
A m a g y a r o r s z á g i ágostai hi tv . evang. egyház 

1905. évi n o v e m b e r h ó 8., 9., 10. és 11-ik n a p j a i n Budapes ten meg ta r to t t 

e g y e t e m e s k ö z g y ű l é s é n e k 

JEGYZŐKÖNYVE. 

E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hiva-
talára nézve legidősb püspöknek, dr. Bal tik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. 

Jelen voltak : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő ; 

dr. Baltik Frigyes, mint hiv; 
legidősb püspök; 

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

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

Laszkáry Pál, Rohonyi Gyula, Hevesy Ber-
talan, dr. Fischer Sándor, Góbi Imre, 
Fischer Miklós, Kubinyi Aladár, Bélák István ; 

dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; 
dr. Győry István, „ „ aljegyző ; 
dr. Lehotzky Antal, „ „ „ 

Kund Samu, Terray Gyula, Stettner Gyula, 
Veres József, Török József : 

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

Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; 
Bendl Henrik, „ pénztáros ; 
Liedemann Rezső, „ ellenőr. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke ; 
Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke ; 
Bachát Dániel, a bányai kerület püspöke ; 

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. Ajkai Béla, Barcza Géza, dr. Berzsenyi 
Jenő (somjáni), Purgly Sándor, Szeni-
czey Géza, Hering Zsigmond, Hrabovszky 
István ; 

Gecsányi István és Budacker Károly, tanárok. 

Horváth Sámuel, Czuppon Sándor, Bognár 
Endre, Löw Fülöp, Varga Gyula, Brunner 
János, Horváth Sándor, Madár Mátyás; 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Kis Jenő, Berzsenyi Dezső, Hrabovszky Sán-
dor, Thamm István, Andorka Elek, dr Rátz 
Ottó, dr. Ostffy Lajos, Taká ts Ferencz, 
dr. Demy Lajos ; 

Szalay Ferencz, Madár Rezső, Sánta Károly, 
Német Pál. 

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

a) Megbízó-levéllel: 

Beniczky Árpád, Farbaky István, dr. Dobro-
vits Mátyás, Okolicsányi Gyula, Lenhardt 
Károly ; 

Raab Károly, Wladár Miksa, Hollerung Károly, 
Jánossy Lajos, Ringbauer Gusztáv, Krizsan 
Zsigmond, Szekerka Pál, Ebner Gusztáv, 
Fuchs János ; 

Hirschmann Nándor és Király Ernő tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Sziklay Ottó. ifj. Laszkáry Gyula, br. Buttler 
Ervin, Kirchner Gyula, Günther Ernő, 
Ivánka Imre, Szemere Béla, Csonka Zsig-
mond, Beliczay Endre, Leidenfrost Tódor, 
dr. Stúr Károly ; 

Hörk József, SchleiíFer Károly, Biszkup Béla, 
Bándy Endre, Kövessy Béla, Tiri Károly, 
Kovács Sándor, Schömvieszner Kálmán, 
Gaal Mihály. 

III. A b á n y a i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel: 

Fabiny Gyula, Haviár Dániel, Csipkay Károly 
Zsilinszky Endre, Wagner Géza ; 

Sárkány Sámuel, Belohorszky Gábor, Kramár 
Béla, Petrovics Soma, Svehla Gusztáv, 
Morhács Márton, Abaífy Miklós; 

Benka Gyula és Bukovszky János, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Szelényi Aladár, Sóltz Gyula, dr. Rad-
vánszky György, Földváry Elemér, Kauf-
mann Kamill, Osztroluczky Miklós, Zsig-
mondy Géza, dr. Zolnay Jenő, br. Soly-
mossy Lajos, Misura Mihály, Krkos Lajos, 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. Haberern J . 
Pál, Koricsánszky János, Glück Frigyes, 
Matuska István, dr. Szmik La jos ; 

Schranz János, Scholtz Gusztáv, Jezsovics 
Pál, Krutschnitt Antal, Gallé István, Blat-
niczky Pál, Draskóczy Ede, Geduly Lajos, 
Sárkány Béla, Korossy Emil, Noszkó Ist-
ván, Szeberényi Lajos . 

IV. A t i s z a i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel: 

Szontágh Pál, Radvány István, Míinnich Kál-
mán, Kubinyi Géza, dr. Meskó László, 
Benczúr Géza ; 

Materny Lajos, Wéber Sámuel, Túróczy Pál, 
Simkovics János, Skripeny János, Bar-
tholomaeidesz László, Kemény Lajos , ifj. 
Draskóczy Lajos ; 

Gömöry János és Róth Márton, tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

dr. Zelenka Lajos, Szontágh Andor, Szent-
iványi Károly, Marton János, Majerszky 
Béla, dr. Baloghy György, Winkler Lajos, 
Medveczky Sándor, dr. Szontágh Antal, 
dr. H a j esi Sándor, dr. Obetko Dezső, 
Adorján Ferencz, Bruckner Károly; 

Geduly Henrik, Paulik János, Révész János, 
Hrobon János. 
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1. (P.) A Deák-téri templomban lefolyt ünnepélyes istenitisztelet végeztével a nagy 1. 
számban megjelent egyházi képviselők a pesti gyülekezet iskolai dísztermében összegyülekez-
vén, az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő következő üdvözlő beszéddel nyitotta meg a 
közgyűlést: . 1 „ ^ 

főtisztelendő Egyetemes Közgyules! 
Megilletődve tekintek körül e teremben, midőn a magyarhoni ág. hitv. evang. egyet, egy-

ház képviselőit, az egyházi ügyek iránt érdeklődő tagokat ily szép számmal együtt látom. Mély 
tisztelettel és megilletődéssel üdvözlöm magyarhoni ág. hitv. evang. egyházunk egyetemes gyűlését. 

Midőn sötét felhők borítják az eget, habár tudjuk, hogy a felhők mögött ragyog a 
fényes nap, a legtöbb embernek hangulata önkéntelenül komolylyá változik, különösen ha a 
felhő zivatart enged sejtetni. Ám a zivatar elől a biztos hajlék még nyújt menedéket, de 
vannak természeti erők, a melyekkel szemben az emberi előrelátás tehetetlen. Például a föld-
rengés a legszilárdabb épületet is romba döntheti. 

Hazánk egét sötét felhők borítják. Evangélikus egyházunk jogi önállósága kétség-
telen, ámde a történet tanúsága szerint hazánk közviszonyai és evangelikus egyházunk állapota 
között a kölcsönhatás tagadhatatlan. Századok tanúsága megdönthetetlen történeti igazságként 
hirdeti, hogy evangelikus egyházunk és hazánk alkotmánya szorosan összefügg. Más a szá-
munkra kijelölt tér, a melyen egyházi közügyeink intézésére hívatva vagyunk és más, ettől 
elkülönített feladat az, melyet mindnyájan mint honpolgárok teljesíteni kötelesek vagyunk ; 
ámde mégis minden egyes emberre nézve felette nehéz, hogy, midőn egész valóját átható érzel-
mek uralják, ő mindenkor szorosan, egész szabatossággal megtarthassa azt a vonalat, a mely 
a jogilag elkülönített működési tereket egymástól elválasztja. De bár a feladat nehéz, erre 
mégis mindenkor törekedni kell. Egyházi tanácskozásaink tüzetes feladata az egyházi ügyek 
közigazgatási menetének biztosítása és ez által fentartása ama keretnek, a melyben az egyház 
magasztos eszményi feladatain való munkálkodásra vagyunk hivatva. A vallási élet fejlesztése, 
a hit igazságainak hirdetése, a keresztyéni erkölcsnek tanításban, tettekben való terjesztése, 
ez az egyház legfőbb és legmagasztosabb feladata; az egyházjog csak a külső keretet adja, 
a melyben a vallásos élet működése legbiztosabban történik. Ezért, főtisztelendő közgyűlés, 
habár mély aggodalmak között fogtam ezúttal ama feladat teljesítéséhez, a mely reám egy-
házain bizalma folytán hárul, hogy az egyetemes gyűlésen egyházi közigazgatási ügyeink-
nek elintézésével emberileg lehetőleg legnagyobb tárgyilagossággal foglalkozzam, a rövid utalás 
arra, hogy a helyzet, a mely jelenleg hazánk közviszonyait uralja, többé-kevésbbé körünk-
ben is érezteti hatását, mellőzhetlen volt. Azt hiszem, hogy jobb mindig nyíltan szembe nézni 
az z a1, a mi aggodalmat kelthet, mint takargatni és titkolni. 

Európa-szerte szervezett pártokban mozog a politikai élet, de a mitől az egyházi téren 
óvakodnunk kell, az épen az, hogy az egyház párttusák színhelye legyen. Mindenki előtt lebeg-
jen az egyház magasztos feladata, a mely képes legyen egyesíteni azokat, a kiket egyébként a 
közélet néha nemcsak elválaszt, de egymással szembe is állít. Különben, főtisztelendő egyetemes 
közgyűlés, bármily aggodalmas legyen a helyzet, bármily sötét felhők borítsák hazánk egét, 
úgy hogy aggodalom szállja meg lelkünket: keressünk biztató jelenségeket és keressünk biztos 
irányítást. Azt a biztos irányítást pedig hol találjuk ineg? Ha a jövőbe tekintünk, nem talál-
juk azt; az a gyarló emberi elme előtt el van fedve. A jelen körülmények mérlegelésénél nehéz a 
teljes elfogulatlanság. A múltba tekintsünk tehát vissza, onnét merítsünk tanulságot és reményt. 

Magyarhoni evangelikus egyházunk múltja tanúsítja azt, hogy a vallásszabadság 
kivívásáért és alkotmányunk sérthetetlenségéért folyt küzdelmek oly annyira egybe vannak 
forrva, hogy minden egyes mozzanatánál nehéz megmondani, melyik volt a vallásszabadságért 
folyó küzdelem és melyik volt a haza fenmaradásáért folytatott harcz; oly annyira, hogy sok-
szor lehetetlen megmondani, hol végződött az egyik és hol kezdődött a másik. Ez oly törté-
neti igazság, a mely felette áll minden pártvéleménynek. E megdönthetlen történeti igazság 
mellett egyházunk története még más biztosító és biztató tanúságot is szolgáltat: azt a nagy 
tanúságot, hogy a lelki erő mindig diadalmaskodik az anyagi erőn; hogy a jog csak addig 
érdemli meg ezt a nevet, hogy a törvény csak addig érdemli meg a jog és törvény nevét, a 
míg erkölcsi elveken sarkallik, a míg a jog, törvény és alkotmány ethikai alapon áll. 

Az a jognak vagy törvénynek nevezett valami, a melynek nincsen ethikai alapja, 
az voltaképen nem jog többé, annak neve hatalom vagy önkény, mely ellentétben áll a jog 
és törvény magasztos fogalmával. 

Nemcsak magyarhoni protestáns egyháztörténetünk tanúsítja ezt; tanúsága ez az 
egész világ történelmének. Avagy a keresztyénségnek diadala a pogányság felett nem az 
erkölcsi eszme diadalát jelenti-e az anyagi erőszak felett?! 

Es ezért, főtisztelendő egyetemes közgyűlés, midőn mai tanácskozásunkat megnyitom 
és mély tisztelettel üdvözlöm egyházunk ez egyetemes gyűlésén megjelent képviselőit, teszem 
ezt azzal a reménynyel, hogy az erkölcsi elv diadalában vetett hit most és mindenkoron egy-
házunk minden tagjában él, hogy ép oly törhetlentil él egyházunk minden tagjában a protes-
táns autonomiához való szilárd ragaszkodás, hogy ép oly törhetlenül él mindnyájunkban az 
óhaj hazánk felvirágzásáért. Még egyszer mély tisztelettel üdvözölve a megjelenteket, egye-
temes gyűlésünk tanácskozását megnyitom. 

í* 
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1 —5. Az elnöki megnyitó, mely a válságos hazai közviszonyokkal szemben az 
egyház valláserkölcsi feladatának megoldását czélzó buzgó munkásságra buzdít, feszült 
figyelmet ébresztvén és osztatlan helyesléssel találkozván, a közgyűlés annak egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe való iktatását egyhangúlag elhatározta. 

2. (Gy.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei megbízó-levelei-
ket és igazolványaikat beadták és így a határozatképes számban megjelentek jegyzéke 
összeállíttatott. 

Ezen jelentés folytán, az egyetemes felügyelő a gyűlést megalakultnak 
jelenti ki. 

3. (Zs.) Az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére a bizottság az ülés 
kezdetén lévén kikiildendő : 

Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes közgyűlés elnöksége alatti hitelesíté-
sére kiküldettek Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Zelenka Pál, dr. Wágner 
Géza, Horváth Sándor és Sztehló Kornél. 

4. (Zs.) Előterjeszti egyetemes felügyelő következő évi jelentését: 
Ez évben gyász borult hazánkra. Isteni végzés József főherczeget kiszólította az élők 

sorából. Hazánk gyásza egyházunkra is kiterjed. Ennélfogva a megboldogult főherczeg özve-
gyéhez, Klotild főherczegasszony ő fenségéhez és fiához, József főherczeghez egyetemes egy-
házunk nevében részvétiratot intéztünk. 

Egyházunk közigazgatási ügyeiről tisztelettel jelentem a következőket: 
1. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve felterjesztetett a vallás- és köz-

oktatásügyi minisztériumhoz és Horvát-Szlavonországok bánjához. 
2. A két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság ez 

évben is foglalkozott az 1848. évi XX-ik törvényczikk megvalósításának ügyével és az erre 
vonatkozó adatoknak kiegészítésével. Továbbá foglalkozott azzal az indítványnyal, hogy a 
Bocskay István erdélyi fejedelem által megkötött és az evangélikusoknak a vallás szabad 
gyakorlatát biztosító bécsi békekötés háromszázados évfordulója a jövő évben egyházaink és 
iskoláinkban országszerte megünnepeltessék. 

3. Köztudomású, hogy főtisztelendő és méltóságos Sárkány Sámuel úr előrehaladott 
koránál fogva a bányai egyházkerület püspöki hivataláról lemondott. Nyugalomba vonulásakor 
kerületének is, egyetemes egyházunknak is hálás elismerése, tisztelete és szeretete kiséri őt 
és környezi mindenkor lelkészi állásában is. 

Utódát pedig, főtisztelendő Bachát Dániel püspök urat, a kit a püspöki hivatalba 
való beiktatásakor is már üdvözölhettem, ezen egyetemes gyűlésünkön ismételten üdvözölni 
van szerencsém. 

4. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
5. Az egyetemes pénztár számadásainak megvizsgálásáról az erre hivatott bizottság 

fog jelentést tenni. 
6. Mult évi egyetemes gyűlésünk 35., 87., 104. és 105. számú határozataiban elren-

delt felterjesztések a minisztériumhoz megtörténtek. 
7. A közös hadügyminiszternek 1428. számú, az Egyetemes Konvent-hez czímzett 

leiratát egy tábori lelkész és egy vallástanár alkalmazása tárgyában a főtisztelendő püspök 
urakkal közöltem. 

8. Nógrád vármegye közönsége meghívott a II. Rákóczi Ferencz által összehívott 
szécsényi rendi országgyűlés százados évfordulója alkalmából a helyszinén tartott ünnepélyre, 
a mely ünnepélyen evang. egyetemes egyházunk képviseletében megjelenni kötelességemnek 
ismertem, mivel a szécsényi gyűlés az evangélikusok szabad vallásgyakorlatának biztosítását 
és a hitfelekezetek közötti egyetértés helyreállítását is egyik feladatának tekintette. 

9. A mult évi egyetemes gyűlés folyama alatt megtartott egyetemes egyházi törvény-
széken több ügy intéztetett el, a melyekre vonatkozó ítéleteket mellékelve bemutatom. 

10. Theologiai tanári vizsgára többen jelentkeztek. A jelöltek írásbeli munkálatai 
azonban még nem lévén megbírálva, a szóbeli vizsgák ezen egyetemes gyűlés alkalmából még 
nem lettek kitűzve. 

11. Végül meg kell emlékeznem mély megilletődéssel Fürst János pozsonyvárosi 
esperes úr gyászos elhunytáról, a kiben gyülekezete kedves lelkészét, egyetemes egyházunk 
annak ügyeiben buzgón közreműködő tagját veszítette el. 

Budapesten, 1905. évi november hó 8-án. Br. Prónay Dezső. 
Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést elismerése mellett tudomásul 

véve, elhatározza, hogy az elnöki jelentésnek külön határozatot igénylő pontjai külön, 
egyébként pedig a mult évi jegyzőkönyv illető pontjainál fognak felvétetni. 

5. (Zs.) Az elnöki jelentés bevezető soraiban Istenben boldogult József főherczeg 
elhunytáról történt megemlékezés kapcsán bemutatja dr. Baltik Frigyes püspök Klotild főher-
czegnő ő fensége következő levelét: 
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Méltóságos dr. Baltik Frigyes püspök úrnak Balassa-Gyarmat. 5 — 11 
Azon mélységes fájdalomban, mely feledhetetlen jó férjem, József főherczeg elhunyta 

alkalmával szivemet eltöltötte, mély megindulással fogadtam a magyarországi ágostai hitval-
lású evangelikus keresztény egyházegyetem részvétének nyilatkozatát. 

Fogadják érte legőszintébb hálámat. 

Budapest, 1905 július 6. Klotild főhercsegnő, s. k. 

és József főherczeg ő fensége következő táviratát: 

Méltóságos dr. Baltik Frigyes püspök úrnak Balassa-Gyarmat. 

Fogadja Méltóságod legjobb köszönetemet a szives részvétért 
József főherczeg. 

Az egyetemes közgyűlés kegyeletes megilletődéssel osztozván a gyászban, 
a mely József főherczeg ő fenségének elhunytával hazánkra borult, helyeslőleg tudo-
másul veszi, hogy az elnökség ez országos gyászeset alkalmából a megboldogult 
főherczeg özvegye és fia ő fenségeikhez egyetemes egyházunk nevében részvétiratot 
intézett és elhatározza, hogy Klotild főherczegnő és József főherczeg ő fenségeik-
nek a részvétiratokra adott köszönő válaszai örök emlékezetül elkülönítve az irat-
tárban megőriztessenek. 

6. (Zs.) Ugyanazon jelentés 3 ik pontja kapcsán 
az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület püspöki hivatalában tör-

tént személyváltozást tudomásul vévén, egyrészről Sárkány Sámuel nyugalomba vonult 
püspöknek egyházunk körül szerzett érdemeiért hálás elismerését, őszinte tiszteletét 
és igaz szeretetét fejezi ki, másrészről Bachát Dániel újonnan választott püspököt 
ez új állásában legmelegebben és szívélyesen üdvözli és működésére Isten áldását kérie 

7. (Zs.) Az elnöki jelentés 7-ik pontja kapcsán bejelenti dr. Baltik Frigyes püspök, 
hogy az egy tábori lelkész és egy vallástanár alkalmazása tárgyában hozzáérkezett pályáza-
tokat a közös hadügyminiszterhez felterjesztette. 

Tudomásul vétetik. 

8. (Zs.) Az elnöki jelentés 8-ik pontja szerint egyetemes felügyelőnk a Nógrád vár-
megye közönsége által a II. Rákóczi Ferencz által összehívott szécsényi rendi országgyűlés 
százados évfordulója alkalmából a helyszínén tartott ünnepélyen egyetemes egyházunk kép-
viseletében megjelenvén, 

az egyetemes közgyűlés egyházunknak meghívásáért Nógrád vármegye 
közönségének köszönetét fejezi ki, az egyetemes felügyelőnek egyházunk képvise-
letében történt megjelenését pedig köszönettel tudomásul veszi. 

9. (Zs.) Az elnöki jelentés 11-ik pontja szerint Fürst János pozsonyvárosi esperes 
és az egyetemes törvényszék tagja elhalálozván, 

az egyetemes közgyűlés az egyházunk ügyeiben buzgón közreműködő e 
tagjának elvesztését mély megilletődéssel tudomásul veszi és a megboldogultnak 
emlékét jegyzőkönyvében kegyelettel megörökíti. 

10. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 7-ik pontja kapcsán fölvétetett az elnöki jelentés 
2-ik pontja, mely szerint a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött 
bizottság ez évben is foglalkozott az 1848. évi XX. t.-czikk megvalósításának ügyével és az 
erre vonatkozó adatoknak kiegészítésével. Ennek kapcsán bemutatja az egyetemes főjegyző, 
mint az említett bizottság előadója, a bizottság üléseiről felvett jegyzőkönyvek másolatait, a 
melyek szerint az adózásra vonatkozó adatok a mult évi jegyzőkönyvben közölt 4972/1904 . 
számú miniszterelnöki leiratra adott válaszszal a kormányhoz fel lettek terjesztve és a leg-
utóbb tartott ülésben a theologiai és jogi akadémiák szükségletei megállapíttatván, ez adatok-
nak felterjesztése el lett határozva. — Végül bemutatja a dunáninneni egyházkerület ez idei 
közgyűlésének jegyzőkönyvi 23. pont alatt hozott határozatát, a . melyben amaz óhajának ad 
kifejezést, hogy a kormányhoz felterjesztett memorandum megvalósítása szorgalmaztassék ille-
tékes helyen az egyetemes közgyűlés által. 

Az egyetemes közgyűlés e bejelentéseket helyeslőleg tudomásul vévén, 
tekintettel az e részben eljáró bizottság működésére, a maga részéről további intéz-
kedések tételének szükségét fenforogni nem látja. 

11. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 9-ik pontjánál bemutattatott a kiskéri egyház-
nak felebbezése. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezést oly felhívással adja ki a Szentiványi 
Árpád és Zelenka Pál elnöklete alatt Terray Gyula, Meskó László és dr. Győry 
István tagokból álló bizottságnak, hogy véleményes jelentését még a közgyűlés 
folyama alatt előterjeszteni szíveskedjék. 

16 
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12-13. 12. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontjánál felvétetett a bányai egyházkerület 
idei közgyűlésének jegyzőkönyvi 81. pontja, a melyben a Horvát-Szlavon-Dalmátországok bán-
jának 3458/1903. számú átiratára jogi álláspontját kifejti, lelkészválasztási és tanítóválasztási 
szabályrendeleteinek némi módosítására vonatkozó szabályrendeleteit jóváhagyás végett bemu-
tatja és a Bécsben theologiát hallgatott hitjelöltek névszerint, Veres Ádám, Walther Antal és 
Húrban Vladimirra nézve az átmeneti időre való tekintettel kivételt tenni és nekik engedé-
lyezni kéri, hogy az általuk külföldön megszerzett illetve megszerzendő theol. oklevél nostri-
fikáltassék és kötelességükké tétessék, hogy a magyar nyelvet két éven belül megtanulják. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottságnak e tárgyban 
adott véleményétől eltérően a horvát bánhoz intézendő újabb felterjesztésben ismét 
hangsúlyozni határozza, hogy a Zs. T . 65. és 197. §-ainak módosítására az egye-
temes közgyűlés jogosítva nincsen, de e szakaszoknak módosítását szükségesnek nem 
is látja, miután ezek a horvát-szlavon országos törvényekkel ellentétben nem állanak, 
egyébként pedig épen e törvényekre való tekintettel püspökeink figyelmét felhívtuk 
arra, hogy a Horvát-Szlavonországban alkalmazandó lelkészeknek a horvát nyelvet 
tudniok kell. 

A bányai egyházkerület által jóváhagyás végett felterjesztett szabály-
rendeleteket a lelkészválasztási és tanítóválasztási szabályrendelet néhány szakaszának 
módosításáról az egyetemes közgyűlés visszaszármaztatja a bányai egyházkerület-
hez annak újabb megfontolása végett, vájjon a horvát nyelv tudásának oly módon 
való kikötése, a mint az a módosításokban foglaltatik, nem lesz-e a gyakorlatban 
kivihetetlen és nem látszik-e czélszerűbbnek oly irányban intézkedést tenni, hogy a 
Horvát-Szlavonországokban alkalmazandó lelkészek és tanítóknak horvátul kell tudniok. 

A mi végül a névszerint megemlített három bécsi theologust illeti, az 
egyetemes közgyűlés a kért engedély megadására magát annál kevésbbé tartja ille-
tékesnek, mert e részben maguk az érdekeltek kérelmet elő sem terjesztettek, a 
mennyiben pedig ily irányú kérelmeket előterjesztenének, ezeknek elintézésére, illetve 
annak megállapítására, hogy mennyiben lesz a külföldön töltött idő az illetőknek 
beszámítható, a fenforgó körülmények mérlegelése alapján első sorban az erre ille-
tékes hatóság lesz hivatva. 

13. (P.) A mult évi közgyűlés 11. jegyzőkönyvi pontja kapcsán beterjeszti a theol. 
akadémiai nagybizottság a folyó év november hó 7-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, 
valamint az ehhez mellékletül csatolt kisbizottsági jegyzőkönyveket s az akadémiai igazgatónak 
évi jelentését. Jegyzőkönyve 2. és következő pontjaiban jelenti, hogy a szervezeti szabályok 
155. és 156. §-ai figyelembevételével jóváhagyólag vette tudomásul a tanári testület által meg-
erősített alapszabályok értelmében gyámintézeti czélokat szolgáló „Székács József-egyesület"-
nek az ifjúság körében történt megalakulását, a tanári vezetés alatt álló ez egyesületbe az eddig 
fennállott „Olvasó-kör" beleolvadván, az abba való belépés az összes theol. hallgatókra kiter-
jedőleg kötelezővé tétetett. 

Továbbá hálás köszönetét fejezi ki a nagybizottság a pozsonymegyei egyházmegyé-
nek, hogy az „Otthon"-ban egy ingyenhelyet alapított, a zólyomi egyházmegyének, hogy 
ugyanazon czélra már is 3300 kor. összeget eredményező adománygyűjtést rendezett, valamint 
özv. Hunfalvy Pálné úrnőnek, ki bold. eml. férje alapítványát kiegészíteni szándékozván, 
800 koronát adományozott ösztöndíjul oly külföldön tanulmányaikat folytató hitjelöltek javára, 
kik valamely hazai főiskolában végezték a theol. tanfolyamot; végül Hollerung Károly esperes 
kisbizottsági elnök úrnak, kinek buzgó közreműködésével e nagylelkű adományozás közvetlen 
kapcsolatban áll. 

Kegyeletes érzéssel emlékszik meg a nagybizottság Ritter Károly és Fürst János 
volt kisbizottsági elnököknek, évközben bekövetkezett elhunytok alkalmából, az akadémia 
ügyeinek buzgó és sikeres vezetése körül szerzett kiváló érdemeiről. 

Tudomásul vette a nagybizottság, hogy a szőlészeti és gazdászati tanfolyamnak a 
folyó iskolai évben való vezetésével, a m. kir. földművelési miniszter úrnak meleg elismerés-
sel fogadott intézkedése folytán, Pogány Vazul és Vetter Károly szőlészeti intézeti tanárok 
bizattak meg; hogy a kisbizottság Bachát Dániel püspökké való megválasztása felett őszinte 
örömét fejezte ki, mely a nagybizottság tagjai körében is meleg visszhangot keltett, hogy 
Raffay Sándor és dr. Masznyik Endre tanárok a pozsonyi állami tanítónőképzőben, illetőleg 
az állami felsőbb leányiskolában a vallástanítással megbízattak és hogy a kisbizottság a 
Hunfalvy-féle ösztöndíjat egy pozsonyi és egy eperjesi szakvizsgálatot tett theol. hallgatónak 
szavazta meg, a sokat betegeskedett Hörk József tanár részére pedig, utólagos jóváhagyás 
reményében, az előirányzatba „Vegyes" czím alatt felvett s ki nem merített összeg terhére 
300 kor. segélyt utalványozott ki. 

Végül beterjeszti a nagybizottság az akadémiai igazgatónak évi jelentését, melyben 
ez az „Evkönyv"-ben foglalt részletes adatokra való utalással kiemeli, hogy az 1905 6. 
iskolai évben beiratkozott: rendes hallgatóul az I. évfolyamba 20, a II.-ba 19, a III.-ba 8, 
a IV.-be 6; ideiglenes rendkívüli hallgatóul pedig: az I. évfolyamba 3, a II.-ba 3, a III.-ba 5. 
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Az összes hallgatók száma tehát 64, — az akadémia kötelékébe tartozó, jelenleg külföldön 13—18-
levő ifjak hozzászámításával 69, — 6-tal, illetőleg 11-gyei több, mint az előző évben. Egyúttal 
jelenti az igazgató, hogy az „Otthon"-ba a nagyszámú theol. hallgatók közül helyszűke miatt 
még azokat sem lehetett felvenni, kik erre minden tekintetben méltók lettek volna, miért is 
ezeket egy, az intézet szomszédságában levő házban helyezte el, a Hollerung Károly kisbizottsági 
elnöknek hálás köszönetre kötelező buzgólkodása folytán befolyt 400 kor. segély felhasználá-
sával válván lehetővé, hogy 5 ifjú e kibérelt s az igazgató felügyelete alatt álló helyiségek-
ben ugyanoly kedvezményben részesül, mint az „Ottkon"-ban. 

A közgyűlés mindezt jóváhagyással veszi tudomásul, meleg köszönetet 
szavaz az akadémia összes nagylelkű jóltevőinek s kegyeletes indulattal örökíti meg 
az évközben elhunyt Fürst János és Ritter Károly volt kisbizottsági elnököknek az 
akadémia fejlesztése érdekében kifejtett áldásos munkásságát. 

14. (P.) A theol. akadémiai nagybizottság jegyzőkönyve 11. pontja alatt arra való 
utalással, hogy a kisbizottság az akadémiai könyvtárról vezetett 1904/5. évi számadást kifogás-
talannak találta, javaslatba hozza a felmentvénynek a könyvtáros részére való megszavazását 
s pártolólag terjeszti a közgyűlés elé a kisbizottságnak azon indítványát, hogy a könyvtári 
katalógus szakszerű összeállításának munkáját a könyvtáros néhány szegénysorsú, erre alkal-
mas theol. hallgató segédkezésével végezze, ezek díjazására a költségelőirányzat keretén belül 
a „Vegyes" czím alatti összeget ajánlván. 

A közgyűlés a könyvtárost az 1904/5. évi számadást illetőleg a felelős-
ség terhe alól, a szokásos fentartással feloldja, a könyvtári katalógus elkészítésére 
vonatkozó indítványt pedig határozati erőre emeli. 

15. (P.) Ugyanazon jegyzőkönyv 12. pontja értelmében jelenti a nagybizottság, hogy 
az akadémiai igazgatónak 1904/5. évi számadását a kisbizottság megvizsgálta s rendben 
levőnek találta. Tekintettel a tandíjhátralékok nagymértékben való felszaporodására, indítvá-
nyozza: hivassék fel az igazgató a hátralékok erélyes behajtására; jövőre pedig a kisbizott-
ság hatalmaztassék fel arra, hogy a tanári kar kellően megokolt javaslatának megfelelően 
egyes szegénysorsú, jó magaviseletű, kitiinő hallgatókat a tandíjfizetési kötelezettség alól fel-
menthessen. 

A közgyűlés e jelentést tndomásul vévén, a. nagy bizottság indítványát 
határozati erőre emeli. 
16. (P.) U. a. jegyzőkönyv 14. pontja értelmében a nagybizottság hozzá nem járul-

ván azon beterjesztett indítványhoz, hogy a görögpótló tanfolyamot végzett, a görög nyelvre 
ki nem terjedő érettségi vizsgálatot megállott if jaknak theol. főiskolába való felvétele a görög 
nyelvismeretre szorítkozó felvételi vizsgálattól tétessék függővé, a törvényen alapuló eddigi 
gyakorlat fentartása mellett foglal állást s ennek megfelelően a theol. akadémiába való fel-
vételt azon elengedhetlen feltételhez köti, hogy a jelentkező a görög nyelvre is kiterjedő 
érettségi vizsgálat sikeres letételét hitelesen igazolja. 

A közgyűlés ezt helyeslőleg tudomásul veszi. 
17. (P.) U. a. jegyzőkönyv 15. pontja kapcsán jelenti a nagybizottság, hogy az 

1904. évről vezetett akadémiai számadást, pénztári kezelés tekintetében kifogástalannak találta 
ugyan, de alaki hibánál fogva elfogadhatónak nem találván, helyesbítés végett a kisbizott-
sághoz visszaterjesztette. Ugyanis a tanárok részére 1905-re megszavazott drágasági pótlék 
már mint kifizetett költség van e számadásban nyilvántartva, minek következtében a vég-
eredmény, a reális alapon összeállított előirányzattól eltérőleg, indokolatlan tálkiadásban jut 
kifejezésre. 

A közgyűlés ez intézkedést helyeslőleg tudomásul veszi azon utasítással, 
hogy az 1904. évi számadás helyesbített alakban a nagybizottság útján a jövő évi 
közgyűlés elé terjesztessék. 

18. (P.) U. a. jegyzőkönyv 16. pontja alatt bemutatja a nagybizottság az aka-
démiának 1906-ik évre szóló költségelőirányzatát s hivatkozással a mult évi közgyűlés jegyző-
könyve 65. pontja alatt foglalt azon határozatra, mely szerint öt rendes tanárnak drágasági 
pótlék czímén összesen 1500 kor. szavaztatott meg, netáni kételyek eloszlatása s minden 
félreértés elkerülése végett, névszerint említi azon tanárokat, a kiknek javára drágasági pót-
lék czímén az 1906-iki költségvetésbe is ugyanekkora összeget vett fel, határozottan kijelent-
vén azt, hogy az e czímén a mult évben megszavazott pótlék a tanári jelleg kérdését egy-
általán nem érinti. 

A közgyűlés helyesléssel fogadja a nagybizottságnak ez utóbbi kijelentését 
s a tüzetesen felülvizsgált s az alábbi intézkedésnek megfelelően módosított költség-
előirányzatba az összes tanárok részére egymás közt egyenlően megosztandó drága-
sági pótlék czímén 1700 kor. összegnek felvételét feltételesen elrendeli, nevezetesen 
azzal a megszorítással, hogy e határozatnak teljes vagy részben való végrehajtása 
a közgyűlésnek a közalapi jövedelem felosztására vonatkozólag később hozandó hatá-
rozatától tétessék függővé. 

2* 
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Az akadémia 1906-ik évi költségelőirányzatát a közgyűlés ekkép álla-
pította meg. 

A) F e d e z e t . 

1. Egyetemes theologiai alapból 3,454 kor. 
2. Busbak Ádám-alapból 160 „ 
3. Kerületek járulékai 2,700 „ 
4. Pozsonyi egyház járuléka 6,200 „ 
5. Zelenay-alapból 1,000 „ 
6. Zsedényi-alapból 500 „ 
7. Pálffy-alapítványból 1,600 „ 
8. Reischel- alapítványból 3,000 „ 
9. Reischel-tartalékalapból 450 „ 

10. Tandíjból 2,200 „ 
11. Közalapból 10,000 „ 
12. Közalapból 1906. évi drágasági pótlékra az összes 

tanárok közt egyenlően megosztva 1,700 „ 
Összesen 32,964 kor. 

B) R e n d e s s z ü k s é g l e t . 

1. Négy rendes tanár fizetése à 3600 kor 14,400 kor. 
2. Négy rendes tanár lakbére à 1200 kor. . . . 4,800 „ 
3. Az 5-ik hivatalbeli kor szerint legifj. tanár fizetése 2,800 „ 
4. Ugyanannak fizetésemelése 200 „ 
5. Ugyanannak lakbére 1,200 „ 
6. Magántanár fizetése és lakbére 2,000 „ 
7. Gyakorlati theologiai tanár személyi pótléka . . 600 „ 
8. Igazgató tiszteletdíja 400 „ 
9. Nagy bizottsági jegyző tiszteletdíja 60 „ 

10. Tanárkári jegyző tiszteletdíja 60 „ 
11. Könyvtáros tiszteletdíja 100 „ 
12. Enektanító tiszteletdíja 300 „ 
13. Szolga bére 600 „ 
14. Német és tót nyelv tanítása 800 „ 
15. Tanít, szertár számára 200 „ 
16. Könyvtári illeték 800 „ 
17. Fűtés és világítás 600 „ 
18. Vegyes és rendkívüli kiadás 804 „ 
19. Csak egy évre megszavazva: 

a) Igazgatói pótlék 200 kor. 
b) Könyvtárosi pótlék 100 „ 
c) Tanárkari jegyző pótléka . . 40 „ 
cl) Drágasági pótlék az összes taná-

rok részére egymás közt egyen-
lően megosztva 1,700 „ 

2,040 „ 

Összesen . . . 32,764 kor. 
Várható pénztári felesleg 200 kor. 

19. (P.) U a. jegyzőkönyv 18. pontja értelmében a nagybizottság elfogadásra 
ajánlja dr. Bal tik Frigyes püspöknek a theologiai tanári szakvizsgálat színvonalának emelését 
czélzó azon indítványát, hogy a vizsgázók írásbeli dolgozataiknak kinyomatására s azoknak 
a vizsgáló-bizottság összes tagjaival való előzetes közlésére köteleztessenek. 

A közgyűlés ez indítványt határozati erőre emeli azzal a kijelentéssel, 
hogy annak kötelező ereje a vizsgálatra eddig már jelentkezett azon egyénekre ki 
nem terjed, kik írásbeli munkáikat a bíráló szaktanároknak már beküldötték. 

20. (P.) U. a. jegyzőkönyv 19. pontja alatt jelenti a nagybizottság, hogy hivat-
kozással a mult évi egyetemes közgyűlés 14. jegyzőkönyvi pontjára, elismeréssel tette magáévá 
Sziklay Ottó kisbizottsági tagnak az akadémiai nyugdíj intézeti tőke elhelyezéséről s jövedel-
méről beterjesztett jelentését. E jelentés szerint a tőkék csak 3'6%-ot kamatozván, a nagy-
bizottság oly czélból, hogy az egyetemes nyugdíj intézeti járulékok az akadémiai nyugdíjalap 
kamatjövedelmében biztos fedezetet nyerjenek, felhívja a pozsonyi egyházközséget, hogy a 
3"6 '/0-ot jövedelmező tőkéket fektesse magyar járadék-és földtehermentesítési kötvényekbe, melyek 
után a jelenlegi kedvező árfolyam mellett 4°/0-ot meghaladó kamatjövedelem bizton várható. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 
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21. (P.) U. a. jegyzőkönyv 20—22. jegyzőkönyvi pontjai alatt beterjeszti a nagy- 21 
bizottság a „Theologiai Otthon"-ra vonatkozólag a felügyelő tanárnak az 1904/5-ik évről 
szóló jelentését, továbbá a kisbizottságilag megvizsgált s jóváhagyott 1904-ik évi zárszámadást 
a vagyonkimutatással, valamint az 1906-ik évre általa megállapított költségelőirányzatot. 

Évi jelentésében arra való utalással, hogy az 53 folyamodó ifjú közül helyszűke 
miatt csak 27 ifjút lehetett az „ Otthon u-ba felvenni, ezen évről-évre fokozódva ismétlődő jelen-
séggel szemben azon óhajtásának ád kifejezést, a felügyelő tanár, hogy az intézet kibővítésé-
nek kérdése mielőbb napirendre kerüljön. A jótéteményes helyek száma 18, melyek az alapító-
levelek értelmében töltettek be. Az „Otthon" belső élete a megszokott mederben folyt. Fegyelmi 
eset nem fordult elő, az egészségi állapot is teljesen kielégítő volt. A folyton gyarapodó könyv-
tár 1200 kötetből áll. Kilencz év alatt az intézet javára gyűjtés útján 74,000 kor. folyt be, 
majdnem kivétel nélkül hazai hitsorsosok áldozatkészségéből. 

Az 1904-ik évi számadás szerint a kiadás 14,824 kor. 43 fill, bevétellel szemben 
14,708 kor. 15 fill.-nyi összegre rúgott s így 116 kor. 28 fill, pénztári felesleggel záródott. 
A tényleg felmerült szükségletek meghaladták ugyan az e czímén megállapított előirányzati 
összeget, de a befolyt adományokból nemcsak a kiadási többlet volt teljesen fedezhető, hanem 
az alaptőke gyarapítására is 5534 kor. 55 fill, volt fordítható. A vagyonállás 1904 végén 
42,336 kor. 40 fill, összegben van nyilvántartva. 

A kisbizottság által összeállított 1906-ik évi előirányzat 120 kor. fedezetlen szük-
ségletet mutatván ki, a nagybizottság az eddigi tapasztalatra támaszkodva bizton számít arra, 
hogy az a várható önkéntes adományokban teljes fedezetet talál. E czím alatt a jövedelmek 
rovatába felvett 1320 kor. összeget 1440 kor.-ra emelvén, a költségelőirányzatot következő-
leg állapította meg : 

AJ F e d e z e t . 

1. Alaptőke kamatja 980 kor. 
2. Csemez-alapítványból 670 „ 
3. Jeszenák J.-alapítványból 160 „ 
4. B. Solymosy-alapítványból 160 „ 
5. Szálláspénzből 1,640 „ 
6. Évi járulékok 2,550 „ 
7. Adományok és segélyek 1,440 ,, 
8. Könyvekből 30 „ 
9. Vegyes bevételek 450 „ 

10. Perselypénz 20 „ 
Összesen . . . 8,100 kor. 

B) S z ü k s é g l e t . 

1. Felügyelő tanár tiszteletdíja 
2. Orvos tiszteletdíja 
3. Szolga bére 
4. Házbér a felügyelő tanár lakásával . 
5. Fűtés és világítás 
6. Felszerelés pótlása és javítása . 
7. Mosás 
8. Könyvtár 
9. Értesítő és nyomtatványok . 

10. Jutalmak 
11. Vacsorapénz 
12. Vegyes kiadások 
13. Előre nem látott kiadások . . . . 

1,000 kor. 
100 „ 
600 

3,160 
1,000 

300 
600 
200 
300 

60 
320 
300 
160 

Összesen . . . 8,100 kor. 
A közgyűlés e jelentés örvendetes tudomásulvételével az „Otthon "-ra vonat-

kozó 1906-ik évi költségelőirányzatot jóváhagyja. 

22. (P.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 20. pontja kapcsán jelenti dr. Zsig-
mondy Jenő főjegyző, hogy a három theol. főiskola normál-költségvetése az 1848. évi 
XX. törvényczikk tárgyában kiküldött vegyes-bizottság elé terjesztetett. 

Tudomásul szolgál. 
23. (Gy.) Egyetemes világi főjegyző jelenti, hogy az egyházegyetem tisztviselőinek 

megbízatása ezen esztendőben megszűnt. 
Az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással hat (6) évi időtartamra, dr. Zsig-

mondy Jenőt vil. egy. főjegyzővé és főellenőrré, Poszvék Sándort egyh. egy. főjegy-
zővé, dr. Győry Istvánt, dr. Lehotzky Antalt vil. egy. aljegyzőkké, Händel Vilmost, 
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23—30. Gyürky Pált egyh. egy. aljegyzőkké, Sztehló Kornélt egyetemes iigyészszé, Bendl 
Henriket egyetemes pénztárossá, Góbi Imrét egyetemes levéltárossá újból megválasz-
totta és Liedemann Rezső egyetemes ellenőrt a pesti egyházzal kötött szerződés 
értelmében állásában megerősítette. 

24. (Gy.) Világi egyetemes főjegyző a maga és tiszttársai nevében megköszönvén 
a kitüntető bizalmat, miután az egyetemes felügyelő az újonnan megválasztott tisztikart szí-
vélyesen üdvözölte, 

az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy az újonnan megválasztott 
tisztviselők a hivatalos esküt már letették, az eskü ismétlését nem tartja szükségesnek. 

25- (Gy.) Az egyházunkat és az ev. református egyházat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottság tagjaivá közfelkiáltással megválasztattak: 

br. Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, 
Zsilinszky Mihály, Ihász Lajos, dr Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, 
Bachát Dániel, dr. Zsigmondy Jenő, br. Podmaniczky Géza, Kubinyi Géza. Horváth 
Sándor (budapesti), Sztehló Kornél. 

26. (Gy.) Az elnök, alelnök és jegyző kivételével választandók lévén a tanügyi 
bizottság tagjai. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel azon körülményre, hogy az iskolai 
bizottságok szervezetéről szóló egyetemes szabályrendelet még ezen közgyűlés tartama 
alatt fog tárgy altatni, a választást a szabályrendelet letárgyalása utáni időre elhalasztja. 

27. (Gy.) A theologiai akadémiai nagybizottság tagjai 1903-tól hat évre: 
báró Prónay Dezső elnöklete alatt Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz 

Ferencz, Bachát Dániel, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsi-
linszky Mihály, Ihász Lajos, Sárkány Sámuel, Raab Károly, Hollerung Károly, 
Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Terray Gyula, Gyürky Pál, a theol. akadémia 
igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből választott dr. Dobrovits Mátyás, Ebner 
Gusztáv, Heim Károly, dr. Láng Lajos, Sziklay Ottó, id. Trsztyénszky Ferencz, 
Stelczer Endre és a theol. akadémia karából választott Hörk József. 

Egyben felhívja az egyetemes közgyűlés a pozsonyi egyházat, hogy az 
elhunyt Fürst János helyébe mielőbb válaszszon egy tagot és azt az egyetemes köz-
gyűlésnek jelentse be. 

28. (Gy.) A lelkészvizsgáló-bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 
1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá: Hacker Károly, dr. Dob-

rovits Mátyás, Trsztyénszky Ferencz, Hollerung Károly, Hörk József, Raffay Sándor; 
póttagjaivá: Ríngbauer Gusztáv, Lenhard Károly, Ebner Gusztáv, Kováts Sándor. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Rátz Ottó, dr. Berzsenyi 
Jenő, Kund Samu, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal; póttagjaivá: 
Horváth Sámuel, Farkas Mihály, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső. 

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

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr 
Géza, Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagjaivá: 
Dómján Elek, Zéman János, Kubinyi Albert, Draskóczy Lajos. 

29. (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, Szontágh Pál, dr. Meskó László, Beniczky Árpád, 
itj. Laszkáry Gyula, dr. Kéler Zoltán, Fabiny Gyula, dr. Zsigmondy Jenő, Barcza 
Géza, Bélák István, Terray Gyula, Dianiska Andor, Händel Vilmos, Horváth Sándor 
(budapesti), Scholtz Gusztáv, Kund Samu, Horvát Sámuel és hivatalánál fogva tagja 
az egyetemes ügyész, Sztehló Kornél. 

30. (Gy.) Választandó lévén az egyetemes pénzügyi bizottság tagjai közfelkiáltással: 
egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, 

gr. Uchtritz *Amadé, dr. Fischer Sándor, Beniczky Árpád, dr. Láng Lajos, br. Pod-
maniczky Gyula, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh Andor, Münnich 
Kálmán, Izsó Vincze, Schleiffer Károly, Schranz János és Gyürky Pál választattak 
meg; hivataluknál fogva tagjai, az egyetemes főellenőr, dr. Zsigmondy Jenő, az 
egyetemes pénztárnok, Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr, Liedemann Rezső és az 
egyetemes ügyész Sztehló Kornél. 
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31 (Gry.) Az egyetemes számvevőszék tagjai 1908. évig terjedő megbízatással 31—39 
világi elnök: Sóltz Gyula, egyházi elnök: Poszvék Sándor, tagok: Farbaky 

István, Schönwieszner Kálmán, dr. Králik Lajos, Scliranz János, Radvány István, 
Barcza Géza, Kubinyi Géza, dr. Szelényi Aladár és Materny Lajos. 

32. (Gy.) Az egyetemes számvizsgáló-bizottság tagjaivá az egyetemes számvevőszék 
elnökségének elnöklete alatt közfelkiáltással megválasztattak: 

Farbaky István, Laukó Károly, Földváry Elemér, Gyürky Pál. 

33. (Gy.) A jegyzői kar jelenti, hogy a Hrabovszky-alapítványi bizottság három éves 
megbízatása lejárt. 

Az egyetemes közgyűlés három évi időtartamra közfelkiáltással elnökké: 
dr. Győry Istvánt, a bizottság tagjaivá: dr. Bánó József, dr. Purgly Sándor, Scholtz 
Gusztáv, Horváth Sándor (budapesti) és Góbi Imrét választotta meg. 

34. (Gy.) Egyetemes felügyelő jelenti, hogy az egyetemes törvényszék birái közül 
Fürst János elhunyt, azonkívül dr. Láng Lajos, dr. Fischer Sándor, Lányi Bertalan, Bélák 
István, Kubinyi Aladár, Török József, Terray Gyula, Masznyik Endre, Bancsó Antal, Händel 
Vilmos birák, továbbá dr. Zelenka Lajos jegyző megbizatása lejárt. 

Dr. Baltik Frigyes püspök bejelenti, hogy egy hozzá érkezett levél szerint Lányi 
Bertalan nem hajlandó az egyetemes törvényszéki birói tisztet megválasztatása esetén 
sem elvállalni. 

Az egyetemes közgyűlés hat évi időtartamra törvényszéki birákul egyhan-
gúlag megválasztotta: dr. Láng Lajos, dr. Fischer Sándor, Csipkay Károly, Bélák 
István, Kubinyi Aladár világiakat; Török József, Terray Gyula, Masznyik Endre, 
Bancsó Antal, Händel Vilmos egyháziakat, Raab Károly egyházi bírót 1908. évig 
terjedő megbízatással, azonkívül a törvényszék jegyzőjévé hat évi időtartamra dr. 
Zelenka Lajost. 

35. (Gry.) Egyetemes felügyelő üdvözli az újonnan megválasztott egyetemes törvény-
széki bírákat s minthogy az egyetemes közgyűlés — tekintettel arra, hogy azon birák, kik 
már megelőzőleg is tagjai voltak az egyetemes törvényszéknek, a hivatali esküt már letették — 
az eskü ismétlését nem kívánta, felhívja a most első ízben megválasztott és jelenlevő Csipkay 
Károly és Raab Károly egyetemes törvényszéki bírákat az eskü letételére. 

Csipkay Károly és Raab Károly a zsinati törvényben előírt egyetemes 
törvényszéki birói esküt a közgyűlés szine előtt letették. 

36. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 30. pontjánál felvétettek az újjászervezett theol. 
akadémiák fentartására szükséges járulékok szolgáltatása tárgyában az egyházkerületek nyi-
latkozatai. Ezek szerint a dunántúli és a tiszai egyházkerület feltétlenül, — a bányai egy-
házkerület a többiek hozzájárulásától feltételezve, — a dunáninneni egyházkerület pedig csak 
akkor ajánlja meg az évi járulékot, ha a várt magasabb államsegély folyósítva lesz. 

Minthogy az újjászervezett egyetemes theologiai akadémiák fentartására 
szükséges egyházkerületi járulékok szolgáltatását, a mult évi közgyűlés 30. jegyző-
könyvi számú határozata az 1905. évben várt magasabb államsegély folyósításától 
tette függővé, mely feltétel azonban nem következett be: ennélfogva az egyház-
kerületeket az egyetemes theologiai tanügyi szervezetnek 86. §-a alapján egyenkint 
kötelező 6072 kor. 50 fill, évenkinti járulékok végérvényesen megállapíttatnak ugyan, 
de azoknak az egyetemes pénztárba való beszolgáltatása függőben marad addig, 
míg a legutóbbi állami költségvetési törvény alapján élvezett államsegély eddigi ösz-
szege az egyházkerületek részére legközelebb felemeltetik s tényleg folyósítva lesz. 

37. (P.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 31. pontja kapcsán jelenti az egye-
temes ügyész, hogy néhai Nikodém János perrel megtámadott végrendeletének ügyében az 
illetékes bíróság ítéletet még nem hozott. 

A közgyűlés a függőben levő ügynek további nyilvántartását elrendeli. 

38. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 32. pontjánál jelenti az egyetemes ügyész, hogy 
a gr. Blankenstein György hagyománya tárgyában két egybehangzó marasztaló ítélet van, 
melyek alapján már a végrehajtás kérhető. 

A jelentés tudomásul vétetik s az ügyész felkéretik a további szükséges 
lépések megtételére. 

39. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 33. pontjánál az egyetemes tanügyi bizottság 
jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter által az iskolai tanulmányi kirándulásokra 
és utazásokra vonatkozólag kiadott szabályzat, — mely szerint e czélra a beiratáskor minden 
egyes tanulótól egy korona díj szedhető, — a felekezeti iskolákkal is közöltetvén: a selmecz-
bányai lyceum kormányzó tanácsa hasonló eljárásra felhatalmazást kér az egyet, közgyűléstől. 

3* 
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30—44. A közgyűlés e felterjesztést visszateszi a selmeczbányai lyceum kormányzó 
tanácsához a végből, hogy a kérdéses miniszteri szabályzat végrehajtása, esetleg a 
tanulmányi kirándulásokra szolgáló más fedezeti forrás nyitása iránt saját hatás-
körében intézkedjék. 

40. (Gr.) Ugyanazon pontnál a tanügyi bizottság jelenti, hogy a bonyhádi algimná-
zium fentartó testülete az egyetemes közgyűléstől engedélyt kér ahhoz, hogy az algimnázium-
nak a dunántúli egyházkerület beleegyezésével főgimnáziummá való fokozatos kifejlesztésére 
a közoktatási kormányhoz az eddigi 11,000 kor. államsegélyének 32,000 koronára való eme-
léseért s 150,000 kor. építési és beruházási segélyért folyamodliassék. 

E folyamodvány intézhetéséhez kért engedélyt a közgyűlés, a tanügyi 
bizottság véleménye alapján, megadja, azzal a fentartással azonban, hogy a bonyhádi 
algimnázium fentartó testülete annak idején a közoktatási kormány nyal kötendő 
új szerződés tervezetét az egyetemes közgyűlés jóváhagyása végett előlegesen 
mutassa be. 

41. (G.) U a. pontnál a tanügyi bizottság jelenti, hogy a dunáninneni egyház-
kerület utasíttatni kívánja gimnáziumainkat arra, hogy Értesítőik összeállításában megtartsák 
a Rendtartás követelte beosztást, mindenik egyformán. 

Minthogy a tanügyi bizottság véleménye szerint a Rendtartás nem állapított 
meg az Értesítők számára olyan fejezeteket, melyek nem tűrnének változtatást, sem 
pedig oly merev sorrendet, melytől az eltérés nem volna megengedhető ; hanem csak 
arra nézve kivánt irányt adni, hogy milyen természetű adatoknak kell az Értesí-
tőkben szükségkép bennfoglaltatniok: azért a közgyűlés kimondja, hogy a beosztás 
tekintetében a teljes egyformaságot nem tartja okvetlenül sem szükségesnek, sem 
kivánatosnak. 

42. (G.) U. a. pontnál a tanügyi bizottság jelenti, hogy a pestmegyei esperesség 
a Blázy-féle kátéra vonatkozólag, melyet a mult évi egyetemes közgyűlés nem talált engedé-
lyezhetőnek, azt kérelmezi, hogy addig is, míg ezen káténak a bírálatokkal megegyező átdol-
gozása elkészülhet s az új kiadás engedélyezés végett benyújtható lesz, a régi kiadás meg-
hagyassék a közhasználatban, 

A tanügyi bizottságnak erre vonatkozó véleménye alapján a közgyűlés 
megengedi, hogy a Blázy-féle káté használatban maradhat a jövő évi egyetemes 
közgyűlésig, a meddig az átdolgozott új tankönyv engedélyezés végett bemutatandó. 

43. (G.) U. a. pontnál a tanügyi bizottság jelenti, hogy a népiskolai statisztikai 
rovatos ívekre vonatkozólag az egyházkerületek észrevételei beérkeztek; javasolja tehát a 
bizottság, hogy az észrevételeknek figyelembe vételével kijavított rovatos ívek kinyomattassanak. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elfogadván, megbízza Góbi 
Imre bizottsági jegyzőt, hogy a rovatos íveknek a szükséges példányszámban való 
kinyomatása iránt a Hornyánszky-nyomdaczéggel, mint vállalkozóval, állapodjék meg 
oly kikötés mellett, hogy ez utóbbi köteleztessék a központi kezelésre szükséges 
200 példányt az egyházegyetem részére díjtalanul beszolgáltatni. 

44. (G.) U. a. pontnál a tanügyi bizottság jelenti, hogy a vallástanárok 1904 nov. 
8-ikán tartott értekezlete felterjesztést intézett a vallástanárok lelkészi jellegének s egyház-
jogi helyzetének rendezése tárgyában oly kérelemmel, hogy az egyetemes közgyűlés a felter-
jesztésben felsorolt kérdések előkészítésére bizottságot küldjön ki. A tanügyi bizottság a fel-
terjesztés kívánalmait három pontba csoportosítván, ezekre vonatkozólag véleménye a következő: 

a) Hogy minden rendszeresített állásban levő felavatott lelkészt, a ki vallástanítással 
foglalkozik, akár ev. gimnáziumban, akár községi vagy állami iskolában, megillesse a vallás-
tanári czím és jelleg: e kívánalom azon téves feltevésből indul ki, mintha vallástanár kizáró-
lag csak lelkészből lehetne, figyelmen kívül hagyva a zsinati törvény 200. és 214. §-ában 
megállapított különbözőséget s elfelejti, hogy a czím és jelleg nem a képesítés, hanem a 
tényleges alkalmaztatás szerint igazodik. 

b) Hogy a felekezeti, községi és állami iskolákban működő rendes s véglegesített 
gyülekezeti vallástanárok az illető gyülekezet lelkészi karának rendes tagjai legyenek és a 
lelkészi karban foglaljanak helyet: e kivánság teljesítheti en, mert a vallástanítók és tanárok, 
ámbár felavatott lelkészek, nem lehetnek a gyülekezeti lelkészi kar rendes tagjaivá, hanem 
csak egyik-másik lelkészi functiót végezhetnek a parochiális lelkész beleegyezésével. 

c) Hogy a vallástanároknak a hivatalos egyházhoz való tartozása határozottabb 
alakban fejeztessék ki, a minek alig lehet más értelme, mint hogy a vallástanárok testülete 
külön statust képezve, külön szerv gyanánt illesztessék bele egyházunk szervezetébe : ez teljes 
ellentétben van az előbbeni két kivánsággal, de sőt az egyházi alkotmánynyal, mert ugyan-
azon egyének nem lehetnek egyszerre a tanári testületnek is, a lelkészi karnak is rendes 
tagjai, s nem képezhetnek azonfelül még külön státust. 



13 

A közgyűlés a tanügyi bizottság véleményéhez hozzájárulván: a felterjesz-44—47. 
tésben kivánt bizottság kiküldését nem látja szükségesnek s kimondja, hogy a 
vallástanárok, ha szükségét látják, hivatalos állásuk szabatosabb meghatározását 
annál a gyülekezetnél szorgalmazhatják, melynek mint iskolafentartó testületnek 
alkalmazottjai. 

45. (Gr.) U. a. pontnál a tanügyi bizottság az újabban megbirált konfirmácziói tan-
könyvek közül, a birálók véleménye alapján, Dubovay Béla „Vezérfonal " czímű könyvének 
kivételével a többit engedélyezésre ajánlja. 

Ez ajánlatnál fogva a közgyűlés a következő konfirmácziói tankönyveket 
engedélyezi használatra: Leitfaden zum Religionsunterricht von Andr. Gallé. 2-te 
Aufl. Paks. 1905. — Keresztyén Vallástan, írta Feyér Gyula. Brassó. 1897. — 
Evang. Ker. Vallástan, írta Nemes Károly. Miskolcz. 1903. — Margócsy József: 
Konfirmandusok tankönyve. — Geduly Henrik: Az ev. hit foglalatja, mely utóbbi-
nak jeles voltát a bírálat különösen is kiemeli. 

46. (G.) U. a. pontnál a tanügyi bizottság beterjeszti az eddig engedélyezett kon-
firmácziói tankönyvek jegyzékét, javasolva annak a jegyzőkönyvbe mellékletképen való fel-
vételét s egyszersmind felkérni véleményezi a püspököket, hogy hívják fel kerületeikben a 
még meg nem bírált konfirmácziói tankönyvek szerzőit könyveiknek engedélyezés végett való 
benyújtására. 

A közgyűlés elhatározza, hogy a bemutatott konfirmácziói tankönyv-jegyzék, 
kiegészítve az újabban engedélyezett tankönyvekkel, a jegyzőkönyv függelékeképen 
kinyomattassék s egyszersmind felkéri a püspököket, hogy a használatban levő 
konfirmácziói könyvek közül azokat, melyek még nem engedélyeztettek, szerezzék 
meg s tegyék át megbirálás végett az egyetemes tanügyi bizottsághoz. 

47. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 38. pontjánál felvétetett az iskolák mult évi álla-
potáról a tanügyi bizottságnak következő jelentése : 

A népiskolai viszonyok az egyes egyházkerületekben az 1904—1905. iskolai évben 
következőkép állottak : 

A) A bányai egyházkerületben volt 427,441 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
26,936, leány 25,830, összesen 52,766 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 9917, leány 
8810, összesen 18,727 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves fiú 36,853, leány 34,640, 
összesen 71,493 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : elemi 
iskolába: fiú 20,802, leány 20,354, összesen 41,156 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 4864, 
leány 5098, összesen 9962 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 4983, leány 4480, össze-
sen 9463 gyermek; ismétlőbe: fiú 1623, leány 1434, összesen 3057 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 827, leány 860, összesen 1687 gyermek; magánintézetbe: fiú 87, leány 
67, összesen 154 gyermek; középtanodába: fiú 1135, leány 34, összesen 1169 gyermek. 
Iskolába járt tehát: fiú 34,321, leány 32,327, összesen 66,648 gyermek. Iskolába nem j á r t : 
fiú 2532, leány 2313, összesen 4845 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 505,911 
félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 1133 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illető-
ségű vagy vallású j á r t : fiú 981, leány 771, összesen 1752 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 499, ezek közül képesített 471, nem képesített 
28, rendes 460, segéd 39. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 390, községi vagy állami 133. Az egyház 
tulajdonát képezte 390, bérelt volt 14. Jó karban volt 395, rossz karban 18. Az iskolák 
épületeiben volt: tanterem 491, tanítólak 390. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 60, 
testgyakorló 76. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 742, fali olvasótábla 5660, fali 
térkép 1223, földgömb 217, természetrajzi eszköz 3961, természettani eszköz 1221, kötet 
könyv 12,991. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1.000,650 kor., miből esik ingatlanokra 
755,940 kor., tőkepénzekre 244,710 kor. 

Az iskolák évi jövedelme 721,322 kor. Származott pedig ezen jövedelem: ingatlan 
vagyonból 45,017 kor., tőkepénzből 12,072 kor., tandíjakból 78,944 kor., állami segélyből 
68,110 kor., községi segélyből 54,121 kor., egyházi segélyből 453,553 kor., egyéb segély-
ből 10,505 kor. 

Az iskolák évi összes kiadása 721,322 kor. Ebből fordíttatott: rendes tanító fizeté-
sére 590,767 kor., segédtanítóéra 16,265 kor., javításra 71,656 kor., tanszerekre 8242 kor., 
egyebekre 34,392 kor. 

B) A dunáninneni egyházkerületben volt 197,397 lélek után: 6—12 éves tanköte-
les fiú 12,071, leány 11,789, összesen 23,860 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 4442, 
leány 4269, összesen 8711 tanköteles gyermek. Volt tehát összesen 6—15 éves tanköteles 
fiú 16,513, leány 16.058, összesen 32,571 tanköteles gyermek. 

16 
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47. Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : elemi 
iskolába: fiú 9712, leány 9748, összesen L9,460 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 2589, leány 
2623, összesen 5212 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 1664, leány 1484, összesen 3148 
gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 626, leány 515, összesen 1141 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába: fiú 119, leány 219, összesen 338 gyermek; magánintézetbe: fiú 83, leány 124, 
összesen 207 gyermek; középtanodába: fiú 450, leány 6, összesen 456 gyermek. Iskolába 
járt tehát: fiú 15,243, leány 14,719, összesen 29,962 gyermek. Iskolába nem já r t : fiú 1270, 
leány 1339, összesen 2609 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 262,225 félnapot. 
Mulasztásokért megbüntettetett 408 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy 
vallású j á r t : fiú 588, leány 567, összesen 1155 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 325, ezek közül képesített 279, nem képesített 
46, rendes 300, segéd 25. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 284, községi vagy állami 17. Az egyház 
tulajdonát képezte 282, bérelt volt 5. Jó karban volt 264, rossz karban 19. Az iskolák 
épületeiben volt: tanterem 331, tanítólak 298. Az iskolák épületei mellett volt: faiskola 133, 
testgyakorló 51. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 473, fali olvasótábla 4888, 
fali térkép 843, földgömb 196, természetrajzi eszközök 10,929, természettani eszközök 997, 
kötet könyv 13,205. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 758,901 kor., miből esik ingatlanokra 
523,505 kor., tőkepénzekre 235,396 kor. 

Az iskolák évi jövedelme tett 390,188 kor.-t. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 41,711 kor., tőkepénzből 10,593 kor., tandíjakból 49,384 kor., állami 
segélyből 43,905 kor., községi segélyből 23,356 kor., egyházi segélyből 213,670 kor., egyéb 
segélyből 7569 kor. 

Az iskolák összes évi kiadása 390,188 kor. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizeté-
sére 347,870 kor., segédtanítókéra 5493 kor., javításra 17,261 kor., tanszerekre 3503 kor., 
egyebekre 16,061 kor. 

C) A dunántúli egyházkerületben volt 220,551 lélek ntán 6—12 éves tanköteles 
fiú 13.659, leány 13,603, összesen 27,262 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 4770, leány 
4558, összesen 9328 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 18,429, leány 
18,161, összesen 36,590 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével : elemi 
iskolába: fiú 13,040, leány 13,107, összesen 26,147 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 4123, 
leány 4141, összesen 8264 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 282, leány 247, összesen 
529 gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 298, leány 197, összesen 495 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 122, leány 146, összesen 268 gyermek; magánintézetbe: fiú 5, leány 
22, összesen 27 gyermek; középtanodába: fiú 240, leány 1, összesen 241 gyermek. Iskolába 
jár t tehát: fiú 18,110, leány 17,861, összesen 35,971 gyermek. Iskolába nem j á r t : fiú 319, 
leány 300, összesen 619 gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 205,417 félnapot. 
Mulasztásokért megbüntettetett 594 szülő. A kerületi elemi iskolákba idegen illetőségű vagy 
vallású j á r t : fiú 1301, leány 1144, összesen 2445 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 426, ezek közül képesített 425, nem képesített 
1, rendes 410, segéd 16. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 400, községi vagy állami 2. Az egyház 
tulajdonát képezte 400, bérelt volt 2. Jó karban volt 371, rossz karban 31. Az iskolák épü-
leteiben volt: tanterem 424, tanítólak 388. Az iskolák épületei mellett volt: faiskola 104, 
testgyakorló 110. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 696, fali olvasótábla 5863, 
fali térkép 1361, földgömb 293, természetrajzi eszközök 5496, természettani eszközök 1592, 
kötet könyv 22,305. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1.824,968 kor., miből esik ingatlanokra 
I .576,478 kor., tőkepénzekre 248,490 kor. 

Az iskolák évi jövedelme tett 601,616 kor.-t. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 77,649 kor., tőkepénzekből 11,630 kor., tandíjakból 48,373 kor., állami 
segélyből 86,934 kor., községi segélyből 61,166 kor., egyházi segélyből 185,731 kor., 
egyebekből 130,133 kor. 

Az iskolák összes évi kiadása 597,243 kor. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizeté-
sére 480,301 kor., segédtanítókéra 16,358 kor., javításra 31,198 kor., tanszerekre 6635 kor., 
egyebekre 62,751 kor. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 205,582 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
I I , 794 , leány 11,856, összesen 23,650 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 4560, leány 
4227, összesen 8787 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 16,354, leány 
16,083, összesen 32,437 tanköteles gyermek. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével: elemi 
iskolába: fiú 9756, leány 9703, összesen 19,459 gyermek; ismétlő-iskolába: fiú 2560, leány 
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2738, összesen 5298 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 1113, leány 1214, összesen 2327 47. 
gyermek; idegen ismétlőbe: fiú 743, leány 676, összesen 1419 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába: fiú 511, leány 645, összesen 1156 gyermek; magánintézetbe: fiú 13, leány 26, 
összesen 39 gyermek; középtanodába: fiú 649, leány 14, összesen 663 gyermek. Iskolába 
járt tehát: fiú 15,345, leány 15,016, összesen 30,361 gyermek. Iskolába nem jár t : fiú]l009, 
leány 1067, összesen 2076 tanköteles gyermek. A gyermekek mulasztottak összesen 106,712 
félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 356 szülő. A kerületi elemi iskolákbajidegen illetőségű 
vagy vallású j á r t : fiú 1434, leány 1401, összesen 2835 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 377, ezek közül képesített 345, nem képesített 
32, rendes 341, segéd 36. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 312, községi vagy állami 44. Az egyház 
tulajdonát képezte 306, bérelt volt 5. Jó karban volt 278, rossz karban 46. Az iskolák épü-
leteiben volt: tanterem 370, tanítólak 305. Az iskolák épületei mellett van: faiskola 122, 
testgyakorló 55. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 611, fali olvasótábla 4506, 
fali térkép 1041, földgömb 210, természetrajzi eszközök 9232, természettani eszközök 1832, 
kötet könyv 17,702. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 988,279 kor., miből esik ingatlanokra 
586,249 kor., tőkepénzekre 402,030 kor. 

Az iskolák évi jövedelme tett 463,213 kor.-t. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 32,958 kor., tőkepénzekből 24,078 kor., tandíjakból 61,855 kor., állami 
segélyből 52,032 kor., községi segélyből 52,021 kor., egyházi segélyből 183,349 kor., 
egyebekből 56,920 kor. 

Az iskolák évi összes kiadása 463,213 kor. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizeté-
sére 378,155 kor., segédtanítókéra 22,679 kor., javításra 34,985 kor., tanszerekre 5753 kor., 
egyebekre 21,641 kor. 

E ) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint az ág. hitv. evang. egyházegyetemben 1.050,971 lélek után volt: 6—12 éves tan-
köteles fiú 64,460, leány 63,078, összesen 127,538 tanköteles gyermek; 13—15 éves tan-
köteles fiú 23,689, leány 21,864, összesen 45,553 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 
éves tanköteles fiú 88,149, leány 84,942, összesen 173,091 tanköteles gyermek, vagyis a 
lélekszám 16*24 °/0-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével: elemi 
iskolába: fiú 53,310, leány 52,912, összesen 106,222 gyermek; (az összes iskolába járó 
gyermekek 65*20/0-a); ismétlő-iskolába: fiú 14,136, leány 14,600, összesen 28,736 gyermek 
( Í 7 * 7 ' V o ) ; idegen elemi iskolába: fiú 8042, leány 7425, összesen 15,467 gyermek (9 '5%) ; 
idegen ismétlőbe: fiú 3290, leány 2822, összesen 6112 gyermek (3*7%); felső vagy polgári 
iskolába: fiú 1579, leány 1870, összesen 3449 gyermek (2*l°/0) ; magánintézetbe: fiú 188, 
leány 239, összesen 427 gyermek (0*3%); középtanodába: fiú 2474, leány 55, összesen 2529 
gyermek (l'50/0). Jár t tehát iskolába összesen fiú 83,019, leány 79,923. összesen 162,942 
(94*2°/0). Iskolába nem j á r t : fiú 5130, leány 5019, összesen 10,149 gyermek (5*8°/0). A min-
dennapi iskolába járó gyermekek mulasztottak 1.080,265 félnapot (egyre esik 6 félnap). 
Mulasztásokért megbüntettetett 2491 szülő. A helybeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy 
vallású járt : fiú 4304, leány 3883, összesen 8187 gyermek. 

Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1627 tanító, ezek közül képesített 
1 5 2 0 ( 9 3 - 4 ° / o ) , nem képesített 1 0 7 ( 6 * 6 % ) ; rendes tanító 1 5 1 1 ( 9 2 * 8 % ) , segédtanító 1 1 6 

( 7 * 2 0 / 0 ) . Felekezeti iskolája volt az egyházegyetemnek 1 3 8 6 , községi vagy állami 1 9 6 . Az 
egyetem tulajdonát képezte 1378, bérelt volt 26. Jó karban volt 1308, rossz karban 114. 

Az iskolai épületekben volt: tanterem 1616, tanítólak 1381. Az iskolák épületei 
mellett volt: faiskola 419, testgyakorló 292. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2522, fali olvasótábla 20,917, fali 
térkép 4468, földgömb 916, természetrajzi eszközök 29,618, természettani eszközök 5642, 
kötet könyv 66,203 

Az egyházegyetem összes iskoláinak a vagyona volt 4.572,798 kor., miből esik 
ingatlanokra 3.442,172 kor. (75 3°/0), tőkepénzekre 1.130,626 kor. (24*7%). 

Az összes évi jövedelem volt 2.176,339' kor. Származott pedig ezen jövedelem: 
ingatlan vagyonból 197,335 kor (9*2%), tőkepénzekből 57,373 kor. (2 6°/0), tandíjakból 
238,556 kor. (10*9%), állami segélyből 250,981 kor. (11*6%), községi segélyből 190,664 kor. 
(8*7%), egyházi segélyből 1.036,303 kor. (47*6°/0), egyebekből 205,127 kor. (9*4%). 

Az összes évi kiadások tettek 2.171,966 kor.-át. Kiadatott pedig: rendes tanítók 
fizetésére 1.797,093 kor. (82*5%), segédtanítókéra 60,795 kor. (2*9%), javításra 155,100 kor. 
(7*2%), tanszerekre 24,133 kor. (1*2%), egyebekre 134,845 kor. (6*2%). 

II. Az egyházegyetemnek, a tisztelettel mellékelt öt táblázatos kimutatás szerint, 
öt tanítóképző-intézete van, melyeknek viszonyai az 1904—1905. iskolai évben a következő-
kép állottak: 

1. Az eperjesi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szol-
17* 
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47. gál : tanterem 4, téli torna 1 (n. s.), igazgatói iroda 1, tanári szoba 1 (n. s.), nyári torna-
tér 1 (n. s.), gyakorló-kert 1, háló-, mosdószoba 18, felügyelői szoba 4, konyha 1, egyéb 
helyiség 3. A tanárok száma összesen 6, kik közül rendes 4, segéd 1, hitoktató 1. A növen-
dékek összes száma volt az év elején 125 és pedig az I-ső tanfolyamban 21, a 11-ikban 37, 
a III-ikban 34, a IV-ikben 3 3 ; az év végén 118 és pedig az I-ső tanfolyamban 19, a 
II-ikban 35, a III-ikban 33, a IV-ikben 31. A növendékek közül bennlakó volt 107, jótéte-
ményben részesült 101, ösztöndíjat kapott 5. A jótétemények és ösztöndíjak értéke 7302 kor. 
A tanítás a képezdében és a gyakorló-iskolában magyar nyelven folyt. A képezdével kapcso-
latban van 6 tanfolyamú gyakorló-iskola 46 tanulóval és 1 tanítóval. Az intézet fentartására 
fordíttatott összesen 30,009 kor. s abban volt : állami segély 6500 kor., vallásalapítványi 
1600 kor., saját alapítványból 10,946 kor., más vegyes forrásból 10,963 kor. Az év folyamán 
általános tanítói oklevelet kapott 44 ; ezek közül, mint épen végző növendék 34. Képezdei 
tanulmányait magánúton végző 10. Az intézet tannyelve a magyar. 

2. A felső-lövői tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve, Helyiségei, a 4 
tantermet kivéve, közösek a főgimnáziummal. A tanárok összes száma volt 17, ezek köziil 
rendes 2, más intézeti óraadó 13, hitoktató 2. A növendékek száma volt az év elején 50 és 
pedig az I-ső tanfolyamban 16, a 11-ikban 10, a III-ikban 11, a IV-ikben 13 ; az év végén 
ugyanennyi. A növendékek közül bennlakó volt 11, jótéteményben részesült 34, ösztöndíjat 
kapott 11, még pedig összesen 1691 kor. értékben. A tanítás a képezdében magyarul, a vele 
kapcsolatos gyakorló-iskolában magyarul és németül folyt. 

A képezdével kapcsolatban volt a 6 tanfolyamú gyakorló-iskola, 48 tanulóval és 3 
tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott 19,504 kor. s abban volt: egyházi segély 1000 kor. 
saját alapítványból 366 kor., más vegyes forrásból 18,138 kor. Általános tanítói oklevelet 
kapott 10. Mint épen végző növendék 9, egy, illetve két évi tanítói gyakorlat után 1. Az 
intézet tannyelve a magyar. 

3. A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgáló termek és helyiségek mind közösek a főgiinnáziummnl. A tanárok száma voit összesen 
14, ezek közül rendes 11, más intézeti óraadó 3. A növendékek száma volt az év elején 29, 
még pedig az I-ső tanfolyamban 5, a II-ikban 11, a III-ikban 4, a IV-ikben 9 : az évvégén 
ugyanannyi. Jótéteményben részesült 20, ösztöndíjat kapott 2, összesen 1907 kor. értékben. 
A tanítás a képezdében magyar nyelven, a gyakorló-iskolában magyar és tót nyelven folyt. 
Külön gyakorló-iskolája nincs. Az intézet fentartására fordíttatott 2388 kor. egyházi segély. 
Általános tanítói oklevelet kapott 9, ezek közül mint épen végző növendék 3, olyan, ki tanul-
mányait magánúton végezte 6. Az intézet tannyelve a magyar. 

4. A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Tanterme 6, természet-
tudományi kísérleti terem 1, tanszerterem 1, igazgatói iroda 1, nyári tornatér 1, gyakorló-
kert 2 ; az intézet czéljaira szolgált ezenkívül 18 lakószoba, 2 tanári lakás. A tanárok összes 
száma volt 9, kik közül rendes 5, más intézeti óraadó 4. A növendékek száma volt az év 
elején 116, még pedig az I-ső tanfolyamban 26, a II-ikban 27, a III-ikban 30, a IV-ikben 
33 ; az év végén ugyanannyi. A növendékek közül bennlakó volt 65, jótéteményben részesült 
108, ösztöndíjat kapott 3 8 ; a jótétemények és ösztöndíjak értéke 8596 kor. volt. A tanítás 
a képezdében és a gyakorló-iskolában magyarul folyt. 

A képezdével kapcsolatban áll a 4 tanfolyamú gyakorló-iskola 47 tanulóval és 1 
tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott 33,996 kor. s abban volt: állami segély 2700 kor., 
egyházi segély 9207 kor., saját alapítványból 8793 kor., más vegyes forrásból 13,296 kor. 
Általános tanítói oklevelet kapott 33, ezek közül, mint épen végző növendék 32, egy, 
illetve két évi tanítói gyakorlat után 1. Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is magyar 
nyelven történt. 

5. A szarvasi tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. 4 külön helyiségen 
kívül a többi helyiségek mind a főgimnáziummal közösek voltak. A tanárok összes száma 
volt 9, kik közül rendes 2, segédtanár 1, más intézeti óraadó 5, hitoktató 1. A növendékek 
összes száma volt az év elején 52, még pedig az I-ső tanfolyamban 15, a II-ikban 9, a 
III-ikban 13, a IV-ikben 15 ; az év végén 50, még pedig az I-ső tanfolyamban 15, a II-ikban 
8, a HI-ikban 12, a IV-ikben 15. Jótéteményben részesült 25, ösztöndíjat kapott 5, összesen 
1360 kor. értékben. A tanítás a képezdében és a gyakorló-iskolában magyar nyelven folyt. 

A képezdével kapcsolatban állott a 4 tanfolyamú gyakorló-iskola, 22 tanulóval, 1 
tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott 20,175 kor., melyből volt: állami segély 7800 kor., 
vallásalapítványi 5000 kor., egyházi segély 1228 kor., saját alapítványból 2500 kor., más 
vegyes forrásból 3647 kor. Általános tanítói oklevelet kapott, mint épen végző növendék 15. 
Az intézet tannyelve a magyar. 

6. Összegezés. A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, volt: az 
egyházegyetemnek 5 négytanfolyamú tanítóképzője. Ezek közül három szoros kapcsolatban 
áll a mellettük fennálló középiskolákkal, miért is a tanárok, helyiségek, fölszerelések nagy-
részt közösek. Saját helyiségek: tanterem 18, természettudományi kísérleti terem 1, tanszer-
terem 1, igazgatói szoba 2, nyári tornatér 1, gyakorlókert 3, internátusi helyiség 44. A 
tanárok összes száma volt 55, még pedig rendes 24, segéd 2, más intézeti óraadó 25, hit-
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oktató 4. Növendék volt az év elején 372, még pedig: az I-ső tanfolyamban 83, a II-ikban47. 
94, a Ill-ikban 92, a IV-ikben 103 ; az év végén 363, és pedig: az I-ső tanfolyamban 81, 
a Il-ikban 91, a Ill-ikban 90, a IV-ikben 101. Jótéteményben részesült 288, ösztöndíjat 
kapott 61, összesen 20,856 kor. értékben. A tannyelv a képezdékben magyar volt, Külön 
gyakorló-iskola volt 4, 20 tanfolyammal, 6 tanítóval és 163 tanulóval. Az intézetek fentartá-
sára fordíttatott összesen 106,072 kor., miben volt: állami segély 17,000 kor., vallás-alap 
6600 kor., egyházi segély 13,823 kor., saját alapítvány 22,605 kor., vegyes forrás 46,044 kor. 
Általános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 111, ezek közül, mint épen végző növendék 
93, egy, illetve két évi gyakorlat után 2, olyan ki tanulmányait magánúton végezte 19. Nem 
magyar ajkú képesíttetett 7. 

III. A tisztelettel mellékelt kimutatások szerint a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház-
egyetemnek az 1904—1905-iki iskolai évben összesen 16 középiskolája volt, még pedig 13 
nyolezosztályú főgimnázium, három négyosztályú algimnázium. Ezen tanitézetek közül a tan-
nyelv tisztán magyar 13-ban, magyar mellett a német használtatik 2-ben és a tót segéd-
tannyelvül l-ben. Párhuzamos osztályt az I-ső mellett a pozsonyi tanintézet rendezett be, a 
budapesti I—IV. párhuzamos osztályt tart fenn. 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 5309, kik közül vizsgát tett 5090, 
még pedig az I-ső osztályba felvétetett az év folyamán 982, vizsgát tett 937 ; a II-ikba fel-
vétetett 798, vizsgát tett 766; a III-ikba felvétetett 709, vizsgát tett 685 ; a IV-ikbe fel-
vétetett 686, vizsgát tett 674; az V-ikbe telvétetett 534, vizsgát tett 506 ; a VI-ikba fel-
vétetett 533, vizsgát tett 5 0 7 ; a VII-ikbe felvétetett 534, vizsgát tett 4 9 8 ; a VlII-ikba fel-
vétetett 533, vizsgát tett 517 tanuló. A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 4945, 
magántanuló 145. Ismétlő volt az év végén összesen 260. A vizsgát tett tanulók közül a 
tandíjat egészen befizette 4494, fölmentetett egészben 256, fölmentetett részben 340. A tandíj 
10—120 kor. között ingadozott s átlag véve 47 kor. 97 fillért tesz ki, mihez fölvételi díj 
fejében 3 kor. és 90 fillér járul. A görögpótló tanfolyamot hallgatta 13 középiskolánál az 
illető V—VI—VII—VIII. osztályok tanulói közül 804, vagyis a tanulók 15'8%-a. A vizsgát 
tett 5090 tanuló közül vallásra nézve volt: ág. hitv. evang. 2151 (42'4%), ev. ref. 609 
(11*9%), római kath. 1062 (20*8%), gör. kath. 40 (0'8%), gör. keleti 37 (O'7V0), unitárius 
8 (0-l°/o), izraelita 1183 (23*3%). Anyanyelvre nézve peclig volt: magyar 3980, német 702, 
román 10, tót 382, horvát-szerb 5, egyéb 11. Csakis magyarul beszélt 2256 (44"3%), csakis 
németül 5 ; magyarul tudott 5085. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 207 (4*0%); 
kisbirtokos és bérlő 622 (12 '2%); alkalmazott 96 (1'9'Vo); nagyiparos 90 (1#7%); kisiparos 
739 (14-5%); alkalmazott 50 (0-9%); nagykereskedő 105 (2 '0%); kiskereskedő 583 ( H ' 4 % ) ; 
alkalmazott 39 (0 -7%); köztisztviselő 693 (13-4%); magántisztviselő 366 (7'8%) ; katona 27 
(0-5%); más értelmiség 1014 (19 '9%); személyes szolgálatból élő 160 (3*2%); magánzó 
299 (5-9%). 

A tanulók életkorát tekintve volt az év végén: 9 éves 36 (0 '8%) ; 10 éves 159 
(3-2%); 11 éves 503 (10%); 12 éves 711 (13*9%); 13 éves 714 (14%); 14 éves 607 
(11-9%); 15 éves 564 (11%); 16 éves 538 (10 '5%) ; 17 éves 490 (9-6%); 18 éves 423 
(8-3%), 19 éves 214 (4'2%) ; 20 éves 93 (1 '8%); 21 éves 23 (0 '4%); több 15 (0'4%). Az 
egészségi állapotot tekintve volt: nem járványos eset: könnyű 7577, súlyos 678, járványos 113. 
Meghalt betegség folytán 17, baleset folytán 2, öngyilkos lett 1. 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 2140 (42 '3%); megyebeli 1248 
( 2 4 ' 5 ° / o ) ; más megyebeli 1664 (32*7%); fiumei és kerliletbeli 1 ; horvát-szlavonországi 7 ; más 
állambeli 30 (0'5%). 

Az erkölcsi magaviseletből a 4945 rendes tanuló közül kapott : jó jegyet 4101 
(83-2%), szabályszerűt 806 (16 '3%); kevésbbé szabályszerűt 38 (0'5%). Az igazgató által 
megrovatott 131 (2 '5%); a tanári kar által 63 (1"2%); tanács folytán eltávozott 12 ; kizá-
ratott 1. A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 120,341 igazolt és 465 nem igazolt órát. 
Ebből esik az I-ső osztályra 21,082 igazolt és 118 nem igazolt óra; a II-ikra 15,084 iga-
zolt és 58 nem igazolt; a Ili-ikra 16,030 igazolt és 43 nem igazolt; a IV-ikre 13,714 iga-
zolt és 12 nem igazolt; az V-ikre 12,599 igazolt és 25 nem igazolt; a VI-ikra 14,235 iga-
zolt és 68 nem igazolt; a VH-ikre 15,043 igazolt és 117 nem igazolt; a Vili-ikra 12,554 
igazolt és 24 nem igazolt óra. Nem mulasztott egy órát sem 1007 (19*7%); igazolatlanul 
mulasztott 157 (3%). A nyilvános 4931 tanulóból, a nem mulasztó 1007-tet levonva, esik a 
hátramaradt 3924 tanuló mindegyikére az összes mulasztásokból 30 óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve, a vizsgát tett 5090 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 340 (6 '7%); jól 938 (18 '4%); elégségesen 2644 (51-9%); egy 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 569 ( 1 T 2 % ) ; kettőből 352 (6-9%); több tantárgyból 
247 (4-9%). Sikerrel végezte tehát tanulmányait 3922 (77%); megbukott 1168 (23%). 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta: a franczia nyelvet 58 (r2°/0) , a német nyelvet 
127 (2-4%); a tót nyelvet 29 (0"5%); az angol nyelvet 1 ; a rendkívüli rajzot 664 (13%); 
a mintázást 71 (1 '3%); a müéneket 1764 (34 '6%); a zenét 191 (3*7%) ; a gyorsírást 302 
(5-9%) ; az egészségtant 371 (7-3%); a vívást 93 (1 '8%); a rendkívüli természeti tudományokat 3. 

5 
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47. Az egyesületi életet tekintve volt a középiskoláknál 13 magyar ifjúsági önképző-kör 
1*254 taggal, 4 ifjúsági segélyző 1366 taggal, 8 dal- és zeneegylet 1056 taggal, 3 gyorsíró-
kör 181 taggal, 5 torna-kör 345 taggal, 1 vívó-kör 35 taggal, 1 olvasó- és sakkor 63 tag-
gal, 1 bibliai egyesület 306 taggal. Összesen 36 egylet 4606 taggal. 

Az érettségi vizsgához ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 513 tanuló 
(3 leány) kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 
48*2; ismétlő vizsgára utasíttatott 3 ; a szóbeli vizsgához bocsáttatott 505. A szóbeli vizsgálat 
elől betegség vagy más ok miatt visszalépett 2. A szóbeli vizsgához bocsátottak közül a vizs-
gát megállotta: jelesen 70 (13*9°/0) ; jól 123 (24*4%>); egyszerűen 241 (47*9°/0). Megbukott 
69 tanuló (13'80/0) ; még pedig javítóra utasíttatott 62 (12'40/0); ismétlőre utasíttatott 7 (l*4°/0). 
Javító vizsgálatra jelentkezett 33 tanuló, megállotta 3 3 ; ismétlőre jelentkezett 13, megállotta 
11. Az összes vizsgázottak közül (478), kik a vizsgát sikerrel megállották (434+33-1-11=478) , 
pályát választott: theologiait 76 (15"5°/0); bölcsészetit 44 (8*9°/0); jogit 90 (21'40/0); orvosit 
55 (ll*2°/0) ; gyógyszerészit 2 (0-4°/0) ; mérnökit 18 (3*6°/0) ; építészit 2 (0*4°/0) ; gépész-
mérnökit 4 (0-8%); vegyészit 4 (0'80/0); gazdászatit 44 (8'9°/0) ; erdészetit 8 (l '6°/0); bányá-
szatit 4 (0-8%>); iparit 2 (0 4°/0) ; kereskedőit 20 (4°/0) ; alsóbb hivatalnokit 62 (12*60/0) ; 
katonait 32 (6*5°/0) ; művészit 5 (l°/0); még nem határozott 6 (l'2°/0). 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen 287 tanár. Ezek közül volt: 
rendes 156 (54-3°/0) ; rendes hittanár 19 (6*6°/0), helyettes 29 (10' l° /0) ; rendes tornatanító 12 
(4*1%); óraadó hitoktató 44 (15*3°/0) ; óraadó tornatanító 1 ; rendkívüli tárgyat tanító bejáró 
óraadó 26 (9 "6%). A rendes tárgyat (vallástantól eltekintve) tanítók a magyar nyelvet mind 
tökéletesen bírták. A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes tanárok közül: állami oklevele 
131-nek, felekezeti oklevele 19-nek; a középiskolai törvény 29. §-a szerint elismertetett 9-nek. 
A helyettesek közül volt: okieves 13, nem okleveles 17 ; a rendes tárgyat tanító bejáró óra-
adók közül: okleveles 21, nem okleveles 2 ; a rendkívüli tantárgyat tanítók közül: okleveles 
11, nem okleveles 1 ; a tornatanítók közül volt képesítve: elemire 1, főgimnáziumra 7. Volt 
tehát a rendes tárgyat tanítók közül (vallástantól eltekintve), világi: okleveles 161 (87'7°/0) ; 
nem okleveles 20 (10"2°/o); egyházi: okleveles 2 ; nem okieves 13. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 721 helyiség. Ezek közül volt: osztály 
vagy tanterem 140, természetrajzi terem 35, természettani terem 35, vegyészeti 4, rajzterem 
23, téli torna 18, könyvtári helyiség 36, tanári 28, igazgatói 18, philologiai 3, levéltár 3, 
földrajzi 3, pénztár 1, kísérleti 1, éremgyűjteményi 3, zeneterem 1, photographáló-szoba 1. 
A nyári tornaterek területe összesen 43,243 m2 (27 hold 243 m2) ; az óraközti üdülőhelyek 
összterülete 16,918 m2 (10 hold és 918 m2), 12 tápintézet czéljaira szolgált 65 helyiség; 2 
internátus czéljaira 78 helyiség. Egyéb helyiségek száma 202. 

A tanítási eszközöket tekintve volt: az állattanhoz fali ábrákban 1565, állatokban 
60,740; a növénytanhoz fali ábrákban 1419, növényekben 62 ,082; az ásványtanhoz minta 
3323, ásvány 37,279; vegyes apróságok 6914 ; a természettanhoz fali kép 272, eszköz 6*233; 
a vegytanhoz vegyszerek 2937, eszközök 2933 ; a földrajzhoz térkép 1607, földgömb 79, 
egyebek 3997 ; a 16 darab éremgyűjteményben volt 30,851 érem; a 16 philologiai gyűjte-
ményben 4650 darab; 4 régiségtárban 356 darab; magyar irodalomtörténeti képek 121 ; a 
szabadkézi rajzhoz: minta 17,617, gypszminta 1742; a mértani rajzhoz: minta 3059, modell 
666, eszköz 441 darab. A testgyakorlatboz : a teremben 4093, a szabadban 590 eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
95.738 mű (155,195 darab), tudományos folyóirat 1886 mű (20,042 darab), vegyes 22,793 
mű (41,403 darab). Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönyv 4851 mű (3497 kötetben), 
ifjúsági olvasmány 33,465 mű (23,819 kötet). 

A tanulók segélyezését illetőleg 15 tápintézet ellátott 1211 tanulót (24*5%). Intézeti 
ösztöndíjas volt 520, külső ösztöndíjas 66, jutalmazott 356, segélyezett 696. 

A középiskolák vagyonának teljes összege volt 9.256,803 kor. (a tavalyihoz képest 
408,557 kor. gyarapodás). Ezen vagyont képezi: saját ház becsértéke 2.817,120 kor. (30 -7°/0); 
egyéb ingatlanok becsértéke 810,299 kor. (8'80/0); tőkepénzek, értékpapírok becsértéke 3.239,742 
kor. (35' l° /0) ; ingatlan ösztöndíj-alapok 139,447 kor. (l '5°/0) ; ösztöndíj-alap tőkéi 391,643 kor. 
(4*2c/o); ingatlan segély-alap 16,000 kor. (O\l0/0); segély-alaptőkéi 460,434 kor. (5°/0); inté-
zeti fölszerelések 552,685 kor. (6%); egyéb vagyon 506,973 kor. (5-5°/0); adomány, alapít-
vány 322,478 kor. (3'l0/0). 

A középiskolák ez évi jövedelme 1.824,407 kor. (a tavalyihoz képest 260,708 kor. 
gyarapodás). Származott pedig ezen jövedelem : az intézetek saját házának béregyenértéke 
139,190 kor. (7*7%); ingatlanok jövedelme 42,662 kor. (2'40/0); tőkepénzek jövedelme 128,436 
kor. (7*1%); az állampénztárból 394,167 kor. (21*l0/o); vallási országos alapokból 400 kor.; 
tanulmányi alapokból 400 kor . ; városi segély 21,717 kor. (1 *2°/0) ; megyei segély 1784 kor. 
( O - l V o ) ; egyházi segély 99,166 kor. (5 '570) ; tanszékalap 3100 (0-2°/0) ; bejáró hitoktatók inté-
zeti jövedelme 8737 kor. (0*6%); rendkívüli tanárok intézeti jövedelme 6644 kor. (0*3°/0); 
felvételi díjakból 72,208 kor. (4%); tandíjakból 234,862 kor. (12'8°/0) ; adományokból 332,790 
kor. (18'3°/0); vegyes adományokból 117,785 kor. (6*40/0); vegyesekből 6480 kor. (0-40/0); ingat-
lan ösztöndíj-alapokból 504 kor. ; ösztöndíj-alapok tőkéiből 16,171 kor. (0-9%); ingatlan segély-
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alapból 800 kor.; ezen alap tőkéiből 26,168 kor. (l-4ü/0); idegen ösztöndíjakból 6079 kor. 
(0-3%); supplicatióból 39.122 kor. (2*2%); alumnenmból 75,153 kor. (4'2%); vegyes jöve-
delem 49,882 kor. (2'9°/0). 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 1.824,407 kor. Es pedig 
kiadatott személyi illetmények czímén: igazgatók és rendes tanároknak 610,276 kor. (27'80/0); 
helyettes tanároknak 45,980 kor. (2-5%) ; rendes tárgyat tanító bejáró óraadóknak 7084 kor. 
0-3%); tornatanítóknak 28,339 kor. (l'5°/0); hitoktatóknak 23,609 kor. (l'3°/0); bejáró hit-
oktatóknak 9282 kor. (0'50/0); rendkívüli tárgyat tanítóknak 11,287 kor. (0'6°/0); szolgáknak 
18,294 kor. (1%>); orvosoknak 3770 kor. (O'2°/0); pénztárosoknak 1082 kor. (O-l°/0); vegye-
sekre 23,573 kor. (l'30/0). Kiadatott továbbá dologi szükségletekre és pedig: fűtés, világításra 
31,096 kor. (l'7°/0); kisebb javításokra 16,797 kor. (0'9°/0); taneszközökre 19,860 kor. (M°/0); 
könyvtárra 18,637 kor. (1%); irodai dolgokra 13,949 kor. (0'70/o); házbérre és adóra 11,824 
kor. (O'6°/0); házbéregyenérték czímén 130,730 kor. (7'2%); tandíjakból és felvételi díjakból 
beszállíttatott 44,876 kor. (2\5°/0); előre nem látottakra 5542 kor. (0-3%); vegyesekre 32,737 
kor. (1'80/0). Átmenetiekre kiadatott: nagyobb átalakításokra 23,734 kor. (l*3°/0); új épít-
kezésekre 129,456 kor. (7'lVo); másnemű befektetésekre 46,661 kor. (2'80/0); az országos 
tanári nyugdíj-alapra 60,886 kor? (3'3°/0); előlegekre 1860 kor. (0'l0/0); vegyesekre 370,264 
kor. (20-3Vo). 

Ösztöndíjakra és segélyekre kiadatott: a saját ösztöndíj-alapokból 16,862 kor. (0'9°/0); 
idegen ösztöndíj-alapokból 6109 kor. (0'4%); saját segély-alapból 44,609 kor. (2'5°/o); más 
segély 4953 kor. (0'20/0); vegyes jutalom czímén 2651 (0'1%); az alumneumok fentartására 
105,074 kor. (6%); vegyesekre kiadatott 2664 kor. (O'l°/o). 

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 59, vala-
mennyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt ezek közül: magyar 31, német 
7, tót 21 ; nyelvismeretét tekintve volt, ki magyarul és németül beszélt 17, magyarul és tótul 
20, hazai két más nyelvet 14. Csakis magyarul beszélt 8. Honosságára nézve volt: egyház-
kerületbeli 26, más egyházkerületbeli 32, kiilállambeli 1. A működő tanárok összes száma 
volt 11, ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 6; egyházi volt 7, világi 11. Anyanyelvre nézve 
a tanárok közül volt: magyar 10, német 1. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul-németül 
11, magyarul-tótul 4. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik és a tiszai ág. hitv. evang. 
egyházkerület központi pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma \ olt 56, kik közül 55 
ág. hitv. evangélikus, 1 helvét hitvallású. Anyanyelvét tekintve volt a tanulók közül: magyar 
30, német 15, tót 11; nyelvismeretét tekintve beszélt: magyarul-németül 56, magyarul-tótul 
16, más európai nyelvet 5. Honosságra nézve volt: egyházkerületben 30, más egyházkerület-
beli 26. Az előmenetelt tekintve jelesen végzett 24, egyszerűen 32. A működő tanárok száma 
volt összesen 9, kik közül volt: igazgató 1, rendes tanár 4, helyettes 3, kisegítő 1; egyházi 
volt 5, világi 4. A tanárok mind magyar anyanyelvűek voltak. Nyelvismeretet tekintve beszélt: 
magyarul-németül 9, magyarul-tótul 5, hazai más 2—3 nyelvet 9, más európai nyelvet 4. 

3. A soproni hittani intézet négy tanfolyamra oszlik s az egyházkerületi theologiai 
főiskolai pénztárból tartatik fenn. Az intézet hallgatóinak száma volt összesen 34, valameny-
nyien ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt a hallgatók közül magyar 27, német 
5, tót 2. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul-németül 16, magyarul-tótul 2, magyarul-
horvátul 1. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 30, más egyházkerületbeli 4. Előmene-
telt tekintve jelesen végzett 15, egyszerűen 15, ismétlésre utasíttatott 3, eltávozott vizsgálat 
nélkül 1. (8 ifjú most is külföldön végzi a IV-ik évfolyamot.) A működő tanárok összes száma 
volt 7, és pedig: igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő 3; egyházi volt 6, világi 1. A tanárok 
mind magyar anyanyelvűek voltak. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul-németül 7, más 
európai nyelvet 4. 

Az adatokat összegezve, állott a hittani intézetek közül egy az egyházegyetem, kettő 
az illető egyházkerületek gondozása alatt s valamennyi 4 tanfolyamra oszlik. A tanulók összes 
száma volt 149, kik közül ág. hitv. evang. volt 148, helvét hitvallású 1. Anyanyelvre nézve 
volt közöttük: magyar 88, német 27, tót 34. Nyelvismeretet tekintve beszélt: csak magyarul 
8, magyarul-németül 89, magyarul-tótul 38, hazai két más nyelvet 14, m agy arul-horvátul 1, 
más európai nyelvet 5. Honosságra nézve volt: egyházkerületbeli 86, más egyházkerületbeli 
62, kiilállambeli 1. A működő tanárok összes száma volt 27, még pedig: igazgató 3, rendes 
tanár 13, segéd 3, kisegítő 4; egyházi volt 18, világi 9. Anyanyelvüket tekintve magyar 
volt 26, német 1. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul-németül 27, magyarul-tótul 9, 
hazai más 2—3 nyelvet 9, más európai nyelvet 8 tanár. 

V. Az eperjesi ag. hitv. evang. kerületi kollégium jogakadémiájában az 1904-—1905. 
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, izr. 3, róm. kath. 1. 

13* 
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47—48. Az előadás nyelve a magyar. Előadás volt átéli félévben: kötelezett tantárgyakból 14, special 
collegium 15; a nyári félévben: kötelezett tantárgyakból 9, special collegium 23. 

A hallgatók száma volt az I-ső félévben 232, a Il ik félévben 229. Még pedig az 
I-ső félévben volt: az I-ső tanfolyamban: rendes 64, rendkívüli 6, összesen 70 hallgató; a 
II-ik tanfolyamban : rendes 69 hallgató ; a III-ik tanfolyamban : rendes 53 hallgató ; a IV-ik 
tanfolyamban: rendes 32, rendkívüli 1, összesen 33 hallgató. A ll-ik félévben volt: az I-ső 
tanfolyamban: rendes 59, rendkívüli 9, összesen 68 hallgató; a Il-ik tanfolyamban: rendes 84 
hallgató; a III-ik tanfolyamban: rendes 43 hallgató; a IV-ik tanfolyamban: rendes 26, rend-
kívüli 1, összesen 27 hallgató. Tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott az első félévben 7, a 
másodikban is 7 hallgató. 

Származására nézve volt az I-ső félévben: magyar 230, osztrák 2; a Il-ik félév-
ben: magyar 227, osztrák 2. Anyanyelvre nézve volt az I-ső félévben: magyar 199, német 21, 
román 4, tót 5, szerb 3; a Il-ik félévben: magyar 199, német 17, román 4, tót 5, szerb 4. 
Vallásra nézve volt az I-ső félévben: róm. kath. 63, gör. kath. 13, gör. keleti 7, ág. evang. 
70, helvét hitv. 32, izr. 47; a Il-ik félévben: róm. kath. 63, gör. kath. 12, gör. keleti 10, 
ág. evang. 66, helvét hitv. 31, izr. 47. Tanpénzét megfizette az I-ső félévben 213; egészen 
mentes volt 1, részben 18: a Il-ik félévben fizetett 200, egészen mentes volt 1, részben 28. 
Ösztöndíjas volt az I-ső félévben 24, 5986 kor. erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett : az I-ső félévben 223, megtagadtatott 2 ; a Il-ik 
félévben: 218, felfüggesztetett 2, megtagadtatott 2. Akadémiai viseletet tanúsított: megfelelőt 
az I-ső félévben 225. a II-ikban 222. Absolutoriumot kapott: az I-ső félévben 14; a Il-ik-
ban 8 ; évközben kimaradt 3. 

Az első alapvizsgára jelentkezett 101, kik közül képesíttetett: kitűnően 5, egyszerűen 69, 
felfüggesztetett 24, visszavettetett 3. A megvizsgáltak közt volt: joghallgató 100, miniszteri enge-
dély alapján vizsgázó 1. A vizsgálati díjat lefizette egészen 101, kétszeresen 3, háromszorosan 2. 

A második alapvizsgára jelentkezett 113, kik közül képesíttetett: kitűnően 3, egy-
szerűen 73, felfüggesztetett 31, visszavettetett 6. A megvizsgáltak között volt: rendes jog-
hallgató 112, engedélyes 1. A vizsgálati díjat megfizette 113, kétszeresen 4, háromszorosan 1. 
Az államtudományi államvizsgálatra jelentkezett 15, kik közül kitűnően képesíttetett 1, egy-
szerűen 9, felfüggesztetett 3, visszavettetett 2. Mind a 15 rendes joghallgató volt és a vizs-
gálati díjat egészen lefizette. A jogtudományi állam vizsgálatra jelentkezett 14, kik közül 
képesíttetett: kitűnően 1, egyszerűen 7, felfüggesztetett 2, visszavettetett 4. Mind a 14 ren-
des joghallgató volt és a vizsgálati díjat egészen lefizette, kétszeres összegben 1. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 1084 kötet. A könyvtárt használta 136 hallgató. 
A joghallgatók segélyegyletének alaptőkéje volt: a tanév elején 14,116 kor., a tanév végén 
14,320 kor. Segélyül kapott 19 hallgató 618 kor.-t. A jogakadémiai beadványok száma, az 
iktatókönyv szerint, 3086 darab. Tanári értekezlet tartatott 12. 

A jogakadémiára vonatkozó részletes adatok a kollégium közös évi értesítőjében 
közöltetnek. 

A tanügyi bizottság a jelen statisztikai kimutatás összesített számadatai mellett 
érdekesnak tartja az év végén vizsgálatot tett tanulók létszámát véve alapul, külön is kimu-
tatni középiskoláink evangélikus tanulónak százalékszámát, mellőzve Rimaszombatot, mint a 
melynek egyesült protestáns gimnáziumában az ev. reformátusok képezik a túlnyomó többséget. 

Eszerint gimnáziumainkban az evangélikus tanulók százalék-száma az 1904—1905. 
iskolai esztendőben így állott: 

1. Beszterczebányán 92'38%. 6. Felső-Lövőn 49%. 11. Eperjesen 35'7%. 
2. Sopronban 81 9%. 7. Bonyhádon 42'6%. 12. Békéscsabán 30*7%. 
3. Szarvason 52%. 8. Selmeczbányán 42 5%. 13. Iglón 27*7%. 
4. Rozsnyón 52%. 9. Budapesten 42'3%. 14. Aszódon 23-7%. 
5. Pozsonyban 51"3%. 10. Késmárkon 40'5%. 15. Nyíregyházán 18"9%. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi s a mellett méltányló elismerését 
fejezi ki Góbi Imrének, a tanügyi bizottság jegyzőjének fáradtságos buzgó és szak-
avatott munkájáért. 
48. (H.) Olvastatik a könyv- és levéltáros következő jelentése: 
A levéltárba dr. Zsigmondy Jenő főjegyző úr beküldte a mult évi egyetemes gyűlés 

jegyzőkönyvének kéziratát, kefelenyomatát s ugyanannak egy eredeti példányát az összes 
mellékletekkel együtt, összesen 55 darabot, illetőleg csomót ; továbbá 5 csomagban az egye-
temes egyház adózási viszonyainak részletes kimutatásait és végül a középiskolák felterjesz-
téseit a Róth-Teleki-stipendium ügyében. 

Az egyházkerületek közül a mai napig jegyzőkönyveket küldött a dunáninneni és a 
dunántúli, amaz az 1905. évi augusztus hó 23—24-iki közgyűlésének, emez az 1905. évi 
július hó 12—13-iki közgyűlésének s a kerliletebeli lelkészegylet 1905. évi július hó 11-én 
tartott évi közgyűlésének jegyzőkönyvét. Az egyházmegyék közül jegyzőkönyvét beküldte a 
brassói 1905 június 27-én, a barsi 1905 július 26-án, a békési 1905 július 5-én, az arad-
békési 1904 július 14-én, a liptói 1904 augusztus 22-én. 
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A Baldácsy-alapítvány ügyvivője beküldte az 1904. évről szóló jelentését. 18 
Ezen adatok kapcsán és kiegészítéséül örömmel jelentem, hogy az egyetemes levél-

tár ajándék útján egy nagyértékű darabbal is gyarapodott. 0 Méltósága az egyetemes fel-
ügyelő úr, tetemes áldozattal megszerezte és a levéltárnak ajándékozta a zsolnai zsinat vég-
zéseinek egy eredeti példányát, az eredeti aláírásokkal és pecsétekkel (Originale Exemplar 
Articulorum Solnensium). Az a kéziratos könyv, melybe ez az oklevél bele van kötve, még 
12 darab, a felsőmagyarországi egyházak, illetőleg egyházmegyék történetére vonatkozó érde-
kes iratot, szabályrendelet-félét, levelet tartalmaz. Meg vagyok győződve, hogy az egyetemes 
gyűlés hálás köszönetét nyilvánítja ezért az értékes ajándékért, s így nekem erre vonatkozólag 
javaslatot vagy indítványt tennem felesleges. 

Az egyetemes könyvtár részére folytatólagosan beszereztetett Luther műveinek újabban 
megjelelt kötete: Dr. Martin Luther's Werke, 29 Band, Weimar, 1904; a dunáninneni 
egyházkerület főtiszt, püspöke beküldte egyházkerülete 1905-ben nyomatott Czímtárát; nagytiszt. 
Veres József főesperes úr egyházi beszédeinek Il-ik kötetét (Hirdesd az igét, Orosháza, 1904); 
Isó Vincze győri lelkész úr: A győri szab. kir. városi ág. hitv. evang. ker. egyházközség 
Történetét, írta dr. Eöttevényi Nagy Olivér. Győr. 1905. A középiskolák beküldték 1904— 
1905. évi Értesítőiket. 

Az egyetemes könyvtár részére a következő lapok és folyóiratok járnak : Evangélikus 
Népiskola, szerk. Papp József ; Evangélikus Őrálló, szerk. Kovács Sándor ; Gyámintézet, szerk. 
Bognár Endre; Protestáns Szemle, szerk. Szőts Farkas. 

Az iratok és nyomtatványok rendezése a szokott módon történik. 
E jelentés alapján kifejezi az egyetemes közgyűlés egyhangúlag és nagy lel-

kesedéssel felügyelőjének szívélyes s hálás köszönetét azon nagy értékű, tetemes áldo-
zattal szerzett s a levéltárnak ajándékozott kéziratos könyvért, mely a zsolnai zsinat vég-
zéseit egy eredeti példányban tartalmazza, azonkívül pedig több felsőmagyarországi 
egyház s egyházmegye történetére vonatkozó érdekes iratokat foglal magában. 

Ennek kapcsán felhívja s megkeresi az egyetemes közgyűlés az összes 
egyházi testületeket — kivált az egyházmegyéket — az iránt, hogy közérdekű 
kiadványaikat küldjék be az egyetemes levéltárba. 

49. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 52. pontjánál jelenti egyetemes levéltáros, hogy 
a levéltár látogatására nézve legczélszerűbbnek tartja, hogy a levéltárt látogatni akarók az 
egyetemes pénztár helyiségében jelentkezzenek, hol is telefon útján azonnal közöltetik velük, 
mikor áll rendelkezésökre a főlevéltáros. 

A mi a katalógus kinyomatását illeti, jelenti, hogy a czédula-katalogus, mely idő-
rend szerint készült, rendben van, azonban szükség volna azt leíratni és abból egy betűrendes 
tárgymutatót készíteni, mi azonban huzamosabb ideig tartó szakadatlan munkát venne igénybe, 
mire azonban más nagy elfoglaltsága miatt nem vállalkozhatik. 

Az egyetemes közgyűlés ezen jelentést tudomásul vévén, felhívja a levél-
tárt látogatni óhajtókat, hogy a látogatási idő megtudása végett az egyetemes pénz-
tárban jelentkezzenek. 

Kimondja, hogy a tárgymutató elkészítését közérdek szempontjából fontosnak 
és szükségesnek tartja, tekintettel azonban arra, hogy az egyetemes levéltár, más 
helyiségbe való áthelyezés előtt áll, a rendezést és tárgymutató elkészítését függőben 
hagyja, felkérvén az egyetemes levéltárost, hogy a tárgymutató mikénti elkészítését 
és annak költségeit addig is tanulmány tárgyává tegye. 

50. (L.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 54. pontjánál tárgyaltatott a kis-
kéri egyházközségnek felebbezése a bányai egyházkerület 1905. évi közgyűlésének 65. jegyző-
könyvi számú határozata ellen, melylyel a kiskéri egyházközség, a bányakerületi lelkészválasztási 
szabályrendelet 7. §. 2. bekezdése értelmében, elhunyt lelkésze temetési költségeinek fizeté-
sére s az ezekre vonatkozó számla kiegyenlítésére kötelezve lett. 

Az egyetemes közgyűlés — az ezen jegyzőkönyv 11. pontja szerint kikül-
dött bizottság javaslatához képest — a bányai egyházkerület határozatát indokainál 
fogva helybenhagyja, annál is inkább, mert a jóváhagyott szabályrendeletek nem 
ismerésével senki sem mentheti magát. 

51. (Zs.) Tárgyaltatott a kochanóczi egyházközségnek felebbezése, melyben egyházi 
adókulcsának ügyében a dunáninneni kerületi közgyűlés határozatának a megváltoztatását és 
az ezen ügyre vonatkozó trencséni esperességi közgyűlés határozatának a jóváhagyását kéri. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság véleménye 
alapján a dunáninneni egyházkerület ezidei közgyűlésének 87. jegyzőkönyi pont alatt 
hozott határozatát indokainál fogva helybenhagyja. 

52. (Gy.) A mult evi jegyzőkönyv 56. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogy a Róth-
Teleky Johanna-féle ösztöndíjak, számszerint hatvan, az 1904—5. tanévre 70 kor.-val kiosztattak. 

Tudomásul szolgál. 
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53—54. 53. (H.) Sommer Gyula váczi lelkész, mint vallásoktató az ottani országos süket-
néma intézetben, jelenti, hogy az 1904—5. tanévben összesen 15 evang. növendék volt az 
intézetben; még pedig országos alapítványon 5, magánalapítványon 1, a főváros költségén 1, 
saját költségén 3, segélyeztetett mint bejáró 5. E 15 növendék közül konfirmáltatott 3. 

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

jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes egyház 1904. 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 1904. évi január 1-től deczember 31-ig vezetett számadást tételről-tételre átvizs-
gálván, azt rendben találta. # 

Ezen számadás szerint: 
1. Az egyetemes egyház folyószámlája: 

Mult évi maradvány 1,226 kor. 82 fill. 
Egyházkerületek járulékai 2,000 „ — 77 

Háztartási nyomtatványok s a Tájékoztatóért 17 „ 32 » 
Befolyt perköltség 317 „ 60 77 

Alapítványi kezelési díjak 1,081 „ 82 » 
Tőkekamat 1,460 „ 26 )J 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének 2A0-e . 2,715 „ 81 V 
A brit és külföldi bibi.-társaság jubil.-alapja 

javára az egyházkerületek részéről be- -

folyt adományok 6,038 „ 42 
B. Prónay Dezső egyet, felügyelő adománya 1,100 „ — » 

Bevétel 15,958 kor. 05 fill. 
Tisztviselők díjazása 2,460 kor. 96 fill. 
Tanintézetek segélyezése 756 „ — 77 

A pozsonyi Theol. Otthon javára 160 „ — 77 

A theol. számára rendezett tanítói tanfolyam 
javára 600 „ — 57 

Nyomtatványok 1,773 „ 30 55 

Útiköltségek és napidíjak 5,489 70 )) 

Házbér és levéltári helyiség bére 400 „ — 77 

Vegyesek 246 „ 07 » 
A brit és külföldi bibi.-társaság jubil.-alapja 

javára 300 font sterl 7,199 „ 50 77 

Kiadás 19,085 kor. 53 fill. 
Túlkiadás 3,127 kor. 48 fill. 

Az egyetemes egyház tökeszámlája: 
Mult évi maradvány, névszerint: 
Szabad rendelkezési tőke 89,303 kor. 58 fill. 
Bauhofer György-alapítvány 302 „ 62 r> 
Tartalékalap 7,610 „ 60 
A gr. Teleki-Róth Johanna-alapítvány folyó-
számlája : 
Mult évi maradvány 339 kor. 15 fill. 
Kamatjövedelem . . 3,894 „ 83 >5 

Bevétel . . 4,233 kor. 98 fill. 
60 ösztöndíj 70 kor.-val. Kiadás 4,200 kor. — fill. 

Evvégi maradvány 
gr. Teleki-Róth Johanna-alapítvány töke-

számlája : 
Mult évi maradvány, rendes tőke 90,348 kor. — fill. 
Tartalékalap 2,688 „ 24 57 

A theol. akad. alap folyószámlája: 
Kamatjövedelem 1,439 kor. 44 fill. 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének Vi0-e . 1,357 „ 90 57 

Pótlék a tartalékalapból 816 „ 66 y 
Bevétel 3,614 kor. — fill. 

Az akadémiai pénztárba Kiadás 3,614 kor. — fill. 

97,216 kor. 80 fill. 

33 „ 98 

93,036 „ 24 

Átvitel 190,287 kor. 02 fill. 
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Áttétel 
6. A theol. akad. alap tökeszámlája: 

Mult évi maradvány, rendes tőke 
Tartalékalap 

Áttétel a folyószámla javára . . . 
Evvégi maradvány 

70,005 kor. 39 fill. 
4,390 „ 26 „ 

74,395 kor. 65 fill. 
816 .. 66 „ 

7. Egyetemes Névtár számlája : 
Mult évről maradt költség 3,112 kor. 96 fill. 
Eladott példányokért befolyt 2,541 „ — „ 

Evvégi túlkiadás . . 571 kor. 96 fill. 

8. Az' egyetemes közalap folyószámlája : 
Mult évi maradvány 142,399 kor. 69 fill. 

100,000 

41,947 „ 80 „ 
6,325 „ 09 „ 
4,073 „ 72 „ 

294,746 kor. 30 fill. 

145,896 kor. — fill. 
38 „ 35 „ 

2,079 „ 74 „ 
148,014 kor. 09 fill. 

Országos segély 
Egyházkerületi járulékok 15 kor. 80 fill 

külön befolyt összeggel együtt 
Kamatjövedelem 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének 3/i0-e 

Bevétel 
Segélyek az 1903. egyet, gyűlés 59. jk 

pontja értelmében 
Postadíjak 
Tőkésítésre a kamat- és házbérjöv. 20°/0-a 

Kiadás 
Evvégi maradvány . 

9. Az egyetemes közalap tökeszámlája: 
Mult évi maradvány 277,768 kor. 76 fill. 
Befolyt bírság 50 „ — „ 
A folyószámlától tőkésítésre 2,079 „ 74 „ 

Evvégi maradvány 
10. Az egyetemes nyugdíjintézet folyószámlája: 

Az egyetemes közalap folyószámlájától 
Egyházkerületi járulékok s offertoriumok 
Theol. akadémiai járulékok . 
Kamatjövedelem 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének 3/i0-e 

Bevétel . 
Özvegyi- s árvanyugdíjak 56 fél részére 
Tisztviselők díj azasa . . . . . . 
Útiköltség, napi- s postadíjak 
Tőkésítésre a tőkeszámlának . . . . 

Kiadás 
11. Az egyetemes nyugdíjintézet tökeszámlája: 

Mult évi maradvány 859,041 kor. 88 fill. 
A folyószámlától tőkésítésre 124,797 „ 40 „ 

48,096 kor. — fill. 
63,766 „ 60 „ 

2,244 „ - „ 
31,988 „ 36 „ 

4,073 „ 72 „ 
150,168 kor. 68 fill. 

23,983 kor. 98 fill. 
800 „ — „ 
587 „ 30 „ 

124,797 „ 40 „ 
150,168 kor. 68 fill. 

Az egyetemes közalap folyószámlájától 
Kamatjövedelem 

Bevétel 
Kegydíjak 19 fél részére. Kiadás 

Evvégi maradvány 

9,600 
834 70 

31,663 kor. 12 fill. 
9,802 kor. 86 fill. 

190,287 kor. 02 fill. 54. 

73,578 99 

146,732 21 

279,898 50 

Evvégi maradvány 983,839 
12. Az ezredévi pályaműre befolyt adományok 

számlája : 
Mult évi maradvány 4,235 kor. 39 fill. 
Kamatjövedelem 133 „ 42 „ 

Evvégi maradvány 4,368 
13. A kegy díj alap számlája: 

Mult évi maradvány 21,228 kor. 42 fill. 

28 

81 

21,860 26 
Átvitel 1.700,565 kor. 07 fill. 
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54.. Áttétel 1.700,565 kor. 07 fill. 
14. A Zelenay Gedeon-alapítvány számlája: 

Mult évi maradvány 24,862 kor. 42 fill. 
Kamatjövedelem 1,161» „ 15 

Bevétel . 
Az egyetemes theol. akadémia javára . 
Kezelési díj az egyetemes egyház folyó-

számlájának 
Kiadás 

Evvégi maradvány 24,953 „ 91 

15. A Lissovényi László-alapítvány számlája: 

Kamatjövedelem 
Bevétel 

Kezelési díj az egyetemes egyházi 
számlának Kiadás 

. 26,023 kor. 57 fill. 
1,000 kor. — fill. 

69 .. 66 n 
1,069 kor. 66 fill. 

3,200 kor. 25 fill. 
137 .. 80 n 

3,338 kor. 05 fill. 
>-

8 kor. 27 fill. 
Evvégi maradvány 3,329 „ 78 

16. A Szinovitz Lajos-alapítvány számlája: 
Mult évi maradvány 133,293 kor. 59 fill. 
Kamatjövedelem 3,732 „ 70 „ 
Az üllői-úti ház tiszta jövedelmének Vj0-e . 1,357 „ 90 „ 

Bevétel . . 138,384 kor. 19 filT 
Kezelési díj Laz egyetemes egyházi folyó-

számlának. Kiadás . . 305 kor. 44 fill. 
Evvégi maradvány 138,078 „ 75 

17. Zsinati költségek számlája: 
Mult évi maradvány 285 kor. 57 fill. 
Eladott zsinati törvény példány okét . . 9 „ 80 „ 

Evvégi maradvány 295 „ 37 

18. A segédlelkészi kongrua számlája: 
Mult évi maradvány 24,025 kor. 50 fill. 
Országos segély 8,000 „ — 

997 „ 25 
33,022 kor. 75 fill. 

1,958 kor. 75 

Kamatjövedelem 
Bevétel 

Az egyházkerületeknek Kiadás 
Evvégi maradvány 

19. A Hrabovszky Zsigmond-alapítvány letét-
számlája : 
Mult évi tőkemaradvány 187,000 kor. — fill. 
Új tőkésítés 6,000 „ —- „ 

31,064 „ — 

Evvégi letétmaradvány . . . 193,000 

20. Az üllői-úti 24. sz. liáz kezelési számlája : 
Házbérek. Bevétel . . 24,340 kor. 12 fill. 
Házbéradó 6,861 kor. 59 fill. 
Vízvezetéki illeték s légszeszfogyasztás . 603 „ 03 „ 
Házfentartási és javítási költségek . . . 1,396 „ 45 „ 
A 415,727 kor. 61 fill, adósság után kamat-

járulékul 13,579 ,, 05 „ 
Az értéktörlesztési alap számlájának a 

380,000 kor. vételár l / s % - a . . . 1,900 „ — „ 
Kiadás . . 24,340 kor. 12 fill. 

21. A.Z üllői-úti ház értéktörlesztési alapja: 
Mult évi maradvány 1,900 kor. — fill. 
Kamatjövedelem 59 „ 85 „ 
A ház kezelési számlájától 1.900 „ — „ 

Evvégi maradvány 3,859 „ 85 „ 
Átvitel ! " ' ' " ! . 2.095,146 kor. 73 fill. 
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Áttétel . . . . 9, 095,146 kor. 73 fill. 
22. A brassói egyház letétszámlája: 

Mult évi maradvány 600 „ — „ 
Vagyon 1904 deczember 31-én . . 2.095,746 kor. 73 fill. 

Az előző év végén volt vagyon . . . 1.946,056 „ 13 „ 
Tehát gyarapodás 149,690 kor. 60 fill. 

Szaporodott a vagyon: 

A közalap folyószámláján 4,332 kor. 52 fill. 
A közalap tőkeszámláján . . . . . . 2,129 „ 74 „ 
A nyugdíjintézet tőkeszámláján . . . . . 124,797 „ 40 „ 
Az ezredévi pályamunka folyószámláján 133 „ 42 „ 
A kegy díj alap „ 631 „ 84 „ 
A Zelenay G.-alapítvány „ 91 „ 49 „ 
A Lissovényi L.- „ „ 129 „ 53 „ 
A Szinovitz L.- „ „ . 4,785 „ 16 „ 
A zsinati költségek „ 9 „ 80 „ 
A segédlelkészi kongrua „ 7,038 „ 50 „ 
A Hrabovszky Zs.-alapítvány „ 6,000 „ » 

A bérház értéktörlesztési alapja „ 1,959 „ 85 „ 152,039 „ 25 „ 

55. 

Apadt a vagyon : 

Az egyetemes egyház folyószámláján 
A gr. Teleki-Róth-alapítvány folyószámláján 
A theol. akadémia tőkeszámláján . . . . 

Gyarapodás, mint fent . 

A 2.095,746 kor. 73 fill, vagyont képviselik 
1. Alapítólevelek, kötelezvények s követelések 

Báró Prónay Dezső Budapesten 5% . 
Kroll Vilmos örökösei Budapesten 6% 
Jurenák József Pusztasághon 5% • 
Bányai egyházkerület 
Névtári fedezetlen költség . . . . 
Túlkiadás az egyetemes egyház folyószámláján 

1,226 kor. 82 fill. 
305 „ 17 „ 
816 „ 66 „ 2,348 65 

149,690 kor. 60 fill. 

4,840 kor. — fill. 
1,821 „ 64 „ 

46,000 „ — „ 
6,000 „ — „ 

571 „ 96 „ 
3,127 „ 48 „ 62,361 08 

2. Értékpapírok : 
Magyar földtehermentesítési kötvények 4% • 23,400 kor. 
Egyes, bpesti fővár, takarékp. záloglev. 47,% 239,000 „ 
Magyar jelzáloghitelbank „ 47j% 20,800 „ 
Magyarországi közp. takarékp. „ 41

 v °/o 113,200 „ 
Magy. kisbirtok, orsz. földhitelint. „ 5% . 59,200 „ 

47,% 110,200 „ 
Magyar földhitelintézeti „ 4°/o . 583,000 „ 
Magy. földhitelint. szab. talajjavít. „ 4% . 14,200 „ 

fill. 

— „ 1.163,000 

3. Takarékpénztárilag kezelt értékek: 
Chequeszámla az egyes, bpesti főv. tkp.-nál 239,562 kor. 20 fill. 
Folyószámla a magyar földhitelintézetnél . 2,293 „ 20 „ 

4. Pénztári számla 
5. Az üllői-úti 24. sz. bérház 
6. A külön kezelt Hrabovszky Zs.-alapítványi értékpapírok 

241,855 
19,802 

415,727 
193,000 

40 
64 
61 

Összeg 2.095,746 kor. 73 fill. 
Az egyetemes közgyűlés a számvizsgáló bizottság ezen jelentése alapján a 

számadást és kimutatást tudomásul veszi és Bendl Henrik egyetemes pénztárost és 
Liedemann Rezső egyetemes ellenőrt az 1904. évi január 1-től, 1904. évi deczember 
31-ig vezetett és szabályszerűen megvizsgált számadásra nézve a szokásos fentartás-
sal a további felelősség terhe alól felmenti. 

55. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 61. pontja szerint az egyetemes ügyész meg-
bízatott, hogy az 1791. évi XXVI. t.-cz. alapján az ág. hitv. evang. egyház részére fentartott 
alapítványi ügyek állásáról tájékozást szerezni és az egyház jogainak megóvására és érvénye-
sítésére szükséges lépéseket megtenni szíveskedjék. 

Minthogy e részben jelentés be nem érkezett, az egyetemes közgyűlés mult 
évi határozatát fentartva, az ügyet nyilvántartani rendeli. 

7 
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5ß—57. 56. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 62. pontjánál az egyetemes számvevőszék az 
egyházkerületek 1904. évi számadásai felülvizsgálásáról 1905. évi november 8-iki jegyzőköny-
vének 2—5. pontjai alatt a következőket jelenti : 

2. Tárgyaltatott a bányai egyházkerület 1904. évi számadása, mely részletes és 
áttetsző kimutatást ad az összes bevételek és kiadásokról, valamint tiszta képet nyújt a pénztár 
vagyoni állásáról. Magában foglalja az aszódi polgári leányiskolára vonatkozó számbeli téte-
leket is. A számadás minden tekintetben helyes, kifogástalan. Az évi bevétel volt 117,711-44 
kor., a kiadás 111,675• 68 kor., maradvány 6035*76 kor. Az összes vagyon az aszódi ingat-
lannal és ennek felszerelésével együtt tesz 490,363*12 kor.-t. A vagyon legnagyobb része az 
egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárban van elhelyezve. 

Ktilön kezeltetik a kerületi segélyző-intézet vagyona, a mely a mult év végén 264,324*64 
kor.-ra emelkedett. A vagyon túlnyomó része (214,497*46 kor.) magán kötvényekben van 
elhelyezve. Ezeknek jelzálogi biztosításáról a jelentés, mely a rendszeres számadás helyett lett 
felterjesztve, nem ad felvilágosítást. Ezen jelentés szerint volt a bevétel 19,787*44 kor., a 
kiadás 18,160*54 kor., a maradvány 1626*90 kor., mely a tőkéhez csatoltatott. 90 fél 17,116*61 
kor. segélyt kapott. 

Mind a két számadást, miután a segély-egylet számadása is pótlólag fel-
terjesztetett, melyből kitűnik, hogy a kötvények ingatlanokra vannak betáblázva, az 
egyetemes számvevőszék helybenhagyja. 
3. Tárgy altatott a dunáninneni egyházkerület számadása az 1904. évről. E szám-

adás a bányakerületi számadás mintája szerint készült. Teljesen kifogástalan. A bevétel volt 
319,302*14 kor, a kiadás 318,48182 kor., pénztári maradvány 820*32 kor. A vagyonmérleg 
az alapok, alapítványok s a modori leányiskolára kiterjedőleg 419,302*89 kor.-ban van nyilván-
tartva, mi az előző évvel szemben jelentékeny gyarapodásról tanúskodik. 

Külön van vezetve a számadás a Reischel-féle alapítványról, melynek 1904. évi 
bevétele 59,636*01 kor., kiadása 59,545*36 kor., maradványa 90"65 kor., vagyona 325,652*90 
kor. Jövedelméből folyósíttatott a theol. akadémia javára 3000 kor., egyesek javára 9680 kor., 
összesen 12,680 kor. 

A modori leányiskola folyószámláján a kiadás 22,669*78 kor., melynek fedezésére 
szolgált a 16,765*22 kor. bevétel s így a túlkiadás volt 5904*56 kor. Vagyona 161,608 89 
kor.-ban van kimutatva, de az intézetet terhelő kölcsön nyilvántartva nincs valószínűleg azért, 
mivel a hitelező a fentartó egyházkerület. 

Ezen számadásokat a számvevőszék tudomásul veszi és jóváhagyja. 
4. Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület 1904. évi számadása. Ez a legapróbb 

részletekig mutatja be a kerület háztartását. Annyira részletes, hogy szinte nehéz a fonalat 
el nem veszíteni. A számadásból azt lehet következtetni, hogy az egyházkerület rendezett és 
kedvező viszonyok között él, mert a vagyongyarapodás egy év alatt 60,631*40 kor.-ra rúg, 
a mi csak igazi evang. áldozatkészség mellett képzelhető. Bevétel volt 1.136,595*48 kor., 
kiadás 1.099,190*69 kor., maradvány 37,404*79 kor. Vagyona 1.501,336*01 kor., a forgó-
tőke 1.239,063*95 kor., a melyből 229,738 15 kor. takarékpénztárakban van elhelyezve 
3—47*% kamatozás mellett és 810,277*80 kor. (a tőke mintegy %-ad része) magánkötvé-
nyekben 472—8% kamat mellett. Segédpénzek és nyugdíjak czímén 41,791*40 kor.-t adott 
ki 81 lelkész, 11 tanár és 147 tanítónak. 

A gondosan és teljes részletességgel összeállított számadást az egyetemes 
számvevőszék örvendetes tudomásul vévén, jóváhagyja. 
5. Tárgyaltatván a tiszai egyházkerület 1904. évi számadása, konstatáltatott, hogy 

abban több lényeges hiba van ; így a közigazgatási pénztár számadásában a bevételek vég-
összegéhez képest a részletezésből hiányzik 11,385 kor., a mi valószínűleg tollhiba, a kiadá-
soknál hibás az összegezés (nem 17,023*66 korona, hanem 17,028*66 korona); a nyugdíj-
intézeti pénztárnál hibás a vagyonkimutatás (0*20 kor. a különbözet); az árvaházi pénztárnál 
bevételi hiba van, a gyámintézeti pénztárnál 311*85 kor. az eltérés. Az említett eltéréseket 
tekintetbe véve 1388*96 kor.-val nagyobbnak kellene lennie a pénztári készletnek, mint a 
mennyi a számadásból kimutatható. A számadás nincs jóváhagyási záradékkal ellátva. 

A számadás a felsorolt hibák miatt helyesbítés végett visszaadatik azzal 
az utasítással, hogy a számadásokra a jóváhagyásra vonatkozó záradék (határozat) 
legyen rávezetve. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul vévén, a tiszai egyház-
kerületnek a számadást a felsorolt hibák helyesbítése és jóváhagyási záradékkal 
leendő ellátása végett visszaadni rendeli azzal, hogy helyesbített és kiegészített 1904. 
évi számadását újból terjeszsze fel. 
57. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban jelenti az egyetemes számvevőszék, hogy a 

tiszai egyházkerület bemutatta azon határozatát, mely szerint a birtokában levő részvényekért, 
mint közhitelű intézetek értékpapírjaiért az egyházkerület a szavatosságot elvállalja, miért is 
a számvevőszék e határozatot, tekintettel arra, hogy a tiszai egyházkerület ezzel az egyetemes 
közgyűlés mult évi jegyzőkönyve 62. pontjában foglalt kívánalmának eleget tett, tudomásul veszi. 
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Az egyetemes közgyűlés újólag felhívja az egyházkerületet, hogy tőke- 57—59. 
vagyonának elhelyezésénél a Zsinati Törvények határozmányainak megfelelően járjon el. 
58. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 60. pontja kapcsán a selmeczi lyceum 1904/5. 

számadásaira nézve a következő jelentést teszi az egyetemes számvevőszék: 
Tárgyaltatott a selmeczbányai főgimnázium 1904/5. évi számadása. Bevétel volt 

74,941*24 kor., kiadás 74,007*33 kor., pénztári maradvány 933 91 kor. A zárszámadás álta-
lános főtételekben foglalja magában a bevételi és kiadási összegeket és felülvizsgálati szem-
pontból kifogástalan, azonban nincs rájegyezve a jóváhagyásra vonatkozó záradék, csak az 
intézeti igazgató jegyzi meg, hogy a kormányzó iskolai tanács részéről jóváhagyatott. Költség-
előirányzata 69,875 kor. szükséglettel szemben ugyanannyi fedezetet mutat fel, csakhogy ebben 
már a mult évi maradvány is foglaltatik, a mi bizonyos tekintetben visszaesésről tesz bizonyságot. 

A számvevőszék a számadást jóváhagyja, azonban jövőre nézve megkívánja, 
hogy a kormányzó iskolai tanács záradékával ellátva terjesztessék a számadás a 
számvevőszékhez. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul vévén, felhívja a kormányzó 
iskolai tanácsot, hogy jövőben a számadást jóváhagyási záradékával ellátva ter-
jeszsze fel. 
59. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 63. pontjánál tárgyaltatott a pénzügyi bizottság 

jelentése, melylyel az 1906. évi költségelőirányzatot elfogadásra ajánlja. 
Az egyetemes közgyűlés az 1906. évi költségelőirányzatot következőleg 

állapítja meg: 
a) S z ü k s é g l e t . 

1. Mult évi túlkiadás 3,127 kor. 48 fill. 
2. Tisztidíjak: 

Egyetemes világi főjegyző . . . 800 kor. — fill. 
300 „ — „ 
200 „ — „ 
400 „ — „ 
100 „ — „ 
333 „ 96 „ 
327 „ — „ 2,460 „ 96 

Egyetemes egyházi főjegyző . 
Két egyházi jegyző 100 kor-val 
Egyetemes tanügyi biz. jegyző 
Egyetemes l e v é l t á r o s . . . . 
Egyetemes p é n z t á r o s . . . . 
Pénztári ellenőr 

3. Napidíjak és útiköltségek: 
Az egyetemes törvényszék tagjainak, 

valamint a működő bizottságok tagjainak . . . . 1,500 „ — 
4. Rendes évi segélyek : 

A pozsonyi lyceumnak 336 kor. — fill. 
Ugyanannak magyar tanszéke javára 84 „ — „ 
A selymeczi lyceum phil. tanszéke „ 252 „ — „ 
Ugyanannak zeneintézete „ 84 „ — „ 756 kor. — 

5. Házbér a levéltári helyiségért 400 „ — 
6. Nyomtatványokra 1,300 „ — 
7. Vegyesekre 200 „ — 
8. Előre nem látott kiadásokra 171 „ 04 

Összesen . . . . 9,915 kor. 40 fill. 
b) F e d e z e t . 

1. Kamatokból 1,000 kor. — fill. 
2. Az üllői-úti 24. sz. bérház 13,500 kor.-ra tehető tiszta 

jövedelmének 7io-ed részéből 2,700 „ — „ 
3. A négy kerület járulékaiból 2,000 „ — „ 
4. A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítvány kezeléseért . . 700 „ — „ 
5. Az egyetemes pénztár kezelése alatt levő alapítványok 

6%-os kezelési díjaiból (Zsinati törvény 228. §.). 
a) Zelenay Gedeon-alapítvány jöve-

delme után 70 kor. — fill. 
b) Szinovitz Lajos-alapítvány jöve-

delme után 310 „ — „ 
c) Lissovényi László-alapítvány jöve-

delme után 8 „ — „ 388 „ — „ 
6. Az egyetemes tartalékalapból fedezendő hiány . . . 3,127 „ 48 „ 

Összesen . . . . 9 , 9 1 5 kor. 48 fill. 
Egyúttal elhatározza az egyetemes közgyűlés, hogy a bányai egyházkerü-

letnek az egyetemes tartalékalapból adott 6000 kor. kamat nélküli kölcsön az egye-
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-63. lemes egyház szabad rendelkezésre álló tőkeszámlára vitessék át, minek ellenében 
e számláról a tartalékalap számlájára hasonösszegíí készpénz vagy értékpapir viendő 
át, mely utóbbiakból lesz a hiány fedezhető. Egyúttal felhívja az egyetemes köz-
gyűlés a bányai egyházkerületet, hogy a jövő évi február hó 1-én esedékessé váló 
6000 kor. adósságából 1906 február hó 1-én 1000 kor.-t és a következő években 
mindenkor február hó 1-én 1000 kor.-t törleszszen. 

60. (Gr.) Tárgy altatott a mult évi közgyűlés által a jegyzőkönyvi 88. pont szerint 
az egyházkerületekkel nyilatkozattétel végett közölt szabályrendeleti javaslat az iskolai bizott-
ságok szervezetéről, a közoktatásügyi bizottságnak a beérkezett nyilatkozatokat összeegyez-
tető véleménye kapcsán. 

A közgyűlés az iskolai bizottságok szervezetét tárgyazó javaslatot úgy álta-
lánosságban, valamint részleteiben elfogadván : azt a jelen jegyzőkönyv függelékeül 
felvett szövegében szabályrendelet erejére emeli s azt azonnal életbeléptetvén, elhatá-
rozza, hogy ezen szabályrendelet egy éven belül végrehajtandó. 

E mellett megbízza a közgyűlés dr. Zsigmondy Jenő főjegyzőt, hogy a 
megállapított szabályrendeletből 1000 drb kiilönlenyomatot készíttessen, s abból a négy 
egyházkerületnek egyenként 200 példányt bocsásson rendelkezésre, a fenmaradó 200 
példányt pedig központi kezelésre tartsa fenn. 

Öl. (Gry.) Letárgyaltatván és elfogadtatván az iskolai bizottságok szervezetéről szóló 
egyetemes szabályrendelet, szükségessé vált az egyetemes tanügyi bizottság elnökének és jegy-
zőjének hat (6) évi időtartamra, 20 bizottsági tagnak egy évi időtartamra való megválasztatása. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság elnökévé közfelkiáltással dr. 
Wágner Gézát, alelnökévé dr. Mágócsy Dietz Sándort, jegyzőjévé Góbi Imrét hat 
évi időtartamra, a bizottság tagjaivá Raab Károly, Händel Vilmos, Berzsenyi Jenő, 
Bognár Endre, Sóltz Gyula, Kaczián János, Münnich Kálmán, Meskó László, Benka 
Gyula, Gombócz Miklós, Falvay Antal, Fischer Miklós, Horváth Sándor, Király Ernő, 
dr. Mikler Károly, dr. Petz Gedeon, Rácz László, Scholtz Gusztáv, Zsigmondy 
Géza és dr. Dobrovics Mátyást egy évi időtartamra megválasztotta. 

62. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 64. pontjánál a közalapjövedelemből kerületenkint 
kiutalványozott 8910 kor. kiosztására nézve jelenti a dunáninneni kerület, hogy hitoktatók 
segélyezésére fordíttatott 1410 kor., missiók segélyezésére 2500 kor., egyházak segélyezésére 
5000 kor., a dunántúli kerület jelenti, hogy hitoktatási és missiói czélokra fordíttatott 5932 
kor., szegény egyházak segélyezésére 2978 kor., a bányai egyházkerület jelenti, hogy egy-
házak és missiók segélyezésére fordíttatott 5910 kor., hitoktatási czélokra 3000 kor., végül 
jelenti a tiszai egyházkerület, hogy missiói egyházakra fordíttatott 3000 kor., hittanításra 1900 
kor., a többi a rnissiói tartalékalaphoz csatoltatott, a mely ez idő szerint 17,327 kor.-t tesz ki. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentéseket tudomásul veszi. 

63. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontjánál felvétetett az egyetemes pénzügyi 
bizottság jegyzőkönyve, a melyben jelenti, hogy a közalap kiosztás alá kerülő 1905. évi jöve-
delme, feltéve, hogy az állami közalapsegély be fog folyni, a következő : a kerületek járulékai 
41,932 kor., az 1905. évi országos segély 100,000 kor., kamat- és házbérjövedelem 10,356 
kor. 91 fill., összesen 152,288 kor. 91 fill., melyből levonandó: a tőkésítésre a kamatjövedelem 
207 o-a 2071 kor. 38 fill., költségekre 121 kor. 53 fill, és így kiosztásra kerül 150,096 kor. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a közalap jöve-
delmeiből a következő segélyösszegeket utalványozza ki és pedig : 

1. A selmeczi lyceum részére a Zs. T. határozmányai értelmében . 
2. Az egyetemes theologiának 

^3. A dunántúli kerületnek a kikebelezett fehérkomáromi egyházme-
gyéért kárpótlásul 

4. A püspökök mellé egyenként 1600 kor. díjazással és 800 kor. 
uti- és lakbérátalánynyal alkalmazott négy missionárius lelkész 
javadalmazására 

5. Ugyanazok után egyet, nyugdíj intézeti járulék fejében 24 kor.-val 
6. Az egyetemes nyugdíjintézetnek 
7. Ugyanannak kegy díj alapra 
8. A pozsonyi theologiai akadémia összes hittanárainak drágasági 

pótlék fejében együttesen, egyenlően elosztva 
9. A soproni tanítóképző-intézet javára 

10. A selmeczi „ „ „ . . . . . . . . . 
11. A szarvasi „ „ „ 
12. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi tanítóképző-intézet és főiskola 

fentartására  
Átvitel . . . . 98,296 kor. 

5,000 kor. 
10,000 „ 

1,300 „ 

9,600 „ 
96 „ 

48,000 „ 
9,600 „ 

1,700 „ 
2,400 „ 
1,800 „ 
1,800 „ 

7,000 „ 
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Áttétel . . . . 98,296 kor. 63 
13. A soproni theologiai intézetnek 2,160 „ 
14. A tiszai kerület rozsnyói leánynevelő-intézete javára . . . . 3,000 „ 
15. A bányai kerület aszódi „ „ „ . . . . 3,000 „ 
16. A dunántúli kerület kőszegi „ „ „ . . . . 3,000 „ 
17. A dunáninneni kerület modori „ „ „ . . . . 3,000 „ 
18. A Lnther-társaságnak 1,000 „ 
19. A dunántúli egyházkerületnek a zágrábi egyház segélyezésére . 1,000 „ 
20. Vallásoktatók, szegényegyházak és missiók segélyezésére egyház-

kerületenként 8910 kor., összesen . 35,640 „ 
Összesen . . . . 150,096 kor. 

A bányai egyházkerület felügyelőjének jelentése szerint az állami segély 
már ki lévén utalványozva, az egyetemes közgyűlés a fent megnevezett segélyösz-
szegeket, feltéve, hogy az állami segély 1906. évi január hó 1-je előtt tényleg be 
fog folyni, 1906. évi január hó 1-én fizetendőleg ezennel kiutalványozza; a mennyi-
ben azonban az állami segély a mondott időig be nem folyna, úgy 1906. évi január 
1-én a megszavazott segélyösszegeknek csak egy harmadrésze lesz kifizetendő, a 
hátralék pedig akkor, a mikor az állami segély tényleg befolyt. — A vallásoktatók, 
szegény egyházak és missiók segélyezésére utalványozott 35,640 kor. összegnek 
részletes kiosztására az egyházkerületek elnökségeit kéri fel az egyetemes közgyűlés 
azzal, hogy arról, mely egyházak részére osztatott ki a 20. pont alatt utalványozott 
összeg, közvetlenül az egyetemes közgyűlésnek sziveskedjenek jelentést tenni. — 
Minthogy a fent megnevezett összegekkel a közalapnak rendelkezésre álló összes 
jövedelmei kiosztás alá kerültek, úgy a rozsnyói leányképző-intézet segélyfelemelési 
kérvényének, mint a dunántúli egyházkerületnek a zágrábi egyház segélye feleme-
lése iránti kérvényének helyt adni nem lehetett. 
64. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 66-ik pontjánál felvétetett az egyetemes pénzügyi 

bizottság jegyzőkönyve, a melyben jelenti, hogy a dunáninneni és bányai egyházkerületek a hit-
oktatási és missiói szükségletekről összeállított részletes kimutatásokat benyújtották és hogy 
azokat dr. Baltik Frigyes püspöknek kiadta. — Ennek kapcsán bejelenti dr. Baltik Frigyes 
püspök, hogy az egyházkerületek elnökségeinek értekezlete foglalkozott ez ügygyei és meg-
állapíttatott, hogy az egyes kerületek vallásoktatási szükséglete 40—40,000 kor.-ra rug, míg 
a missiók berendezésére mind a négy kerületben egy fél millió korona lenne szükséges; egy-
úttal elhatároztatott, hogy az utóbbi szükségletre vonatkozó összes adatok a kerületek rendel-
kezésére bocsáttatván, a kerületi elnökségek tavaszi értekezletén fog azok alapján a végered-
mény megállapíttatni. * 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi. 
65- (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyvi 68-ik pontjánál bemutatja az egyetemes pénz-

ügyi bizottság a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a káplántartási kongrua ügyében 
38,939/1905. sz. a. kelt következő leiratát: 

A magyarhoni ágost. hitv. evang. egyetemes egyház káplántartási átalányáról szóló 
1900—1903. évi számadások vizsgálatára vonatkozó 1904. évi június 16-ról 38,495. sz. a. 
kelt intéz vényem végsoraiban felkértem volt Méltóságodat, hogy ezen átalánynak 1904. évi 
összegéről ugyanezen év decz. havában, azontúl pedig minden év végén beszámolni méltóztassék. 

Az elszámolásra kitűzött fenti határidő már rég letelt anélkül, hogy a számadás 
beérkezett, vagy annak megkésése bármiképen igazoltatott volna. 

Tisztelettel felkérem ennélfogva Méltóságodat : méltóztassék az itt szóban levő szám-
adásnak a lehető legrövidebb idő alatt leendő felterjesztése iránt a megkívántató intézkedé-
seket megtenni, mivel pedig a mult évekről szóló elszámolásból arról győződtem meg, hogy 
az egyetemes egyháznak a segédlelkészek tartására évente rendelkezésre bocsátott 8000 kor. 
javadalomra szüksége nincsen, mert ezen összeget a kitűzött czélra, az erre vonatkozólag 
érvényben álló szabályok korlátain belül felhasználni nem képes ; továbbá mert az állami 
számvitelről szóló 1897. évi XX. t.-cz. intentiójából folyólag elszámolás alá eső előlegek leg-
feljebb egy év tartamára engedélyezhetők, végül, mert az 1900. évi 95,722. sz. a. kibocsátott 
itteni rendeletben a pénzmaradvány átvihetőségére nézve foglalt engedély legfeljebb néhány 
száz korona a legközelebbi számadási év esetleges több kiadásának fedezetéül szolgáló marad-
ványra volt vonatkoztatható, arra azonban, hogy ezreket meghaladó 10—12 év szükségletét 
fedező összeg ugyanennyi éven át előlegeztessék, indokul nem szolgálhat, tisztelettel arra is 
fel kell kérnem Méltóságodat, méltóztassék intézkedni, hogy a káplántartási átalány kezelésé-
nél 1903. év végével mutatkozó 26,250 kor. 80 fill, valamint az e czímén 1904. évre folyó-
sított 8000 kor.-ból fölöslegesnek látszó 2800 kor. vagyis együtt huszonkilenczezerötven 
(29,050) kor. 80 fill, tárczám javára, ellennyugtatvány kíséretében az ezen összeg átvételére 
és elszámolására egyidejűleg megfelelően utasított budapesti IX. ker. állampénztárnál vissza-
fizettessék. 

Az ezen összeg befizetése után ottani kezelés és elszámolás alatt fenmaradó 5200 
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65- kor. esetleg a 34/250 kor. 80 fi 11.-nek gyümölcsöztető elhelyezése után nyerendő, eddig még 
el nem számolt időközi kamata, a káplántartás czímén 1904. évben felmerült és 1905. év 
folyamában még felmerülendő szükségletek fedezésére előreláthatólag elegendő lesz; a meny-
nyiben pedig nem így volna, a beérkező számadás során beigazolt s elfogadhatónak talált 
túlkiadásnak megtérítése iránt annak idején azonnal fogok intézkedni. 

Budapest, 1905 május 4. 
A miniszter meghagyásából : dr. Axamethy Lajos, min. tanácsos, 

és az egyetemes felügyelőnek erre adott következő válaszát : 
Nagyméltóságodnak folyó évi május hó 5-én 38,939/905. szám alatt kelt nagy-

becsű leirata folytán mellékelve tisztelettel bemutatóin a dunáninneni, dunántúli és tiszai ág. 
hitv. evang. egyházkerületek által a káplántartási kongruáról szóló 1904. évi számadásokat 
az igazoló okmányokkal együtt oly megjegyzéssel, hogy a bányai egyházkerület részéről a 
lefolyt 1904. évben sem lett a kongrua-segély igénybe véve. 

Nagyméltóságodnak 1904. évi június 16-ról 38,495. sz. alatt kelt nagybecsű leirata 
az egyházkerületek miheztartása végett egész terjedelemben a mult évi egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvébe 68. pont alatt fel lett véve, minthogy azonban a mult évi egyetemes köz-
gyűlés csak 1904. évi deczember hó 8-án fejezte be tárgyalásait és így a jegyzőkönyv csak 
a folyó év elején volt az egyházkerületeknek megküldhető, már ez okból sem tehettek eleget 
az egyházkerületek azon felhívásnak, hogy a kérdéses átalánynak 1904. évi összegéről ugyan-
azon év deczember havában beszámolhassanak. 

De ettől is eltekintve lehetetlenség lett volna az 1904. évben és lehetetlenség a jövő-
ben is az, hogy az egyházkerületek elszámolásaikat a fent jelzett leiratban megjelölt határ-
időben, vagyis mindenkor az illető év végén beterjeszszék, a mennyiben a vonatkozó szám-
adások az egyházkerületek évi számadásaiban felveendők, ezeknek keretében szabályszerűen 
megvizsgálandók, a mi csakis az igazoló okmányok felmutatásával történhetik és csak ennek 
megtörténtével terjeszthetők fel Nagyméltóságodhoz a káplántartási átalányról szóló számadások. 

Midőn tehát e körülményt a számadások megkésése tekintetében a múltra nézve 
mentségül elfogadni kérném, egyúttal azt a kérelmet terjesztem elő, hogy a jövőre nézve a 
számadások beterjesztésének határidejét a számadási évet követő év első felének végéig kiter-
jeszteni méltóztassék. 

A mi az eddig folyósított, de fel nem használt évi átalányokat illeti, tény az, hogy 
egyházkerületeink a segédlelkészek tartására évente rendelkezésre bocsátott átalányösszegeket 
a kitűzött czélra, az erre vonatkozólag érvényben álló szabályok korlátain belül felhasználni 
képesek nem voltak. Ámde ez első sorban épen az érvényben álló szabályok szűk korlátai-
nak tulajdonítandó, a melyek nem a valódi szükségletnek, hanem csakis a tüzetesen körülírt 
ritkábban előforduló eseteknek kielégítését engedik meg. 

Igazolják ennek valóságát a múltnak tapasztalatai, a melyek szerint a tágabb értel-
mezés alapján utalványozott segélyek is kifogás tárgyát képezték. És ezért legyen szabad 
Nagyméltóságod szíves figyelmét arra felhívnom, hogy a káplántartási átalánynak egyházunk 
rendelkezésére bocsátása csak akkor fogja az igazi szükségletet kielégíthetni, ha az e részben 
érvényben álló szabályok szűk korlátai megfelelően tágíttatnak. 

Nagyméltóságod végül felhívni méltóztatott, hogy a káplántartási átalány kezelésénél 1903. 
év végével mutatkozó 26,250 kor. 80 fill.-t, valamint az 1904. évre folyósított 8000 kor.-ból 
feleslegesnek látszó 2800 kor.-t vagyis együtt 29,050 kor. 80 fill.-t fizettessem vissza. 

Eltekintve attól, hogy a jelen esetre az állami számvitelről szóló 1897. évi XX. t.-cz. 
határozmányai nem alkalmazhatók, mert a káplántartási átalány, a mely a kongruatörvényen 
alapul, nem tekinthető elszámolás alá eső előlegnek, Nagyméltóságod e felhívását csakis mult 
évi leiratának figyelmen kívül hagyásával történt tévedésnek tartom, a mennyiben a mult évben 
kibocsátott 38,495. számú leirat szerint az 1900—1903. évekre kiutalt összesen 32000 kor.-t 
a további nyilvántartásból töröltetni és egyúttal utasítani méltóztatott, hogy az 1904. évre 
folyóvá tett 8000 kor.-val együtt mutatkozó 34,250 kor. 80 fill.-nyi pénzmaradványt szám-
adási kötelezettség mellett tovább kezeljem, azt az 1900. évi 95,722. számú rendeletben mon-
dottak értelmében felhasználjam és ez összegről valamint az esetleges időközi kamatokról 
1904. év végén, illetve azontúl minden év végén szabályszerűen elszámoljak. 

Minthogy pedig e meghagyás az egyetemes közgyűlésnek be lett jelentve, a köz-
gyűlés által pedig tudomásul véve és így én nem vagyok abban a helyzetben, a visszafizetés 
iránt rendelkezni, kérem a visszafizetés iránti felhívást hatályon kívül helyezni és erről mihez-
tartás végett az összeg átvételére és elszámolására utasított budapesti IX. ker. állampénz-
tárt értesíteni. 

Fogadja Nagyméltóságod stb., 
mely leirat és válasz az egyházkerületekkel közöltetvén, a dunáninneni egyházkerület indít-
ványozza, hogy a miniszter kéressék fel a káplántartási kongrua további folyósítására azzal, 
hogy az évi 8000 kor. összegből az egyes kerületeknek közvetlenül juttasson 2000—2000 
kor.-t utólagos elszámolás mellett. 
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Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatához képest az egye- 65—68. 
temes felügyelő válaszában foglaltakat helyeslőleg tudomásul veszi, a dunáninneni 
egyházkerület indítványának mellőzésével pedig elrendeli, hogy a káplántartási kongrua 
folytatólagos folyósítása iránt akkor tétessék a miniszterhez előterjesztés, a mikor 
az e czélra rendelkezésre álló összeg kimerüléséhez közeledik. 

66. (H.) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság jelentését — az 
alapítványi szabályok értelmében — a következőkben terjeszti elő : 

1. Alapítványi gondnok által bemutatott 7. alatt ide csatolt 1904. évi számadása 
szerint az alapítványi tőke 

1903. év végén volt 189,700 kor. 30 fill. 
1904. évi szaporodás 6,286 „ 02 „ 

s így 1904. év végén kitett . 195,986 kor. 32 fill. 
ezen számadást megvizsgáltuk, az egyes tételeket a mellékletekkel összehasonlítván, teljesen 
rendben levőnek találtuk, minek folytán, fentartván a kimutatott s az egyetemes pénztárban 
őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való megvizsgálását, Bendl Henrik ala-
pítványi gondnoknak az 1904-iki számadási évre a felmentvényt kiadtuk. 

2. Remete Aladár honvédhuszárhadnagynak az alapítványi szabályok 7. pontja értel-
mében az előző évben általa élvezett 800 kor. ösztöndíjat folyó évre is kiadtuk. 

3. Hrabovszky Istvánnak, a felsőlövői gimnázium I. oszt. tanulójának, miután bizo-
nyítványa az alapítványi szabályoknak megfelelt, 1904—1905. tanévre 400 korona ösztön-
díjat kiadtuk. 

4. Hrabovszky Miklós, a felsőlövői ág. hitv. evang. gimnázium I. osztályának tanulója, 
ki néhai Hrabovszky Sámuel volt törvényszéki ülnök egyenes leszármazottja, az ösztöndíjra 
jogosultak sorába felvétetett. 

Tudomásul szolgál. 

67. (Gr.) A mult évi jegyzőkönyv 71. pontjánál a püspökök jelentik, hogy újabban 
a következők nyertek lelkészi képesítést : a) a dunáninneni egyházkerületben : Bújnák Pál, 
Porubjak János, Adamis Gyula, Gaál Gábor, Lanstyák Gyula; b) a dunántúli egyházkerület-
ben : Czipott Géza, Kovács István, Magyar Géza, Németh Gyula, Mikolás Kálmán, Perl János, 
Schód Boldizsár, Schrődl József, Seregély Béla, Szabó István, Szalay Mihály, Szovják Géza, 
Szűts Imre, Zsiray Lajos; c) a bányai egyházkerületben: Valtinyi Pál, Jakubik György, 
Szklenka Gusztáv, Licsko Sámuel, Kirchknopf Gusztáv Ede, Morgenthaler Ferencz, Hüttl 
Ármin, Csermák Elemér, Posch Gusztáv, Zoch Sámuel, Vrábel Vilmos ; d) a tiszai egyház-
kerületben: Baráth Károly, Bartos Pál, Jancsuskó László, Csaba Gyula, Halláth János, 
Motyovszky Pál, Treszler László. 

Tudomásul szolgál. 

68. (H.) Olvastatott az egyetemes gyámintézet következő évi jelentése: 
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 45. évi közgyűlését folyó évi szeptember hónap 

13-án Miskolczon tartotta. 
Miskolcz 33 év után újból a legnagyobb előzékenységgel és vendégszeretettel fogadta 

ősi falai közt a gyámintézet vándor apostolait. Bizonysága ennek, hogy ez alkalommal nem-
csak a miskolczi egyházközség és Miskolcz városa, de a Palóczyak szűkebbkörű hazája, Borsod 
vármegye is velünk ünnepelt. 

A hegyaljai egyházmegye pedig azzal a kitüntetéssel viseltetett a gyámintézet iránt, 
hogy az ünnep alkalmából 100 koronát bocsátott rendelkezésére. 

Az egyházkerületi gyámintézetek ez évben összesen 37,188 kor. 66 fill.-t gyűjtöttek. 
A központ 25,554 kor. 41 fill, fölött rendelkezett, miből az alapszabályok értelmé-

ben 3470 kor. 2 fill.-t tőkésített, a többit pedig a miskolczi gyűlésen kiosztotta. 
Nevezetesen: a beavatatlanok részéről még mindig sokszor és sokféleképen, de egy-

általán mindenkor igaztalanul megvádolt némethoni Gusztáv Adolf egyletnek 1413 kor. 71 fll.-t 
juttatott, csekély viszonzásául ama nagymérvű samaritánusi szeretetnek, melylyel a Gusztáv 
Adolf-egylet szegény egyházainkat s egijházi intézményeinket, sőt munkaképtelen lelkészeinket, 
azoknak özvegyeit és árváit hosszú idők óta évente, anyanyelvünkre s minden egyéb külső 
körülményre való tekintet nélkül tetemes segítséggel, bőkezűen és jókedvvel ez évben is 31,527 
kor. 55 fUl.-rel gyámolította; miért is magyarhoni e. e. e. gyámintézetünket megújuló nemes 
tettével csakis soha el nem lialaványuló örök hálára kötelezte az önzetlen áldott nagy jóltevö. 

A „nagy szeretetadomány"-kan, mely ez évben 4194 kor. 74 fill.-t tett ki, Zalaeger-
szeg és Barcs osztozkodott, előbbi 2500, utóbbi 1694 kor. 74 fill.-ben részesülvén. 

A Leopoldiánum kamataiból: a négy egyházkerületi leányiskola 400 koronájával 
1600, három theologiai Otthon 200 koronájával 600, Galsa 280, Nagyvázsony, Dunaföldvár, 
Lajtaújfalu, Pusztaszentlászló 200— 200, Hánta, Bánk, Alsólendva, Bánfalva 100—100 kor. 
segélyt kapott. 

13* 
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68 69. 800 koronás „szeretetadomány"-ban négy egyház részesült, még pedig: a bányai 
egyházkerületben: Arad, a dunáninneni egyházkerületben: Balassagyarmat, a dunántúli egyház-
kerületben : Domonkosfa, a tiszai egyházkerületben : Garamvölgy. 

Harminczhat egyházközség 100—100, összesen 3600 kor. segélyt kapott. 
Mégis a pozsonyi diakonissának 1000, a leégett Szomolnoknak 500, a rozsnyói 

árvaháznak 300 kor. segélyt nyújthatott. 
Gyurátz püspök úr ő méltósága 100 kor. ajándéka Acsád és Alsólendva közt meg-

feleztetett. 
A hegyaljai egyházmegyei gyámintézet 100 kor. ajándéka Sárospataknak kiutaltatott. 
A dr. Palló-féle alapítvány kamataiból 50 koronájával 12 özvegy papnénak 600 

kor. kiosztatott. 
300 márkán — szintén a némethoni Gusztáv Adolf-egylet „Központi Elnökségé"-nek 

(Centraivorstand) ajándéka — szent edények (vasa sacra) vásároltattak és szegény egyház-
községek közt kiosztattak, úgyszinte kiosztatott kilencz díszbiblia, melyeknek árába a selmeczi 
ifjúság „bibliaegyesület11 -e 24 kor.-t adott. 

Kész örömmel említjük fel, hogy a rákospalotai ágostai hitvallású evangelikus egy-
házközség vezetősége a miskolezi gyűlésen elhangzott elnöki megnyitó hatása alatt „elaggott, 
munkaképtelenné vált, teljesen szegény lelkészek és tanítók s ezek özvegyeinek befogadására 
szolgáló menedékházra" 200 kor.-t ajánlott fel. 

Végül a magyarhoni e. e. e. gyámintézet központi vagyonát 1904 deczember 31-ről 
a következőkben mutatjuk ki : 

1. Fricke G. A.-alapítvány 1,586 kor. 18 fill 
2. Eisenachi Luther-szobor 2,219 88 
3. Gusztáv Adolf-emlékalap 6,913 64 » 
4. Luther-alap 3,698 42 n 

5. Zalai missió-letétszámla 3,723 39 11 

6. Egyetemes gyámintézeti tőkeszámla . . 123,355 05 » 
7. Cselfalu letétszámla 644 71 » 
8. Folyószámla 2,474 60 » 
9. Egyetemes gyámintézeti folyószámla 1,496 52 » 

10. Leopoldiánum tőkeszámla . 104,393 95 h 

11. „ folyószámla 683 78 » 
12. Kacziány G. és Gráf Amália-alapítvány 40,000 — » 

Összesen . . . . 291,190 kor. 12 fill. 
A közgyűlés e jelentést tudomásul véve, szives köszönetet mond az ala-

pítóknak, kik ritka bőkezűséggel segélyezik összes egyházi intézményeinket s hálás 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik ez idő szerint buzgólkodtak az áldásosán 
működő intézet fejlesztésében s kéri úgy az egyházi testületeket, mind pedig az 
egyeseket annak további buzgó pártfogására. 

Különösen kedves kötelességét véli teljesíteni a közgyűlés, midőn a tudat-
lanság, vagy egyenesen a rosszakarat szülte vádakkal s rágalmakkal szemben, a német-
honi Gusztáv Adolf-egyletet védelmébe veszi s neki hálás elismerését s szives köszö-
netét fejezi ki evangeliomi áldásos működéseért e kerek földön, különösen pedig, 
hogy egyházunk összes intézményeit, csaknem fennállása óta, hittestvéri igaz szere-
tettel s lankadni nem tudó buzgósággal pártfogolja s ápolja. 

69. (H.) A Zpevnik-bizottság elnöke, dr. Baltik Frigyes püspök beterjeszti követ-
kező évi jelentését: 

A Zpevnik-bizottság vagyona 1904. évi decz. 31-én volt 24,286 kor. 48 fill.; évi 
szaporodás 417 kor. 57 fill.; ezenkívül lett az évi jövedelemből 960 kor. az Agenda új kiadá-
sára fordítva. E vagyon pénzintézetekben és értékpapírokban van elhelyezve. 

A vagyon kezelője Raab Károly barsi, számvizsgálók Svehla Gusztáv zólyomi és 
Wladár Miksa nógrádi esperesek; az értékpapírokat egy a pénztáros lakóhelyén, Körmöcz-
bányán, megválasztott állandó bizottság rovancsolja. A számadást és az értékpapírokat rendben 
levőnek találták és a pénztárosnak a felmentvény megadatott. 

A tavaly kiadott Agendára a bizottság 2516 kor.-t fordított. 
Az 1904-ik év folyamán 541 kor. 54 fill, értékű könyvet ajándékozott el, melyeket 

részint ő maga adott ki, részint készpénzen szerzett; még pedig: 
1. A Zpevnik-énekeskönyvből a bányai egyházkerületbe 10, a dunáninnenibe 16, a 

tiszaiba (az eperjesi tanítóképzőnek 10) 25, összesen 51 példányt. 
2. A készpénzen vett Tranosciws-énekeskönyvből a tűzkárosult oláhpataki egyháznak 

30 példányt 100 kor. értékben. 
3. Azonkívül a Symbolikus könyvekből 6, Luther Életrajzából 204, Melanchthon 

Életrajzából 117, az Ágostai Hitvallásból 92, Luther nagy Kátéjából 48, más valláserkölcsi 
tartalmú könyvekből 457 példányt. 
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Elajándékozásra szánt, részint saját kiadású, részint készpénzen szerzett könyvek 69—70 
mindig vannak készletben az alap kezelőjénél s készséggel küldetnek meg az azok iránt az 
elnök úrnál jelentkező egyházaknak. 

Tudomásul szolgál. 
70. (H.) Olvastatik a Luther-társaság elnöke Zsilinszky Mihály által előterjesztett 

következő évi jelentés : 
Mindenekelőtt örömmel jelenthetjük, hogy tökev agy ónunk ismét 3000 kor.-val sza-

porodván, most már 36,372 kor. 65 fill.-re emelkedett, de ezzel szemben szomorú tény, hogy 
a tagok egyrésze beszünteti önként vállalt kötelezettségének teljesítését, minek következménye, 
hogy a tagdíjhátralékok 5200 kor.-ra rúgnak és ügyészünket kellett megbíznunk ezen köve-
teléseink erélyesebb behajtásával. 

Tagjaink száma 1505-re növekedett, kik közül: 
a bányai egyházkerületből van 603, 
a dunáninneni „ „ 286, 
a dunántúli „ 315, 
és a tiszai „ „ 298, 

azonkívül még alapító tag az Egyetem, a „Zpevnik"-társulat és dr. Duka Tivadar Londonban. 
Legtöbb tagunk van a vasi közép egyházmegyéből (86), legkevesebb a Horvát-Szlavon egyház-
megyéből (2) ; — az árvái egyházmegyéből pedig még most sincs egyetlenegy tagunk sem. 

Tagilletményképen szétküldtük: az 51. kiadványunkat: Decoppel—Adorján: „Ifjak 
kalauza" czímű munkát, a 52. kiadványunkat: Payer Sándor: „A Perlakyak négyszázados 
Ároni háza" czímü munkát, az 53. kiadványunkat: Paulik János: „Vallásos nevelés a csa-
ládban", az 54. kiadványunkat: Hörk József: „Der treue Pastor". 

Az „Egyházunk nagyjai" czímű vállalatból az 1-ső füzetet: Payer Sándortól: „Erdősi 
Sylvester János" és a 2-ik füzetet: Stromp Lászlótól: „Apáczai Cserei János". 

Ezeken kívül kapták még a tagok ingyen az „Evangélikus Családi Lap"-ot, mely-
nek szerkesztésével Kovács Sándor theol. akad. tanár urat bíztuk meg; továbbá szétküldtünk 
nemcsak a tagoknak, hanem a püspök és esperes urak szíves közvetítésével diasporáknak és 
szórványnak egy húsvéti beszédet is és több szegényebb egyháznak és iskolai könyvtárnak 
ingyenpéldányokat a kiadványainkból. 

Újra kellett nyomatnunk : Gyurátz Ferencz püspök úr „Hit oltára" czímű imakönyvét 
III. kiadásban és dr. Lechner, Kapi Béla: „Kis Kátéját a váltanokról" II. kiadásban. 

Megjelent még a dr. Masznyik Endre theol. akad. igazgató úr szerkesztésében édes 
hazai nyelvünkön : „Lutherunk összes müveinek II. kötete", mely vállalattal a Luther-társaság 
a magyar nemzet négyszázéves tartozását véli leróni a nagy reformátor iránt. Csakhogy 
sajnos e vállalatunk anyagi oldala nem elégíti ki jogos várakozásunkat, a mennyiben a meg-
rendelők nem jelentkeztek oly nagy számmal, hogy jövendő sorsa biztosítva volna, olyannyira, 
hogy esetleg a következő kötetek kiadásában — erőgyűjtés kedvéért — egy évi szünetet kell 
ugyan tartanunk, de ezen megindított vállalatot szégyenszemre az ős ellenség kárörömére tel-
jesen abbahagynunk nem szabad. Magyar evang. egyházunknak becsületügye, hogy ezen mü 
egyetlen lelkész-, egyetlen iskola- és egyház könyvtárából se hiányozzék, miért is kérjük a mélt. 
és főtisztelendő egyetemes közgyűlést, hogy azt az egyházkerületek elnökségei útján megszerzés 
czéljából melegen ajánlani méltóztassék. 

1903. évi jelentésünkben megemlítettük, hogy dr. Kéler Zoltán Luther-társasági 
ügyészünk bőkezű adományából pályázatot hirdettünk a „hívek lelkipásztori gondviseléséről (cura 
pastoralis) szóló nagyobb munkára". Örömmel jelenthetjük már most, hogy ezen pályázat nem 
maradt meddő, a mennyiben a folyó év október 31-ére kitűzött határidőre már első tekintetre 
is két igen becses munkának látszó mü küldetett be. 

A pályadíj adományozója e munka biráló-bizottsági elnökéül Zsilinszky Mihályt a 
Luther-társaság elnökét kérte fel; tagjaiul pedig dr. Bartók György erdélyi ref. és Gyurátz 
Ferencz dunántúli evang. püspököket, Csiki Lajos debreczeni ref. és Kovács Sándor evang. 
theol. akad. tanárokat ; Baksay Sándor kúnszentmiklósi ref. és Terray Gyula rozsnyói evang. 
esperes-lelkészt, mind oly férfiakat, kik a 2000 kor.-ás pályadíjat bizonyára csak egy minden 
tekintetben absolut becsű műnek fogják odaítélni; miért is teljes joggal remélhetjük, hogy e 
pályázat eredménye becsületére fog válni a magyar protestáns irodalomnak, hasznára küzdő 
evangéliumi egyházunknak ! 

Említenünk kell még, hogy a Luther-társaság ezidei vándorgyűlését, a nyolczadikat, 
az Egyetemes Gyámintézet közgyűlésével egyidejűleg Miskolczon tartotta és nem mulaszthatjuk 
el, hogy e helyen is köszönetet ne mondjunk a miskolczi egyházközségnek és elsősorban 
mélt. és főtiszt. Zelenka Pál püspök úrnak azon szíves fogadtatásért és mindenre kiterjedő 
figyelmes buzgalomért, melyben az igen nagy számban megjelent híveket részesítették és a 
mely alkalommal újból fényesen megnyilatkozott a keresztyéni hitélet önzetlen tiszta ügyszere-
tete és az erős öntudatos prot. szellem hatalma. 

Midőn jelentésünket ezennel befejezzük, kérjük a Mélt. és Főtiszt. Egyetemes Köz-
gyűlést és ennek minden egyes tagját, hogy nemes törekvéseinket méltányolva szent ügyünk 
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75. érdekében nehéz feladatunk megoldásában anyagi és erkölcsi buzgó támogatásban részesít-
senek, építvén ezáltal egyesült erővel a Luther-társaság által jelölt téren is az Istennek orszá-
gát e földön. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul véve, felhívja s megkeresi az egyházi 
testületeket s egyeseket a társaság buzgóbb pártfogására, mely a belmissió nálunk 
még kevéssé művelt mezején, még mindig a kezdet nehézségeivel klizd s kéri részére 
az erkölcsi s anyagi támogatást egyiránt és megkeresi a püspököket különösen az 
iránt, hogy kiadványainak, legkivált pedig az általa közrebocsátott Luther műveinek 
terjesztésében hathatósan közreműködni szíveskedjenek. 
71. (L.) A mult évi közgyűlés jegyzőkény vének 75. pontja szerint a közalapi évi 

járulékok 1913 deczember 31-ig lévén megállapítva, ahhoz képest a folyó évre fizetendő köz-
alapjárulék tesz: a) a bányai egyházkerületé 18,689 kor., b) a dunáninneni egyházkerületé 
7120 kor., c) a dunántúli egyházkerületé 9836 kor., d) a tiszai egyházkerületé 6287 kor., 
összesen 41,932 koronát. 

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

72. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 76. pontjánál bejelenti az egyetemes főjegyző, hogy 
a házépítő-bizottság a lefolyt évben többször tartott üléseiben foglalkozott az üllői-úti ház 
kiépítésének ügyével, nevezetesen új, szűkebbkörű pályázatot írt ki és a pályázatban való rész-
vételre felhívta Francsek Imre, Schulek János és Sándy Gyula építészeket, kik közül a leg-
utóbb nevezett később visszalépvén, Francsek Imre három alternatív-tervvel, Schulek János 
pedig egy tervvel vett részt a pályázatban. — Az építő-bizottság Francsek Imrének „A"-val 
jelzett pályatervét fogadta el és a szakértői szűkebb bizottság által kivánt módosítások figye-
lembevételével az építést Francsek Imrére bízta, az építési szerződést megállapította és annak 
aláírására az egyetemes felügyelőt felhatalmazta. — E szerződés szerint az építkezés 1906. 
évi február hó 1-én megkezdendő és ugyanazon év november l-ig a bérháznak, deczember 
l-ig pedig a hivatalos helyiségeknek teljesen el kell készülniök. — Végül megemlíti, hogy az 
építkezés folyó évi augusztus havában, a mint szándékoltatott, megkezdhető azért nem volt, mert 
a lebontandó földszintes épületnek egyik bérlője a negyedévi felmondást el nem fogadván, a 
felmondásnak birói úton való érvényesítése sikertelen maradt, a mennyiben a biróság az egye-
temes egyházat keresetével elutasította. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést helyeslő tudomásul vévén, a házépítés 
ügyében kiküldött bizottságot a szükséges további intézkedések megtételével telj-
hatalommal megbízza. 

73. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 78. pontjánál fölvétetett a két evangelikus egy-
házat közösen érdeklő ügyekre kiküldött vegyes bizottság jegyzőkönyvének a bécsi béke három-
százados évfordulójának megünneplésére vonatkozó pontja. 

Az egyetemes közgyűlés egyhangúlag elhatározza, hogy a hazai protestan-
tizmus e nagyjelentőségű történelmi eseményének háromszázados évfordulója úgy 
iskoláinkban, mint egyházainkban méltó módon megünnepeltessék és az ünnepély 
megtartásának napjául az ev. ref. egyházzal egyetértőleg megállapított 1906. évi 
pünkösdöt megelőző második vasárnapot tűzi ki és egyúttal felkéri a püspököket, 
hogy ez ünnepélynek a mondott időben leendő megtartása iránt intézkedni szíves-
kedjenek. 

74. (L.) Tárgy altatott a dunántúli egyházkerület idei közgyűlése jegyzőkönyvének 
140. pontja, melylyel felterjeszti a söjtöri hivek kegyurasági és a tófeji és bollahidai hívek 
iskolafentartási adójára vonatkozó sérelmi ügyeket. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a kegyurasági teher törvé-
nyen és jogszokáson alapszik, melynek sérelmes voltára nézve már a kormányhoz 
intézett memorandumban felszólaltunk, tekintettel továbbá arra, hogy a söjtöri kegy-
urasági kötelezettség már birói ítélettel meg lett állapítva: kimondja, hogy ez eset-
ben csakis perújítással lehetne esetleg segíteni. 

A tófeji és bollahidai megadóztatások ügyében a bemutatott adatok szerint 
a közigazgatási úton beadott felebbezés még elintézve nem lévén, az egyetemes köz-
gyűlés felhívja az érdekelt egyházközségeket, hogy az összes jogorvoslatokat merít-
sék ki, mert csak ha ezek sikerre nem vezetnek, lesz lehetséges a sérelem miatt a 
kormányhoz felterjesztést intézni. 

75. (L.) Tárgyaltattak a dunántúli egyházkerület idei közgyűlése jegyzőkönyvének 
137., 141. és 143. pontjai, melyekkel az egyházkerület bejelenti, hogy a győri ág. hitv. evang. 
egyházközség a m. kir. Kúria 1051/905. sz. a. hozott végzésének kényszere alatt kénytelen 
volt a néhai báró Solymossy László hagyatékából a nevezett egyházközséget illető alapítvá-
nyokról készített alapító-leveleket kormányhatósági jóváhagyás alá terjeszteni ; továbbá, hogy a 
Bárdossy József-féle ösztöndíj-alapítványra vonatkozó alapító-levél kormányhatósági jóváhagyási 
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záradékában a vallás- és közoktatásügyi kormány az alapítvány jövedelmének felhasználását 75—77. 
feltüntető számadási kivonatok évenkinti felterjesztését kiköti és a tőkének ingatlanokba való 
befektetését eltiltja; végül, hogy a belügyminiszter a Kehrn Károly és Kehrn Antal Sándor-
féle alapítványról kiállított alapító-leveleket az egyházi felsőbb hatóság elkerülésével az alispán-
ság útján közvetlenül az érdekelt kőszegi gyülekezethez küldte vissza. — E bejelentésekkel 
kapcsolatban előterjeszti az egyetemes ügyész, hogy a két protestáns egyházat közösen érdeklő 
ügyekre kiküldött bizottság e sérelmek miatt a kormányhoz felterjesztés intézését határozta el. 

Az egyetemes közgyűlés a közös bizottság intézkedését tudomásul véve, 
felhívja az egyházkerületeket, hogy az alapító-levelek kormányhatósági jóváhagyás alá 
terjesztését és az alapítványi jövedelmek hovafordítására vonatkozó számadások fel-
terjesztését tagadják meg és sürgős esetekben a Zs. T. 127. §-ában foglalt elvek 
figyelemben tartásával járjanak el. 

76. (L.) Fölvétetett a dunántúli egyházkerület folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvé-
nek 166. pontja, melylyel az egyházkerület intézkedés tételét kéri, hogy az alapítványokról 
szóló szabályrendeletről úgy a magas kormány, mint a felsőbb bíróságok tudomást vegyenek. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez felterjesztés intéztessék, melyben utalva arra, hogy habár az autonom 
hatáskörünkben a Zs. T. alapján alkotott egyetemes szabályrendelet az alapítványok-
ról nemcsak a mult évi közgyűlési jegyzőkönyvvel, hanem a Prónay Elek és Bálint 
Mihály-féle ügyekben 13,423/904. és 17,768/904. sz. a. kelt miniszteri leiratokban 
foglalt felhívásra még külön is fel lett terjesztve, mihez képest e szabályrendelet 
létezéséről a kormánynak már tudomással kell bírnia, mégis azt kell tapasztalnunk, 
hogy a közalapítványi ügyigazgatóság és felsőbb bíróságaink e szabályrendelet léte-
zését teljesen ignorálják, miért is, midőn erre figyelmét felhívjuk, felkérjük, hogy a 
joghatályba lépett szabályrendeletet nemcsak a közalapítványi ügyigazgatósággal, 
hanem az igazságügyminiszterrel és a felsőbb bíróságokkal is tudomásulvétel végett 
közölni szíveskedjék. 

77. (Gr.) A mult évi jegyzőkönyv 79. pontjánál felvétetett az egyetemes nyugdíjintézet 
állapotáról az ügyvivő következő jelentése : 

1. Az egyetemes nyugdíjintézet pénztárának 1904. évi deczember 31-én lezárt szám-
adása szerint bevétel volt: járulékok és oífertóriumokból 114,106 kor. 60 fill., kamatokból 
31,988 kor. 36 fill., házbér 710-e 4073 kor. 72 fill., összesen 150,168 kor. 68 fill. Kiadás 
volt: kezelés és igazgatási költség 1387 kor. 30 fill., özvegyek és árvák díjaira 23,983 kor. 
98 fill., tőkésítésre, mint évi maradvány 124,797 kor. 40 fill , összesen 150,168 kor. 68 fill. 

A nyugdíjintézet alaptőkéje 1904. évi deczember 31-én volt: záloglevelekben 788,400 
kor., üllői-úti 24. sz. ház 3/i0 része értékében 124,718 kor. 28 fill., takarékpénztári betét 
70,721 kor., összesen 983,839 kor. 28 fill. 

2. A folyó évre előírt járulékszámlák szerint befizetni tartozik : 
a) Egyetemes közalap 48,096 kor. fill 
b) Dunáninneni egyházkerület . . . . 14,965 il 30 H 
c) Dunántúli „ . . . . 14,469 H 75 H 
d) Bányai „ . . . . 16,424 5? 32 H 
e) Tiszai „ . . . . 17,608 11 12 il 
f ) Pozsonyi egyetemes theol. akadémia . 2,244 11 — H 

Összesen . . . . 113,807 kor. 49 fill. 
Ennek következtében a nyugdíjintézet alaptőkéje már a folyó, vagyis a nyugdíj-

intézet fennállásának nyolczadik évében nemcsak elérte, hanem mintegy 100,000 kor.-val 
meghaladja az egymillió koronát. — Ez az első millió olyan eredmény, melyet a nyugdíj-
intézet simán, az ügymenet fennakadása s kényszereszköz alkalmazása nélkül érte el, s mely 
biztató kilátást nyújt arra, hogy a nyugdíjintézet mathematikai mérlegének két év múlva 
bekövetkező revíziójánál, a nyugdíjintézettel szemben megnyilatkozott óhajok, a lehetőség sze-
rint teljesíthetők lesznek. 

3. A folyó évre előírt járulékok összegében, mint hátralék szerepel: a dunáninneni-
ben 551 kor. 22 fill., a dunántúliban 117 kor. 43 fill., a bányaiban 1049 kor. 60 fill., a 
tiszaiban 2041 kor. 96 fill. Ez utóbbi összeg tehát nagyobb, mint a többi három kerületé 
együttvéve. E hátralékok nagy része az év folyamán befizettetett, a többi pedig a kongruá-
ból törlesztetik. 

4. Ellátási díjat élvező özvegy ez idő szerint van 72, árva 47, ezen felül öt család-
beli szülőtlen árva 11. A nyugdíjintézet fennállása óta meghalt 4 özvegy. — Egy özvegyet 
a bizottság az ellátási díjra való jogosultságtól elesettnek nyilvánított, a szabályrendelet 18. 
§-ának a) és f ) pontjai alapján azért, mert női magaviselete következtében nem volt tekint-
hető olyan házastársnak, a kit férje jogán az egyetemes nyugdíjintézet részéről az özvegyi 
ellátási díj megilletne. 

13* 
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77—80. 5. A nyugdíjat pótló egyetemes kegy díj-alapnak, az 1904. évi zárszámadása szerint, 
volt bevétele: előző évi maradvány 21,228 kor. 42 fill., a közalapból az 1904. évi jutalék 
9600 kor., kamatból 834 kor. 70 fill., összesen 31,663 kor. 12 fill. Kiadás kifizetett kegy-
díjakra 9802 kor. 86 fill. Maradvány egyenleg 21,860 kor. 26 fill. 

Kegydíjat élveznek a következő nyugalomba vonultak: 1. Kiss Lajos bobai 420 kor., 
2. Alexy János poltári 800 kor., 3. Pántyik János resiczai 480 kor., 4. Hafenscher Károly 
sárvári 600 kor., 5. Krno András cserencsényi 400 kor , 6. Hrencsik Károly selmeczbányai 
800 kor., 7. Hetyey Mór csikvándi 600 kor., 8. Höncz Adolf matheóczi 600 kor., 9. Michäelisz 
Izidor kőszegi 400 kor., 10. Matisz János sikátori 480 kor., 11. Bucsek Gyula podluzsáni 
800 kor., 12. Roy Pál kochanóczi 660 kor., 13. Mocko János csácsói 800 kor., 14. Borcsa 
Mihály bácsfalusi 800 kor., 15. Pálovics Lajos kuntaploczai 660 kor., 16 Pósch Frigyes 
levéli 600 kor., 17. Geduly Elek Ferencz tiszai püspöki missionárius 480 kor., 18. Laucsek 
Jónás vadosfai 800 kor., 19. Ábrahám Vilmos alsó-pinczédi volt lelkész 800 kor., 20. Fadgyas 
Pál volt győri vallástanító 660 kor. 21. Klirno Mihály volt boczabányai lelkész 660 kor. 

Á kegy díjazottak közül a már előbb elhalt kettőn kívül a mult évben öten haltak 
meg. — Hat év óta tehát összesen 26 lelkész ment nyugalomba, mely ténykörülmény kézzel-
fogható czáfolata az egyetemes nyugdíjintézettel szemben elhangzott azon kicsinylő érvelésnek, 
hogy az egyetemes nyugdíj annyira csekély, hogy azt alig fogja valaki igénybe venni. íme, 
egyelőre csak a nyugdíjat pótló kegydíj állott nyitva s eddig már 26-an vették igénybe, a 
kik a munkában összeroskadtak. A gyakorlati élet szükség-kényszere tehát nyomósabb és erő-
sebb az elméleti feltételezésnél. 

6. Az egyetemes nyugdíjintézet ügymenete fennakadás nélkül halad szabályos útján. 
Tudomásul vétetik. 

78. (G.) A nyugdíjintézeti jelentés kapcsán tárgyaltatott Kolbenhayer Samu nagy-
klirtösi lelkész felebbezése a nyugdíjintézeti bizottságnak azon határozata ellen, melylyel ő a 
nyugdíjintézetbe való utólagos felvétele iránt intézett folyamodványával ismételve elutasíttatott. 
Nevezett lelkész ugyanis a nyugdíjintézet életbeléptekor özvegy s 65 éves lévén, a szabály-
rendelet 7. §-ában megállapított kivétel jogával élve, a nyugdíjintézetről önkényt lemondott s 
tagul be nem lépett. Utóbb azonban újból megnősülvén, az iránt folyamodott, hogy most már 
felvétessék az egyetemes nyugdíjintézet tagjául ; ámde a nyugdíj intézeti bizottság, a szabály-
rendelet 18. §-ának b) pontja alapján, vagyis az aggkorban történt házasságkötésből a nyug-
díjintézetre háramló veszélyeztetés miatt, e kérelmet nem találta teljesíthetőnek. 

A közgyűlés a nehézményezett határozatot az egyetemes nyugdíj intézeti 
szabályrendeleten nyugvónak s így a bizottság eljárását szabályszerűnek és helyes-
nek találja. Mégis minthogy felfolyamodónak házassága óta már hat esztendő folyt 
le s így a nyugdíjintézetnek oly értelmű veszélyeztetése, a milyen ellen a szabály-
rendeletnek az elutasító bizottsági határozat alapjául szolgáló 18. §. b) pontja nyújt 
védelmet, most már tulajdonképen nem forog fenn : ennélfogva a közgyűlés méltá-
nyossági tekintetből s kivételesen megengedi, hogy felfolyamodó az egyetemes nyug-
díjintézetbe jogosult tagul utólagosan felvétessék oly feltétel mellett azonban, hogy 
köteles visszamenőleg az összes évekre eső tagsági járulékokat 5°/0-tóli kamattal, 
az ügyvivő részletes kiszámítása alapján 688 kor. 32 fill.-t tevő összegükben egy-
szerre a folyó 1905. év végéig, a nógrádi esperességí pénztár útján az egyetemes 
nyugdíj intézeti pénztárba befizetni. 

79. (G.) Ugyanazon pontnál tárgyaltatott a bányai egyházkerület ez évi közgyűlé-
sének 35. jegyzőkönyvi szám alatt intézett felterjesztése az iránt, hogy az egyetemes köz-
gyűlés a püspöki külön nyugdíj megvalósítása czéljából a szükséges intézkedéseket megtenni 
szíveskedjék. Egyszersmind bejelenti az egyházkerület, hogy addig is, míg e kérdés az egye-
temes nyugdíjintézet keretében megoldást nyerne, közgyűlésileg elhatározta, hogy püspökének, 
az egyetemes nyugdíj intézeti szabályrendelet 27. §-a szerint megállapítandó munkaképtelenség 
esetére, egyéb nyugdíjigényén kívül 4000 kor. évi nyugdíjat, özvegyének pedig szintúgy más 
nyugdíján felül évi 1200 kor. ellátási díjat biztosít, előleges havi egyenlő részletekben, saját 
egyházkerületi pénztárából. Ennek ellenében a püspök tartozik rendszeresített püspöki illet-
ményének, — hozzászámítva a báró Baldácsy-alapítványból járó illetményt is, — 5%-tóliját 
az egyházkerületi pénztárba évenkint befizetni. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerületnek saját hatáskörében tett 
ezen intézkedését tudomásul veszi. Egyébiránt a maga részéről, a püspöki külön 
nyugdíj egyetemes létesítése czéljából bármely intézkedést, az egyetemes nyugdíj-
intézet mathematikai mérlegének közelálló revisiójára való tekintettel, nem lát idő-
szerűnek. 

80. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 81. pontjánál olvastatik a selmeczbányai ág. hitv. 
evang. lyceum kormányzásával megbízott iskolai tanácsnak az 1904-—1905. tanévben kifej-
tett működéséről szóló, jegyzőkönyvi kivonat alakjában szerkesztett jelentése : 
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I. gyűlés 1904 október 8-án. 80. 
861/IV. Tandíj elengedésben részesül az I. félévben 39 tanuló 414 kor. értékben. 
862/V. Élelmezői díj elengedésében részesül az I. félévben 28 tanuló 820 kor. 

értékben. A tanács szabályozza a choralisták felvételére vonatkozó eljárást úgy, hogy 8 tanuló 
vétessék fel rendes choralístának, kik az élelmezőben díjtalanul kapnak ebédet, 4 tanuló pedig 
újoncznak, kik csak a szokásos gyűjtésből kapnak részt. 

II. gyűlés 1905 márczius 11-én. 
867/1. Elnök jelenti, hogy a helybeli egyház 1904 október 23-án az I. számú egy-

háznak lelkészi állását Zsámbor Pállal töltötte be, továbbá, hogy 1905 január 29-én az elhalt 
Pauer János helyébe id. Oszvaldt Gusztáv iparost választotta meg az iskolai tanács tagjává. 

Ehhez hozzájárulván még, hogy a folyó évi dunáninneni egyházkerületi közgyűlés a tag-
ságról leköszönt dr. Szontágh Antal helyébe Leidenfrost Tódor lévai földbirtokost választotta 
meg, az iskolai tanács tagjai jelenleg a következők : 

a) hivatalból : Farbaky István felügyelő, Király Ernő igazgató, Szever János szám-
vevő, Suhajda Lajos ephorus, Händel Vilmos lelkész, Zsámbor Pál lelkész ; b) 24 választott 
tag és pedig az egyház részéről Gretzmacher Gyula, Heincz Hugó, Hlavatsek András, Hor-
nyacsek István, Kachelmann Farkas, Lencsó János, Osztroluczky Gyula, id. Oszvaldt Gusztáv, 
Schelle Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovits Lajos ; az egyházkerület részéről Beniczky 
Árpád, Hrencsik Károly, Ivánka István, Jezsovics Károly, Kosztolányi Sándor, dr. Láng Lajos, 
Laszkáry Pál, Leidenfrost Tódor, Raab Károly, gr. Stainlein Ottó, Vajda Pál, gr. Zay Miklós. 

868/11. Tandíjelengedésben részesül a II. félévben 51 tanuló 552 kor. értékben. 
Eleimezői díj elengedésében részesül a II. félévben 54 tanuló 1550 kor. értékben. 
87l/V. A tanács az ármentesítő-társulattól megveszi a csabai birtokot hosszúságában 

ketté szelő régi kigyósi csatornát • ölenként 80 fillérjével, ha a planirozást a társulat végzi. 

III. gyűlés 1905 június 18-án. 
875/1. Csemez Miklós nővére az örökösödési pert megújítván, a tanács a lyceum 

ügyét dr. Kéler Zoltán ügyvédre bízza, ki az egyházat is képviseli ezen perben. 
876/11. Ösztöndíjat kap 29 tanuló 1642 kor. 80 fill, összegben. 
A Breznyik-birtokalapból 49 tanuló nyert segélyt 1218 kor. 20 fill, értékben. 

IV. gyűlés 1905 július 15-én. 
879/11. A tanács az 1904—5. évi zárszámadást a következőleg fogadja el: 

I. L y c e u m . 
Bevétel 74,941 kor. 24 fill. 
Kiadás 74,007 „ 33 „ 

Maradvány 933 kor. 91 fill. 

II. É l e l m e z ő . 
Bevétel . . . . . . . 28,605 kor. 03 fill. 
Kiadás 23,987 „ 15 „ 

Maradvány 4,617 kor. 88 fill. 

III. Z e n e i n t é z e t . 
772 kor. 12 fill. 

Maradvány 67 kor. 47 fill. 

IV. Ö s z t ö n d í j a l a p . 
1,974 kor. 63 fill. 
1,974 „ 18 „ 

Maradvány — kor. 45 fill. 

V. B r e z n y i k - b i r t o k a l a p . 
Bevételei és kiadásai a lyceumi számadásokban foglaltatnak. 

VI. T a n á r i n y u g d í j a l a p . 
Bevétel 6,557 kor. 41 fill. 
Kiadás 5,555 „ 12 „ 

Maradvány 1,002 kor. 29 fill. 
A tanács az 1905—6. évi költségelőirányzatot 70,008 korona 91 fillér bevétel és 

kiadással állapítja meg. 
Tudomásul vétetik. 
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— 8 1 . (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 82. pontjánál felvétetett a bányai egyházkerület 
szabályrendelete az egyházkerület közgyűlései két néptanító tagjának választásáról. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott szabályrendeletet az alkotmány és 
jogügyi bizottság javaslatához képest jóváhagyja és azt a jóváhagyási záradékkal 
ellátni rendeli. 

82. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 84. pontjánál jóváhagyásra ajánlja az alkotmány-
és jogügyi bizottság a tiszai egyházkerületnek a politikai községek beosztására vonatkozó 
szabályrendeletét. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott szabályrendeletet jóváhagyja és azt 
a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. Egyúttal felhívja az egyetemes közgyűlés 
a bányai egyházkerületet, hogy a politikai községek beosztására vonatkozó szabály-
rendeletet készítse el és a legközelebbi egyetemes közgyűlésig mutassa be. 
83. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál fölvétetett a dunáninneni 

egyházkerületnek szabályrendelete az egyházkerületi számvevőszékről. 
Az egyetemes közgyűlés a bemutatott szabályrendeletet az alkotmány és 

jogügyi bizottság javaslatához képest jóváhagyja és azt a jóváhagyási záradékkal 
ellátni rendeli. 

84. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 93. pontjánál jelenti az egyetemes pénzügyi 
bizottság, hogy az egyetemes énekügyi bizottságnak ama kérelmét, hogy a felmerült több-
költség az egyetemes pénztárból fedeztessék, fedezet hiányából nem teljesíthette. 

Tudomásul szolgál. 

85. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 95. pontjánál beterjeszti az ev. lelkészek fiait segé-
lyező-egyesület — alapszabályai 43. §-a értelmében — következő évi jelentését: 

Intézetünk működése a mult évben is a szokott mederben folyt le. Lelkésztársaink 
még meglehetős közönyösen veszik ezen, ha csekély mértékben is, de áldásos munkát végző 
egyesületünket. Többszöri felszólítás daczára sem pártolják intézetünket úgy, a mint az azt 
megérdemelné. Ujabban az intézet elnöke újabb felhívást intézett evang. egyházunk esperesei-
hez, lelkészeihez, vezérszerepet játszó világi tagjaihoz, hogy intézetünk ügyét felkarolni s annak 
áldásos működését is előmozdítani szívesek legyenek. Hiszsziik, hogy ezen újabb felszólítás 
nem lesz kiáltó szó a pusztában, hanem szaporítani fogja a tagok számát s ez által az inté-
zet anyagi tehetségét is. Az egyházi testületek közül eddig csak egy kerületet, a tiszait, öt 
egyházmegyét, a békésit, aradbékésit, felsősopronit, nógrádit és a bánságit, öt lelkészegyletet 
és egy egyházat, a nagyszombatit találjuk tagtársaink sorában. 

Az intézet tagjainak összes száma ez idő szerint 125-öt tesz ki, a kik közül 28 
alapító, 97 pedig rendes tag. A mult esztendőben nem lépett be intézetünkbe — sajnos — 
egy tag sem. 

Az intézet vagyoni állapota az 1904. év végén a következő volt: 
Maradvány 1903-ról 5,753 kor. 83 fill. 
Bevétel 1904-ben 1,697 „ 03 „ 

Összesen . . . . 7,450 kor. 86 fill. 
Kiadás 1,095 „ 48 „ 

Maradvány . . . . 6,355 kor. 38 fill. 
Hátralékos követelés volt az 1904. év végén 1199 kor. 25 fill. 
Vagyon a fenti hátralékkal és 2607 kor. még be nem fizetett alapítványokkal együtt 

10,161 kor. 63 fill. A mult esztendőben egy lelkésztársunk fia szabad asztalt élvezett itt Buda-
pesten jótétemény gyanánt, 10 lelkésztársunk fia pedig pénzsegélyben részesült 720 kor. ösz-
szegben. Adja Isten, hogy ezen kismérvű, de jó szívből jövő segélyezés az intézet ügyének 
lelkesebb felkarolása által a jövőben fokozható legyen. 

Tudomásul vétetik. 

86- (L.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 96. pontjánál jelenti a tiszai egy-
házkerület 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. 

8?. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 97. pontjánál jelenti az egyetemes pénzügyi bizott-
ság, hogy a dunáninneni egyházkerület megújított ama indítványát, hogy az egyházegyetem 
alapítson theologiai akadémiája otthonában négy ingyenes helyet, vagy legalább állandósítsa a 
mult évben megszavazott egy ingyenes helyet, fedezet hiányában nemcsak teljesíthetőnek nem 
tartja, de sőt a tavaly megszavazott egy ingyenes helyet sem tartja ez évben engedélyezhetőnek. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel pénzügyi helyzetére, sem az egyház-
kerület indítványát meg nem valósíthatja, sem a mult évre megszavazott egy ingye-
nes hely költségeit a folyó évben meg nem szavazhatja. 
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88. (G.) A mult évi jegyzőkönyv 98. pontjára vonatkozólag a közoktatásügyi bizott- 88 
ság közli dr. Masznyik Endrének azon jelentését, hogy a mult évi közgyűlés által elfogadott 
vallástanítási tervnek a középiskolát illető részéhez szükséges módszeres utasítás kidolgozását 
munkába vette, de betegsége miatt be nem fejezhette. 

E jelentés tudomásulvétele mellett a közgyűlés felhívja dr. Masznyik Endrét, 
hogy a megállapított vallástanítási tantervet, a mult évi egyetemes közgyűlés 98. 
jegyzőkönyvi számú határozata értelmében, nyomassa és adja ki, be nem várva a 
most jelzett módszeres utasítás elkészültét s ettől függetlenül. 
89. (L.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 100. pontjánál felvétettek az egy-

házkerületek nyilatkozatai az egyházi hivatalos közlönyre nézve, a melyek szerint a dunán-
inneni egyházkerület az „Evang. Őrálló" alapítási és megindítási költségeinek fedezetlen V4 
részét (2000 kor.) elvállalja, a lapot jövőre is támogatja, ha az nem lesz hivatalos jellegű 
és a „Hivatalos közlemények" szubvencziójára évi 600 kor.-t megállapít ; a dunántúli egyház-
kerület az „Egyházi Hivatalos Közlöny" évvégi hiányának V4 részét (2200 kor.) elvállalja, 
jövőre támogatja, a dologi és személyes kiadásokról és bevételekről számadást kíván és a 
számadások megvizsgálására a 4 kerület által kiküldendő 2—2 tagból álló bizottság alakí-
tását kívánja, mely bizottságba a s aj at részéről Jausz Vilmos egyházkerületi főszámvevőt és 
Kiss Jenő egyházkerületi ügyészt küldi ki, végül kimondja, hogy az „Egyházi Hivatalos Köz-
löny" útján kötelesek az egyházközségek a püspöki leiratokat és esperesi köriratokat tudo-
másul venni; a tiszai egyházkerület az „Evang. Őrálló és Hív. Közlöny" alapítási költségeinek 
fedezetlen ÍU részét (2100 kor.) elvállalja, az egyik tűzkár biztosítási tartalékalap terhére, 
jövőre támogatja s ha kívánalmainak megfelel, a míg reá szorul, évi 600 kor. subvenczión 
felül, az egyházközségekre és tanintézetekre az előfizetést — ha az 8 kor.-t meg nem halad 
— kötelezővé teszi, kívánja, hogy az egyházi közérdekű hirdetéseket díjmentesen közölje és 
a számadások megvizsgálására a 4 kerület által kiküldendő 2—2 tagból álló bizottságba 
Gytirky Pál és Terray Gyulát választja meg; a bányai egyházkerület az „Evang. Őrálló" 
alapítási költségeinek fedezetlen V4 részét (2100 kor.) elvállalja és a „Hivatalos közlemények" 
évi subvenczióját 600 kor.-val megajánlja. 

Az egyetemes közgyűlés ezen nyilatkozatokat tudomásul veszi. 
90. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 102. pontjánál felvétetett az egyetemes pénzügyi 

bizottság jegyzőkönyve, a mely szerint a külföldön élő magyar hitsorsosaink lelki gondozását 
illetőleg mind a négy egyházkerület nyilatkozatát beküldte és ezzel kapcsolatban jelentik az 
egyházkerületek elnökségei, hogy 1905. évi november hó 4-én tartott értekezletükön elhatá-
rozták, hogy minden egyes egyházkerület azon hitsorsosainkról gondoskodjék, a kik közelé-
ben élnek. — így a bányai egyházkerület gondozni fogja a Bosznia, Szerbia és Bulgáriában 
lakó hitsorsokat, a mint ezt egy főesperes kiküldésével Bulgáriában a mult évben meg is 
kezdte ; a dunáninneni Bécs és környékét ; a dunántúli Grácztól le Horvátország határáig és 
a tengerig nyúló nagy területen lakókat ; a tiszai egyházkerület a Galiczia, Románia és Buko-
vinában lakó hitsorsosainkat. 

Az egyetemes közgyűlés örvendetes tudomásul veszi, hogy az egyházkerületek 
a külföldre kivándorolt és letelepedett hitsorsosaink és hazai közegyházunk közötti kapocs 
fentartására szolgáló intézkedéseket e legczélirányosabbnak látszó módon megtették. 
91. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 104. pontja kapcsán bemutatja az alkotmány és 

jogügyi bizottság a dunáninneni egyházkerületnek indítványát a beruházási államsegély után 
az országos tanári nyugdíjalap javára befizetendő 3%-os járulék törlésének kieszközlése iránt. 

Minthogy e tárgyban már a mult évi egyetemes közgyűlés intézkedett és 
a közgyűlés által elhatározott indokolt felterjesztés a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz felterjesztetett, a közgyűlés az indítvány felett az alkotmány és jogügyi 
bizottság javaslatához képest napirendre tér. 
92. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 105. pontjánál bemutatja az egyetemes felügyelő 

a vasárnapi munkaszünetnek kiterjesztése iránt a kormányhoz intézett felterjesztésre a m. kir. 
kereskedelemügyi minisztertől 12,459/VII. sz. a. érkezett következő leiratot: 

A magyarországi ágostai hitvallású evangelikus egyház egyetemes közgyűlése nevében 
folyó évi február hó 7-én 105/kgy. szám alatt a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
intézett s általa illetékességi szempontból hozzám áttett felterjesztésére értesítem Méltóságodat, 
miszerint az ipari munkának vasárnapi szünetelése tárgyában hivatali elődöm által 1903. évi 
junius hó 13-án 28,559. szám alatt kibocsátott rendelet módosítását s a vasárnapi munka-
szünet szabályozásának kérdését beható tárgyalás és újabb megfontolás alá vettem, a, melynek 
rendjén az elém terjesztett összes kérelmekkel, óhajokkal és javaslatokkal a legbehatóbban 
és úgy a munkaadók, mint az alkalmazottak összes figyelembe jöhető érdekei mérlegelésével 
foglalkozom. 

E munkálat folyamatban van és rövid idő múlva elkészül. Ezt megelőzőleg az elém 
terjesztett konkrét kérelmek és így a Méltóságod idézett felterjesztésében előadott kérelem 
fölött is, bármennyire méltányoljam az a mellett felhozott indokokat, nem kívánok dönteni. 

13* 
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92 —100. A mi azt a kérelmet illeti, hogy vasárnapokon az országos- és hetivásárok tartása 
megszüntettessék, értesítem Méltóságodat, miszerint az ]891. évi XIII. t.-czikk határozmá-
nyaira való tekintettel vasárnapra sem új vásárokat, sem pótvásárokat, sem pedig vásárok áthelye-
zését nem engedélyezem ; a vasárnapokra már régebben engedélyezett vásárok megtartása 
azonban az adománylevelekben biztosított jogon alapulván, e részben nem áll módomban 
intézkedni. — Budapest, 1905 május hó 21. 

Az egyetemes közgyűlés e leiratot tudomásul veszi. 
93. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 106. pontjánál bemutatja az alkotmány és jog-

ügyi bizottság a dunáninneni egyházkerület indítványát, az 1881. évi LX. t.-cz. 227. §-a 
intézkedéseinek az egyház tisztviselőire való kiterjesztése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány és jogügyi bizottság javaslatához 
és mult évi határozatához képest e kérdés felett ezúttal is napirendre tér. 
94. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 107. pontjánál felvétetett a pénzügyi bizottság 

jegyzőkönyve, a mely szerint a pozsonyi egyház abbeli kérelmét, hogy az egyetemes egyház 
legyen segítségére a diakonissza-intézet részére emelendő új épület építésénél, alap hiányában 
teljesíthetőnek nem tartja 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság véleménye folytán sajnála-
tára, alap hiányában, nem segélyezheti a pozsonyi egyházat. 
95- (Gy.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 112. pontjánál jelenti a pénzügyi 

bizottság, hogy az egyetemes szabályrendeletek gyűjteménye elkészült, 1200 példányban kinyo-
matott. Az 50 darab hivatalos használatra szánt példány után költség nem jár, az 1150 
példány előállítása nem egészen 1300 kor.-ba került, miért is javasolja, hogy a gyűjtemény 
ára darabonként 1 kor. 20 fillér előállítási árban állapíttassék meg. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja és dr. 
Zsigmondy Jenő egyetemes főjegyzőnek a gyűjtemény összeállítása körüli fáradozá-
sáért egyhangúlag hálás köszönetet szavaz. 

A gyűjtemény árát darabonként 1 kor. 20 fill, önköltségi árban állapítja 
meg és elhatározza, hogy minden egyházkerületnek 250—250 példány az érte járó 
összeg megfizetése ellenében küldessék el, a fenmaradó 150 példány pedig az egye-
temes pénztárnál tartassék vissza és a meghatározott áron árusíttassék el. 
96. (Zs.) Fölvétetett Bodiczky Cirill kis-stankóczi lelkésznek kérvénye, a melyben 

fizetésének 1600 kor.-ra való kiegészítését kéri, miután kongruában nem részesülhet, mert 
nem Magyarországon tette le az érettségi vizsgát. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság véleménye alapján a kérel-
met alap hiányából nem teljesítheti. 
97. (H.) Felvétetik a bányakerületi közgyűlés megkeresése, hogy a közgyűlés, érint-

kezésbe lépve az ev. ref. egyház egyetemes konventjének elnökségével, hasson oda, miszerint 
az oly pontokon, hol az ev. réf. s az ág. hitv. evang. hívek egyesült egyháza boldogul, de 
szétválása folytán mindkettő annyira meggyengül, hogy önerejéből önálló egyházközséget 
képezni képtelen, ezen szétválás törvényesen megakadályoztassék. 

Minthogy az ev. ref. egyházzal 1900. évi márczius hó 6-án kötött egyez-
ség e tárgyban intézkedik, az egyetemes közgyűlés további intézkedés szükségét 
fenforogni nem látja. 
98. (Zs.) Felvétetett Petrik Géza folyamodása, melyben Zichy Mihálynak az egyetem 

birtokában levő Luther-képének fény képi felvételét sokszorosítás czéljából engedélyezni kéri, 
minek ellenében a magyar ág. hitv. evang. lelkészek és tanítók özvegyeinek és árváinak támo-
gatására minden egyes eladott példány ára után 2 és fél%-ot felajánl. 

Az egyetemes közgyűlés a kérvényt javaslattétel végett átteszi az egye-
temes pénzügyi bizottsághoz. 
99. (Zs.) Felvétettek a dunáninneni és dunántúli egyházkerületek idei közgyűléseinek 

jegyzőkönyvi 90. illetve 138. pontjai, a felekezeti tanítók fizetéseinek és nyugdíjának rende-
zése tárgyában és ezzel kapcsolatban előterjesztetett a két protestáns egyházat közösen érdeklő 
ügyekre kiküldött bizottság jegyzőkönyve, a mely szerint e bizottság a szóban forgó ügynek 
rendezése iránt az országgyűléshez indokolt kérvény beadását határozta el. 

Minthogy ez ügy a mindkét protestáns egyház nevében beadandó kérvény 
által elintézést nyert, az egyetemes közgyűlés a maga részéről további intézkedés 
tételét szükségesnek nem látja. 
100. (Zs.) Tárgyaltatott Tóth Imre iskolaszolga folyamodványa némi díjazásért az 

egyetemes gyűlés alkalmából tett szolgálatokért. 
Az egyetemes közgyűlés felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy az eddig Schel-

ken József volt iskolaszolga részére engedélyezett díjat ezentúl Tóth Imre iskolaszolga 
részére utalványozni szíveskedjék. 
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101. (H.) Az északamerikai Egyesült-Államok ág. hitv. evang. (lutheri) egyháza meg- 101—103. 
bízásából s közvetlen elöljárói nevében fordul Rainer A. L. scrantoni lelkész Pennsylvaniában 
egy 1905 szeptember 5-én keltezett levélben dr. Baltik Frigyes püspökhöz, azon megkere-
séssel. hogy terjeszsze elő kérésöket a majdan ülésező egyetemes gyűlésen, hogy különösen 
a Pennsylvania területén élő s foglalkozó legkivált tót s magyar híveink lelki ellátására s 
vallási gondozására küldene lehetőleg három felavatott, hithű s az ágostai hitvalláshoz szigorúan 
ragaszkodó lelkészt. Ezek mindenikének biztosít a pennsylvaniai missiói pénztár, mindaddig, 
míg azt a szervezendő egyházak majd magok tehetik, évi 3000 kor. t fizetésképen. Ehhez 
járul esetleg még a stóla. Az átköltözési költségek fedezésére küldenek kinek-kinek 400 kor.-t. 
iMindezt hajlandók megtenni tisztán hittestvéri szeretetből s azon tiltakozás daczára, melyet az 
amerikai szervezett tót egyházak (11) synodusa, élén Pelikan lelkészszel, a pennsylvaniai 
lutheri egyház elöljáróihoz intézett azon értelemben, hogy hagyja abba a lelkipásztori gondo-
zást a tótok között. Végre azon édes reménynek ad kifejezést, hogy az e nyáron személyes 
közbenjárása folytán, az északamerikai Egyesült-Államok lutheri egyháza s a magyarországi 
ág. hitv. evang. egyház között szőtt viszony, az állandóság jellegével fog bírni s hogy vállvetve 
építik Isten országát a hívek üdvösségére s Isten dicsőségére az úr Jézus Krisztus nevében. 

A közgyűlés az átiratot átteszi a püspökökhöz azzal, hogy azt intézzék el 
saját hatáskörükben. 
102. (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén, egyetemes felügyelő a gyűlés tagjai-

nak szíves érdeklődésükért és kitartásukért, dr. Baltik Frigyes püspök az egyetemes felügyelő-
nek a tanácskozások odaadó, tapintatos és bölcs vezetéséért az egyetemes közgyűlés nevében 
mondott köszönetet, mire a gyűlés dr Baltik Frigyes buzgó imájával befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 3. 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. 

Gyürky Pál s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 
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I. FÜGGELÉK. 

Az egyetemes gyűlés által a konfirmácziói oktatás czéljára 
engedélyezett tankönyvek jegyzéke. 

t 

1. Evangéliumi Káté, írta Geduly Lajos újpesti ev. lelkész. Újpest, 1899. (Jkv. 31. p. 1899.) 
2. Konfirmácziói Vezérfonal, írta Korén Pál. (Jkv. 24. p. 1902.) 
3. Konfirmandenbüchlein von S. Weber. V. Auflage. Késmárk, 1900. (Jkv. 34. p. 1903.) 
4. Szlávik János : Konfirmáczióra előkészítő könyv, tót nyelven. (U. a. jkvi p.) 
5. Fábry János: Konfirmáczióra előkészítő könyvecske. 111. kiadás. Turóczszentmárton, 1902. 

(U. a. jkvi p.) 
6. Ritter István: Konfirmationsbüchlein. Bonyhád, 1886. (U. a. jkvi p.) 
7. Ugyanaz magyar nyelven. 
8. Konfirmandenbüchlein von C. Th. Roth. Kula, 1889. (U. a. jkvi p.) 
9. A soproni lelkészi kar által kiadott „Tartsd meg, a mid van" czímű konfirmácziói tan-

könyv 4-ik kiadása. Sopron, 1902. 
10. Ugyanannak német kiadása. 3-ik kiadás. Oedenburg, 1903. (U. a. jkvi p.) 
11. Mockovcsák János tót nyelvű konfirmácziói tankönyvének 6-ik kiadása. Beszterczebánya, 

1896. (U. a. jkvi p.) 
12. Ev. konfirmándusok Kátéja, írta Raífay Sándor. 2-ik kiadás. 1901. (U. a. jkvi p ) 
13. Konfirmándusok Könyve, írta Ruttkay Sándor. 6-ik kiadás. 1903. (U. a. jkvi p.) 
14. Konfirmándusok Könyve. írta Turcsányi A. M. Budapest, 1892. (U. a. jkvi p.) 
15. Ev. Christi. Confirmandenbüchlein, von G. Belohorszky. 9-ik kiadás. Újvidék, 1904. (U. 

a. jkvi p.) 
16. Die Religion, von Emil Zvarinyi. 1899. (U. a. jkvi p.) 
17. Dr. Szeberényi János: Vezérfonal a konfirmándusok oktatásához. 1899. 
18. Ugyanaz tót nyelven. 1902. (U. a. jkvi p.) 
19. Konfirmandenbüchlein, von Julius Petz. 4-ik kiadás. Beszterczebánya, 1900. (U. a. jkvi p.) 
20. Leitfaden zur Vorbereitung ev. Konfirmanden. Herausgeg. vom evang. Ministerium in 

Pressburg. 1898. (U. a. jkvi p ). 
21. Konfirmácziói Káté, írta Vértesi Sándor. 1895. (U. a. jkvi p.) 
22. Leitfaden zum Religionsunterricht, von Andr. Gallé. 2-te Aufl. Paks, 1905. 
23. Ker. Vallástan, írta Feyér Gyula. Brassó, 1897. 
24. Evang. ker. Vallástan, írta Nemes Károly. Miskolcz, 1903. 
25. Konfirmándusok tankönyve, írta Margócsy József. 
26. Az ev. hit foglalatja, írta Geduly Henrik. 



II. FÜGGELÉK. 

A magyarhoni ág. hitv. evangelikus keresztyén egyház egye-
temes szabályrendelete az iskolai bizottságok szervezetéről. 

Az iskolai b izot t ságokról általában. 

1. §. 
Az ág. hitv. evang. egyház önkormányzó testületei, ú. m. az egyházközségek, az 

egyházmegyék, az egyházkerületek és legfelső fokon az egyházegyetem, iskolahatósági jogai-
kat az országos és az egyházi törvények és rendeletek alapján fokozatos alárendeltség, ellen-
őrzés, beszámolás és felelősség mellett, közgyűléseikben és az általuk szervezett iskolai bizott-
ság,í vagy bizottságok közvetítésével gyakorolják (E. A. 9, 187, 188, §§.). 

2. §. 
Az önkormányzó testületek a hatóságuk alatt álló iskolák felügyeletére, ellenőrzé-

sére s azok összes ügyeinek vezetésére és fejlesztésére hivatott bizottságot vagy bizottságokat 
a jelen szabályrendelet megerősítése után tartandó első közgyűlésükön tartoznak megalakítani 
(E. A. 189. §.). v 3. §. 

Az iskolai bizottságok, mint az önkormányzó testületek előkészítő, véleményező, 
végrehajtó, sőt átruházott hatáskörben intézkedő közegei, a kiküldő testületnek lévén alá-
rendelve, közvetlenül attól veszik utasításaikat, annak felelősek intézkedéseikért, annak szá-
molnak be működésükről (E. A. 17, 188. és 189. §§.). 

4- §• 
Az iskolai bizottságok szervezetét, hatáskörét és ügyrendjét az egyetemes egyházi 

közgyűlés jelen szabályrendelettel általánosan kötelező módon állapítja meg s az ebben fog-
lalt határozatokat az alsóbbfokú önkormányzó testületek, a helyi viszonyokra való tekintettel, 
csakis a legfelsőbb hatóság jóváhagyásával módosíthatják (E. A. 189. §.). 

I. Az egyházközségi iskolai bizottságról. 
5. §. 

Azon önálló egyházközségekben, melyek saját erejükből vagy állami segélylyel 
(1893 : XXVI. t.-cz.) iskolát vagy iskolákat tartanak fönn, a közgyűlés, mint elsőfokú iskolai 
hatóság, vagy annak megbízásából az egyháztanács, az egyházközség tagjainak sorából egy-
házközségi iskolai bizottságot alakít. 

Az egyházközségi iskolai bizottság azon esetben, ha az egyházközség a népnevelő-
és oktató-intézeteken (kisdedóvó, elemi és felső népiskola, polgári iskola) kívül más, magasabb 
intézeteket (felsőbb leányiskola, tanítóképző, középiskola, főiskola) is tart fenn (E. A. 191. és 
215. §§.), külön önálló elemi, polgári iskolai, közép- és főiskolai bizottságok alakítandók; — 
e bizottságok szervezeti s ügyviteli helyi szabályzata azonban az egyetemes közgyűlés külön 
jóváhagyása alá terjesztendő (E. A. 189. §., Sz. r. 4. §.). 

Oly egyházközségekben, hol a helyi viszonyok szükségessé teszik, a közgyűlés magára 
az egyháztanácsra is ráruházhatja az iskolai bizottságnak teendőit. 

1. Az egyházközségi iskolai bizottság szervezete. 

AJ E l e m i és p o l g á r i s k o l a i b i z o t t s á g ( i s k o l a s z é k ) . 

6. §. 
Az egyházközségi elemi iskolai bizottság (iskolaszék) tagjai: 
a) hivatalból : az egyházközség rendes vagy ezek hiányában helyettes lelkészei, illető-

leg hitoktató segédlelkészei, az egyházközség felügyelője, iskolai felügyelője, az egyházközség 
il* 
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jegyzője, gondnoka, pénztárosa, az egyházközség által fentartott vagy területén levő evang. elemi 
és középiskolák igazgatói, igazgató-tanítói, igazgató-tanítónői ; 

b) választás alapján : a közgyűlés vagy az egyháztanács által általános szótöbbség-
gel választott, hivatásuknak megfelelni képes, magyar állampolgársággal bíró egyházi tagok, 
továbbá az egyházközség által fentartott vagy területén levő evang. tanintézetek tanítói kara 
által kiküldött 1—1, illetőleg 10-nél több tagból álló karnál 2—2 tag. 

A választott tagok száma 5—10. Minden bizottsági tag, ki 6 évre választatik, 
tanácskozó és szavazó joggal bír. 

Az egyházközségi iskolai bizottság (iskolaszék) elnökei a lelkész és az egyházköz-
ségi felügyelő, illetőleg, a hol van, az iskolafelügyelő. Ha több lelkész van, a rendes lelké-
szek közül az, a kit az egyházközségi szabályrendelet e tiszt betöltésére kijelöl. 

8. §. 
Az iskolai bizottság (iskolaszék) jegyzője az egyházközség jegyzője, vagy a bizott-

ság által saját kebeléből választott valamelyik tag. 

2. Az egyházközségi iskolai bizottság (iskolaszék) hatásköre. 

Az iskolai bizottság (iskolaszék) az egyházközségi közgyűlésnek, illetőleg az egy-
háztanácsnak az elemi és polgári iskolai ügyeket illetőleg előkészítő, véleményező, végrehajtó, 
sőt átruházott hatáskörben intézkedő közege lévén (Sz. i. 2., 3. §.), köteles az egyházköz-
ségi nevelés és tanügy sikeres vezetése és fejlesztése érdekében közreműködni, a felsőbb egy-
házi hatóságok határozatait foganatosítani, általában a hozzáutalt ügyekben felelősség mellett 
eljárni. Közelebbről: 

a) a közgyűlés vagy az egyháztanács felhívására, a helyi viszonyok tekintetbe véte-
lével, a jelen szabályrendeletre vonatkozó szükséges módosítások iránt megokolt javaslatokat 
tenni (E. A. 189. §.) : 

b) a tanítók, helyettes- és segédtanítók alkalmazására, javadalmazására, a tandíj 
megállapítására, fizetésére vagy elengedésére és beszedésére, az iskolai alapra, iskolai épüle-
tek felállítására, a tankönyvekre, a taneszközök s egyéb szerek beszerzésére vonatkozólag a 
közgyűlésnek vagy tanácsnak javaslatokat tenni, a tanító fizetésének hiánytalan kiszolgáltatá-
sáról gondoskodni; 

c) az egyházközség által fentartott tan- és nevelőintézetek állapotát, működését és 
felszerelését, valamint az egyházunkhoz nem tartozó állami, községi, társulati vagy magán-
iskolákban a vallásoktatást minden irányban gondos figyelemmel kisérni s a tapasztalt hiányok-
ról és bajokról az egyházközségi közgyűlésnek vagy tanácsnak jelentést tenni. ; 

d) felügyelni, hogy az iskolákban a nevelés, oktatás az evangyéliumi egyház hit-
elvei szerint s hazafias szellemben történjék ; az iskolai rendtartáshoz szükséges felvételi, 
anyakönyvi, mulasztási, iskolalátogatási s egyéb szükségelt naplók meglegyenek s pontosan 
vezettessenek ; 

é) őrködni, hogy az iskolákban a tanítás a megállapított tanrendszer, tanterv és 
órarend szerint folyjon s hogy az egyházhatóságilag engedélyezett (előírt vagy ajánlott) 
tan- és kézikönyvek használtassanak, ellenben az egyházilag vagy államilag tiltott könyvek 
mellőztessenek ; 

f ) felügyelni, hogy a tanító egyházhatósági engedély nélkül más hivatalt ne viseljen ; 
g) az iskolai leltár vezetéséről gondoskodni s az iskolai felszerelést a tanítónak 

leltár mellett általadni s annak távozása esetén általvenni; 
h) felügyelni, hogy az 1876. évi XIV. t.-cz. közegészségügyi rendelkezései (29—33. §§.) 

pontosan betartassanak ; 
i) gondoskodni az iskolai épületek jókarban tartásáról, valamint az iskolák kellő 

felszereléséről, ellenőrizni a tantermek állapotát, különösen azok tisztaságát; 
j) meghatározni az illető szabályok keretében az iskolai év kezdő és bezáró idejét 

s elemi iskoláknál, a körlelkészekkel egyetértve, a vizsgálatok napját is s ez utóbbiakon 
megjelenni; 

k) őrködni, hogy a tankötelesek pontosan beirattassanak, fölvezettessenek és rendesen 
járjanak az iskolába; 

l) szegények és árvák iskoláztatását különös figyelemmel kisérni s annak megköny-
nyítése, sőt ingyenessé tétele érdekében mindent elkövetni; 

m) a mulasztók szülőit vagy gondviselőit első ízben meginteni, majd a mulasztók 
névjegyzékét minden két hétben a községi elöljárósághoz a szülők, gyámok, gondviselők meg-
büntetése végett beterjeszteni (1876. évi XXVIII. t.-cz. 13. §. 2. p.), a mennyiben pedig 
tapasztalná, hogy a községi elöljáróság az iskolamulasztások dolgában nem jár el kellő erély-
lyel, erről az illetékes polgári hatóságnak jelentést tenni ; 
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n) a tanító és szülők, valamint maguk a tanítók közt fenforgó ügyekben (melyek 
nem fegyelmi természetűek), a törvény és szabályok korlátai közt elsőfokulag az iskolás gyer-
mekek ügyében másodfokulag intézkedni, a tanító és az iskolaszék közt felmerült vitás ügye-
ket pedig az egyházi közgyűlés elé terjeszteni; 

o) gondoskodni az iskolák rendszeres látogatásáról s e végből a szorgalmi idő 
hónapjait a tagok között úgy fölosztani, hogy azok az iskolát vagy iskolákat havonként leg-
alább egyszer megtekinthessék^ 

p) megállapítani a napokat, melyeken a tanítás szünetel és erről a felettes hatóság-
nak jelentést tenni. 

Az iskolalátogatásnál szem előtt tartandók a következők : 
Az elnökség bármikor meglátogathatja az iskolákat s jogában áll a tanítót a tapasz-

talt hibákra és hiányokra kellő kímélettel és ne a tanulók előtt figyelmeztetni s őt, hivatalos 
kötelességeit illetőleg, a kellő utasításokkal ellátni. 

Kötelessége a látogatási könyvet megvizsgálni, láttamozni s szükség esetén a kikül-
dött látogatókat tisztük pontos teljesítésére figyelmeztetni, sőt az iskolai bizottság által 
meg is inteni. 

Az iskolalátogatóknak a tanítókkal szemben rendelkezési joguk nincs, annak utasí-
tásokat nem adhatnak. A kirendelt iskolalátogató a szerzett tapasztalatokról az elnökségnek 
vagy a bizottságnak jelentést tesz s látogatásának napját bejegyzi az e czélra rendelt könyvbe ; 

q) az iskolalátogatók jelentéseit tárgyalni, a tapasztalt hiányokon segíteni, a bajokat 
orvosolni vagy orvosoltatni; 

r) gyűjteni s összeállítani az egyházközség által fentartott iskolákra, más iskoláknál 
pedig a vallásoktatásra vonatkozó statisztikai adatokat, még pedig a különböző fokú iskolákra 
nézve külön-külön s intézkedni, hogy az illetékes egyházi és polgári hatóságok által bekivánt 
statisztikai kimutatások kellő időben s pontosan szerkesztve a maguk helyére beküldessenek ; 

s) az iskolai év befejeztével évi működéséről kimerítő jelentést szerkeszteni s azt a 
közgyűlésnek vagy egyháztanácsnak benyújtani; 

t) általában ellátni a kebelbeli iskolákra nézve a rendes igazgatás keretében elő-
forduló s hatáskörébe tartozó folyó ügyeket; 

u) halaszthatatlan intézkedést követelő esetekben a legsürgősebb lépéseket megtenni 
s ezekről a közgyűlést, illetve egyháztanácsot haladéktalanul értesíteni; 

v) az ismétlő-iskola, inasok vallásoktatása és az énekoktatás szintén az elemi és 
polgári iskolai bizottság felügyelete alatt áll. 

10. §. 

Az egyházközségi iskolai bizottság (iskolaszék) ügyrendjét maga állapíthatja meg, 
köteles azonban azt tudomásul vételül és megerősítésül felettes hatóságának bemutatni. 

Az egyházközségi középiskola i bizot tság (iskolatanács). 

11. §. 
Az egyházközségi középiskolai bizottság az egyházközség által fentartott középiskola, 

alumneum, konviktus és a középiskolával kapcsolatos internátus vezetésére ügyel fel. Tagjai: 
a) hivatalból: az egyházközség rendes lelkészei^ az egyházi felügyelő, a középiskola 

felügyelője, a középiskola igazgatója, eforusa az internátus felügyelője, végül a középiskola 
pénztárosa ; 

b) választás útján: a közgyűlésnek vagy az egyháztanács által szótöbbséggel válasz-
tott, a középiskolai nevelésügy czélját és kívánalmait ismerő férfiak, továbbá a középiskola 
tanári kara képviseletében ezen testület által a maga kebeléből megválasztott két ág. hitv. 
evang. tanár. 

A választott tagok száma 10—15 lehet. Minden bizottsági tag hat évre választatik 
és tanácskozó és szavazó joggal bír. 

12. §. 

Az egyházközségi középiskolai bizottsági üléseken az egyházi közgyűlés által meg-
választott iskolai felügyelő elnököl, kit akadályoztatása esetében a helyi szabályzatban kijelölt 
helyettese helyettesít. A jegyzőt a bizottság a maga kebeléből választja. 

Az egyházközségi középiskola elsőfokú hatósága a fentartó egyházközség, mely e 
jogát az egyházközség közgyűlésében, illetőleg az egyháztanács és a középiskolai tanács köz-
vetítésével gyakorolja. 

13. §. 

A hol a történeti fejlődés vagy a helyi viszonyok úgy kívánják, az egyházközségi 
közgyűlés az egyháztanács jogait és hatáskörét a középiskolai bizottságra ruházhatja. 

10 
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Az egyházközségi középiskolai bizottság hatásköre . 
14. §. 

Az egyházközségi középiskolai bizottság az egyházközségi közgyűlésnek, illetőleg az 
egyháztanáesnak a középiskolai ügyeket illetőleg előkészítő, véleménj^ező, végrehajtó, sőt átruhá-
zott hatáskörben intézkedő közege lévén, köteles az egyházközségi középiskolai nevelés és 
tanügy sikeres vezetése és fejlesztése érdekében közreműködni, a felsőbb hatóságok határo-
zatát foganatosítani, általában a hozzáutalt ügyekben felelősség mellett eljárni. Közelebbről : 

a) a közgyűlés vagy az egyháztanács felhívására, a helyi viszonyok tekintetbe vételével, 
a jelen szabályrendeletre vonatkozó szükséges módosítások iránt megokolt javaslatokat tesz ; 

b) őrködik azon, hogy a középiskolában az oktatás ág. hitv. evang. ker. egyházunk 
hitvallásainak értelme szerint, az érvényben levő országos törvények figyelembe vételével, igaz 
hazafias magyar szellemben történjék s a fegyelem megfelelő módon gyakoroltassék ; 

figyelmét kiterjeszti minden körülményre, a mi az oktatással, iskolai szervezettel, a 
tanárok állásával és hivatalos munkájával, a tanítványokkal, iskolai helyiségekkel kapcsolat-
ban van ; ítél ; 

c) tanácskozik az intézet anyagi és szellemi java előmozdításának módja felett s 
javaslatait az egyháztanácshoz felterjeszti; 

d) éber figyelemmel kiséri az iskolai év folyama alatt felmerülő nevezetesebb moz-
zanatokat és fontosabb eseményeket s a hol a szükség megkívánja, intézkedik; 

e) őrködik a középiskolákra vonatkozó törvényeknek, szabályoknak és rendtartás-
nak, nemkülönben az állammal kötött szerződésnek pontos betartása felett; 

f ) a tanárokat és tisztviselőket, a felügyelők kivételével, a netalán ellenük felmerülő 
panaszok csekélyebb eseteiben kötelességeikre figyelmezteti, esetleg rendreutasítja, hogy ha 
pedig az Alk 324., 328. szakaszainak valamelyik esetét fenforogni látja, az ügyet további 
eljárás végett a püspökhöz felterjeszti; az ezen határozattal meg nem elégedő fél a püspök-
höz folyamodhatik ; 

g) a tanároknak 2 hétnél tovább tartó szabadságot engedélyez s a hosszabb ideig 
betegeskedő vagy szabadságolt tanárok helyettesítéséről gondoskodik; 

h) a mennyiben a közgyűlés vagy az egyháztanács ezen jogát a bizottságra átru-
házta volna : 

1. megválasztja a tanári testület ajánlatára a könyvtárak és szertárak őreit, a meny-
nyiben nincsenek tanszékhez kötve, a tandíjkezelőt s tápintézeti gondnokot, felügyel azoknak 
kezelésére, megvizsgálja számadásaikat és megállapítja azoknak méltányos díjazását; 

2. megállapítja a tandíj nagyságát és elintézi a tandíjak és tápintézeti díjak elen-
gedése végett benyújtott kérvényeket s a tanári testület ajánlatára odaítéli a jutalomdíjakat s 
azon ösztöndíjakat, a melyeknek kiosztásával más testület nincs megbízva; 

3. megállapítja a helyettesítés, óratöbblet díjazását, engedélyt ad rendkívüli tantár-
gyak tanítására s megállapítja a szedhető díjak nagyságát; 

4. jogosítva van halaszthatatlan intézkedést követelő esetekben a legsürgősebb lépé-
seket, az egyházközségi közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében megtenni ; 

5. a tanári állásokra kiírja a pályázatot, meghallgatja a tanári testület véleményét 
s beterjeszti javaslatát az egyházi közgyűlésnek; 

6. tárgyalja és megállapítja a középiskola évi költségvetését; 
7. felügyel arra, hogy a tanár egyházhatósági engedély nélkül más hivatalt vagy 

megbizatást ne viselhessen; 
8. elnöke útján a felsőbb egyházi hatóságokkal érintkezhetik. 

15. §. 
Az egyházközségi középiskolai bizottság ügyrendjét a bizottság maga állapíthatja 

meg és jóváhagyás végett felsőbb hatóságának beterjeszti. 

Középiskolai fegyelmi szék. 
16. §. 

A gimnáziumi rendtartás 26. §-a 3. pontja értelmében az intézetből kizárandó nyil-
vános tanuló felett az iskolai fegyelmi széh dönt. Az iskolai fegyelmi szék szervezetét az 
iskolafentartó hatóság határozza meg a kerület jóváhagyásával. 

II. Az egyházmegyei iskolai bizottságról. 

Az egyházmegyei közgyűlés, mint másodfokú iskolai hatóság, a kebelbeli kisded-
óvók, elemi, felső-, nép- és polgári iskolák felett való felügyelet gyakorlása s azok rendszeres 
megvizsgálása czéljából (E. A. 189. §.) egyházmegyei iskolai bizottságot alakít. 



47 

Azon esetben, hogyha az egyházmegye a népnevelő- és oktató-intézeteken (kisded-
óvó, elemi, nép- és polgári iskola) kívül más magasabb intézeteket (felsőbb leányiskola, tanító-
képző, közép- és főiskola) is tart fenn, önálló bizottságokat alakítJ(elemi, felső, közép- s 
főiskolai), e bizottságok szervezeti s ügyviteli helyi szabályzata azonban az egyetemes köz-
gyűlés külön jóváhagyása alá terjesztendő (E. A. 189. §. b. Sz. r. 4. §.). 

Az egyházmegyei elemi és polgári iskolai bizot tság szervezete. 
18 . §. 

Az egyházmegyei elemi iskolai bizottság tagjai: 
a) hivatalból : az esperes és alesperes, az egyházmegye felügyelője és másodfeliigye-

lője, az egyházmegyék jegyzői, az iskolalátogatók és az egyházmegye által fentartott vagy 
területén lévő evang. fő-, közép-, esetleg elemi iskolák, az önálló tanító-képzők és felsőbb 
leányiskolák igazgatói ; 

b) választás alapján : a közgyűlés által az iskolaügyekhez értő s azok iránt érdek-
lődéssel viseltető, általános szótöbbséggel hat évre választott tagok, továbbá az egyházmegyei 
evang. tanítói kar két-két s az egyházmegye területén lévő fő- és középiskolák, önálló tanító-
képzők és felsőbb leányiskolák egy-egy küldöttje. 

A választott tagok száma 5—10. 

1 9 . § . 

Az egyházmegyei elemi és polgári iskolai bizottság elnökei, ha az egyházmegye köz-
gyűlése másként nem intézkedik : az egyházmegye esperese és felügyelője. 

Jegyzője : a bizottságbeli tanférfiak közül választott tag. 

Az egyházmegyei elemi és polgári iskolai bizot tság ha tásköre . 

20. §. 

Az egyházmegyei iskolai bizottság az egyházmegyei közgyűlésnek iskolai ügyekben 
előkészítő, véleményező, végrehajtó, sőt átruházott hatáskörben intézkedő közege lévén (Sz. r. 
2., 3. §§.), köteles az egyházmegyei nevelés és tanügy sikeres intézésénél és fejlesztésénél 
közreműködni, a felettes hatóságok határozatait foganatosítani, általában a hozzáutalt ügyek-
ben felelősség mellett eljárni. Közelebbről : 

a) az egyházmegyei közgyűlés felhívására, a helyi viszonyok tekintetbe vételével, a 
jelen szabályrendeletre vonatkozó szükséges módosítások iránt megokolt javaslatokat tenni 
(E. A. 189. §.); 

b) az egyházmegye területén levő s annak hatósága alatt álló népnevelő- és oktató-
intézetek állapotát, működését, valamint az egyházunkhoz nem tartozó népnevelő- és oktató-
intézetekben (kisdedóvó, elemi, felső, nép- és polgári iskola) a vallás-oktatást gondos figye-
lemmel kisérni, a tapasztalt vagy egyébként tudomására jutott visszaélésekről, hiányokról s 
egyéb bajokról az egyházmegyei közgyűlést értesíteni s a felmerülő teendőkre nézve a szük-
séghez képest véleményes előterjesztéseket és javaslatokat készíteni; 

c) őrködni, hogy az egyházmegyei iskolákban a nevelés és oktatás az ev. egyház 
hitelvei szerint és hazafias irányban vezettessék és intéztessék; 

d) felügyelni, hogy az egyházközségi iskolai bizottságok kötelességeikben pontosan 
eljárjanak, különösen, hogy az iskolákban a felügyeletről, ellenőrzésről, az iskolák jókarban 
tartásáról, a szorgalmi idő betartásáról, az iskoláztatásról, a tanerőkről, tanszerekről, tanköny-
vekről, a tanítás, oktatás megfelelő menetéről, a tanítók helyzetéről, kötelességeik teljesítésének 
ellenőrzéséről, az iskolák látogatásáról s egyebekkel való kellő ellátásáról kellőleg gondoskodjanak; 

e) gondot viselni arra, hogy az egyházközségek a felsőbb hatóságok által engedé-
lyezett tankönyveket használjanak s az erre nézve összeállított jegyzéket az egyházközségek-
kel miheztartás végett közöltetni ; 

f ) őrködni, hogy az iskolai vagyon, jövedelmek, alapok czéljuknak megfelelően 
kezeltessenek s használtassanak; a tanítók fizetése a törvényes követelmények szerint meg-
állapíttassék s pontosan kiszolgáltassék ; 

g) támogatni az egyházmegyei közgyűlést az irányban, hogy az egyházi iskolák 
községivé vagy államivá átváltoztatása esetében az egyházi érdekek megóvassanak (Egyet, 
gyűl. 1870. évi jkv. 8. p.); 

h) gondoskodni, hogy az egyházmegyében tanító-egyesületek keletkezzenek; ellen-
őrizni azok működését, bekivánni jegyzőkönyveiket s tárgyalni és esetleges elfogadás végett 
a közgyűléshez felterjeszteni czélszerűknek talált javaslataikat; 

i) ellátni az iskolalátogatókat utasításaikkal, jelentéseiket tárgyalni s őket hivatalos 
kötelességeik teljesítésében ellenőrizni; 
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j) a tanítók és szülők, valamint maguk a tanítók között fenforgó ügyeket, melyek 
nem fegyelmi természetűek, végérvényesen, továbbá a tanítók és az egyházközségi iskolai 
bizottság közt felmerült vitás ügyeket másodfokúlag elintézni; 

k) összeállítani, még pedig a különböző fokú iskolákra nézve külön-külön, az egy-
házmegye területén levő nevelő- s tanintézetekre vonatkozó statisztikai adatokat s az ezek 
alapján készített kimutatás egyik példányát az egyházkerületi iskolai bizottságnak beküldeni, 
másikát pedig az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszteni ; 

l) az iskolai év befejeztével évi működéséről kimerítő jelentést szerkeszteni s azt az 
egyházmegyei közgyűlés elé terjeszteni; 

m) általában ellátni a kebelbeli kisdedóvókra, a nép- és polgári iskolákra vonatkozó 
s hatáskörébe tartozó folyó ügyeket: 

n) halaszthatlan intézkedést követelő esetekben a legsürgősebb lépéseket, az egyház-
megyei közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében megtenni. 

21. §. 
Az egyházmegyei elemi és polgári iskolai bizottság ügyrendjét maga a bizottság 

állapíthatja meg, a felettes hatóság jóváhagyásával. 

Az egyházmeg} rei középiskola i bizot tság szervezete. 

22. §. 

Az egyházmegyei középiskolai bizottság az egyházmegye által fentartott középiskolákra, 
tanítóképzőre, felsőbb leányiskolára ügyel. 

Tagjai : az egyházmegyei elnökségen kívül az egyházmegyei közgyűlés által választott 
legalább 9 tag és a középiskola igazgatója. A választás 6 évre szól. 

III. Az egyházkerületi iskolai bizottságról. 
23. §. 

Az egyházkerületi közgyűlés, mint harmadfokú iskolai hatóság, a kebelbeli népne-
velő- és oktató-intézetek, valamint tanítóképzők, felsőbb leányiskolák és középiskolák felett 
való felügyelet gyakorlása s az utóbbiak rendszeres megvizsgálása czéljából (E. A. 198. §. b. 
és 208. §.) egyházkerületi iskolai bizottságot alakít. 

Az egyházkerületi iskolai bizottság a felügyelete és ellenőrzése alá tartozó iskolák 
természete szerint s azok folyó ügyeinek ellátása végett a maga kebeléből elemi, polgári és 
középiskolai előadókat választ. A középiskolai előadó a gimnáziumok, felsőbb leányiskolák, 
tanítóképzők s ezekkel egy fokon álló intézetek iskolai ügyeiről tesz jelentést. 

Az esetben, ha kerületi főiskolát is tartana fenn (E. A. 191. és 215. §.) főiskolai 
előadó is választandó. 

Az egyházkerü le t i iskolai bizot tság szervezete. 

24. §. 
Az egyházkerületi iskolai bizottság tagjai: 
a) hivatalból: az egyházkerület püspöke és felügyelője, az egyházkerületi főjegyzők, 

az egyházkerület területén levő főiskolák, középiskolák, önálló tanítóképző-intézetek és felsőbb 
leányiskolák, felügyelői és igazgatói ; 

b) választás alapján : az egyházkerületi közgyűlés által az iskolai ügyekhez értő s 
azok iránt érdeklődő általános szótöbbséggel hat évre választott tagok, továbbá az egyház-
kerületi evang. tanítói testület két küldöttje. A választott tagok számát az egyházkerületi sza-
bályzat határozza meg. 

Az egyházkerü le t i iskolai bizot tság ha tásköre . 

25. §. 
Az egyházkerületi iskolai bizottság az egyházkerületi közgyűlésnek iskolai ügyekben 

előkészítő, véleményező, végrehajtó, sőt átruházott hatáskörben intézkedő közege lévén (Sz. r. 
2., 3. §§.), köteles az egyházkerületi nevelés- és tanügy sikeres fejlesztésénél és tökéletesíté-
sénél közreműködni, a felettes hatóságok határozatait foganatosítani, általában a hozzáutalt 
ügyekben felelősség mellett eljárni. Közelebbről : 

a) a kerületi közgyűlés felhívására, a helyi viszonyok tekintetbe vételével, a jelen/za-
bályrendeletre vonatkozó szükséges módosítások iránt megokolt javaslatokat tenni (E. A. 189. §.) ; 
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b) a kerület területén levő s annak hatósága alatt álló iskolák állapotát, működését, 
valamint az egyházunkhoz nem tartozó felsőbb leányiskolákban, tanítóképzőkben, középiskolák-
ban s ezekkel egy fokon álló intézetekben a vallásoktatást gondos figyelemmel kisérni, a 
tapasztalt vagy egyébként tudomására jutott visszaélésekről, hiányokról s egyéb bajokról a 
kerületi közgyűlést, illetőleg a püspököt megfelelő javaslatok mellett értesíteni s a felme-
rülő teendőkre nézve a szükséghez képest véleményeket előterjeszteni és javaslatokat tenni; 

c) gondoskodni, hogy a kerület területén levő s hatósága alatt álló iskolákban a 
nevelés és tanítás az evang. egyház hitelvei szerint és hazafias szellemben s az egyetemes 
közgyűlés által megállapított tanügyi rendszer, tantervek és utasítások szerint történjék; 

d) felügyelni, hogy az egyházmegyék s egyházközségek iskolai bizottságai az orszá-
gos és egyházi törvények, valamint egyházunk egyéb rendeletei szerint pontosan eljárjanak 
minden irányban; 

e) gondoskodni, hogy a kerület területén levő iskolák időnként kellőleg ellenőriztes-
senek és behatóan megvizsgáltassanak ; 

f ) felügyelni, hogy az iskolák vagyona, jövedelme, alapítványai rendeltetésüknek 
megfelelőleg kezeltessenek és használtassanak; 

g) intézkedni az egyetemes közgyűlés által megállapítandó könyvvizsgálati szabály-
rendelet korlátain belül a hatósága alatt álló intézetekben használható kézikönyvek megvizs-
gálása és behozatala iránt és gondoskodni arról, hogy az engedélyezett tankönyvek jegyzéke 
a különböző fokú iskolákkal közöltessék; 

h) elintézni az egyházmegyéktől hozzá felterjesztett s felebbezett iskolai ügyeket s 
tárgyalni a kiküldött kerületi iskolai albizottságok előterjesztéseit, javaslatait, indítványait; 

i) összeállítani, még pedig a különböző fokú iskolákra nézve külön-külön, a ható-
sága alatt lévő intézetekre vonatkozó statisztikai adatokat s az ezek alapján készített kimu-
tatás egyik példányát az egyetemes iskolai bizottságnak beküldeni, másikat pedig a kerületi 
közgyűlés elé terjeszteni; 

j) az iskolai év befejeztével évi működéséről kimerítő jelentést szerkeszteni s azt a 
kerületi közgyűlés elé terjeszteni ; 

k) általában ellátni a hatósága alatt álló iskolákra vonatkozó s hatáskörébe tartozó 
folyó ügyeket; 

l) halaszthatlan intézkedést követelő esetekben a legsürgősebb lépéseket az egyház-
kerületi közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében megtenni; 

m) őrködni, hogy az említett iskolákban a felügyelet, ellenőrzés az illető közegek 
által a törvény és rendeletek értelmében eszközöltessék; 

n) figyelemmel kisérni a tankötelesek iskoláztatását, a használt tankönyvek lajstromát, 
a tanterv végrehajtását, a tanítók és tanító-egyletek működését; 

o) őrködni, hogy a tanítók és tanárok megfelelő díjazásban, illetőleg fizetésük kiegé-
szítésében részesüljenek s fizetésük rendszeresen kiszolgáltassék ; 

p) feldolgozni az egyházmegyék által felterjesztett tanügyi statisztikai adatokat és 
azokat évi jelentésével együtt az egyetemes iskolai bizottsághoz felterjeszteni; 

q) évi működéséről kimerítő jelentésben számol be a kiküldő bizottságnak. 

26. §. 
Az egyházkerületi iskolai bizottság ügyrendjét a bizottság maga állapíthatja meg. 

Egyházkerület i középiskolai és főiskolai bizottság. 

2 7 . § . 

Az egyházkerületi közép- és főiskolai bizottság az egyházkerület által fentartott közép-
és főiskolára ügyel. 

Ezen bizottság szervezetét helyi szabályzat állapítja meg, hatásköre és ügyvitele közép-
iskolai ügyekben az egyházközség által fentartott középiskola hatáskörével és ügyvitelével azonos. 

Több egyházi hatóság vagy pár t fogóság által fentar tot t vagy az egyház 
nevére alapított közép- és főiskolák. 

28. §. 
Ha több egyenlő fokú vagy különböző fokú egyházhatóság vagy évi járulékokkal az 

intézet fentartásához hozzájáruló evang. személyek vagy családok, esetleg jogi személyek közösen 
egyesült erővel tartanak fenn közép- vagy főiskolát, ez esetben a közép- vagy főiskola felett, 
mint elsőfokú hatóság, egy kormányzó testület áll, mely a közép- vagy főiskola összes ügyei 
és jogai felett őrködik. Ezen kormányzó testület szervezetét, hatáskörét és ügyrendjét a felsőbb 
egyházi hatóság által jóváhagyott (E. A. 192. §.), helyi szabályzat állapítja meg. E kormányzó 
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hatóság választja meg az isholcit Cin ácsot, melynek hatáskörét, ügyrendjét helyi szabályzat 
állapítja meg. 

Az egyház nevére alapított középiskolák kormányzati szervezetét az elsőfokú egyházi 
hatóság által az alapító-levél figyelembe vételével és az egyetemes közgyűlés jóváhagyásával alko-
tandó helyi szabályzat állapítja meg. 

IV. Az egyetemes egyház iskolai bizottságairól. 
29. §. 

Az egyetemes közgyűlés, mint legfelső iskolai hatóság, az egyetemes egyház összes 
(elemi, közép- és fő-) iskolái felett való felügyelet s általán közegyházunk nevelési és okta-
tási ügyeinek vezetése, intézése és tökéletesítése, valamint a főiskolák rendszeres megvizs-
gálása ezéljából (E. A. 189. §. b. és 215. §.) egyházegyetemi iskolai, vagyis közoktatási 
bizottságot alakít. 

A) Az egyetemes egyház közokta tás i b izot tságának szervezete. 
30. §. 

1. Az egyetemes közoktatási bizottság tagjai : 
a) elnök és jegyző ; 
b) a kerületek püspökei és felügyelői ; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai; 
d) a nyolcz osztályú közép- s a felsőbb iskolák tanári karainak küldöttei. 
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 fesőbb 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. 
5. Hatásköréhez tartozik egyházunk tanügyének fejlesztésére és tökéletesítésére 

közreműködni s tanügyünk terén autonomiánk sértetlen fentartása felett őrködni. E végre: 
a) véleményt ad az egyetemes gyűlés által hozzáutalt ügyekben; 
b) az egyetemes felügyelő felhívására vagy más tagjai indítványára javaslatokat 

készít és terjeszt az egyetemes gyűlés elé ; 
c) sürgős esetekben, midőn az egyetemes gyűlés össze nem hívható, intézkedik s 

erről a legközelebbi gyűlésnek jelentést tesz. 
6. A tanügyi bizottság áll: 
a) elnök- s elnökhelyettesből és jegyzőből; 
b) ezeken kívül 20 tagból, kiknek legalább fele budapesti lakos legyen. 
7. A tanügyi bizottság összes tagjait az egyetemes gyűlés választja. 
Az elhalt vagy kilépett tagok helyett a következő egyetemes gyűlés új tagokat választ. 
8. Hatásköréhez tartozik általában ugyanaz, mi az egyetemes közoktatási bizottság 

hatáskörébe van általánosságban utalva, a mennyiben az eljárás a rendes administratio kere-
tébe tartozik. 

9. Különösen pedig következők tartoznak a közoktatási bizottság ezen állandó műkö-
désű részének hatáskörébe : 

á̂) az egyetemes felügyelőt és az egyetemes gyűlést, az elemi, közép- és felső isko-
lák feletti felügyelet hatályos gyakorlatában támogatni, s e végre elnökei vagy egyes küldöttei 
által az iskolákat meg is látogatni ; 

B) az egyetemes gyűlés, közoktatási bizottság, egyetemes felügyelő által hozzáutalt 
ügyekben véleményt adni; 

C) tanügyi dolgokban javaslatokat készíteni ; 
D) a tanügyi bizottság az elemi iskolákra nézve az eddigi hatáskörben működik, 

különösen figyelemmel kiséri azok viszonyait, anyagi és kulturai állapotát, gyűjti s össze-
állítja a statisztikai adatokat, a mutatkozó hiányokra nézve javaslatokat tesz s ügyel a 
tankönyvekre ; 

E) a középiskolák tekintetében eljár az 1883. évi 30. t.-cz. szerint a felekezeti 
főhatóságot illető sürgős vagy más hatóságnak fenn nem tartott teendőkben. Nevezetesen : 

a) előterjesztéseket tesz a tanrendszer s tantervre szükségesnek látszó változtatá-
sokra nézve ; 

b) ügyel, hogy a tankönyvek egyház- és hazaellenest ne tartalmazzanak s véleményt 
ad a tankönyvek megfelelő volta iránt. E czélra a használni kívánt tankönyvek a bizottság-
nak bemutatandók ; 

c) intézkedik a párhuzamos osztályok mellőzhetése tárgyában (törv. 17. §.) ; 



51 

d) javaslatot készít a fegyelmi szabályrendeletről s azon időnként teendő változta-
tásokról (törv. 18. és 38. §.) ; 

é) érettségi vizsgálatoknál a kormányképviselő általi bizonyítvány megtagadás ese-
tén, eszközli a vizsgálatot s határoz a bizonyítvány kiadása vagy megtagadása iránt s hatá-
rozatát felterjesztés végett az egyetemes felügyelőhöz teszi át; 

f ) véleményezi, hogy a tanárok vállalhatnak-e oly tisztséget vagy megbízást, mely 
őket tanári hivatásuk betöltésében akadályozhatná (törv. 32. §.) ; 

g) államsegély iránti tárgyalásoknál közreműködik s ügyel az 1883. évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 10. és az 1884. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 14. pontjai-
ban foglalt feltételek megtartására. A segélyezési ügy az ő útján, általa tüzetes vélemény 
kíséretében terjesztendő az egyetemes gyűlés elé; 

h) gyűjti s összeállítja a statisztikai adatokat, mi végre az iskolai jelentések hozzá 
beküldendők ; 

i) őrködik, hogy az 1883. évi 30. t.-cz. 71. §-ában és 1868-iki fentartott törvények 
s gyakorlat semmiben sérelmet ne szenvedjen s ha ilyet tapasztalna, az egyetemes felügye-
lőnek bejelenti. 

10. A tanügyi bizottság a felsőbb iskolákra nézve figyelemmel kiséri azok állapotát, 
viszonyait, összeállítja s földolgozza a statisztikai adatokat, a szükségesnek vélt intézkedésekre 
nézve javaslatokat készít. 

11. A tanügyi bizottság az egyetemes közgyűlésnek működéséről, a tanügy állásá-
ról, az összes iskoláknak állapotáról, viszonyairól és pedig külön az elemi, külön a közép 
és külön a felsőbb iskolákról évenként jelentést tesz. 

12. A tanügyi bizottság két szakosztályban, szükség esetén a két szakosztály teljes 
ülésében működik. 

A szakosztályok egyike az elemi, másika a többi iskolák ügyeit tárgyalja. 
13. A szakosztályi üléseknél, ha az elnök vagy helyettese akadályozva vannak a 

megjelenésben, vagy hasonló eset a bizottság jegyzőjére nézve áll elő, a jelenlevők az illető 
ülés tartamára elnököt s jegyzőt választanak. 

14. A tanügyet általában érdeklő ügyek, valamint az évi jelentés, mindenkor a 
bizottság teljes ülésében tárgyalandók, úgyszintén azon ügyek, melyeket a szakosztály a teljes 
ülés elé utal, vagy melynél a teljes ülés a szakosztályt csak véleményadásra szólítja fel. 

15. A szakosztály elé tartozó ügyek, a körülményekhez képest, teljes ülésben is 
tárgyalhatók. 

16. Az évi jelentés tervének elkészítése s a statisztikai adatok gyűjtése s feldolgo-
zasa a bizottsági jegyző feladata. 

17. Ha a bizottsági jegyző állása megüresedik, jegyzőt a legközelebbi egyetemes 
gyűlésig, az elnök helyettesít. 

18 A statisztikai adatok, eljárásához szükséges felvilágosítások és felebbezések 
tekintetében a bizottság a püspökök útján érintkezik ; egyebekben előterjesztéseit, kérelmeit 
az egyetemes felügyelőhöz intézi. 

B) Az egyetemes eg}rház t a n ü g j á b izot tságának szervezete. 

31. §. 
A tanügyi bizottság tagjai: az egyetemes közgyűlés által 6 évre választott elnök, 

alelnök, jegyző és évenként választott 20 tag, úgy hogy minden egyházkerületre legalább 
két-két tag jusson. 

C) Az egye temes eg3^ház főiskolai b izot tságának szervezete. 

32. §. 

Az egyetemes theologiai akadémiai bizottság. 

A három theologiai akadémiának az 1904. évben megállapított theologiai tanügyi 
szervezettel egyező egységes főhatósági kormányzatával a tényleg már működő egyetemes 
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. 

A pozsonyi egyetemes theologiai akadémia belügyeit az egyetemes theol. akadémiai 
bizottság továbbra is ugyanazon szervezetében intézi, melyet az egyházegyetem és a pozsonyi 
egyházközség közt, fennálló szerződés megállapított (1904. egyetemes gyűlési jegyzőkönyv I. 
Függelék 88. és 89. §§.) 
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33. §. 

Ezen három egyetemes egyházi iskolai bizottság ügyrendjét az egyes bizottságok 
maguk állapíthatják meg. 

34. §. 

A közoktatásügyi bizottság lelkészi tagjainak, továbbá a tanügyi bizottság lelkész, 
tanár és tanító tagjainak, valamint a főiskolai bizottság lelkészi és tanári tagjainak költségeit 
az egyetemes pénztár fedezi. 

A tanügyi bizottságba két-két kerületi tag költségeit az illető kerületi pénztár fedezi. 
A közoktatási bizottságba az intézetek részéről kiküldött tagok költségeit az egye-

temes pénztár nem fedezi. 
Mindhárom bizottság jegyzőinek költségeit az egyetemes pénztár fedezi. 

X 



AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK 

N É V S O R A . 

I. Az egyházunkat s a magyar református egyházat közösen érdeklő 
ügyekre kiküldött bizottság. 

Báró Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky 
Mihály, Ihász Lajos, dr- Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, Bachát Dániel, dr. 
Zsigmondy Jenő, báró Poclmaniczky Géza, Kubinyi Géza, Horváth Sándor (budapesti), Sztehló 
Kornél. 

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

b) a kerületek püspökei és felügyelői ; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai ; 
d) a nyolczosztályú 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 nyolczosztályú gimnázium és minden felsőbb iskola tanári testülete 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. 

ill. A tanügyi bizottság. 
Dr. Wágner Géza elnök, dr. Mágócsy-Dietz Sándor alelnök, Góbi Imre jegyző, 

Raab Károly, Händel Vilmos, Berzsenyi Jenő, Bognár Endre, Sóltz Gyula, Kaczián János, 
Münnich Kálmán, dr. Meskó László, Benka Gyula, Gombócz Miklós, Falvay Antal, Fischer 
Miklós, Horváth Sándor, Király Ernő, dr. Mikler Károly, dr. Petz Gedeon, Rácz László, 
Scholtz Gusztáv, Zsigmondy Géza és dr. Dobrovits Mátyás. 

IV. Theol. akadémiai nagybizottság (1909). 
Báró Prónay Dezső elnöklete alatt dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál. Gyurátz Ferencz, 

Bachát Dániel, Fabiny Teofil, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Ihász 
Lajos, Sárkány Sámuel, Raab Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, 
Terray Gyula, Gyürky Pál, a theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház kebeléből válasz-
tott dr. Dobrovits Mátyás, Ebner Gusztáv, 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 tagjai: Hacker Károly, dr. Dobrovits Mátyás, 

Trsztyénszky Ferencz, Hollerung Károly, Hörk József, RaíFay Sándor; póttagjai: Ringbauer 
Gusztáv, 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: Horváth Sámuel, 
Farkas Mihály, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső. 

3. A bányai egyházkerületi osztály tagjai: Zsilinszky Mihály, Fabiny Gyula, Hor-
váth Sándor (budapesti), Scholtz Gusztáv, Bereczky Sándor, Góbi Imre; póttagjai: Laukó 
Károly, Schranz János, Weber Rudolf, Kaczián János. 

4. A tiszai egyházkerüli osztály tagjai: dr. Schmidt Gyula, dr. Benczúr Géza, 
Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagjai: Dómján Elek, 
Zéman János, Kubinyi Albert, Draskóczy Lajos. 
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VI. Az alkotmány és jogügyi bizottság. 
Egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő, vagy az ezen 

állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, 
négy püspök, Szontágh Pál, dr. Meskó László, Beniczky Árpád, ifj. Laszkáry Gyula, dr. 
Kéler Zoltán, Fabiny Gyula, dr. Zsigmondy Jenő, Barcza Géza, Bélák István, Terray Gyula, 
Dianiska Andor, Händel Vilmos, Horváth Sándor (budapesti), Scholtz Gusztáv, Kund Samu, 
Horváth Sámuel és hivatalánál fogva az egyetemes ügyész, Sztehló Kornél. 

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

Üchtritz Amadé, dr. Fischer Sándor, Beniczky Árpád, dr. Láng Lajos, br. Podmaniczky Gyula, 
Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh Andor, Miinnich Kálmán, Izsó Vincze, Schleifer 
Károly, Schranz János és Gyürky Pál, továbbá hivataluknál fogva az egyetemes főellenőr: 
dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztárnok: Bendl Henrik, az egyetemes ellenőr: Liede-
rn ann Rezső és az egyetemes ügyész : Sztehló Kornél. 

VIII. Az egyetemes számvevőszék (1908). 
Sóltz Gyula és Poszvék Sándor elnöklete alatt Farbaky István, Schönwieszner Kál-

mán, dr. Králik Lajos, Schranz János, 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 

Károly, Földváry Elemér, Gyürky Pál. 

X. A Hrabovszky-alapítványi bizottság (1908). 
Dr. Győry István elnöklete alatt dr. Bánó József, dr. Purglv Sándor, Scholtz Gusz-

táv, Horváth Sándor (budapesti) és Góbi Imre. 

XI. Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság. 
Báró Prónay Dezső és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt Laszkáry Gyula, Szent-

iványi Árpád, Ihász Lajos, Sóltz Gyula, Poszvék Sándor, Laukó Károly, Raab Károly és 
Gyürky Pál, utóbbi úgy is, mint ügyvivő. 

XII. A selmeczi lyceum iskolai kormányzó tanácsa. 
, r : 

Farbaky István elnöklete alatt Király Ernő, Szever János, Suhajda Lajos, Händel 
Vilmos, Zsámbor Pál, Gretzmacher Gyula, Heincz Hugó, Hlavatsek András, Hornyacsek 
István, Kachelmann Farkas, Lencsó János, Osztroluczky Gyula, id. Oszwaldt Gusztáv, Schelle 
Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovits Lajos, Beniczky Árpád, Hrencsik Károly, Ivánka 
István. Jezsovics Károly, Kosztolányi Sándor, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Leidenfrost 
Tódor, Raab Károly, gróf Stainlein Ottó, Vajda Pál, gróf Zay Miklós. 

XIII. Egye temes törvényszék. 
Világiak: Laszkáry Pál (1908), Rohonyi Gyula (1908), Hevessy Bertalan (1908), 

dr. Láng Lajos (1911), dr. Fischer Sándor (1911), Bélák István (1911), Kubinyi Aladár (1911), 
Csipkay Károly (1911). 

Egyháziak: Kund Samu (1908), Stettner Gyula (1908), Veres József (1908), 
Dianiska András (1908), Raab Károly (1908), Török József (1911), Terray Gy*la (1911), 
Masznyik Endre (1911), Bancsó Antal (1911), Händel Vilmos (1911), Góbi Imre (1908) és 
Fischer Miklós (1908) tanárok. 

Jegyző: dr. Zelenka Lajos (1911). 
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