3. Jézus Istennek báránya. 4. Jövel Szentlélek, Úr Isten. 5. Készítsd 
magad, kedves lélek. 6. Mely nagy az Úr kegyelmessége. 7. Miatyánk, ki vagy a mennyek-
ben. 8. Oh én bűnös, j a j mit tegyek. 9. Szerelmes Jézus, vájjon mit vétettél. 10. Népek 
hatalmas Istene (dallama: Vigyázzatok, azt kiál t ják) . 11. A nap elment, óh Jézus maradj 
velem. 12. Az Istennek jó tetszése. 

b) A tanítás módja. 

A bibliaolvastatásnál először is elolvastatjuk az egész magyarázandó részletet, azután 
elolvastatjuk és megmagyarázzuk versenkint vagy mondatonkint, a végén pedig az egésznek 
tartalmát összefoglaljuk és ennek alapján a tanulókhoz rövid buzdítást intézünk. A fontosabb 
helyeken könyv nélkül is megtanultat juk a gyermekekkel. A bibliaismertetés alkalmával az 
egyes ismert történeteket a bibliában fel kell kerestetni s el kell olvastatni, hogy ezáltal a 
tanuló a Bibliában némi jár tasságot szerezzen. A bibliaismertetéskor a tanító egyúttal ismétli 
és egészbe foglalja össze az alsóbb osztályokban tanult bibliai történeteket s az esetleges 
hiányokat ekkor pótolhatja. 

Az egyháztörténet tanítása lehetőleg a szereplő személyek életrajza formájában tör-
ténjék. Itt is azt az eljárást kell követni, a mit a bibliai történeteknél. Először is el kell 
mondani jó hangsúlylyal az egész történetet, azután részletes tárgyalás és kérdezés által a 
tanulók emlékezetébe azt bevésni. A kikérdezés a következő órában se maradjon el. 

A kátétanításnál elengedhetetlenül szükséges, hogy az egyes katechismusi tételek 
bibliai történeti példák által világosíttasanak meg, mert e példák nélkül elvesztené szívképző 
és nemesítő hatását. Nem szükséges minden példát részletezni, egyeseket elég megemlíteni, 
másokat czélszerű egész terjedelmükben elbeszéltetni, a nem ismerteket pedig vagy a tanító 
maga mondja el, vagy a bibliából olvastassa fel. 

I I - I s m é t l ő t a n f o l y a m . 

(Altalános, gazdasági, iparos és kereskedelmi ismétlő-iskola.) 

Az ismétlő-tanfolyam tanítási anyagát minden szakon 3 évi folyamba osztjuk be 
hetenkénti egy órával. Főtárgya a bibliaolvasás. Ennek alapján felélénkíti a tanító a bibliai 
történetek ismeretét, valamint a hozzájuk fűződő káté-tételeket. A Bibliából olvassák a zsol-
tárokat, a példabeszédek könyvét, egy-két prófétai könyvet, a Jézus életét és tanítását fel-
tüntető valamelyik evangéliumot, Jézus példázatait, a hegyi beszédet s Pál apostol leveleit. 
Azonkívül foglalkoznak az egyháztörténetnek hitbuzgóságra tanító részeivel. 

B) Az osztott (két, három, négy vagy több tanítóval bíró) elemi népiskola vallástanítási terve. 

A két vagy három tanítóval bíró iskolában a csoportok ugyanazok maradnak, mint 
az egy tanítóval bíróban, miután az egyik tanító tanítja az I. és II. osztályt, a másik a III—VI. , 
vagy III. s IV. osztályt, a harmadik az V. és VI. osztályt. Mivel itt már minden csoportnak 
négy-négy félóra áll a vallástanból rendelkezésére, azért a fenti tananyag kibővítendő. A fő-
gondot azonban a tanítás mélyítésére kell fordítani. 
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A négy és több tanítóval bíró iskolákban, a midőn legalább az I , II. és III. osz-
tálynak kiilön tanítója van, a vallástanítás anyagát következőképen osztjuk fel: 

Az I. osztály hallás után megtanulja a következő bibliai történeteket: 1. Ábrahám 
és Lót. 2. József és testvérei. 3. Mózes születése. 4. Dávid és Góliát. 5. Jézus születése. 
6. A 12 éves Jézus. 7. Jézus és a gyermekek. 8. Példázat a magvetőről. 9. A kapernaumi 
főember fia. 10. Jézus halála és feltámadása. Azonkívül tanul néhány rövid imádságot és éneket. 

A II. osztály tanulja az I. csoport számára kijelölt történeteket s a kijelölt énekek 
felét és megfelelő imádságokat. 

A III. osztály tanulja a második csoport első évfolyama számára kijelölt bibliai 
történeteket, a tízparancsolatot, az elsorolt énekek felét s az ide tartozó imádságokat. 

A IV. osztály a második csoport második évfolyambeli vallási anyagával foglalkozik. 
Az V. és VI. osztály vagy együtt tanulja a megjelölt módon a III. csoport anya-

gát, vagy pedig, ha mindegyik osztálynak külön tanítója van, az V. osztály a III. csoport 
első évfolyama, a VI. osztály a III. csoport második évfolyama számára kiszabott teendőket 
végzi szélesebb keretben. 

A tanítás módja ugyanaz, mint az osztatlan népiskola megfelelő osztályaiban. 
Az osztott népiskolához csatlakozó ismétlő tanfolyam anyaga megegyezik az osztatlan 

iskola ismétlő tanfolyamának anyagával. 

A tanítóképző intézet vallástanítási terve. 

I. Az oktatás célja s tárgyai. 

A tanítóképző-intézeti vallásoktatás czélja: a) ápolni a növendék szívében a vallá-
sos érzületet, eltölteni lelkét az evangélium örök igazságaival s fogékonynyá tenni akaratát a 
keresztyén erkölcsiség iránt, b.) megismertetni és megkedveltetni vele a keresztyén egyház és 
különösen hazai prot. egyházunk múltját és alkotmányát, valamint az evang. egyház igaz-
ságait s intézményeit, c) megadni a növendéknek, mint az evang. népiskola leendő vallás-
tanítójának, a népiskolai vallásoktatáshoz megkívántató képzettséget, ügyességet és szeretetet. 

E czélhoz képest az evang. tanítóképző-intézeti vallásoktatásnak legfőbb tárgya a 
Szentírás (bibliai történetek, biblia-olvasás s biblia-ismertetés.) E mellett fel kel ölelnie a 
keresztyén egyház, különösen a hazai egyház történetét, a kátét, illetőleg a hit- és erkölcs-
tant, az egyházi énekeket, a népiskolai 'vallásoktatás módszertanát (katechetikát) s a tanítás 
gyakorlatára vonatkozó teendőket. 

II. Az oktatás tárgyainak beosztása. 

I. OSZTÁLY. 
(Hetenként 3 óra.) 

a) 2 ó r á n : Bibliaismertetés. Az első félévben: a népiskolai vallásoktatás anyagául 
szolgáló ó- és újszövetségi bibliai történetek oly beható tárgyalása és gyakorlása, hogy a 
növendék az események összefüggését, az egyes korszakok jellemét, az emberiség üdvtör-
ténetének menetét, valamint a történetekben rejlő vallás-erkölcsi igazságokat felismerje s a 
történeteket a Biblia szavaival fennakadás nélkül előadni tudja. Tüzetesebben tárgyalandó a 
Jézus szenvedéséről és haláláról szóló történet. 

A második félévben : az ószövetség ismertetése a Zsidóföld sajátságainak, politikai 
beosztásának, a zsidó nép míveltségének, szokásainak, társadalmi és politikai életének feltün-
tetésével. Az ószövetség egyes könyveinek tartalmuk és egymáshoz való viszonyuk szerinti 
bemutatása. Részletesebben olvasandók a Bibliából, vagy a Bibliai olvasókönyvből a zsoltárok 
és a prófétai könyvek. 

b) 1 órán: Káté és egyházi énekek. A tízparancsolat és az első hitágazat meg-
értetése és begyakorlása. Az ev. egyház legjellemzőbb s legszebb egyházi énekeinek olvas-
tatása s tárgyalása, alaki és tartalmi szépségüknek, valamint a bennök rejlő vallásos eszmék-
nek feltüntetésével. 

II. OSZTÁLY. 
(Hetenként 3 óra.) 

a) 2 órán : Bibliaismertetés. Az újszövetség behatóbb ismertetése. A négy evangélium 
olvasása és egybevetése. Ennek alapján Jézus tanítói munkásságának feltüntetése, különös 
tekintettel a példázatokra, a hegyi beszédre, valamint az apostolok leveleire. A perikopák 
olvastatása s ezzel kapcsolatban az egyházi esztendő ismertetése. Az istentisztelet rendje. Az 
előimádkozás gyakorlása. 

b) 1 órán : Káté és egyházi énekek olvasása. A második és harmadik hitágazat, a 
miatyánk, a tízparancsolat, a keresztség és az úrvacsorája megértetése és begyakorlása. Válo-
gatott egyházi énekek olvasása és fejtegetése. 

c) Látogatás a gyakorló-iskolában, az ott történő vallásoktatás megfigyelése s 
jegyzetek készítése a látottakról és hallottakról. 
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III. OSZTÁLY. 
(Hetenként 4 óra.) 

a) 3 órán : Egyháztörténet különös tekintettel a reformáczióra s a hazai prot. egy-
ház múltjára s jogviszonyainak fejlődésére. A magyarországi ág. hitv. ev. egyház alkotmánya. 
A gyülekezeti élet. (A szeretet munkája, gyámintézet, belmisszió, kiilmisszió.) 

A Szentírás válogatott részeinek, főleg az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek 
olvasása és tárgyalása. 

b) 1 órán : A népiskolai vallásoktatás módszertana, összekötve próbatanításokkal s 
katechetikai gyakorlatokkal. 

IV. OSZTÁLY. 
(Hetenként 4 óra.) 

a) 3 órán : Keresztyén hit- és erkölcstan, kapcsolatban Luther kátéjával, tekintettel 
az ág. hitvallásra és vonatkoztatással korunk valláserkölcsi eszméire s társadalmi kérdéseire, 
valamint azon fontos egyháztársadalmi feladatokra, melyek az evang. tanítóra az egyházépítés 
munkájában várnak. A Biblia megfelelő helyeinek olvasása. 

b) 1 órán : A népiskolai vallásoktatás anyagának módszeres feldolgozása, tekintettel 
az egyház népiskolai tantervére s az egyházhatóságilag elrendelt kézikönyvekre. A népiskolai 
vallásoktatás irodalma. 

c) Próbatanítások, katechetikai s homiletikai gyakorlatok. 

I I I . -A. t a . n i t é i s m ó d s z e r é r e v o n a t k o z ó m e g j e g y z é s e k . 

A bibliai történetek tanításánál arra törekszünk, hogy a bennök rejlő vallási s 
erkölcsi eszmék kidomborodjanak s a növendék épülésére szolgáljanak, de azért a történeteket 
szoros egymásutánban tárgyaljuk s a növendéktől megkívánjuk, hogy azokat szabadon r értel-
mesen s kellő folyékonysággal és melegséggel tudja elmondani. 

A bibliaismertetés a már megtanult bibliai történetekre való utasítással történjék. 
Bibliaolvasásra az I. s II. osztályban a Bibliai olvasókönyvet használhatjuk, a III. s IV. osz-
tályban azonban a Bibliát adjuk a növendék kezébe. 

Az egyházi énekek megválasztásában különös tekintettel legyünk a népiskolák szá-
mára kijelölt énekekre. 

Ezeknek megértetése után mintegy 10 újabb éneket olvastatunk, magyarázunk s 
tanítunk be. A tárgyalás vegye tekintetbe a vallásos éneknek úgy alaki, mint tartalmi szép-
ségeit s igyekezzék azok kimutatásával a tanuló ifjak lelkét a vallás magasztos eszméi iránt 
fogékonynyá tenni; de vegye tekintetbe az ének szerzőjét és dallamát is. 

Az egyháztörténet tanításában mellőzzük azt, ami valláserkölcsi szempontból kevés 
képző erővel bír. Nem részletezzük például a különféle szekták harczait, hanem kiemeljük mind-
azt, a mi a növendékekben a hitükhöz és egyházukhoz való ragaszkodást erősíti. Részleteseb-
ben tárgyaljuk a reformácziót előkészítő körülményeket, a reformátorok történetét s a magyar 
prot. egyház viszontagságos múltját. Befejezésül egyház-alkotmányunkkal s egyházi életünk-
kel ismertetjük meg a tanulókat. 

A vallásoktatásnak három éven át szerzett eredményeit tudományos rendszerbe fog-
lalja a hit- és erkölcstan, mely a hitbeli s erkölcsi igazságok fejtegetésével első sorban az 
értelmet foglalkoztatja, de az előadás melegsége s meggyőző ereje képezze a szívet, akaratot 
és jellemet is. 

A III. és IV. osztályban az egyháztörténelmi, illetőleg hit- és erkölcstani órák egy 
részét bibliai magyarázatra használjuk fel. 

A népiskolai vallásoktatásra szolgáló képesség s ügyesség megadását czélozzák a 
II. osztályban a látogatások, a III. s IV. osztályban a próbatanítások és katechetikai gyakor-
latok, valamint a vallástanítás módszerének rendszeres tanítása s a tanítás anyagának mód-
szeres feldolgozása. A látogatásokhoz az év elején megadjuk a kellő útbaigazítást, hogy a 
növendék tudja, mit figyeljen s mit jegyezzen meg. A próbatanításra mintatanítással, valamint 
a tanítás anyagának, menetének s módjának megbeszélésével készítjük elő a növendéket. A 
népiskolai vallásoktatás anyagának módszeres feldolgozása a népiskolai tanterv s kézikönyvek 
alapján történik. 

Hogy a tanítóképző-intézetben meleg hitélet fejlődjék ki, gondoskodjunk arról, hogy 
úgy a képzőintézeti, mint a gyakorló-iskolai növendékek együttesen, tanáraik s tanítóik veze-
tése alatt eljárjanak az istentiszteletekre s az intézet kebelében is tartassanak reggeli s esti 
könyörgések, időnként pedig gyermek-istentiszteletek és vallásos felolvasó estélyek. 



AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK 

N É V S O R A . 

I. Az egyházunkat s az evang. r e fo rmátus 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 tagja i ; 
d) a nyolcz osztályú közép- és felsőbb iskolák tanári karainak kiküldöttei. 

2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint legidő-
sebb kerületi felügyelő ; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 

3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolcz osztályú gimnázium 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, Hor-
váth Sándor (budapesti), Jezsovits Károly, Jeszenszky Danó, Kapi Gyula, dr Mikler Károly, 
Händel Vilmos, dr. Petz Gedeon, Raab Károly, Rácz László, Scholtz Gusztáv, Münnich Kál-
mán, Meskó László, Zsigmondy Géza, Markusovszky Sámuel, dr. Schneller István, dr. Dob-
rovits Mátyás. 

IV. A theologiai akadémiai nagybizottság (1909). 

Br. Prónay Dezső, dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Ihász Lajos, Raab Károly, 
Hollerung Károly, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Bachát Dániel, Terray Gyula, Glauf 
Pál, Fabiny Gyula, a theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből választott dr. 
Dobrovits Mátyás, Ebner Gusztáv, Fürst János, Heim Károly, dr. Láng Lajos, Sziklay Ottó, 
id. Trsztyénszky Ferencz, Stelczer Endre és a theol. akadémia tanári karából választott 
Hörk József. 

V. A lelkészvizsgáló-bizottság. 
1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagja i : Hacker Károly, dr. Dobrovits 

Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Fürst János, Hörk József, Raffay Sándor ; póttagjai : Hollerung 
Károly, Lenhard 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, Hor-
váth 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, Kacziány János. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai : dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr Géza, 
Glauf Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Draskóczy La jos ; póttagjai: Dómján Elek, 
Zémán János, Kubinyi Albert, Mayer 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. Zsigmondy Jenő, Szontágh Pál (gömöri), Händel Vilmos, Knnd 
Sámuel, Horváth Sámuel (téthi), Horváth Sándor (budapesti), Bachát Dániel, Terray Gyula, 
Dianiska Andor, dr. Kéler Zoltán és hivatalánál fogva az egyetemes ügyész Sztehló Kornél. 

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. 
Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztárnok Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr Liedemann 
Rezső, az egyetemes ügyész Sztehló Kornél és az egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője Glauf Pál. 

VIII. Az egyetemes számvevőszék (1908). 

Sóltz Gyula és Poszvék Sándor elnöklete alatt : Farbaky István, Schönwiesner Kál-
mán, dr. Králik Lajos, Bachát Dániel, Radvány István, Barcza Géza, Kubinyi Géza, dr. 
Szelényi Aladár és Materny Lajos. 

IX. Az egye temes számvizsgáló-bizottság. 
Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt : Farbaky István, Laukó 
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